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RESUMO 

Com o aumento da demanda de melão no mercado internacional, que passou de 1,3 

milhões de toneladas em 1997 para cerca de 1,6 milhões em 2002, faz-se necessário o 

aumento da produção e da qualidade final do produto. Com base na importância 

econômica do melão, programas de melhoramento genético vêm sendo desenvolvidos 

para aumentar a eficiência do sistema produtivo. Uma forma eficiente de auxiliar os 

programas de melhoramento genético de melão é a análise da variabilidade genética de 

genitores por meio de marcadores moleculares, pois detectam dissimilaridades entre 

diferentes acessos em nível de DNA. Com este objetivo, 141 linhagens de melão 

desenvolvidas nos programas de melhoramento genético da Embrapa Agroindústria 

Tropical e Embrapa Hortaliças foram analisadas por meio de marcadores RAPD visando à 

indicação do nível de similaridade entre elas. A análise demonstrou haver grande 

variabilidade genética entre as linhagens, com poucos pares de linhagens apresentando 

similaridade maior que 90%. Prevê-se que poderá ser obtido número elevado de 

combinações híbridas a partir das linhagens avaliadas, selecionando-se linhagens com 

similaridade menor que 85%. 

Palavras-chave: Cucumis melo L., similaridade genética, RAPD. 

ABSTRACT – Genetic variability analysis of melon lines using molecular markers.  

The requirement of melon production improvement by the international market, which has 

passed from 1.3 million tons in 1997 to 1.6 million tons in 2002, is forcing the production 

and final quality of the product to increase. Based on melon economic importance, 

breeding programs have been developed to increase the efficiency of the productive 

system. One way of improving the efficiency of breeding programs is the genetic variability 

analysis through the use of molecular markers, since they may detect dissimilarities 

between different accessions at the DNA level. One hundred and forty-one breeding lines 

developed in the breeding programs of Embrapa Agroindústria Tropical and Embrapa 

Hortaliças were analyzed with RAPD markers aiming the indication of the genetic similarity 



level among them. The analysis demonstrated great genetic variability among breeding 

lines and few line pairs presented similarity over 90%. It is estimated that a great number 

of hybrid combinations can be obtained from the evaluated lines, even if one selects lines 

with similarity lower than 85%.  
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INTRODUÇÃO 

O meloeiro (Cucumis melo L.) é uma planta de origem asiática, rasteira e herbácea da 

família Cucurbitaceae. Seus frutos são de formato variável e apresentam grande variação 

em aroma e cor de polpa. É atualmente cultivado em 72 países em 1,13 milhões de 

hectares com produção mundial de 21,7 milhões de toneladas em 2002 (Frutiséries, 

2003). O melão é a oitava fruta mais produzida a nível mundial e está entre as dez 

principais frutas frescas mais exportadas, com mercado internacional estimado em mais 

de 1,6 milhões de toneladas por ano. A China é o principal produtor, sendo responsável 

por 35%, seguida pela Turquia com 9,22%, Irã com 8,15%, Estados Unidos com 6,46% da 

oferta mundial. O Brasil ocupa o 23° lugar em volume de produção e o 6° lugar em 

exportação. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (SECEX/MDIC) as exportações nacionais 

de melão tiveram um crescimento de 116% de 1997 a 2002, passando de 45,7 mil 

toneladas para 98,74 mil toneladas. Rio Grande do Norte e Ceará são os dois maiores 

produtores nacionais de melão, com áreas cultivadas de 7.300 e 4.100 hectares e 

produção de 164.000 e 100.000 toneladas, respectivamente, em 2002 (SECEX/MDIC). 

Levando-se em consideração o aumento da demanda no mercado internacional, que 

passou de 1,3 milhões de toneladas em 1997 para cerca de 1,6 milhões em 2002, faz-se 

necessário o aumento da produção, por meio de tecnologias, sem a necessidade de 

expansão da área plantada. Com base na importância econômica do melão, programas 

de melhoramento genético vêm sendo desenvolvidos para aumentar a eficiência do 

sistema produtivo e a qualidade final do produto. Uma forma eficiente de auxiliar o 

melhoramento genético de melão consiste na análise da variabilidade genética de 

genitores por meio da utilização de marcadores moleculares que detectam 

dissimilaridades em nível de DNA. Marcadores moleculares RAPD (“Random Amplified 

Polymorphic DNA”) são úteis por apresentarem baixo custo e alto conteúdo informativo, e 

por identificarem alto número de locos polimórficos nos segmentos de DNA por reação e 

requererem pouca mão-de-obra (Ferreira e Grattapaglia, 1995). Linhagens desenvolvidas 

nos programas de melhoramento genético de melão da Embrapa Agroindústria Tropical e 



Embrapa Hortaliças foram analisadas por meio de marcadores RAPD visando à indicação 

do nível de similaridade entre elas. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram analisadas 141 linhagens de gerações S6, S7, S8 ou S9, obtidas na Embrapa 

Hortaliças, originárias de plantas de uma população base, sintetizada em 1996, na 

Embrapa Agroindústria Tropical. A população base foi sintetizada a partir de 62 genótipos, 

constituídos de cultivares, híbridos e linhagens, que foram recombinados por duas 

gerações. A seguir, 510 plantas foram recombinadas e foram selecionados, de plantas 

diferentes, 100 frutos para caracteres externos (casca amarela, formato oval, textura da 

casca enrugada) e caracteres internos (polpa creme, cavidade interna pequena). 

Sementes destes frutos serviram como base para a obtenção das progênies S1, que deu 

origem, após intercruzamento, à população original. As linhagens S6, S7, S8 ou S9 foram 

analisadas por meio de marcadores RAPD com o objetivo de se conhecer a variabilidade 

genética existente entre elas. As reações de amplificação do DNA foram feitas por PCR 

(“Polymerase Chain Reaction”). Cada 13 µl de reação continham: 3,0 µl de DNA 

genômico a 2,5 ng/µl; 4,92 µl de água milli-Q autoclavada; 1,3 µl Tampão 10X para Taq 

DNA Polimerase; 1,04 µl de dNTP 2,5 mM; 1,04 µl de BSA 2,5 mM; 1,5 µl de Primer 

(Operon Technologies, USA) 10 ng/µl e 0,2 µl de enzima Taq DNA Polimerase. As 

reações de amplificação foram feitas em termocicladores MJ, utilizando-se 40 ciclos de 1 

min a 92°C, 1 min a 35°C, 2 min a 75°C. Após a amplificação os fragmentos foram 

visualizados por meio de eletroforese em gel de agarose a 1,5%, corado com brometo de 

etídio. Foram testados 41 primers de seqüência arbitrária (Operon Tecnologies) de acordo 

com a presença ou ausência de bandas e com a qualidade e repetibilidade das mesmas. 

Os dados obtidos foram analisados utilizando-se o programa NTSYS versão 2.02pc 

(Rohlf, 1992). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 41 primers testados até o momento, 17 (OPA1, OPA2, OPA3, OPD16, OPF4, OPF5, 

OPF13, OPF14, OPG3, OPG6, OPG9, OPJ1, OPK9, OPL2, OPN8, OPO2, OPO4) foram 

selecionados e analisados. Esta análise viabilizou a construção de um dendrograma que 

mostrou graficamente a variabilidade entre as linhagens. O dendrograma obtido 

demonstra haver grande variabilidade genética entre as linhagens, com coeficientes de 

similaridade variando de 0,60 a 0,91. Poucos pares de linhagens apresentaram 

similaridade maior que 0,90. A existência de grande variabilidade genética entre as 

linhagens é devida ao grande número de genótipos de diferentes origens utilizados na 

síntese da população base de onde se originaram as mesmas. 



Como resultado da análise, pode-se indicar que poderá ser obtido número elevado de 

combinações híbridas a partir das linhagens avaliadas com similaridade menor que 0,85. 

O dendrograma será útil na seleção de linhagens pouco similares para a produção de 

híbridos experimentais, evitando-se fazer e testar todas as combinações possíveis. 

Poderá também, ser utilizado na seleção de linhagens para sintetizar nova população 

base, caso necessário, a qual servirá para se conduzir ciclos de seleção recorrente, com 

possibilidades de se obter linhagens superiores para novas combinações híbridas. 
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