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RESUMO 
 

Objetivou-se avaliar o desenvolvimento da parte aérea em mudas de meloeiro em função do uso de 

substratos orgânicos a base de ramas de mandioca trituradas e submetidas a diferentes períodos de 

compostagem. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, em esquema 

fatorial 5 x 2, cujos tratamentos compuseram-se da combinação de cinco períodos de compostagem de 

ramas de mandioca trituradas (0; 30; 60; 90 e 120 dias), como substratos, e duas variedades de melão 

(Gaúcho Casca de Carvalho - GCC e Melão Amarelo - MA). Aos 30 DAS estimou-se, em 10 plantas 

aleatórias de cada repetição: altura de plantas (AP, cm), diâmetro de colos (DC, mm) e razão 

altura/diâmetro (RAD, cm mm-1). Os dados foram submetidos à análise de variância. Os efeitos das 

variedades foram verificados pelo teste F (5%) e os efeitos do tempo de compostagem, tal como de 

interações, foram avaliados por regressão polinomial. De maneira geral, para todas as características 

avaliadas, a variedade MA apresentou maiores valores médios em relação à GCC, sobretudo quando 

semeada em substratos com 0 ou 120 dias de compostagem. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Crotalária juncea, Cucurbita moschata, Pennisetum glaucum, plantio direto. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
O meloeiro (Cucumis melo L.), hortaliça fruto, pertencente à família Curcubitaceae, 

apresenta ampla aceitação no Brasil e no mundo (YASIR et al., 2016). Dentre as etapas 
de produção da cultura, a formação adequada de mudas apresenta ampla importância 
(SILVA JÚNIOR; MACEDO; SLUKER, 1995), tendo em vista que estas representam um 
dos fatores responsáveis pelo bom desempenho da cultura após transplantada 
(CALDEIRA et al., 2008; CORREIA et al., 2013). 

Dentre os fatores que influenciam na produção de mudas com boa qualidade, 
destacam-se a qualidade das sementes, o material genético utilizado, o ambiente, os 
recipientes e os substratos. Nesse contexto, os substratos exercem influência na 
germinação e desenvolvimento das mudas, devendo apresentar características tais como 
boa aeração, capacidade de retenção de água e pH e composição nutricional adequados 
(CALDEIRA et al., 2008; DUTRA et al., 2012; MEDEIROS et al., 2018). 

Diante do exposto, o presente estudo objetivou avaliar o desenvolvimento de parte 
aérea em mudas de meloeiro em função do uso de substratos orgânicos a base de ramas 
de mandioca trituradas e submetidas a diferentes períodos de compostagem. 

 
2 MATERIAL E MÉTODOS 

 
O experimento foi conduzido entre setembro e outubro de 2012, em viveiro telado 

com malha de monofilamento (50% de sombreamento), no campo experimental da 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), no município de Aquidauana, MS. 
Para a condução do experimento, adotou-se o delineamento inteiramente casualizado, em 
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esquema fatorial 5 x 2, cujos tratamentos compuseram-se da combinação de cinco 
períodos de compostagem de ramas de mandioca trituradas (0; 30; 60; 90 e 120 dias), 
como substratos, e duas variedades de melão (Gaúcho Casca de Carvalho e Melão 
Amarelo), com oito repetições contendo 32 plantas cada. Para a produção das mudas, 
foram utilizadas bandejas de poliestireno expandido, de 128 células.  

Aos 30 DAS estimou-se, em 10 plantas aleatórias de cada repetição: altura de 
plantas (AP, cm), com régua graduada; diâmetro de colos (DC, mm), com paquímetro 
digital e razão altura/diâmetro (RAD, cm mm-1), a partir da divisão entre os valores de 
altura de plantas e diâmetro do colo. Assim, os dados obtidos foram submetidos à análise 
de variância a 5% de probabilidade. Assim, os efeitos do tempo de compostagem foram 
avaliados por regressão polinomial e os efeitos das variedades pelo teste de Tukey (p ≤ 
0,05). Havendo interação significativa entre os fatores, foram realizados os respectivos 
desdobramentos. Todas as análises estatísticas foram realizadas com o Software Sisvar. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Para características altura de plantas (AP), diâmetro do colo (DC) e razão 

altura/diâmetro (RAD) foram observadas respostas significativas (p ≤ 0,05) para ambas as 
variedades em função do tempo de compostagem do substrato, havendo interação 
significativa entre os fatores (V x T) para todas as características. Assim, para a AP da 
variedade Melão Amarelo (MA), o tempo de compostagem do substrato proporcionou um 
modelo quadrático, com ponto de mínima AP estimada em 5,96 cm, correspondente à 
compostagem do substrato por 47 dias (Figura 1A). Para o DC, o comportamento 
observado foi cúbico, havendo decréscimo das médias até o período de 30 dias de 
compostagem, com posterior elevação até o período de 90 dias, quando novamente 
passou a ocorrer decréscimo (Figura 1B), assim o comportamento da variedade em 
função dos dias de compostagem do substrato pode ser melhor descrito pelo teste de 
comparação de médias (Tabela 1). A variedade Gaúcho Casca de Carvalho (GCC) não 
teve seus dados ajustados de forma significativa a regressão para a AP e DC (Figura 1). 
 

  
Figura 1. Altura de Plantas (cm) e diâmetro de colos (mm) de plântulas de melão das variedades 
Gaúcho Casca de Carvalho (Série 1) e Melão Amarelo (Serie 2) em função do tempo de 
compostagem de ramas de mandioca trituradas (substrato). Universidade Estadual de Mato 
Grosso do Sul. Aquidauana, MS, 2012. 

 
Para a RAD, a variedade GCC apresentou comportamento quadrático em função 

dos períodos de compostagem do substrato, com ponto de máxima estimada de 1,97 cm 
mm-1, correspondente à compostagem do substrato por 51 dias. Enquanto isso, a 
variedade MA apresentou comportamento quadrático distinto, com ponto de mínima RAD 
estimada de 2,49 cm mm-1, correspondente à compostagem do substrato por 47 dias 
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(Figura 2). Tais resultados indicam que o equilíbrio de desenvolvimento das mudas 
apresenta respostas que tendem a variar conforme a variedade de melão utilizada. 

 

 
Figura 2. Razão média de altura/diâmetro do colo (cm mm-1) de plântulas de melão das 
variedades Gaúcho Casca de Carvalho (Série 1) e Melão Amarelo (Serie 2) em função do período 
de compostagem do substrato a base de ramas de mandioca trituradas. Aquidauana, MS, 2012 
 

Desdobrando-se as médias obtidas para a AP, observou-se que a variedade MA 
apresentou maiores valores médios quando comparada a GCC, independentemente do 
período de compostagem do substrato, alcançando altura máxima quando cultivada em 
substratos com 0, 90 e 120 dias de compostagem. Para a variedade GCC, os maiores 
valores de AP foram obtidos quando a variedade foi semeada em substratos com 30 e 90 
dias de compostagem (Tabela 1). Por sua vez, para o DC, com exceção dos períodos de 
compostagem de 30 e 120 dias, a variedade MA apresentou valores médios superiores à 
GCC. Quando avaliada individualmente, a variedade GCC apresentou os maiores valores 
de DC quando semeada em substratos com 30, 90 e 120 dias de compostagem, 
enquanto que a variedade MA apresentou valores superiores de DC nos substratos 
obtidos com 0, 60, 90 e 120 dias de compostagem das ramas de mandioca (Tabela 1).  

Para a RAD, o menor valor das médias obtidas para cada substrato e ambas as 
variedades, foi observado a partir da semeadura da variedade GCC em substrato com 
120 dias de compostagem (1,41 cm mm-1), ficando 1,77 cm mm-1 aquém da maior 
relação, obtida para a variedade MA no mesmo substrato (Tabela 1), podendo indicar que 
o principal fator que tende a influenciar a variável resposta é a variedade semeada. 
 
Tabela 1. Altura de plantas, diâmetro de colos e razão altura/diâmetro em plântulas das 
variedades de melão Gaúcho Casca de Carvalho e Melão Amarelo em função do período de 
compostagem do substrato a base de ramas de mandioca trituradas. Aquidauana, MS, 2012 

Variedade 
Períodos de Compostagem (Dias) 

0 30 60 90 120 

 Altura de plantas (cm) 

Gaúco Casca de Carvalho 3,41 Bb 4,76 Ab 3,01 Cb 3,96 ABb 3,32 Bb 
Melão Amarelo 7,05 Aa 5,71 Ba 5,74 Ba 7,25 Aa 7,60 Aa 

 Diâmetro de colo (mm) 

Gaúco Casca de Carvalho 2,03 BCb 2,38 Aa 1,75 Cb 2,16 ABb 2,36 Aa 
Melão Amarelo 2,41 ABa 2,17 Ba 2,43 ABa 2,66 Aa 2,40 ABa 

 Razão Altura / Diâmetro (cm mm-1) 

Gaúco Casca de Carvalho 1,68 ABb 2,02 Ab 1,71 ABb 1,84 ABb 1,41 Bb 
Melão Amarelo 2,93 ABa 2,55 BCa 2,37 Ca 2,73 Ba 3,18 Aa 

*Médias seguidas por letras maiúsculas e minúsculas iguais nas linhas e colunas, respectivamente, não 
diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade 
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Luqui et al. (2015), avaliando a influência de substratos a base de combinações 
com vermiculita, estercos bovino e de aves e ramas de mandioca trituradas sobre o 
desenvolvimento de mudas de pepino, observaram valores significativas para AP e DC 
em função dos substratos, com menor desenvolvimento das mudas quando utilizaram 
mistura contendo ramas de mandioca. A redução do DC em mudas tende a estar 
relacionado às características nutricionais do substrato, podendo haver associação desta 
característica com a elevada relação C/N do material.  

De forma análoga ao ocorrido para a variedade GCC no presente estudo, Medeiros 
et al., (2018), avaliando a utilização de substratos alternativos na produção de mudas de 
pepino, não observaram diferenças significativas na RAD, independentemente da 
utilização ou não de compostos orgânicos na composição dos substratos. Em contraste, a 
mesma tendência não foi observada para a variedade MA. 

 
4 CONCLUSÃO 

 
Nas condições avaliadas, as mudas da variedade Melão amarelo, produzidas em 

substratos a base de ramas de mandioca proporcionaram melhor desenvolvimento de 
parte aérea a 0 ou após 120 dias de compostagem. 
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