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RESUMO
O experimento foi conduzido em condições de campo, na
Universidade Federal de Pelotas, Capão do Leão, RS, Brasil,
com o objetivo de comparar o crescimento da mini melancia
Smile® enxertada em porongo e não enxertada. As plantas foram coletadas a intervalos regulares de sete dias após o transplante até o final do ciclo da cultura e determinados a massa
seca e a área foliar. A partir dos dados primários, em ambos

os tratamentos, foi aplicado a análise de crescimento, sendo
calculados a massa seca total, as taxas de produção de matéria seca, crescimento relativo, assimilatória liquída, índice
de área foliar, crescimento relativo de área foliar, razões de
área foliar e massa foliar e a área foliar específica. Todas as
características de crescimento foram maiores em plantas não
enxertadas do que em enxertadas.

Growth of Smile® hybrid mini watermelon grafted and ungrafted
Tiago Zanatta Aumonde, Nei Fernandes Lopes, Dario Munt De Moraes, Roberta Marins Nogueira Peil and Tiago Pedó
SUMMARY
The experiment was conducted under field conditions at the
Federal University of Pelotas, Capão do Leão, RS, Brasil, in
order to compare the growth of Smile® mini watermelon ungrafted and grafted onto bottle-gourd. The plants were collected at regular intervals of seven days after transplantation
until the end of the cycle, and dry mass and leaf area were
determined. The primary data analyzed in both treatments was

applied to growth analysis and the total dry matter production
calculated, as well as rates of dry matter production, relative
growth, net assimilation, leaf area index, relative growth of
leaf area and ratios of leaf area and leaf mass and specific
leaf area. All growth characteristics were higher in ungrafted
plants than in grafted plants.

Introdução

Aliado, o acúmulo de biomassa durante o crescimento
seg ue tendência logística,
ocorrendo inicialmente crescimento lento, seguido por
fase exponencial e finalmente
por fase de crescimento lento, portanto o crescimento é
limitado. Este padrão da curva decorre do balanço entre
disponibilidade e demanda de
carbono pela planta (Marenco
y Lopes, 2005).
Entretanto, o crescimento
consiste na produção e na

A enxertia em hortaliças é
u ma técnica que pode ser
utilizada objetivando a melhoria da qualidade visual
dos frutos, a introdução de
resistência a patógenos de
solo e a condições edafoclimáticas adversas. Entretanto,
a escolha de uma combinação incompatível entre enxerto e porta-enxerto pode ocasionar resultados desalentadores, como excesso de vigor

na cultivar copa, redução da
produção e qualidade dos
frutos (Goto et al., 2003).
A produção de uma cultura
é dada por sua capacidade de
acumular biomassa nos órgãos destinados à colheita
(Peil, 2003). Por meio do
processo fotossintético as
plantas captam energia luminosa, reduzem o CO2 atmosférico a compostos orgânicos
essenciais destinados a manutenção da biomassa e a formação de novos tecidos.

dist r ibuição de biomassa
(matéria seca e fresca) entre
os diferentes órgãos da planta (Marcelis, 1993). Dessa
manei ra o por t a- en xer to,
pode influenciar em características morfológicas e fisiológicas da par te aérea em
função da absorção de água
e de nutrientes por intermédio do seu sistema de raízes,
proporcionando o crescimento excessivo da parte aérea e
a conseqüente redução da
produção e qualidade dos
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análisIS de CrecimIento dEL híbrido de mini PATILLA Smile® InJertada Y no InJertada
Tiago Zanatta Aumonde, Nei Fernandes Lopes, Dario Munt De Moraes, Roberta Marins Nogueira Peil y Tiago Pedó
ResumEN
El experimento fué realizado en condiciones de campo, em
la Universidad Federal de Pelotas, Capão do Leão, RS, Brasil,
con el objetivo de comparar el crecimiento de la mini patilla
Smile® injertada en calabaza y no injertada. Las plantas fueron colectadas en intervalos regulares de siete días después
del transplante hasta el final del ciclo de la cultura y determinados la masa seca y el área foliar. A partir de los datos

primários, en ambos tratamientos, fué aplicado el análisis de
crecimiento, siendo calculadas la masa seca total, las tasas de
producción de matéria seca, crecimiento relativo, asimilación
líquida, índice de área foliar, crecimiento relativo de área foliar, razón de área foliar y masa foliar y el área foliar específica. Todas las características de crecimiento fueron mayores
en plantas no injertadas que en injertadas.

frutos. Aliado a isso, a má
formação do calo, na região
da enxertia, pode ocasionar
o bloqueio parcial no transporte de água e de nutrientes, inf luenciando negativamente no crescimento da
planta (Goto et al, 2003).
A análise de crescimento é
método acessível, bastante
preciso e utilizado com a finalidade de avaliar o crescimento. Permite inferir a contribuição de diferentes processos fisiológicos sobre o
compor t amento veget al e
consiste no primeiro passo
para a interpretação e análise de produção pr i már ia,
sendo importante ferramenta
no estudo da adaptação da
planta sob diferentes condições de meio e manejo (Radford, 1967; Ben i ncasa,
1988).
O Brasil dispõe de grande
diversidade de materiais de
Lagenaria sp. adaptados a
condições locais, tolerantes a
condições edafoclimáticas
adversas e promissores para
uso como porta-enxerto para
cucu rbit áceas. Por out ro
lado, não há conhecimento
de t rabalhos analisando o
crescimento de plantas enxertadas e não enxertadas de
mini melancia ao longo da
sua ontogenia, o que seria
perfeitamente justificável devido ao elevado preço de
comercialização deste material e a suscetibilidade desta
espécie ao Fusarium quando
comparada a Lagenaria siceraria, que é resistente (Peil,
2003).
Desse modo, este trabalho
objetivou comparar o cresci-

sistema flutuante, sendo neste
último a ág ua reposta de
acordo com a demanda hídrica, procurando manter a lâmina de água uniforme com
50mm de altura. No período
pós-enxertia, a irrigação foi
realizada durante o período
diurno, utilizando o sistema
de irrigação por microaspersão com freqüência de irrigação de 3h e tempo de irrigação de 5min.
Após a enxertia, as mudas
foram transferidas para câmara úmida escura localizada no
interior da casa de vegetação,
construída a 1m do chão sobre bancada de madeira dotada de sistema flutuante de irrigação, coberta com filme de
polietileno de dupla face e
tela de sombreamento, com o
objetivo de manter a umidade
relativa em ~90% e a temperatura ~28ºC, condições indicadas por Goto et al. (2003)
para o sucesso do procedimento. As mudas foram mantidas nessas condições até o
terceiro dia após a enxertia,
sendo, a partir de então, gradativamente adaptadas às condições normais da casa de
vegetação, de modo que a
par tir do décimo dia já se
encontravam aclimatadas.
As mudas foram transplantadas em 28/11/2008 para canteiros de 5,0×1,20m, dotados
de cobertura de polietileno
preto. A adubação foi efetuada previamente, de acordo
com análise do solo e com
base no Manual de Adubação
e Calagem (CQFS RS/SC,
2004). O espaçamento utilizado foi de 0,8×0,8m, sendo as
plantas irrigadas por meio de
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mento do híbrido de mini melancia Smile® enxertada sobre
Lagenaria siceraria (Mol.)
Standl e não enxertada.
Material e Métodos
O experimento foi realizado
a campo e as análises efetuadas em laboratório do Programa de Pós-Graduação em Fisiologia Vegetal, Universidade
Federal de Pelotas, Brasil, situada em 31o52'S e 52o21'O, e
altitude de 13m. O clima dessa região é caracterizado por
ser temperado com chuvas
bem distribuídas e verão
quente, sendo do tipo Cfa
pela classificação de Köppen.
A semeadura do enxerto,
o híbrido de mini melancia
Smile ®, foi em 05/10/2008,
em bandejas de poliestireno
expandido de 128 células e
a do acesso de porongo Lage nar ia
siceraria
em
26/09/2008 em recipientes de
polietileno com volume de
300ml, contendo substrato
comercial (Plantmax®). A enxer tia foi realizada em
19/10/2008 e o método de
enxertia utilizado foi o de
estaca terminal por perfuração apical. Como estádios
morfofisiológicos ideais foram
considerados o estádio de
primeira folha definitiva meio
aberta para o porta-enxerto e
o estádio de meia abertura da
folhas cotiledonares para o
enxerto, de acordo com recomendações de Peil (2003). Da
semeadura até a enxertia, as
mudas dos por ta-en xer tos
foram irrigadas por meio de
sistema de microaspersão e
as mudas do en xer to pelo

sistema de irrigação localizada por gotejamento, realizada
quando necessário para manter a umidade do solo na capacidade de campo. O tutoramento das plantas foi efetuado por meio de rede própria e
o dos frutos por meio de malhas e fitilhos de polietileno.
O sistema de condução empregado foi o vertical de duas
hastes, similar ao recomendado por Barni et al. (2003),
consistindo no desponte das
mudas acima da quarta folha
definitiva com posterior escolha das duas hastes mais vigorosas. De maneira semelhante, houve o desponte das
hastes secundárias ao atingirem 1,5m, sendo que a partir
do quarto nó, foi permitido o
crescimento de hastes terciárias até a quar ta folha. O
crescimento dos frutos, em
número de dois por haste, foi
permitido somente nas hastes
secundárias.
Para as avaliações, foram
efetuadas coletas sucessivas, a
intervalos regulares de sete
dias após o transplante, durante todo o ciclo da cultura.
Em cada coleta, as plantas
foram cortadas rente ao solo e
separadas em órgãos (folhas,
caule e fruto). Para a obtenção da matéria seca, o material foi transferido para estufa
de ventilação forçada, a temperatura de 70 ±2°C, onde
permaneceu até massa constante. A área foliar (A f ) foi
determinada com medidor de
área Licor modelo LI-3000 e
o índice de área foliar (L)
calculado pela fórmula L= Af/
St, sendo Af: área foliar, e St:
superfície de canteiro ocupada
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pela planta. Os daria seca total nesse
período (Figura 1a).
dos primários de
Entretanto, C t inmatéria seca total
crementou signifiacumulada (Wt) focativamente a parram ajustados pela
tir dos 28 até os 63
equação logística
DAT, alcançando o
simples W t = W m /
máximo de 8,5g·m (1+Ae-Bt), sendo Wm:
2
/dia em plant as
estimativa assintótienxertadas. Por ouca do crescimento
tro lado, plantas na
máximo, A e B:
condição pé‑franco
constantes de ajusatingiram o C t mátamento, e: base naximo de 11,9g·m -2 /
tural de logaritmo
dia aos 49 DAT e,
neperiano. e t: temFigura 1. Matéria seca total (a) e taxa de produção de matéria seca (b) em função da
assim como as enpo em dias após o
ontogenia das plantas de mini melancia, sendo pé‑franco (——) e enxertada (– –).
xertadas, apresentatransplante (Richarram tendência ao
ds, 1969). Enquanto,
decrésci mo até o
os dados primários
final do ciclo (Fide área foliar (A f )
gura 1b).
foram ajustados por
As taxas de cresmeio do emprego
cimento relativo
de polinômios orto(R w ) au ment aram
gonais (Richards,
até os 7 DAT
1969). Os valores
quando a plant a
instantâneos da taxa
enxertada alcançou
de produção de ma0,115g·m -2 /dia e
téria seca (Ct) obtipé‑franco 0,138g·mdos por meio de
2
/dia ( Fig u ra 2a).
derivadas das equaEntretanto, a elevações ajustadas da
ção nos valores das
matéria seca total
curvas de Rw foram
(Wt) em relação ao
seguidas por períotempo (Radford,
do de decréscimo
1967). Para determisuave até 42 DAT
nação dos valores
Figura 2. Taxa de crescimento relativo (a) e taxa assimilatória líquida (b) em função da ontogenia
para planta enxerinstantâneos da taxa das plantas de mini melancia, sendo pé‑franco (——) e enxertada (– –).
tada e até 35 DAT
de crescimento relapara a pé‑franco e,
tivo (Rw) e taxa de
posteriormente, por fase de
crescimento relativo de área
de mini melancia cultivar
do comparadas ao pé‑franco
decréscimo acentuado até o
foliar (Ra) foram empregadas
Smile ® tiveram crescente
(321,0g·m ‑2). Desse modo, o
final do ciclo. O decréscimo
as fórmulas Rw= 1/Wt×dw/dt e
produção de matér ia seca
diminuto crescimento na fase
de Rw no meloeiro ocorre a
R A= 1/A f×dA f /d t . Os valores
total (Wt), mantendo tendêninicial (28 DAT) é comum e,
partir dos 45 DAT (Costa et
instantâneos da taxa assimilacia logística durante todo o
pode ser relacionado à baixa
al., 2006). De maneira simitória líquida (Ea), a razão de
ciclo da espécie, com alto
absorção de água e de nular, ai nda em meloei ro, a
área foliar (Fa), a razão de
coeficiente de determinação
trientes, à pequena área fomaior taxa de R w acontece
massa foliar (Fw) e a área fo(R 2= 0,97) para ambos trataliar, às reduzidas taxas de
no período inicial do ciclo,
liar específica (Sa) foram estimentos (Figura 1a). Desse
respiração e assimilatór ia
com poster ior per íodo de
mados por meio das equações
modo, o cresci mento da
líquida (Monteith, 1969). Por
declínio acentuado (Medeiros
E a = 1/A f×d w/d t ; Fa = A f /Wt ;
plant a como u m todo, em
outro lado, em melancia de
et al., 2007). A alta taxa de
termos de aumento de voluFw= Wf/Wt e Sa= Af/Wf , congrande porte e melancia sem
crescimento no inicio do cime, massa, dimensões lineasemente, há aumento na proforme Radford (1967).
clo se deve à maior parte da
res e unidades estruturais, é
dução de matéria seca dos
O delineamento experimenárea foliar da plant a ser
função do armazenamento de
30 DAT ao f inal do ciclo,
tal utilizado foi de blocos
constituída por folhas jovens
matéria estrutural (Benincaonde atingem a maior producompletamente ao acaso, onde
de elevada capacidade fotossa, 1988). I n icial mente o
ção de matéria seca (Grancada parcela constituiu uma
sintética e com alta taxa de
crescimento foi lento até os
geiro e Cecílio Filho, 2004,
época de coleta, totalizando 11
crescimento. Logo, Lopes et
28 dias depois do transplante
2005; Silva Ju nior et al.,
coletas com quatro repetições,
al. (1986) e Benincasa (1988)
(DAT), sendo similar em am2006).
cada repetição constituída por
salientam que o decréscimo
bos os tratamentos. EntretanAs taxas de produção de
uma planta.
de Rw com a idade da planta
to, houve aumento exponenmatéria seca (C t), em ambos
é resultado, em parte, do auos tratamentos, tiveram valocial de matéria seca total dos
Resultados e Discussão
mento gradativo de tecidos
res positivos, mantendo bai28 DAT ao final do ciclo (70
não fotossintetizantes com a
xos até aproximadamente os
DAT), onde plantas enxertaDe acordo com os resultaontogenia da planta, pela ele28 DAT (Figura 1b) com a
das obtiveram menor matéria
dos obtidos, plantas enxertadas
vação da atividade respiratóreduzida produção de matéseca total (270,3g·m ‑2) quane não enxertadas (pé‑franco)
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Por out ro la do, a
ria, pelo auto-sombrepartir dos 21 DAT
amento, além de variahouve redução nos
ções nas condições
valores de R a para
climáticas.
ambos os tratamenNo que concerne à
tos até o f inal do
taxa assimilatória líciclo, no e nt a nt o
quida (E a), os maiores
valores foram expresneste período, plansos aos 21 DAT, perítas enxertadas tiveodo em que o t rat aram valores supemento planta enxertar iores
a os
de
da obteve o máximo
pé ‑f ranco ( Fig u ra
de 14,7g·m 2 /d ia e,
3b).
pé‑f ranco, 58,2g·m 2 /
A razão de área
d ia ( Fig u r a 2b). De Figura 3. Índice de área foliar (a) e taxa de crescimento de área foliar (b) em função da onto- fol ia r ( F a ) é u ma
____
característica mormaneira semelhante, genia das plantas de mini melancia, sendo pé‑franco ( ) e enxertada (----).
fof isiológ ica do
porém em menor increscimento e extensidade, houve um
pressa a razão entre a
segundo pico aos 56
área foliar e a massa
DAT quando plantas
seca total, represenenxertadas alcançaram
tando a superfície útil
15,1g·m 2/dia e pé‑franco 23,9g·m 2 /dia. Aspa r a a fot ossí nt e se
sim, fica evidente que
( L opes et al., 1986;
o período de maior E a
Be n i nca sa ,
1988).
t e m rela çã o com a s
Desse modo, a mbos
maiores taxas de cresos tratamentos alcanci mento relat ivo em
çaram os valores máambos os tratamentos
x i mos de F a a os 28
DAT,
se ndo
de
( Fig u r a 2a e Fig u r a
0,013m 2·g-1 para planta
2b). De maneira simie
de
lar, para meloeiro, a Figura 4. Razão de área foliar (a) e razão de massa foliar (b) em função da ontogenia das e n xe r t a d a
pa r a
0,0 077m 2 ·g -1
maior taxa de assimi- plantas de mini melancia, sendo pé‑franco ( ____) e enxertada (----).
pé‑f ranco. Por out ro
lação líquida ocor re
lado, dos 28 DAT até
aos 23 DAT (Farias et
o final do ciclo, houve redual., 2003). Ent retanto, em
co alca nçou 0,77 a os 63
2006).
ção nos valores das curvas
meloeiro há redução subsDAT, mostrando tendência
Quanto à taxa de crescide Fa de maneira que o tratancial de E a a partir dos 45
ao declínio no final do ciclo
mento relativo de área foliar
t a mento pla nt a en xer t a d a
DAT e ausência de um se(Figura 3a). O declínio na
(R a) que consiste no increat i ng iu 0,0 034m 2 ·g -1 e
gundo pico (Medeiros et al.,
mento de área foliar em recurva do índice de área fopé‑franco 0,0017 m 2·g-1 (Fi2007). No entanto E a não é
lação à área foliar pré-exisliar está relacionado ao augura 4a). O decréscimo nos
deter minada somente pela
tente, as curvas de R a fornemento da senescência foliar.
valores de Fa possui relação
taxa fotossintética, mas tamceram valores negativos até
Também, o L diminui devicom redução progressiva do
bém pela dimensão da área
os 14 DAT. A partir de endo a t a xa de se nescê ncia
volu me de a ssi m ila dos
foliar, duração do período
tão, foram crescentes até os
foliar sobrepujar a taxa de
translocados para as folhas.
vegetativo, distribuição das
21 DAT atingindo os valores
e m issã o de nova s fol ha s
Dessa maneira, para o melofolhas no dossel, ângulo fomáxi mos de 7,5m 2 ·m -2 /dia
(Lopes et al., 1986). Por oueiro, as curvas de Fa seguiliar, translocação e partição
para planta enxertada e de
t ro lado, f ica cla ro que a
ram tendência semelhante,
de assimilados. Assim, as
8,6m 2·m-2/dia para pé‑franco.
senescência foliar é acentuat i ng i ndo o má x i mo
cu r va s de E a pa r a a m i n i
ada com o aparecimento de
melancia Smile ® seguiram o
valor em período próestruturas reprodutivas que
padrão ontogênico esperado.
ximo aos 20 dias após
atuam como drenos metabóOs índices de área foliar
a semeadura e, postelicos preferenciais, fazendo
(L), em função da ontogenia
riormente decrescendo
com que as folhas enviem o
das plantas de melancia, foat é o f i nal do ciclo
máximo de assimilados para
ram ajustados por polinô( Por to Fil ho e t al.,
esses órgãos (Lopes et al.,
mios ortogonais, mostrando
2006; Oliveira et al.,
1986). Dessa maneira, o L
tendência cúbica com altos
2008). Assim, Fa e Rw
cresce até ~63 dias em planpossuem similar e forcoeficientes de determinação
tas de pepino enxertadas e
te tendência ao decrés(R 2= 0,97). Os L das plantas
não enxertadas, com posteenxertadas foram inferiores
cimo ao longo da onr ior de cl í n io ( Folegat t i e
a os de pé ‑f r a nco ( Fig u r a
togenia vegetal, sendo
Blanco, 2000; Galvani et al.,
3a). O tratamento planta enexpl ica do e m pa r t e
2000). Enquanto, o meloeiro
xer tada atingiu L máximo
aumenta os índices de área Figura 5. Área foliar específica em função da pelo aumento gradual
de 0,52 a os 70 DAT, e nfoliar até os 65 dias após o ontogenia das plantas de mini melancia, sen- de tecidos não assimiquanto o tratamento pé‑franlatórios, partes reprot r a n spla nt e (Cost a et al., do pé‑franco ( ____) e enxertada (-----).
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dutivas e raízes (Lopes y
Maestri, 1973).
A razão de massa foliar
(Fw) é componente da razão
de área foliar, sendo representada pela relação entre a
matéria seca acumulada nas
folhas e a matéria seca total.
Dessa maneira, os valores
d a s cu r va s de F w for a m
c resce nt e s dos 14 a os 28
DAT, quando atingiram os
máximos de 0,80g·g-1 para o
tratamento planta enxertada
e 0,93g·g -1 para pé‑f ranco,
decrescendo até o final do
ciclo (Figura 4b). O aumento
acentuado dos valores de Fw
no inicio do ciclo de mini
melancia caracterizam este
pe r íodo como se ndo de
grande crescimento foliar,
onde os fotoassimilados são
t ranslocados preferencialmente para as folhas.
No que tange a área foliar
específ ica (S a), é elemento
morfológico e anatômico da
razão de área foliar, que relaciona a superf ície foliar
com a massa seca da própria
folha. Dessa maneira, para
esta variável, no início do
ciclo houve acentuada elevação nos valores das curvas
de S a onde os máximos foram alcançados aos 14 DAT,
sendo de 0,039m 2 ·g -1 para
pla nt a e n xe r t a d a e de
0,012m 2·g -1 para pé‑franco
( Fig u r a 5). Ent ret a nt o, a
partir dos 14 DAT até o final do ciclo, houve tendência de redução nos valores
das curvas de Sa quando, ao
f i nal do ciclo, os valores
mínimos obtidos foram de
0,016m 2·g -1 para planta enxe r t a d a e de 0,0 07m 2 ·g -1
para pé‑franco. Similarmente, ao estudar o crescimento
do meloeiro submetido à irrigação com águas de diferentes salinidades, Porto Filho et al. (2006) obtiveram
o maior pico na curva de Sa
aprox i ma d a me nt e a os 15
dias após a semeadura. Por
out ro la do, Cost a e t al.
(2006) verificaram que houve decréscimo dos valores
na curva de S a após o pico
de maior valor. A ssi m , o
decréscimo nas curvas de Sa
pode ser explicado pela redução ou paralisação da ex-

pansão da área foliar associada ao incremento de matéria seca de folha em plantas com ciclo mais avançado, podendo ainda denotar o
incremento da espessura foliar.
Deve ser considerado que
o experimento foi realizado
em condições adequadas de
solo, não afetando o crescimento da melancia pé‑franco
e nem da enxertada. No entanto, todas as características de crescimento foram
maiore s
na
mela ncia
pé‑f ranco, provavelmente,
em virtude do solo não estar
i n fe st a do por patóge nos.
Contudo, a melancia é espécie suscetível a determinados patógenos de solo e a
espécie Lagenaria siceraria
(porongo), por possuir resistência, tem sido utilizado
como por t a- e n xe r to pa r a
melancia (King et al., 2008).
Aliado a isso, contrapondo
aos resultados obtidos, trabalhos comprovam o melhor
desempenho de plantas de
melancia enxer tadas sobre
porongo quando comparadas
à pé‑franco (Yetizir et al.,
2007). Desse modo, é impor t ante salient ar que em
condições de infestação do
solo é provável que plantas
enxertadas proporcionem os
melhores resultados quando
comparadas ao pé‑franco.
Conclusões
Nas condições em que o
experimento foi realizado, a
mini melancia cultivar Smile®
enxertada e pé‑franco proporcionaram acúmulo crescente
de matéria seca total e seguiram perfeitamente a tendência
logística.
No que tange às características de crescimento analisadas, plantas de mini melancia
pé‑franco proporcionaram melhores resultados quando comparadas as enxertadas sobre
Lagenaria siceraria.
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