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RESUMO

O cultivo de mini melancia em ambiente
protegido ainda é incipiente no Brasil. Dessa
forma, torna-se essencial o desenvolvimento
e a adaptação de práticas de cultivo, tais
como, poda de hastes e ramos, desbaste de
frutos e alteração na densidade de plantas
para promover o equilíbrio entre fonte-dreno,
maximizando a produtividade de frutos. O
objetivo desse experimento foi avaliar a
interferência da altura de poda (1,7; 2,2 e 2,7
m) e do espaçamento entre plantas (0,45 e
0,30 m) no rendimento de frutos de mini
melancia cultivada em ambiente protegido. A
adoção da altura de poda de 2,7 m e
espaçamento de 0,30 m entre plantas foi o
tratamento responsável pela maior
produtividade total (76.501 kg ha

-1
).

PALAVRAS-CHAVE: Citrullus lanatus,
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sistemas de condução.

CAMPAGNOL R; ABRAHÃO C; DONEGA MA; MATSUZAKI RT; BARBOSA JC; MELLO SC. 2009. Altura de poda e espaçamento entre
plantas no rendimento de mini melancia em ambiente protegido. Horticultura Brasileira 27: S594-S598.

ABSTRACT

Pruning height and plants spacing on
yield of mini watermelon in greenhouse

The cultivation of mini watermelon in
greenhouse is still incipient in Brazil. Thus, it is
essential to the development and adaptation
of cultivation practices, such as pruning of
stems and branches, fruit thinning and changes
in plant density to promote the balance
between sink and source, maximizing the yield
of fruit. The aim of this experiment was to
evaluate the influence of the height of pruning
(1.7, 2.2 and 2.7 m) and the plants spacing
(0.45 and 0.30 m) in the yield of fruit of mini
watermelon grown in greenhouse. The
adoption of pruning height of 2.7 m and the 0.30
m between plants resulted in higher total yield
(76.50 kg ha

-1
).

KEYWORDS: Citrullus lanatus, plant density,
greenhouse, cultivation systems.

INTRODUÇÃO

Tradicionalmente a melancia (Citrullus lanatus) é cultivada em campo, conduzida no
sistema rasteiro, com produção principalmente de frutos grandes. A produção em ambiente
protegido dessa hortaliça ainda é incipiente, sendo as informações sobre as técnicas de
tutoramento e condução adaptadas do cultivo de melão.
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No cultivo da melancia em ambiente protegido, torna-se essencial o uso de práticas
culturais, tais como: poda de hastes e ramos, desbaste de frutos e alteração na densidade de
plantas para promover o equilíbrio entre fonte-dreno, maximizando a produtividade de frutos
(MARTINS et al. 1999).

A poda visa promover o equilíbrio fonte e dreno através da distribuição dos assimilados
entre os órgãos vegetativos e reprodutivos (VALANTIN et al., 1998), além de facilitar o manejo
da planta, aumentar a produção e a qualidade dos frutos (ANDRIOLO & FALCÃO, 2000).

Quanto à densidade de plantas, López Gálvez et al. (1993), demonstraram relações
existentes entre densidade, rendimento e precocidade de colheita; e densidade, precocidade
e peso de frutos. Em experimento sobre a interferência do espaçamento entre plantas na
produtividade e qualidade do melão rendilhado em ambiente protegido, Gualberto et al. (2001),
concluíram que espaçamentos inferiores a 0,50 m proporcionaram número elevado de frutos
com tamanho inferior ao padrão comercial. Por outro lado, espaçamentos superiores a 0,50 m
resultaram em queda da produtividade, entretanto, com frutos de maior tamanho e teor de
açúcares.

O objetivo desse trabalho foi avaliar a altura de poda e o espaçamento entre plantas e
suas interações na produção de frutos de melancia em cultivo protegido.

MATERIAIS E METODOS

O experimento foi conduzido sob cultivo protegido durante o período de 12 de agosto a
25 de novembro de 2008 no Departamento de Produção Vegetal da Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz” (USP), município de Piracicaba. O híbrido de mini melancia utilizado
foi o Smile, caracterizado por fruto de 1,5 a 3,0 kg. O delineamento experimental foi em blocos
ao acaso com quatro repetições, sendo os tratamentos compostos pelas combinações de
três alturas de poda da haste principal (2,7; 2,2 e 1,7 m) e dois espaçamentos entre plantas
(0,30 e 0,45 m). As parcelas foram constituídas por duas linhas de plantas com espaçamento
de 0,6 m entre si, 0,9 m entre linhas duplas e 4,5 m de comprimento, sendo os frutos avaliados
das 12 plantas centrais. Todos os nutrientes foram fornecidos às plantas através de fertirrigações
diárias por meio de gotejadores autocompensantes de 1,0 L h

-1
.

O sistema de condução utilizado foi o vertical, com plantas conduzidas com uma haste
sustentada por fitilhos plásticos. Os ramos secundários das três primeiras gemas laterais foram
eliminados logo que surgiram e os demais podados após a terceira folha. A poda apical foi
realizada logo que as plantas atingiram o tamanho determinado pelos tratamentos. As
polinizações, iniciadas aos 37 DAT, foram realizadas manualmente pela manhã. Os frutos,
conduzidos na haste principal entre o 8º e o 14º internódio, foram sustentados por redes de
nylon amarradas nos arames superiores e intermediários.

Foram realizadas quatro colheitas com intervalos de quatro dias, com início aos 94
DAT. Os frutos colhidos foram pesados individualmente e medidos no sentido transversal e
longitudinal. Com os dados obtidos foram determinados o peso médio dos frutos, a
produtividade total e comercial por área, sendo os frutos menores de 1,0kg considerados não
comerciais. No momento da colheita, quatro plantas por parcela foram retiradas, divididas em
ramos, limbos foliares e pecíolos, e secadas em estufas a 65 °C por 48 horas, para
determinação das massas secas.
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Antes da secagem, os limbos foliares foram utilizados para determinação da área foliar
da planta através de um integrador de área foliar LI-COR (modelo LI 300).

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste
Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve interação significativa entre altura de poda e espaçamento entre plantas somente
para produtividade total (Tabela 1). O menor espaçamento entre plantas promoveu o aumento
da produtividade total para todas as alturas de podas. Da mesma forma, o aumento da altura
de poda incrementou o rendimento, exceto no espaçamento de 0,45 m onde as alturas de
poda 2,7 e 2,2m não diferiram significativamente entre si. A maior produtividade foi alcançada
para a combinação da maior altura de poda (2,7 m) e o menor espaçamento (0,30 m), com
76501,8 kg ha

-1
, 32,8% superior à produtividade obtida com poda a 1,7m de altura e

espaçamento de 0,45m.

Esses resultados corroboram parcialmente com os obtidos para massa seca dos ramos
(RA), dos pecíolos (PE), das folhas (FO) e total (TT), que sofreram interferência da altura de
poda, cujos valores foram diminuídos na menor altura de poda (Tabela 2).

As massas secas das diferentes partes da planta, por sua vez, não sofreram interferência
do espaçamento entre plantas, evidenciando que não houve competição entre elas por água,
luz e nutrientes no menor espaçamento adotado. Assim, o aumento de produtividade no menor
espaçamento foi devido ao maior número de plantas por área.

Resultados semelhantes foram obtidos por Resende & Costa (2003a) e Gualberto et al.
(2001) em melão e Machado et al. (2007) e Carvalho & Tessarioli Neto (2005) em tomate. Em
melancia, Resende & Costa (2003b) verificaram que apesar da maior produtividade total de
frutos nos tratamentos com menor espaçamento entre plantas, o peso médio dos frutos foi
menor, o que reduziu a produtividade comercial em comparação aos tratamentos com
espaçamentos entre plantas maiores.

Entretanto, no presente experimento, a porcentagem de frutos não comerciais (refugos)
não diferiu significativamente entre os espaçamentos, demonstrando que não houve interferência
desse fator na produtividade comercial de frutos. Com relação à altura de poda, a produtividade
comercial teve o mesmo comportamento da produtividade total, porém, 7,18% inferior.

Não houve diferença significativa da altura de poda e do espaçamento na área foliar
das plantas. Esse fato pode ser explicado, pois a poda da haste à 1,7m promoveu
antecipadamente aos outros tratamentos, o rápido crescimento das hastes laterais, que,
segundo Taiz & Zeiger (2004), ocorre em razão da ação de auxinas e outros hormônios que
causam a translocação de fotoassimilados para as gemas secundárias.

LITERATURA CITADA

ANDRIOLO JL; FALCÃO LL. 2000. Efeito da poda de folhas sobre a acumulação de matéria
seca e sua repartição para os frutos do tomateiro cultivado em ambiente protegido. Revista
Brasileira de Agrometeorologia. 8: 75-83.



597Hortic. bras., v. 27, n. 2 (Suplemento - CD Rom), agosto 2009

Altura de poda e espaçamento entre plantas no rendimento de mini melancia em ambiente protegido

S

CARVALHO LA; TESSARIOLI NETO J. 2005. Produtividade de tomate em ambiente protegido,
em função do espaçamento e número de ramos por planta. Horticultura Brasileira, Brasília.
23(4): 986-989.

GUALBERTO R; RESENDE FV; LOSASSO, PHL. 2001. Produtividade e qualidade do melão
rendilhado em ambiente protegido, em função do espaçamento e sistema de condução.
Horticultura Brasileira, Brasília. 19(3): 240-243.

LÓPEZ-GÁLVEZ J; LÓPEZ-HERNÁNDEZ JC; BRETONES F. 1993. Densidad de siembra,
respuesta productiva del melón en los invernadotes de Almeria. Hortofruticultura. 12: 34-36.

MACHADO AQ; ALVARENGA MAR; FLORENTINO, CET. 2007. Produção de tomate italiano
(saladete) sob diferentes densidades de plantio e sistemas de poda visando ao consumo in
natura. Horticultura Brasileira. 25: 149-153.

MARTINS SR; FERNANDES HS; ASSIS FN; MENDEZ MEG. 1999. Caracterização climática
e manejo de ambientes protegidos: a experiência brasileira. Informe Agropecuário, Belo
Horizonte. 20: 15-23.

RESENDE GM; COSTA ND. 2003 (a). Produção e qualidade do melão em diferentes
densidades de plantio. Horticultura Brasileira, Brasília. 21(4): 690-694.

RESENDE GM; COSTA ND. 2003 (a). Características produtivas da melancia em diferentes
espaçamentos de plantio. Horticultura Brasileira, Brasília. 21(4) 695-698.

TAIZ L; ZEIGER E. 2004. Fisiologia vegetal. 3. ed. Porto Alegre, Artmed. 719p.

VALANTIN M; GARY C; VAISSIERE BE; TCHAMITCHIAN M; BRUNELI B. 1998. Changing
sink demand affects the area but not the specific activity of assimilate sources in cantaloupe.
Annals of Botany, London, 82(6): 711-719.



Hortic. bras., v. 27, n. 2 (Suplemento - CD Rom), agosto 2009 598S

Altura de poda e espaçamento entre plantas no rendimento de mini melancia em ambiente protegido

Tabela 1. Interação entre altura de poda e espaçamento para a produtividade total [Interaction between tip
pruning height and plant spacing on total yield].

Altura de poda (m)
Espaçamento entre plantas (m)

0,30 0,45

 Produtividade total (kg ha
-1
)

2,7 76,50 Aa 49,96 Ba

2,2 68,95 Ab 48,65 Ba

1,7 57,59 Ac 41,19 Bb

DMS 6,20

C.V. (%) 5,91

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha, para cada característica, não
diferem entre si pelo teste Tukey (5% P).

Tabela 2. Influencia da altura de poda na massa seca dos ramos (RA), dos pecíolos (PE), da folhas (FO), total
(TT), peso médio dos frutos (PMF) e área foliar (AF) [Influence of tip pruning height on dry matter of stems (RA),
petioles (PE), leaves (FO) and total (TT), average fruit weight (PMF) and leaf área (AF)].

Altura de poda
Massa seca

RA PE FO TT
PMF AF

m g planta
-1

kg cm
2 
planta

-1

2,7 8,22 a 2,08 a 22,60 a 32,92 a 1,59 a 3139,84 a

2,2 7,71 a 1,81 ab 21,21 a 30,74 a 1,49 a 3052,47 a

1,7 6,17 b 1,56 b 18,46 b 26,20 b 1,25 b 2646,59 a

DMS 1,02  0,29  1,95  2,93 0,11  17,50

C.V. (%) 10,74 12,52  7,24 7,55 5,62 669,90

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey (5% P).


