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RESUMO: A qualidade da água de irrigação é um dos fatores que afetar o desenvolvimento 

inicial da cultura do maxixe, portanto o objetivo desse trabalho é avaliar a produção de mudas 

tratadas com bioestimulante em condição de estresse salino. O experimento foi realizado 

utilizando sementes de maxixeiro, cv. Liso de Calcutá. O delineamento experimental utilizado 

foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 5 com 4 repetições. O primeiro fator 

representou dois níveis de salinidade (0,5 e 3,5 dS.m
-1

) e o segundo cinco doses de 

bioestimulante (0, 5, 10, 15 e 20 mL kg
-1

 de sementes). As mudas fora avaliadas quanto as 

seguintes características: número de folhas, diâmetro do colo, altura de planta, comprimento 

da raiz, massa seca de raiz, massa seca da parte aérea e total. O uso de água salina reduz 

consideravelmente o desenvolvimento de mudas de maxixeiro, e inibiu o efeito benéfico do 

bioestimulante. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cucumis anguria, salinidade, biorregulador 

 

RENDIMENTO DE MAXIXEIRO SOB ESTRESSE SALINO E TRATAMENTO DE 

SEMENTES COM BIOESTIMULANTE 

 

SUMMARY: The irrigation water quality is one of the factors that affect the early 

development of gherkin cultivation, so the aim of this study is to evaluate the production of 

seedlings treated with biostimulant in salt stress condition. The experiment was conducted 

using gherkin seeds, cv. Plain Calcutta. The experimental design was completely randomized 

in a factorial 2 x 5 with 4 repetitions. The first factor representing two salinity levels (0.5 and 

3.5 dS.m
-1

) and the second biostimulant five doses (0, 5, 10, 15 and 20 ml kg
-1

 seed). The 

seedlings out evaluated for the following characteristics: number of leaves, stem diameter, 
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plant height, root length, root dry weight, dry weight of shoot and total. The use of saline 

water significantly reduces development gherkin seedlings, and inhibited the beneficial effect 

of biostimulant. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O maxixeiro (Cucumis anguria L.) é uma hortaliça-fruto pertence à família das 

cucurbitáceas, é uma planta rasteira, anual, rústica e cultivada em pequena escala, no 

estabelecimento da cultura do maxixe, a semeadura é feita diretamente nas covas, com 

posterior desbaste. Entretanto, importantes mudanças têm sido observadas na produção dessa 

hortaliça, inclusive na sua forma de estabelecimento. 

A produção de mudas de qualidade é de fundamental importância, porque delas depende 

o desenvolvimento final das plantas no local definitivo (TRANI et al., 2007), nessa etapa é de 

suma importância verificar a qualidade da água, pois é um dos fatores que podem ocasionar 

efeito negativo no desenvolvimento das culturas e afetar a produção, uma vez que mudas que 

apresentam má formação darão origem a plantas com produção abaixo de seu potencial 

genético e problemas nesta fase serão evidenciados somente na planta adulta, quando 

dificilmente poderão ser corrigidos.  

Diante disso, o uso de bioestimulante na agricultura tem mostrado grande potencial para 

proporcionar esse aumento no vigor das sementes, favorecendo desenvolvimento e 

crescimento de plântulas (FERRAZ et al., 2014). 

Alguns estudos já mostraram que o maxixeiro é uma cultura sensível a salinidade, tanto 

na fase de germinação (GOIS et al., 2008), como na fase de crescimento e produção 

(OLIVEIRA et al., 2014). Assim, deve-se buscar alternativas que reduzam o efeito da 

salinidade sobre o desenvolvimento das plantas. Dentre as tecnologias mais promissoras para 

atuarem na fase inicial de desenvolvimento, em condições de estresse, está a utilização de 

substâncias com efeito de reguladores de crescimento (VELUPPILLAI et al., 2009). 

Diante do exposto, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a qualidade 

de mudas de maxixeiro a partir do tratamento de sementes com bioestimulante e uso de água 

salina. 
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MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

O experimento foi realizado em casa de vegetação, na área experimental do 

Departamento de Ciências Ambientais e Tecnológicas localizado na Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido (UFERSA), em Mossoró-RN, no período de Junho a Julho de 2014. 

O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC), com esquema 

fatorial 2 x 5, com 4 repetições em que cada repetição foi composta por 40 sementes. O 

primeiro fator representou dois níveis de salinidade (0,5 e 3,5 dS m
-1

) e o segundo cinco doses 

de bioestimulante (0, 5, 10, 15 e 20 mL kg
-1

 de sementes). 

O tratamento das sementes foi realizado aplicando o stimulate
®
 diretamente sobre as 

sementes, com auxílio de uma pipeta graduada; para tanto, as sementes foram acondicionadas 

em sacos plásticos transparentes e agitados, visando uniformizar a distribuição do produto 

sobre as mesmas, em seguida foram colocadas para secar a sombra sobre papel toalha, durante 

uma hora. Para a dose 0 mL kg
-1

, as sementes passaram pelo mesmo procedimento das demais 

utilizando água destilada no lugar do bioestimulante. 

A semeadura foi realizada em bandejas plásticas com capacidade para 200 células, 

utilizando a fibra de coco como substrato, colocando-se uma semente em cada célula. Após a 

semeadura e até o final do experimento foram realizadas irrigações diárias utilizando águas 

com dois níveis de salinidade, através de um sistema de irrigação por capilaridade (floating). 

As mudas foram coletadas aos 20 dias após a semeadura, e foram analisadas as 

seguintes variáveis: número de folhas, diâmetro do colo, altura de planta, comprimento da raiz 

principal, massa seca de raiz, massa de parte aérea e massa seca total. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey (p < 0,05) para avaliar o efeito da salinidade; e análise de 

regressão para avaliar o efeito das doses de bioestimulante. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

Todas as variáveis foram reduzidas quando as mudas foram produzidas na presença de 

estresse salino, independentemente do uso de bioestimulante, sendo as maiores perdas obtidas 

para altura, massa seca de raiz, massa seca de parte aérea e massa seca total, nas quais 

houveram reduções de 52,4; 47,3; 54,5 e 54,2%, respectivamente (Tabela 1). 
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Resultados semelhantes foram obtidos por GOIS et al. (2008), os quais verificaram 

redução no vigor e desenvolvimento inicial de maxixeiro, assim como, aos resultados obtidos 

por RIBEIRO et al. (2012) trabalhando com salinidade em mudas de melancia, os quais 

também observam redução significativa para todas as variáveis de crescimento analisadas. 

Quanto ao efeito do bioestimulante, não foi observada resposta significativa para o 

número de folhas, tanto na ausência quanto na presença de estresse salino, cujos os valores 

médios são apresentados na Tabela 1. Resultados semelhantes foram obtidos por SILVA et al. 

(2014), os quais também não verificou efeito do tratamento de sementes com bioestimulante 

sobre o número de folhas em plântulas de melancia 

Para o diâmetro do colo, verificou-se resposta significativa ao bioestimulante apenas 

mudas irrigadas com água salina, apresentando comportamento linear e positivo, de forma 

que o maior valores ocorreu na dose de 20 ml kg
-1

 de sementes (1,48 mm), correspondente ao 

aumento de 37% em relação à ausência de bioestimulante (1,08 mm) (Figura 1A). 

Não houve efeito das doses de bioestimulante para altura (Figura 1B) e comprimento da 

raiz principal (Figura 1C) nas mudas submetidas ao estresse salino, obtendo-se valore médios 

de 3,9 e 5,5 cm, respectivamente. Por outro lado, na ausência de estresse salino, a altura de 

mudas e o comprimento da raiz principal foram afetados de forma quadrática pelo aumento 

nas doses de bioestimulante, com maiores valores nas doses de 10,4 e 7,75 mL kg
-1

 de 

sementes, obtendo valores máximos de 8,5 e 7,9 cm, respectivamente. Esses resultados 

divergem, em parte, dos obtidos por SILVA et al. (2014), que não constaram resposta 

significativa para este biorregulador em mudas plântulas de melancia. 

Também não foi verificado efeito das doses de bioestimulante nas mudas irrigadas com 

água salina para as variáveis de massa seca da raiz (Figura 1D), massa seca da parte aérea 

(Figura 1E) e massa seca total (Figura 1F) com médias 29,6; 234,8 e 263,2 mg planta
-1

, 

respectivamente. Enquanto que na água de menor salinidade essas mesmas variáveis se 

comportaram de forma quadrática com o acréscimo das doses do bioestimulante, alcançando 

aos maiores valores nas 10,7; 10.4 10,4 mL kg
-1

 de sementes, com 66,3; 569,7 e 642,8 mg 

planta
-1

, para massa seca de raiz, parte aérea e total, respectivamente (Figuras 1E, 1E e 1F). 

Outros autores também observaram resposta positiva do tratamento de sementes com 

bioestimulante sobre a produção de biomassa em diferentes espécies, como maracujá 

(FERRAZ et al., 2014), feijão caupi (OLIVEIRA et al., 2013). 

O aumento no acúmulo de massa seca em resposta ao tratamento e sementes com 

Stimulate
®
 se deve à ações das substâncias presentes neste bioregulador, pois a presença de 

ácido giberélico, citocinina e auxina são hormônios são responsáveis pela divisão celular além 
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do primeiro promover o crescimento do caule através da diferenciação de células 

meristemáticas e o último induzir a diferenciação do floema e xilema (TAIZ & ZEIGER, 

2009). 

 

CONCLUSÕES 

 

 

O uso de água salina reduz consideravelmente o desenvolvimento de mudas de 

maxixeiro, e inibiu o efeito benéfico do bioestimulante. 
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Tabela 1. Valores médios para número de folhas, diâmetro do colo, altura de planta, 

comprimento da raiz principal, massa seca de raiz, massa de parte aérea e massa seca total em 

mudas de maxixeiro sob tratamentos de sementes com bioestimulante, sem e com estresse 

salino 

Estresse 

salino 

Variáveis 

NF DC ALT CRP MSR MSPA MST 

SEM 4,7 a 1,8 a 8,2 a 7,3 a 56,2 a 516,2 a 574,6 a 

COM 3,8 b 1,3 b 3,9 b 5,6 b 29,6 b 234,8 b 263,2 b 

* Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p < 0,05) 
 

 

Figura 1. Diâmetro do colo (A), altura de mudas (B), comprimento da raiz principal (C), 

massa seca de raiz (D), massa seca de parte aérea (E) e massa seca total (F) em mudas de 

maxixeiro oriundas de sementes tratadas com bioestimulante na ausência e presença de 

estresse salino.  

y (SEM) = -0,2x2 + 4,28x + 43,4

R² = 0,878

y (COM) = NS = 29,6

0

10

20

30

40

50

60

70

0 5 10 15 20

M
a

ss
a

 s
e
c
a

 d
e
 r
a

iz
 (

m
g
)

Concentração de bioestimulante (mL L-1)

D. SEM COM

y (SEM) = -1,068x2 + 22,13x + 455,1

R² = 0,867

y = (COM) = NS = 234,8

0

100

200

300

400

500

600

0 5 10 15 20

M
a

ss
a

 s
e
c
a

 d
e
 p

a
rt

e
 a

é
re

a
 (
m

g
)

Concentração de bioestimulante (mL L-1)

E. SEM COM

y (SEM) = -1,36x2 + 28,32x + 495,4

R² = 0,889

y (COM) = NS = 263,2

0

100

200

300

400

500

600

700

0 5 10 15 20

M
a

ss
a

 s
e
c
a

 t
o

ta
l (

m
g
)

Concentração de bioestimulante (mL L-1)

F. SEM COM

y (SEM) = NS = 1,08

y (COM) = 0,020x + 1,083

R² = 0,874

0

0,5

1

1,5

2

0 5 10 15 20

D
iâ

m
e
tr

o
 d

o
 c

o
lo

 (
m

m
)

Concentração de bioestimulante (mL L-1)

A SEM COM

y (SEM) = -0,009x2 + 0,187x + 7,585

R² = 0,995

y (COM) = NS = 3,9
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 5 10 15 20

A
lt

ir
a

 d
e
 m

u
d

a
s 

(c
m

)

Concentração de bioestimulante (mL L-1)

B SEM COM

y (SEM) = -0,008x2 + 0,124x + 7,458

R² = 0,765

y = (COM) = NS = 5,5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 5 10 15 20C
o

m
p

ri
m

e
n

to
 d

a
 r
a

iz
 p

ri
n

c
ip

a
l 
(c

m
)

Concentração de bioestimulante (mL L-1)

C. SEM COM

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

766


