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O gênero Melocactus Link & Otto pertence à família Cactaceae e a maioria das 
espécies ocorrentes no Brasil produz sementes que perdem sua viabilidade em pouco 
tempo no solo. Sendo assim, a criação de um banco de plântulas apresenta-se como 
uma possível estratégia para conservação dessas espécies. Dessa forma, objetivou-se 
avaliar diferentes tipos de substrato para a melhor produção de mudas de espécies 
desse gênero. O estudo foi realizado com sementes das espécies Melocactus 
sergipensis N.P. Taylor & M.V. Meiado, Melocactus violaceus Pfeiff. subsp. 
margaritaceus N.P. Taylor e Melocactus zehntneri (Britton & Rose) Luetzelb. As 
sementes foram semeadas em cinco tipos de substratos: Areia, Areia + Solo (1:1), 
Areia + Esterco (1:1), Solo e Solo + Esterco (1:1). No primeiro mês após a semeadura 
foi avaliado a germinabilidade, o Tempo Médio de Germinação (TMG) e o Índice de 
Sincronização (IS) e, depois de um ano de experimento, avaliou-se o diâmetro e o 
comprimento da parte aérea e subterrânea das plântulas. Com relação à 
germinabilidade, observou-se que não houve nenhuma germinação nos substratos que 
continham esterco. Os substratos Areia e Areia + Solo foram os com maior 
germinabilidade das três espécies. O substrato influenciou de forma semelhante as 
três espécies, quando analisados o TMG e o IS. O diâmetro e o comprimento da parte 
aérea e subterrânea das plântulas foram influenciados pelo substrato de modo que as 
três espécies apresentam os maiores valores no substrato Areia. Conclui-se que o 
substrato Areia, por ser um substrato com maior porosidade, proporcionou o melhor 
desenvolvimento das espécies avaliadas. Sendo assim, esse é o substrato mais 
indicado para a produção de mudas das espécies estudadas. (COPES/UFS). 
 


