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RESUMO
O objetivo  deste  trabalho  foi  estabelecer  o  tempo  adequado  de  imersão  de  discos  foliares  para  determinação do
conteúdo relativo de água (CRA) do meloeiro conduzido sob estresse hídrico e indicar se o CRA pode ser adequado
para  avaliar  diferenças  entre  manejos  de  irrigação  aplicados  ao  melão  em estufa.  O  experimento  foi  instalado  e
conduzido no Centro  Técnico de Irrigação (CTI)  da Universidade Estadual de Maringá,  utilizando um delineamento
inteiramente casualizado, com 3 tratamentos e 3 repetições. Foram testados três níveis irrigação, resultantes do acúmulo
da evapotranspiração da cultura (ETc), correspondentes a 0 mm (irrigação diária),  ETc acumulada de 3 mm e ETc
acumulada de 15 mm. Para a determinação do tempo ideal para obtenção da massa túrgida, foram coletadas folhas
novas e velhas das plantas de melão e para a determinação do CRA (expresso em %) foram utilizadas as massas seca,
fresca e túrgida de 4 discos foliares, aplicando a equação de Barrs e Wheaterley (1962). Os dados foram submetidos à
análise de variância, regressão e contrastes ortogonais (nível mínimo de 5% de significância). As regressões quadráticas
para o peso túrgido dos discos em função do tempo mostraram-se significativas, obtendo-se ajustes tanto para folhas
velhas  como para  folhas  novas.  A  análise  de  variância  indicou  haver  diferença  para  os  valores  de  CRA entre  os
tratamentos avaliados. Conclui-se que o tempo ideal para obtenção da turgescência das folhas de melão na avaliação do
CRA é de, no máximo, 21 horas, havendo maior valor de CRA quando o acúmulo entre irrigações é maior.

PALAVRAS-CHAVE: Déficit hídrico; Manejo de irrigação; Massa túrgida; Tecido foliar.

1 INTRODUÇÃO

O melão é uma das hortaliças mais importantes para a olericultura brasileira e vem sendo
investigada em muitos aspectos e entre eles está a irrigação, conduzindo-se estudos que avaliam a
influência da quantidade de água aplicada e os momentos de aplicação nesta cultura.  Tanto a
quantidade de água (falta ou excesso) como o manejo inadequado de irrigação podem provocar
alterações indesejáveis nos vegetais, principalmente na fisiologia dos mesmos. 

Muitas avaliações podem indicar alterações fisiológicas em plantas que são cultivadas com e
sem estresse hídrico tais como a determinação de compostos foliares (ex: teor de prolina), potencial
hídrico foliar, taxa transpiratória e o conteúdo relativo de água (CRA), também denominado de teor
relativo de água. 

De  acordo  com  Barrs  e  Wheaterley  (1962),  a  técnica  do  CRA  consiste  em  comparar  a
quantidade de água inicial e turgente, em porcentagem, de discos retirados de folhas, obtendo-se o
teor  de  água turgente  mantendo-se os discos flutuando na água.  Apesar  de  promissora,  esses
autores  explicam  que  alguns  erros  podem  estar  presentes  nas  determinações  de  CRA  como
mudanças na massa seca dos discos e incremento contínuo da quantidade de água após o ponto de
turgescência  total,  erros  esses  que  poderiam ser  reduzidos com a determinação  de  um tempo
adequado para obtenção da turgescência do tecido.

Em algumas culturas já foi constatado que o CRA é eficiente para indicar mudanças quando
na  presença  de  estresse  hídrico.  Silva  (2015)  avaliando  a  seca  no  crescimento  de  mudas  de
melancia verificou que o CRA das folhas foi diferente para os fatores lâmina de água e cultivares
enquanto o CRA radicular foi significativo apenas para o fator lâmina de água. Em mudas de aroeira-
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do-sertão submetidas ou não ao déficit hídrico, demostrou-se que as plantas submetidas a irrigação
diária apresentaram um maior conteúdo relativo de água (85%) do que as plantas submetidas ao
déficit hídrico, com 48% (MARIANO et al., 2009).

É justificável avaliar o emprego do CRA para a cultura do melão porque essa é uma técnica
relativamente simples e que pode indicar mudanças ocasionadas nesta cultura quando a mesma é
conduzida sob diferentes manejos de irrigação. Ademais, o tempo de imersão dos discos foliares em
água  para  obter  a  turgescência  pode  ser  diferente  entre  as  culturas,  sendo  mais  adequado
estabelecer  este  tempo  para  cada  cultura  visando  a  redução  de  erros  experimentais  na
determinação do CRA.

Frente ao exposto, o objetivo desse trabalho foi estabelecer o tempo adequado de imersão de
discos foliares para determinação do conteúdo relativo de água (CRA) do meloeiro conduzido sob
estresse hídrico e indicar se o CRA pode ser adequado para avaliar diferenças entre manejos de
irrigação aplicados ao melão conduzido em estufa plástica.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi instalado e conduzido em estufa plástica localizada no Centro Técnico de
Irrigação  (CTI)  da  Universidade  Estadual  de  Maringá,  na  cidade  de  Maringá-PR.  A  casa  de
vegetação foi construída no sentido Norte – Sul, apresentando cobertura em arco possuindo 30 m de
comprimento,  5,7  m de  largura  e  2,5  m de pé  direito.  As  fachadas foram envolvidas  com tela
antiafídica e possuem rodapé composto de alvenaria de 0,25 m de altura. O teto foi coberto com
filme plástico de polietileno de baixa densidade de 150 micra de espessura, com tratamento anti –
UV.

Foi utilizado delineamento inteiramente ao acaso, com três tratamentos em três repetições.
Os tratamentos constaram de três níveis irrigação, resultantes do acúmulo da evapotranspiração da
cultura (ETc), correspondentes a 0 mm (irrigação diária), irrigação quando a ETc acumulada atingia
o valor de 3 mm e irrigação quando a ETc acumulada atingia 15 mm. Para o monitoramento da ETc
foram instalados dois lisímetros de lençol freático constante, de modo que a água extraída pelas
plantas era reposta automaticamente pelo sistema e, as leituras e reposições de água no tanque de
suprimento eram realizadas todos os dias no período matutino (07:00 h).

No preparo da área experimental foram feitas a correção de acidez e adubação do solo de
acordo  com  a  recomendação  elaborada  por  TRANI  (2007).  Depois  da  demarcação  da  área
experimental,  foram delimitados nove canteiros que distaram 1,0 m entre si.  Todos os canteiros
foram confeccionados manualmente através da utilização de enxadas e enxadões. Foram utilizadas
mudas de melão rendilhado, híbrido Sunrise, semeadas em bandejas de 50 células e transplantadas
quando apresentavam de três a quatro folhas definitivas, utilizando um espaçamento de 1,0 m entre
linhas e 0,5 m entre plantas. Após o transplantio foram realizadas irrigações diariamente, visando
favorecer o pegamento das mudas. Os tratos culturais e o controle fitossanitário quando necessários
foram executados segundo FILGUEIRA (2008).

Na determinação do tempo ideal para obtenção da massa túrgida, foram coletadas folhas
novas e velhas abaixo do ápice das plantas de melão, que foram conduzidas imediatamente para
análise. Em laboratório, foram obtidos quatro discos foliares de cada folha coletada, pesando-se os
mesmos para  obtenção do peso fresco do material  vegetal.  Após essa etapa,  os  discos foram
colocados em recipientes plásticos contendo água destilada e imersos de forma que ficassem em
contato com a água sem formação de bolhas de ar. Após uma hora de imersão, os discos foram
retirados e pesados em balança analítica, repetindo-se esse processo por 11 horas seguidas além
das medições feitas com 22, 24, 26 e 30 horas, para acompanhar o grau de hidratação dos discos
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até que se determinasse o tempo ideal para atingir a turgescência. O peso túrgido foi determinado
em intervalos fixos para construção da curva de ganho de peso ao longo do tempo de coleta, em
horas. 

Quando se estabeleceu o tempo ideal para a turgescência, foram avaliados o CRA dos três
tratamentos. De cada tratamento, foram coletadas 2 folhas em uma planta de melão, obtendo-se
dois  discos foliares  de cada folha  coletada,  totalizando quatro  discos,  que foram pesados para
obtenção da massa fresca. Os mesmos foram colocados em recipientes plásticos contendo água
destilada  para  atingirem a  turgescência  e  após  o  período  ideal,  obteve-se  a  massa  túrgida  do
material vegetal. No término das pesagens dos discos, os mesmos foram colocados em sacos de
papel e levados a estufa de circulação forçada de ar para secagem, utilizando uma temperatura de
80 °C durante 48 horas, obtendo-se a massa seca dos discos. De posse das massas secas, fresca e
túrgida, calculou-se o CRA (expresso em %), utilizando a equação de Barrs e Wheaterley (1962):

CRA=(MF−MS
MT−MS )∗100

                                                                                          (1)

Em que MF, MS e MT são a massa fresca, massa seca e a massa túrgida, respectivamente.
Na análise  estatística,  aplicou-se  a  análise  de variância  (ANOVA) utilizando o  teste  F,  e

posteriormente,  foram  utilizados  os  procedimentos  de  regressão  para  validação  dos  modelos
utilizados  na  obtenção  do  tempo  adequado  de  turgescência,  e  os  contrastes  ortogonais  para
avaliação dos tratamentos de irrigação. Todas as análises foram executadas considerando o nível
mínimo de 5 % de significância.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Constatou-se  que  as  curvas  de  calibração  para  obtenção  da  massa  túrgida  dos  tecidos
foliares do melão foram semelhantes entre si, considerando folhas novas e velhas. Para ambas as
condições foram estabelecidos modelos de regressão quadráticos, indicando que há um tempo mais
adequado para cada condição (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Mudança da massa túrgida (MT) dos discos foliares flutuantes em função do tempo de coleta 
Fonte: Dados da pesquisa

Para  as  folhas  novas,  a  regressão  quadrática  foi  significativa,  com  coeficiente  de
determinação de 76% e para as folhas velhas houve o mesmo ajuste de tendência, porém com o
coeficiente  de  determinação  maior,  de  92%.  As  médias  foram  de  1,2017  g  e  0,8118  g  e  os
coeficientes de variação foram de 2,21% e 6,67% para as folhas velhas e novas, respectivamente. 

Pela  equação  utilizando  folhas  velhas,  o  tempo  ideal  de  imersão  (ponto  de  máximo
estabelecido a partir da derivada primeira da equação) não poderia ultrapassar 21 horas, e para a
regressão utilizando folhas velhas, esse tempo seria de 22 horas, constatando-se, portanto, que
praticamente não há discrepância acentuada para valores de conteúdo relativo de água quando se
utilizou folhas novas ou velhas das plantas de melão. Barrs e Wheaterley (1962) relatam que após 4
horas  de  imersão  em  água,  o  material  vegetal  atingiu  turgescência  foliar  suficiente  para
determinação do CRA porque após esse tempo há pouco incremento na massa dos discos, tornando
a avaliação rápida. 

Entretanto, para as folhas de melão pode-se considerar pelos dados observados em ambas
as condições, isto é, massas túrgidas de folhas velhas e novas, que seria mais adequado se o CRA
fosse determinado após um período de 10 horas, pois a partir desse tempo, há uma tendência de
haver pouca variação na massa dos discos quando comparada àquela observada nas primeiras
horas de medição. 

Quanto ao tempo adotado para quantificar a massa túrgida dos discos, preferiu-se utilizar o
tempo  estabelecido  quando  se  utilizou  folhas  velhas,  dado  o  melhor  ajuste  do  modelo  (maior
coeficiente de determinação) e menor dispersão dos dados em relação ao modelo ajustado. Nesses
termos, para o CRA calculado nos tratamentos com diferentes níveis de irrigação, determinou-se a
massa túrgida dos discos foliares após a imersão em água destilada por 21 horas.

A análise de variância indicou haver diferença para os valores de CRA entre os tratamentos
avaliados, decompondo-se os graus de liberdade dos tratamentos em contrastes ortogonais.  Os
dados referentes aos contrastes ortogonais estabelecidos para comparação de manejos de irrigação
são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1: Valor dos contrastes ortogonais e respectiva significância pelo teste F e médias dos tratamentos
Contrastes Estimativa p-valor

C1 - Irrigação diária contra irrigação acumulada +3,98 0,1107

C2 - Acúmulo de 3 mm contra acúmulo de 15 mm -6,92 0,0259

Tratamentos Médias (%)

0 mm 76,34

3 mm 77,90

15 mm 84,13
Fonte: Dados da pesquisa

Na  comparação  entre  a  irrigação  diária  e  entre  acúmulos  de  lâmina  evapotranspirada
(primeiro constraste), não houve diferença significativa (p≥0,05), indicando que os valores de CRA
são semelhantes nessas condições, fato esse provavelmente atribuído a maior proximidade nos
valores médios obtidos na irrigação diária (0 mm) e irrigação acumulada de 3 mm. Já a comparação
entre os acúmulos de lâmina de 3 e 15 mm foi  significativa (p<0,05), sendo os valores de CRA
maiores na lâmina acumulada de 15 mm.
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Os resultados  obtidos  podem ser  condizentes  ou  divergentes  com aqueles  relatados  em
literatura com outras culturas agrícolas. Silva et al. (2012) avaliaram o CRA de plantas jovens de
mamoeiro submetidas à suspensão hídrica durante 20 dias e constataram que o valor de CRA das
folhas foi  maior nas plantas controle quando comparado com as plantas sob déficit hídrico, com
valores de 79% e 58%, respectivamente, o que não foi constatado para a cultura do melão visto que
os dados obtidos indicam maior teor de água nos tratamentos com estresse. Lopes et al. (2005)
verificaram que houve boa correlação entre as lâminas aplicadas e o CRA, sendo que o aumento da
lâmina de água aumentou também o teor de água na folha. Os resultados desse experimento podem
ser  explicados  provavelmente  devido  às  reduções  de  outras  variáveis  fisiológicas  como  a
transpiração e a condutância estomática (MARIANO et al., 2009) que afetariam o estado hídrico das
folhas nos diferentes tratamentos, principalmente no maior intervalo entre irrigações (15 mm). 

4 CONCLUSÃO

O tempo ideal para obtenção da turgescência das folhas de melão visando a avaliação do
conteúdo relativo de água (CRA) nesta cultura é de, no máximo, 21 horas, podendo-se avaliar essa
variável  a  partir  de  10 horas  de  imersão dos  discos foliares  em água destilada  sem perda de
qualidade dos dados.

O CRA é sensível para indicar diferenças entre manejos de irrigação na cultura do meloeiro,
havendo maior teor de água foliar quando o acúmulo entre irrigações é maior. 
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