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RESUMO
O  objetivo  deste  trabalho  foi  determinar  os  valores  de  coeficiente  da  cultura  do  melão  rendilhado  irrigado  por
gotejamento em ambiente protegido na região de Maringá - Pr. O experimento foi conduzido em ambiente protegido no
Centro Técnico de Irrigação da Universidade Estadual de Maringá (UEM), campus de Maringá. O clima do local é do tipo
Cfa, mesotérmico, subtropical e a classe de solo é Nitossolo vermelho distroférrico, com textura argilosa. O híbrido de
melão utilizado foi Sunrise e as irrigações foram realizadas diariamente via gotejamento. A evapotranspiração da cultura
foi determinada por meio de lisímetro de lençol freático constante e a evapotranspiração de referência a partir do método
agroclimático  de  Penman-  Monteih,  com dados  coletados  por  uma  estação  meteorológica  automática.  Não  existe
nenhum delineamento estatístico que se enquadre neste experimento, pois se trata de uma análise determinística. Os
valores de coeficiente da cultura calculados foram de 0,87 para o estádio inicial, 1,15 para o estádio intermediário e 0,64
para o estádio final. Quando comparados os valores do coeficiente da cultura calculados com os valores tabelados pela
FAO levaria a uma subestimativa nos estádios inicial e intermediário.

PALAVRA-CHAVE: Consumo hídrico; Lisímetro; Manejo de irrigação.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, no Brasil a cultura do melão tem grande importância econômica, sendo uma das
culturas de posição mais uniforme e de maior crescimento nas exportações de hortaliças pelo país
(CHARLO et al., 2011). Seu cultivo é realizado predominantemente na região nordeste a céu aberto,
porém tem sido verificada expansão desta atividade para as regiões sul e sudeste em ambiente
protegido (PERES et al., 2013). 

A necessidade hídrica do meloeiro é variável em função da demanda climática da região onde
a cultura estiver sendo explorada. Visando a utilização da água de maneira racional e econômica, é
necessário adotar estratégias de manejo de irrigação (SOUSA et al., 2011).

Para  se  ter  um  bom  manejo  de  irrigação,  que  seja  eficiente,  recomenda-se  determinar
corretamente o consumo de água e os coeficientes da cultura (Kc) para cada um dos estádios
fenológicos. Para determinação do Kc é necessário determinar a evapotranspiração da cultura (ETc)
e a evapotranspiração de referência (ETo). A primeira pode ser determinada a partir de métodos
diretos,  como por  exemplo,  a  utilização de lisímetros,  e  a segunda por  métodos agroclimáticos
(PERES et al., 2013).

Atualmente existem estudos no qual apresentam valores experimentais de Kc. Porém, a altura
da cultura e algumas condições climáticas do local onde a cultura esta instalada, como a velocidade
do vento e a umidade relativa do ar, podem alterar a resistência aerodinâmica e consequentemente
os valores de Kc (ALLEN et al., 1998). Demonstrando desta forma, a importância da determinação
dos coeficientes da cultura em diferentes regiões de cultivo (MIRANDA et al.; 2004).

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo determinar os valores de coeficiente da
cultura do melão rendilhado irrigado por gotejamento em ambiente protegido na região de Maringá
-PR.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
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O  experimento  foi  conduzido  em ambiente  protegido  no  Centro  Técnico  de  Irrigação  da
Universidade Estadual de Maringá (UEM), campus de Maringá- Pr. O ambiente apresentava 3 m de
comprimento,  6,9  m de largura  e 3,5  m de pé direito.  A  estrutura  possuía  cobertura  tipo  arco,
revestida com filme de polietileno de baixa densidade e tela anti-afídeo nas laterais.

Não existe nenhum delineamento estatístico que se enquadre neste experimento, pois se
trata de uma análise determinística, no qual não foram testados tratamentos, apenas leituras diretas.

O clima do local  de acordo com a classificação do Koppen,  é do tipo Cfa,  mesotérmico,
subtropical com média anual de precipitação de 1500 mm, mantendo temperatura média de 28 º C
(CAVIGLIONE et al., 2000).

O solo é classificado como Nitossolo vermelho distroférrico (EMBRAPA, 2013). E a análise
textural apresenta granulometria de 122,6 g kg-1 de areia, 120,6 g kg-1 de silte, 756,8 g kg-1 de argila
e densidade média do solo de 1,34 mg m-3 (TRINTINALHA, 2005). 

As sementes do híbrido Sunrise foram semeadas em bandejas de polietileno e mantidas em
casa de vegetação até o momento do transplantio, ou seja, quando as plantas apresentavam de 3 a
4 folhas definitivas.

Foram construídos 60 canteiros de 3 m de comprimento e 0,5 m de largura cada, sendo
transplantadas seis plantas por canteiro, espaçadas em 1 m entre linha e 0,5 m entre plantas. As
plantas foram conduzidas tutoradas utilizando fitilho plástico até 1, 90 m de altura e com apenas um
fruto por planta. A polinização foi realizada de forma manual. E a colheita foi iniciada pela mudança
de coloração e formação da zona de abscisão do fruto. 

A  irrigação  foi  realizada  diariamente  por  sistema  de  gotejamento.  O  coeficiente  de
uniformidade de Christiansen (CUC) foi de 96%, sendo considerado excelente, conforme Frizzone et
al. (2012).

O manejo da irrigação foi realizado por meio de dois lisímetros de lençol freático constante
instalados dentro do ambiente protegido no qual eram realizadas as medidas de evapotranspiração
da cultura (ETc) diariamente pelo início da manhã.

Para  a  determinação  da  evapotranspiração  de  referência  (ETo),  foram  utilizados  dados
climáticos  obtidos  por  meio  de  uma  estação  meteorológica  automática  instalado  no  interior  do
ambiente protegido e posteriormente utilizado o método de Penman- Monteih (ALLEN et al., 1998),
conforme a equação 1.

                                                             (1)

Em que ETo= evapotranspiração de referência (mm dia-1); Rn= saldo de radiação a superfície
(MJ m-2d-1); T= Temperatura (ºC); U2= Velocidade do vento (m s-1); γ= Constante psicrométrica (kPa
ºC-1);  ea=  pressão  atual  de  vapor  do  ar  (kPa);  es=  pressão  de  saturação  de  vapor  (kPa);  ∆=
Declividade da curva de pressão de saturação de vapor (kPa ºC-1).

Os  coeficientes  da  cultura  foram  calculados  mediante  a  posse  dos  dados  de
evapotranspiração da cultura (ETc) e evapotranspiração de referencia (ETo), conforme equação 2.
Sendo o ciclo da cultura dividido em estádios fenológicos conforme Allen et al. (1998).

                                                                                                      (2)
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores de coeficiente da cultura do melão rendilhado no presente estudo apresentaram-se
maiores no estádio inicial e intermediário quando comparados aos valores tabelados do boletim 56
da FAO.

Figura 1. Coeficiente da cultura do melão rendilhado calculado para região de Maringá e coeficiente da
cultura tabelado pela FAO
Fonte: Dados da pesquisa

Os  valores  de  coeficiente  da  cultura  calculados  e  tabelados  foram  comparados  pelo
coeficiente de correlação “r” de Pearson e tiveram uma correlação alta (acima de 0,70), conforme
Martins (2010).

Os valores de coeficiente da cultura maiores no estádio inicial  e intermediário pode estar
relacionado a diversos fatores, como por exemplo, material genético utilizado, modo de condução da
cultura e condições climáticas das regiões.

As condições  climáticas  predominantes  dos valores  tabelados da  FAO são  da  região  da
Califórnia, com clima tipo mediterrâneo, com verões quentes e secos e invernos amenos e úmidos.
Diferindo das condições climáticas do presente estudo, no qual o clima é do tipo Cfa, mesotérmico,
subtropical, com invernos frios e secos e verões quentes e chuvosos.  

Outro  fator  importante  é  a  irrigação,  culturas  irrigadas  diariamente  podem  aumentar
substancialmente os valores de coeficiente da cultura, podendo aproximar-se de 1,0 a 1,2 (ALLEN et
al., 1998).

Allen et al. (1998), afirmam também que cultivos na vertical, ou seja, plantas tutoradas que
alcançam  1,5  a  2,0  m  de  altura,  necessitam  que  os  valores  de  coeficiente  da  cultura  
sejam  aumentados.  Devido  ao  fato  de  apresentar  maior  área  do  solo  descoberta  e
consequentemente, aumentar os valores de evaporação de água do solo.

Peres et al. (2013), ao determinar os coeficiente da cultura do melão cultivado em ambiente
protegido na região de Araras – SP, a partir de lisímetros de pesagem obtiveram os valores de 0,20;
1,10 e 0,50 para os estádios inicial, intermediário e final, respectivamente.
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Diversas pesquisas apontam diferenças nos valores de Kc do melão de uma região para a
outra, sendo que a grande maioria dos trabalhos também apresentam valores discrepantes quando
comparados aos valores fornecidos pela FAO. Fato este, que pode conduzir a subestimativa ou
superestimava na determinação das lâminas de irrigação.

4 CONCLUSÃO

Os  valores  determinados  de  coeficiente  da  cultura  do  melão  irrigado  por  gotejamento
cultivado em ambiente protegido na região de Maringá são: estádio inicial 0,87, estádio intermediário
1,15 e estádio final 0,64.

Os  valores  de  coeficiente  da  cultura  do  melão  tabelados  pela  FAO  levaria  a  uma
subestimativa em relação aos valores de coeficiente obtidos nos estádios inicial e intermediário.
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