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MASSA DE FRUTOS DE MELÃO EM FUNÇÃO DA LÂMINA DE ÁGUA
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes níveis de lâmina de água a partir do acúmulo de evapotranspiração da
cultura sobre a massa de frutos de melão conduzido em estufa plástica.  O experimento foi instalado e conduzido no
Centro  Técnico  de  Irrigação  (CTI)  da  Universidade  Estadual  de  Maringá,  utilizando  um delineamento  inteiramente
casualizado,  com quatro  tratamentos  e  cinco  repetições.  Os  tratamentos  constaram de  quatro  níveis  de  irrigação,
resultantes do acúmulo da evapotranspiração da cultura (ETc) entre duas irrigações sucessivas,  correspondentes a
irrigação quando a ETc acumulada atingia os valores de 3, 6, 9 e 15 mm, com o monitoramento da ETc utilizando dois
lisímetros de lençol freático constante. A colheita foi realizada manualmente quando os frutos atingiram o ponto máximo
de maturação, determinando-se a massa dos mesmos, utilizando uma balança com capacidade de 8 kg e precisão de
0,1 g. Os dados foram submetidos à análise de variância e de regressão (nível mínimo de 5% de significância). A análise
de variância indicou haver diferença para os valores da massa de frutos entre os tratamentos avaliados, e a regressão
quadrática para massa de frutos em função dos níveis de irrigação mostrou-se significativa (p=0,006; r 2=91%), indicando
que os acréscimos na produção não são proporcionais aos acréscimos das lâminas de água. Conclui-se que a massa de
frutos do melão é alterada pelo acúmulo de lâmina de água evapotranspirada entre duas irrigações sucessivas, havendo
maior massa com a aplicação da lâmina de água acumulada de 8,13 mm.
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1 INTRODUÇÃO

O  meloeiro  é  uma  das  hortaliças  mais  importantes  para  a  olericultura  brasileira,  sendo
também uma das culturas que mais responde ao avanço tecnológico, o que pode ser comprovado
pela análise dos resultados de produção e qualidade dos frutos. Nessa perspectiva, é importante
definir  os níveis  de água e época de aplicação desta à cultura do meloeiro,  podendo melhorar
consideravelmente o seu rendimento (VALNIR JÚNIOR et al., 2010).

De acordo com Coelho, Coelho Filho e Oliveira (2005) a quantidade de água e a maneira
como é fornecida às plantas é de suma importância na definição de manejo de uma cultura pois
erros ou descuidos nesses aspectos muitas vezes resultam em insucessos da produção, criando
também  cultivos  economicamente  inviáveis.  Logo,  um  bom  manejo  da  irrigação  é  um  fator
importante para o sucesso na produção da cultura do melão.

Muitos  trabalhos  envolvendo  o  melão  apresentam  resultados  referentes  ao  manejo  de
irrigação no tocante  a  lâminas relativas  a evapotranspiração da cultura  (ETc)  e  frequências  de
irrigação (geralmente dias). Medeiros et al. (2006) concluíram que o melhor manejo de irrigação para
o crescimento do meloeiro foi aquele no qual a irrigação foi aplicada a cada dois dias no período de
crescimento dos frutos independente da cobertura do solo. Valnir Junior et al.  (2010) estudando
cinco lâminas referentes a ETc e quatro frequências de irrigação, observaram que a produção de
frutos para o mercado interno acompanhou proporcionalmente o aumento da lâmina de irrigação,
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enquanto que a produção dos frutos destinados ao mercado externo foi decrescida com elevação da
lâmina de irrigação, não havendo influência das frequências de irrigação sobre a produção.

É justificável decidir o melhor momento para irrigar utilizando o acúmulo da quantidade de
água evapotranspirada pela cultura do melão como critério porque esta é uma técnica pouco testada
e pode acarretar em mudanças benéficas na produção e qualidade dos frutos, e consequentemente,
reduzir o consumo hídrico.

Frente ao exposto, o objetivo desse trabalho foi avaliar diferentes níveis de lâmina de água a
partir do acúmulo de evapotranspiração da cultura sobre a massa de frutos de 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  o  delineamento  inteiramente  ao  acaso,  com  quatro  tratamentos  em  cinco
repetições.  Os tratamentos constaram de quatro níveis  de  irrigação,  resultantes do acúmulo da
evapotranspiração da cultura (ETc) entre duas irrigações sucessivas, correspondentes a irrigação
quando a ETc acumulada atingia os valores de 3, 6, 9 e 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). As lâminas de água foram
aplicadas utilizando um sistema de microirrigação por gotejamento.

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 vinte 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).

A  colheita  foi  realizada  manualmente  quando  os  frutos  atingiram  o  ponto  máximo  de
maturação, e após essa etapa, os frutos foram levados ao laboratório para determinação da massa
dos mesmos, utilizando uma balança com capacidade de 8 kg e precisão de 0,1 g. 

Na análise estatística, depois de atendidos os pressupostos básicos (distribuição normal e
independente de erros e homogeneidade de variância dos erros) foi efetuada a análise de variância
pelo teste F e após,  a  variável  foi  submetida a análise de regressão.  Todas as análises foram
executadas considerando o nível mínimo de 5 % de significância.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Constatou-se  pela  análise  de  variância  que  o  fator  testado  foi  significativo,  exercendo
influência  na  variável  resposta  avaliada  (p=0,0116).  Foi  ajustado  um  modelo  de  regressão
quadrático,  indicando que há uma lâmina de água mais adequada que favorece o aumento da
massa de frutos do melão (Gráfico 1). 

Gráfico 1: Massa de frutos do melão (MF) em função dos níveis de irrigação; **Significativo (p<0,01)
Fonte: Dados parciais da pesquisa

A regressão quadrática foi significativa (p=0,006), com coeficiente de determinação de 91%. A
média geral para a massa de frutos foi de 1.161,78 g e o coeficiente de variação de 11,54%. A partir
da derivada primeira da equação ajustada, o valor máximo da massa dos frutos, que é de 1,280.35
g, é obtido com a aplicação de uma lâmina estimada de 8,13 mm.

Os  resultados  obtidos  são  condizentes  com  aqueles  relatados  em  literatura  com  outras
culturas agrícolas. Calzavara et al. (2000) avaliaram o número de frutos de laranja em função da
frequência de irrigação complementar, irrigando quando a evapotranspiração da cultura atingia 10,
15, 20 e 25 mm e também obtiveram ajustes quadráticos para a estimativa de produção de frutos por
árvore e da densidade de frutos por ramos produtivos, com validação dos coeficientes da regressão
a 1% de probabilidade. Neste experimento, os resultados podem ser explicados provavelmente à
deficiência de água nos tratamentos que estão após o ponto de máximo obtido, comprometendo a
produção e transporte de assimilados na planta.

Silveira,  Ramos e Oliveira (2009) afirmam que o manejo de irrigação pode ser  feito com
turnos fixos (dias fixos) e com turno de rega variável, sendo que nesse manejo a quantidade de água
que a planta retirou do solo é a lâmina de água que deve ser reposta ao solo pela irrigação, baseado
em um valor fixo de decréscimo. No presente trabalho observou-se que a massa de frutos está em
função  da  irrigação  total  aplicada  durante  todo  o  ciclo  de  produção,  devendo-se  atentar  que
fornecimento de água baseado em um turno de rega variável ao invés de um turno de rega fixo pode
melhorar a produtividade do melão conduzido em estufa plástica.

4 CONCLUSÃO
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A massa de frutos do melão é alterada pelo acúmulo de lâmina de água evapotranspirada
entre  duas  irrigações  sucessivas,  havendo  maior  massa  com  a  aplicação  da  lâmina  de  água
acumulada de 8,13 mm. 
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