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RESUMO 

 

O melão é o segundo fruto mais exportado atualmente no Brasil, sendo o estado do Rio 

Grande do Norte o principal produtor do Brasil. O presente estudo tem por objetivo 

determinar a produção e a evapotranspiração do melão cantaloupe em ambiente 

protegido. A pesquisa foi desenvolvida em casa de vegetação, no município de 

Mossoró-RN, utilizando um sistema de irrigação por gotejamento automatizado. Os 

tratamentos adotados foram cinco lâminas de irrigação determinadas em % da 

Evapotranspiração da cultura (ETc) estimada pelo método da FAO, distribuídas em: 

120% (T1), 100% (T2), 80 (T3), 60% (T4) e 40% (T5). A ETc e o Coeficiente de 

cultivo (Kc) foram determinados nos tratamentos T2 e T4 usando micro-lisímetros de 

pesagem com leituras automáticas, devidamente calibrado. A análise do crescimento da 

planta foi verificada pelo peso da Massa Seca Total (PMS) e a Área Foliar (AF). Já a 

análise de produção foi determinada pelo Peso Médio dos Frutos por planta (PMF). O 

coeficiente de correlação acima de 99% para a calibração dos micro-lisimetros mostrou 

a eficiência dos sensores de pesos utilizados na estimativa dos Kc’s. Os valores médios 

de ETc encontrados foram de 1,96 e 1,74 mm dia-1, para o T2 e T4, respectivamente. A 

lâmina total irrigada foi de 210,39 mm, levemente superior a aquela encontrada pelo 

ETc da FAO que foi de 203,93 mm. Os resultados médios do Kc encontrados no T2 

foram superiores na fase I e III e menores na fase final da cultura, quando comparados 

aos valores dos Kc’s da FAO. Obteve-se diferença significativa para o PMS, sendo o 

tratamento T1 e T2 iguais estatisticamente e superiores aos demais tratamentos. No caso 

do PMF, o tratamento T1 foi estatisticamente igual aos demais tratamentos. Apesar de 

não haver diferença entre as médias do PMF, o T1 obteve produção 24,76% superior ao 

T5. 

 

Palavras-chaves: Cucumis melo L., melão Cantaloupe, Coeficiente de cultivo, 

gotejamento. 

 

 

  



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Melon is the second most exported fruit in Brazil, being the state of Rio Grande do 

Norte the main producer in Brazil. The present study aims to determine the production 

and evapotranspiration of cantaloupe melon in a greenhouse. The research was carried 

out in a greenhouse, in the municipality of Mossoró-RN, using an automated drip 

irrigation system. The treatments were five irrigation depths determined in % of crop 

Evapotranspiration (ETc) estimated by the FAO method, distributed in: 120% (T1), 

100% (T2), 80 (T3), 60% (T4) and 40% (T5). The ETc and the Culture Coefficient (Kc) 

were determined in the T2 and T4 treatments using calibrated automatic weighing 

micro-lysimeters with automatic readings. The analysis of the plant growth was verified 

by the weight of the Total Dry Mass (PMS) and the Foliar Area (AF). The production 

analysis was determined by the Average Fruit Weight per plant (PMF). The coefficient 

of correlation above 99% for the calibration of the micro-lysimeters showed the 

efficiency of the sensors of weights used in the estimation of Kc's. The mean ETc 

values found were 1.96 and 1.74 mm dia-1, for T2 and T4, respectively. The total 

irrigated leaf was 210.39 mm, slightly higher than that found by the FAO ETc that was 

203.93 mm. The mean Kc results found in T2 were higher in phase I and III and lower 

in the final phase of culture when compared to the values of the Kc of FAO. A 

significant difference was obtained for PMS, with T1 and T2 treatment being 

statistically equal and superior to other treatments. In the case of PMF, the T1 treatment 

was statistically equal to the other treatments. Although there was no difference 

between the PMF averages, the T1 obtained a production 24.76% higher than the T5. 

Key words: Cucumis melo L., Cantaloupe melon, Coefficient of cultivation, drip. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em 2013 o Brasil foi o terceiro maior produtor mundial de frutas com 37,7 

milhões de toneladas, atrás da China e Índia, de acordo com dados da FAO (2016). No 

Nordeste, apesar das restrições hídricas e de solo semiárido, a fruticultura também se 

reveste de elevada importância econômica e social em diversas áreas, respondendo por 

27% da produção nacional de frutas (VIDAL & XIMENES, 2016). 

A maior parte da produção nordestina de frutas é consumida no mercado interno, 

apenas uma pequena parcela é exportada (IBGE, 2016). A cultura do melão é a segunda 

maior produção exportada com 35% no nordeste, sendo que o Rio Grande do Norte 

participa com 30% desse total (VIDAL & XIMENES, 2016). A cultura do melão é a 

segunda maior produção exportada com 35% A cultura do melão é a segunda maior 

produção exportada com 35%, com relevante importância econômica e social para o 

semiárido (OLIVEIRA et al., 2011). 

No mundo os melões mais  cultivados são os tipos Cantaloupe, Amarelo 

Valenciano, Honey Dew e Pele-de-Sapo; no nordeste os melões Amarelos predominam , 

seguido dos tipos Cantaloupe e o Verde Espanhol (EMBRAPA, 2002).  

A produção do melão tipo Cantaloupe ou japonês possuem maior aceitabilidade, 

por possuírem melhores qualidades em teor de sólidos solúveis, aroma, e espessura 

diferenciada da polpa em comparação aos melões tradicionais (MEDEIROS et al., 

2007). Por possuir ciclo vegetativo curto, favorecido por alta temperatura e 

luminosidade, baixa umidade relativa e boas condições de irrigação, é possível cultivá-

lo em duas ou três épocas do ano, com altos níveis de produtividade, variando de 1.800 

a 3.000 frutos/1.000 m² de casa de vegetação (BRANDÃO FILHO & 

VASCONCELLOS, 1998). 

O pólo produtor de melão no estado do potiguar está localizado na região Oeste, 

em torno dos municípios de Mossoró e Assú onde a oferta de trabalho abundante, terra 

disponível, capacidade empresarial e facilidade para escoar a produção são fatores 

preponderantes para sua produção. Contudo, sua produção exclusiva na região 

semiárida e o déficit hídrico exigem uma produção irrigada e conhecimento para utilizar 

esse recurso com precisão, por meios tecnológicos e aperfeiçoamento na distribuição de 

água para as culturas de meloeiro (OLIVEIRA et al., 2011).  
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Associado a essa necessidade é de fundamental importância avaliar o 

desempenho dos métodos de estimativa da evapotranspiração da cultura (ETc). As 

possibilidades de inovação têm sido proporcionadas devido à expansão do mercado e 

evolução das pesquisas científicas, que favorecem o acesso à tecnologia e ferramentas 

de ponta para determinação da demanda hídrica das culturas, que antes eram disponíveis 

apenas em laboratórios e centros de pesquisa (COELHO FILHO et al., 2004).  

O manejo da irrigação é fator indispensável para o sucesso na produção da 

cultura do melão, alguns fatores climáticos como a temperatura, umidade relativa e 

insolação, que somado ao estádio fenológico do melão, cobertura do solo e índice de 

área foliar, definem a necessidade de água para a cultura e a frequência de irrigação 

(COSTA et al., 2000). 

O sistema de aquisição de dados é um aparelho utilizado em diversas áreas da 

agropecuária. Para melhorar o cultivo de diversas culturas se faz necessário à utilização 

da automação dos sistemas irrigados aliado a determinações precisas da estatística 

hídrica. O uso de registradores de dados de forma automática possibilita, entre outras 

vantagens, a eliminação de erros humanos na leitura dos sensores, aliado ao uso de 

registradores de dados, para que se tenha um sistema de aquisição de dados (SAD) 

completo (GOMIDE, 1998). 

Dessa forma, para melhorar o monitoramento das irrigações, pode-se utilizar do 

conhecimento da automação, que é realizada dentre os vários equipamentos para os 

controladores, os tipos e os setores de irrigação que visam o melhoramento da cultura 

do melão na região do semiárido. 

Grande parte dos estudos que determinam os processos de irrigação englobam 

medidas de transpiração de plantas e umidade do solo para estimativa do Cálculo da 

ETc. Para estimativa de ETc tem sido bastante recomendada o método conhecido pela 

FAO – Penman-Monteith, que utilizam de dados climatológicos para esse fim (ALLEN 

et al., 2006; WIDMOSER, 2009). Outro método de estimativa da ETc de forma direta é 

o do lisímetro de pesagem, em que se baseia na determinação de pesos de bloco de solo 

isolado com cultivo, mostrando-se ser válido para a avaliação da evapotranspiração da 

cultura em escalas de campo (CAMPOS et al., 2017) 

Nos cultivos de plantas em vasos podem-se usar os micro-lisímetros, onde 

normalmente os pesos são contabilizados por sensores como os transdutores de pressão 

comumente chamados de “células de carga”, conectadas ao SAD (Datalogger). Com 

relação à umidade do solo, tem sido utilizado sensores como o tensiômetro, sondas 
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capacitivas, a reflexão no domínio do tempo (TDR), reflexão no domínio da frequência 

(FDR), sonda de nêutrons e placas de vidro (BRITO et al. 2009). 

Altas temperaturas, excesso de chuvas ou secas, granizo e geadas são 

preocupações constantes do produtor. As intempéries climáticas prejudicam tanto a 

qualidade quanto o rendimento da produção, podendo diminuir drasticamente a 

rentabilidade do negócio. Para fazer frente a esses riscos, uma alternativa a ser 

considerada é o cultivo em ambiente protegido. O cultivo protegido consiste em uma 

técnica que possibilita certo controle de variáveis climáticas como temperatura, 

umidade do ar, radiação solar e vento. Esse controle se traduz em ganho de eficiência 

produtiva, além do que o cultivo protegido reduz o efeito da sazonalidade, favorecendo 

a oferta mais equilibrada ao longo dos meses. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Determinar a produção e a evapotranspiração do melão (Cucumis melo L.) 

variedade Indian gold do tipo Cantaloupe quando irrigado com diferentes lâminas 

controladas em ambiente protegido. 

 

2.2 ESPECÍFICOS  

 

Calibração de micro-lisimetros de pesagem e usá-los para determinar a 

evapotranspiração da cultura (ETc) e os coeficientes de cultivo (Kc’s). Fazer a 

estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) e de cultura (ETc); 

Analise de um Sistema de Aquisição de Dados (SAD) de baixo custo, pelo 

funcionamento de seu controlador de irrigação e de seu registrador de dados dos 

sensores de peso do tipo células de carga; 

Analisar o crescimento e a produção da cultura nas diferentes lâminas de 

irrigação aplicadas durante o ciclo. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Aspectos gerais da cultura do melão  

 

A origem das primeiras culturas de meloeiro data-se na África Tropical, onde é 

possível se encontrar grande variabilidade de formas de frutos, centros secundários de 

diversificação foram observados bem caracterizados na Índia, China, Irã, Afeganistão e 

Paquistão (ALVAREZ, 1997).  

Os cultivos são encontrados em diferentes regiões do mundo, indo desde os 

países mediterrâneos, centro e leste da Ásia, até o sul e centro da América e África. Sua 

grande variabilidade genética tem permitido a adaptação de inúmeras variedades em 

condições agronômicas diversas (DEULOFEU, 1997).  

O Brasil destaca-se como um dos maiores produtores mundiais da fruticultura, 

ocupando em 2016 a 11° posição no ranking de produção de frutas, com uma produção 

estimada em 596.430 toneladas (FAO, 2016).  

O melão é apontado como uma das principais culturas, liderando em volume de 

exportação e por apresentar receitas significativas (ANUÁRIO BRASILEIRO DA 

FRUTICULTURA, 2013). A região Nordeste é a maior produtora do país respondendo 

por cerca de 95% da produção nacional, sendo o estado do Rio Grande do Norte 

responsável por 60% da produção enquanto que o Ceará ocupa o segundo lugar, 

representando 37,96% de toda a produção do país (IBGE, 2013). Em 2017, as 

exportações do estado potiguar aumentaram 200%, comparada ao ano anterior 

(ZEBALOS et al., 2017).  

O pólo Assu-Mossoró-Baraúna, destaca-se como a principal região produtora de 

melões no estado do Rio Grande do Norte e do país devido sua localização geográfica 

estratégica. As condições a qual são submetidos os melões, tais como, condições 

edafoclimáticas propícias, disponibilidade de água superficial e subterrânea aumentam 

as características de qualidade dos frutos promovendo excelente produção na região 

semiárida. (GURGEL et al., 2008). Contudo, devido às elevadas taxas de 

evapotranspiração e baixa precipitação dessa região, a disponibilidade de água através 

da irrigação torna-se fundamental para as exigências hídricas diárias da cultura e a 
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manutenção do fornecimento de água para uma produção sustentável (SIMÕES et al., 

2016). 

As características físicas, químicas e biológicas do solo são imprescindíveis para 

o sucesso da cultura, devendo sempre evitar o plantio em áreas de baixada e com solos 

pedregosos, e com drenagem deficiente que favorece o desenvolvimento de doenças no 

sistema radicular (SOARES., 2001).  

Diversos experimentos com diferentes laminas de irrigação têm demonstrado 

que o melão é sensível ao estresse hídrico (SOUZA et al., 2010). Zeng et al. (2009) 

relatam que o planejamento eficaz aumenta a eficiência do sistema de irrigação por 

gotejamento, tendo em vista que o excesso reduz a qualidade e o déficit induz o estresse 

hídrico reduzindo a produção dos frutos. O manejo da água, em função de lâminas e 

frequência constitui medida fundamental para o rendimento econômico da produção 

(VALNIR JÚNIOR et al., 2013) 

Segundo Koetz et al., (2006), em estudo com meloeiro cultivado em ambiente 

protegido e irrigado com base na evaporação do tanque Classe A, verificaram que o teor 

de sólidos solúveis totais (SST) foi influenciado pela irrigação, apresentando valor 

médio de 6,09 ºBrix. Araujo et al., (2010), verificaram que o teor SST da polpa do 

melão foi influenciado pela lâminas de irrigação, decrescendo linearmente com o 

aumento da lâmina. Concomitantemente, resultado semelhantes foram observados por 

Long et al. (2006), verificaram que o teor SST nos frutos de melão reduziu com a 

aplicação de déficit hídrico na colheita, antes da colheita e em ambos os períodos.   

A evapotranspiração (ET) é designada ao processo de evaporação e transpiração 

que ocorrem simultaneamente (ROCHA et al., 2011). A Evapotranspiração da cultura 

(ETc) é realizada na superfície da vegetação, através de medições meteorológicas que 

consiste em um conjunto consistente de dados de coeficiente para sua determinação. A 

ETc é expressa por meio da Evapotranspiração de referência (ETo) que engloba os 

fenômenos físicos e fisiológicos que transformam em vapor a água presente em plantas, 

superfícies de solos, e corpos hídricos, sendo um processo reverso a precipitação 

(KOBIYAMA, 2009).  

A ETo pode ser medida diretamente via lisímetros (CARVALHO et al., 2006). 

A utilização de lisímetros de pesagem tem sido classificada como ferramenta padrão em 

estudos de “perda” de água das culturas, sendo o método mais exato na determinação da 

evapotranspiração (ROCHA et al., 2003).  
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Peres et al. (2013), observaram, através de lisímetros de pesagem instalados em 

estufas no estado de São Paulo, que o consumo de água médio foi de 3,18 e 2,35 mm. 

Valores semelhantes encontrados por Caron & Heldwein (2000) e por Monteiro (2007). 

Valores diferentes foram observados por Oliveira et al. (2010), através, entretanto, de 

estudos em condições de campo, o consumo correspondeu a 3,9 mm dia-¹. Estas 

determinações experimentais mostram a grande influência que tem o clima no consumo 

de água do meloeiro. Fagan et al. (2006) atribuem a diminuição ou aumento do 

consumo de água da cultura do melão, mesmo mantendo-se elevada a área foliar, 

ocorrido pela diminuição da temperatura do ar e da radiação solar global, em função da 

estação do ano. 

O incremento no volume das laminas de irrigação proporciona resposta 

significativa aos atributos morfofisiológicos, no rendimento e na qualidade de frutos 

(FERRAZ et al., 2011). Dentre as características de qualidade dos frutos podem-se 

destacar as físicas (espessura da polpa e da casca, diâmetro da cavidade interna, firmeza, 

etc.) e químicas (pH, ATT e SST) (FARIA, 2015). 

Ferraz et al. (2011) observaram as tendências da área foliar da planta (AF) e 

comprimento do ramo principal (CRP) do meloeiro em função das laminas de irrigação; 

verificaram que o aumento no volume de água proporcionou ganho substancial da AF e 

do CRP, encontrando-se os valores máximos estimados de 1.691,96 cm² planta-1 e 61,13 

cm nas laminas de 81,8 e 81,9 mm planta-1 ciclo-1, com incrementos de 25,44% e 

15,84%, respectivamente, indicando sensibilidade do meloeiro a menor disponibilidade 

hídrica no solo.  

Sob condições de déficit hídrico, as plantas tendem a manter os estômatos 

abertos por um menor período, reduzindo a absorção de carbono, implicando 

posteriormente em menor crescimento vegetal (PINHEIRO NETO et al., 2007). 

Pressupõe que a maior disponibilidade hídrica no solo afete positivamente o 

crescimento do fruto proporcionado pelo aumento do tamanho e número de células 

(FAGAN et al., 2006). Hastes e folhas funcionam como compartimento único de 

estocagem temporária de assimilados necessários para crescimento e funcionamento 

dessa olerícola (DUARTE & PEIL, 2010).   

O teor de sólidos solúveis (TSS) dos frutos é influenciado diretamente pelas 

lâminas de irrigação no ápice e centro dos frutos (FERRAZ et al., 2011). As diferenças 

de valores verificadas para SST justificam-se em função do período em que o fruto 
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permanece na planta, pois para se obter um fruto com alto teor de açúcar é necessário 

que permaneça na planta até a completa maturidade (FARIA, 2015).  

A qualidade e a produtividade de uma cultura são estabelecidas em sua grande 

parte pela incidência da radiação solar, a eficiência da conversão de radiação e pela 

parte dessa energia que é perdida durante o processo de respiração (HOLCMAN, 2009). 

A diminuição da intensidade luminosa gera uma menor área foliar, logo todos os fatores 

que afetam a fotossíntese afetam também a qualidade do fruto. Costa & Grangeiro 

(2003) recomendam o plantio do meloeiro em regiões que apresentem exposição solar 

na faixa de 2.000 a 3.000 horas/ano  

A temperatura do ar é outro fator limitante. As culturas apresentam uma faixa de 

limítrofe para seus processos fisiológicos que para o melão situa-se em torno de 20 a 

30°C (MEDEIROS et al., 2006). COSTA & GRANGEIRO (2003), relatam que para 

uma boa produtividade a cultura precisa de temperaturas na faixa de 25ºC a 35°C. Para 

completa a maturação, é necessário ter de 2.500 a 3.000 graus de calor total para 

completar a maturação e cerca de 1.000 graus de calor desde a floração até a colheita do 

fruto (FERNANDES, 2016). À medida que a temperatura se eleva, a polpa de melão, 

dentro de certos limites, torna-se mais doce e a sua maturação é mais rápida e completa 

(EMBRAPA, 2005).  

A faixa ótima de umidade relativa do ar para o desenvolvimento do meloeiro 

compreende entre 65% a 75% (BRANDÃO FILHO & VASCONCELOS, 1998). Os 

melões produzidos em condições de umidade relativa do ar elevada geralmente são 

pequenos e com baixo teor de açúcares, devido à ocorrência de doenças fúngicas que 

causam a queda de folhas (DALASTRA, 2014). O meloeiro não se desenvolve bem em 

regiões com baixas temperaturas, sendo suscetível a variações bruscas de temperatura 

(PARIS et al., 2017). 

As necessidades hídricas variam de acordo com o tipo de solo, as condições 

climáticas, a variedade e o estágio de desenvolvimento da cultura. No Nordeste, as 

condições de solo e clima incorporadas às técnicas de irrigação, permitiram a expansão 

da cultura do melão para essa região (SOUSA, 2017). O meloeiro é bastante exigente 

em água, a necessidade hídrica da cultura varia de 300 a 550 mm por ciclo, dependendo 

das condições climáticas da região, do ciclo da cultura e do sistema de irrigação a ser 

adotado (VALE, 2017). O consumo total de água durante o ciclo da cultura está em 

torno de 4.000 m3/ha (COSTA e LEITE, 2008). 
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O mercado consumidor atual exige que esses frutos sejam de boa qualidade, que 

apresente conteúdo de sólidos solúveis (SS) acima de 9° Brix, e que tenham firmeza de 

polpa para suportar o manuseio e o transporte (MENEZES et al., 2000). A oferta hídrica 

necessária, somada a altas temperaturas e luminosidade, juntamente com à baixa 

umidade relativa do ar permite que a cultura se estabeleça e proporcione uma alta 

produtividade com frutos de excelente qualidade (DALASTRA, 2014). 

O sucesso da exploração da cultura do melão em uma determinada região se dá 

principalmente através da escolha de sua cultura, visto que, devem ser analisados 

simultaneamente os aspectos de mercado e comercialização, além de qualidades 

agronômicas quanto à suscetibilidade a doenças e pragas, conservação e pós-colheita 

(OLIVEIRA et al., 2015). Atrelada a isso o manejo praticado como a forma de 

irrigação, adubação e os tratos culturais garantem uma eficácia produtiva. (PEREIRA et 

al., 2017). 

O cultivo de melão baseia-se na produção de cultivares dividindo-se em dois 

grandes grupos: Cantaloupensis, pertence ao grupo dos aromáticos. Caracterizado por 

melões nobres, aromáticos e climatérios (BARRETO, 2011). Apresentam a casca 

rendilhada com formato esférico e polpa salmão, exigindo um manuseio mais cuidadoso 

e utilização de processo de refrigeração, durante a pós-colheita deve ser colhidos no 

ponto de maturação fisiológica (SENAR, 2007). A casca pode ser rendilhada ou rugosa, 

de coloração ligeiramente amarelada/esverdeada, apresentando suturas bem 

características no sentido longitudinal. Ambos os tipos de frutos possuem polpa espessa. 

Os frutos rendilhados têm polpa de coloração variando de verde a salmão, já os frutos 

com suturas têm cor de polpa variando de laranja a salmão. Os melões do tipo 

Rendilhado, Charentais e Gália são melões típicos desse grupo (ROBINSON & 

DERECK-WALTERS, 1997).  

O outro é grupo é o Inodorus, são melões inodoros que apresentam frutos 

maiores e cor da casca uniforme. Não são climatérios por apresentarem baixa 

intensidade respiratória e possuem pouco aroma, entretanto possuem grande resistência 

à condições de transporte, quando maduros não se desprendem do pedúnculo possuindo 

maior vida útil pós-colheita (PONTES FILHO, 2010). Os melões do tipo Amarelo, Pele 

de Sapo, Honey Dew são melões típicos desse grupo taxonômico (ROBINSON & 

DERECK-WALTERS, 1997).  

O melão mais cultivado é do grupo Inodorus, contudo, o cultivo dos melões do 

grupo Cantaloupensis está em processo expansão e desenvolvimento comercial 
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(BRAGA SOBRINHO et al., 2008). O melão foi classificado em tipos (Figura 1 ), com 

objetivo de comercialização, distribuídos em grupo de cultivares ou híbridos que 

apresentam uma ou mais características que os diferenciam ou igualam, tais como, cor e 

aspecto da casca e polpa, rendilhamento e formato do fruto (DALASTRA, 2014).  

 

  

Figura 1. Principais variedades de melão exploradas no Brasil. 

  

As principais variedades de melão exploradas no Brasil são Amarelo, Pele de 

Sapo, Honey Dew, Cantaloupe, Gália e Charentais (ARAGÃO, 2011). Os híbridos vêm 

possuindo maior preferência por sua maior resistência a pragas, maiores e melhores 

produtividades, além de apresentar uniformidade no produto final (LIMA, 2015). 

Para o Brasil atingir patamares de produtividade potenciais diante dos híbridos 

comerciais, bem como a expansão da área colhida e o aumento da produtividade 

comercial necessita de aperfeiçoamento e da efetiva implementação de programas de 

produção integrada em todos os segmentos da produção e comercialização (CELIN, 

2014). Para o mercado brasileiro essa classificação compreende seis tipos:  

• Melão Amarelo: Pertence ao grupo dos melões inodoros. Sua casca é de cor 

amarela, com finas estrias longitudinais. A polpa é espessa, macia, branco-creme, 

apresentando muitas sementes. O fruto é elíptico, ovalado, arredondado, um pouco 
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alongado. São resistentes ao manuseio e ao transporte possuindo ótima conservação 

pós-colheita (FERREIRA et al., 1982).  

• Melão Gália: Pertence ao grupo dos aromáticos. Caracterizam-se pela forma 

arredondada, casca verde no início e amarela quando o fruto está maduro, polpa branca 

ou branco-esverdeada. Possui rendilhamento menor que os rendilhados (MENEZES et 

al., 2000).  

• Melão Honey Dew: são melões inodoros, possuem frutos firmes de tamanho 

médio a grande com formato esférico. A casca lisa e cor variando do branco ao amarelo. 

A polpa pode variar de verde a branco (ROBINSON & DERECK-WALTERS, 1997).  

• Melão Pele de Sapo: São melões inodoros. A coloração da casca é verde-clara 

com manchas verde-escura, levemente enrugada e dura, sua polpa é esverdeada de 

consistência firme. Dentre os melões comercializados é o de maior tamanho 

(MENEZES et al., 2000).  

• Melão Charentais: inclui melões aromáticos. São encontrados os tipos de casca 

lisa, de forma arredondada às vezes, achatada, casca de verde-clara à verde-escura, ou 

ligeiramente cinza, com polpa de cor salmão. Existe um terceiro tipo de casca 

intensamente reticulada, com suturas verde-escuras de formato redondo com polpa de 

cor salmão (MENEZES et al., 2000).  

• Melão Rendilhado/Cantaloupe: são melões aromáticos. É o melão mais 

consumido no Hemisfério Norte. A cor da polpa desses frutos pode variar do verde-

claro ao amarelo ou salmão. A cor da casca pode variar do verde, amarela ou marrom, 

quando o fruto está maduro. Seu aroma é muito intenso e exige um manuseio mais 

cuidadoso. Apresentam vantagens comerciais em relação aos outros tipos, tais como, 

preferência pelo consumidor, boa cotação comercial e cultivo em pequenas áreas com 

boa lucratividade (RIZZO & BRAZ, 2001).  

 

3.1.1 Meloeiro (Cucumis melo L.)  

  

O meloeiro (Cucumis melo L.) é uma planta olerícola pertencente à família das 

cucurbitáceas, gênero Cucumis e espécie Cucumis melo, possui alta aceitabilidade no 

mercado consumidor e crescente popularidade, além de ser uma cultura bastante 

rentável e de rápido retorno econômico (NUNES, 2018).  Pedrosa (1997) definiu 
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meloeiros como plantas anuais, herbáceas, caule prostrado, que variam o número de 

hastes e ramificações em função da cultivar. 

Os frutos em geral são verdes e quando maduros podem apresentar coloração 

amarela, com variação de tamanho, forma e peso, podendo a casca pode ser lisa, 

enrugada, tipo “rede” ou em forma de gomos (MENEZES et al., 2001). O fruto é 

composto de epicarpo com cerca de 0,5 cm de espessura, mesocarpo e endocarpo com 

espessura de 3,7 cm, placenta (espécie de pele que separa as sementes da polpa) e 

sementes, constituindo a cavidade interna com cerca de 5,8 cm (QUEIROGA et al., 

2010).  

É uma dicotiledônea perene, que apresenta sistema radicular ligeiramente 

profundo de crescimento volumoso, destaca-se uma raiz pivotante desenvolvendo-se até 

a extensão de suas ramas, podendo atingir 1,2 m de profundidade (MONTEIRO, 2007). 

As flores masculinas desenvolvem-se na rama principal e as femininas nas laterais. 

Possui fruto globular com polpa clara ou alaranjada, variando de cultivar, de sabor 

acentuadamente doce e sementes numerosas concentrando-se na cavidade interna 

(FILGUEIRA, 2008).  

O seu caule é herbáceo, de crescimento rasteiro ou curvado; as folhas são 

pecioladas, grandes e divididas em três a cinco lobos e com pilosidade de textura 

aveludada. Possui flores amarelas constituídas por cinco pétalas e estão presentes como 

imperfeitas, perfeitas ou hermafroditas em pontos diferentes da planta (FONTES e 

PUIATTI, 2005). 

O melão é rico em vitaminas A, B, B2, B5, C e E, sais minerais como cálcio, 

ferro, potássio, sódio e fósforo, sendo consumido principalmente in natura. Apresenta 

propriedades medicinais, sendo considerado calmante, refrescante, diurético, laxante e 

recomendado no controle da gota, reumatismo, obesidade e prisão de ventre. (SENAR, 

2007). 

 

3.2 Evapotranspiração e Manejo de irrigação do meloeiro 

 

O conhecimento da evapotranspiração de uma cultura durante seu ciclo e dos 

coeficientes de cultivo garantem o dimensionamento e o manejo sustentável de projetos 

de irrigação, contribuindo para aumentar a produtividade e otimizar a utilização dos 
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equipamentos de irrigação, da energia elétrica e dos recursos hídricos (MIRANDA & 

BLEICHER, 2001). 

Existe uma lista de valores de Kc para várias culturas (ALLEN et al., 1998), 

porém, esses valores devem ser ajustados para as condições edafoclimáticas de cada 

região. O método Kc dual consiste em dividir o coeficiente cultural (Kc) nas 

componentes de evaporação do solo (Ke) e de coeficiente cultural basal (Kcb) permite 

uma melhor percepção das fracções de água, provenientes da precipitação ou da rega 

(ALLEN et al., 1998). 

Os procedimentos de cálculo do Ke são fundamentados no balanço hídrico diário 

à camada superficial do solo, e requer como variáveis de entrada parâmetros físicos do 

solo, tais como capacidade de campo, ponto murcha permanente e água evaporável 

(Allen et al., 1998). Por outro lado, o cálculo do Kcb se faz necessário para os estágios 

fenológicos médio e final, e para condições climáticas especificadas no boletim FAO-56 

(Allen et al., 1998). Para o cálculo do Kcb são requeridas medições da velocidade do 

vento a 2 m, da média diária da umidade relativa do ar mínima e da altura das plantas. 

A evapotranspiração é o fenômeno abiótipo caracterizado pela exalação da água 

existente no do solo mediante os efeitos da radiação solar, da velocidade do vento, da 

temperatura ambiente e da umidade relativa do ar. Para efeito de cálculo, a 

evapotranspiração da grama é tomada como referência, denominada por 

“evapotranspiração de referência ou zero”, seus valores são expressos em milímetros e 

corrigidos pelos fatores de correção para cada cultura (GERHARDT, 2007).  

Durante o ciclo normal de uma cultura, a perda de água por evaporação no solo 

pode atingir 50% da transpiração. Para cada grama de matéria seca acumulada, a planta 

absorve centenas de grama de água que ela retira do solo. Para crescer adequadamente, 

ela precisa encontrar um meio de concentrar, entretanto, como o solo não produz água e 

o processo de evapotranspiração provoca fuga hídrica numa velocidade mais ou menos 

regular e o processo natural de reposição de água no solo é irregular, faz surgir um 

déficit de água no sistema, requerendo que, de fora, o solo seja retro-alimentado de 

água. Esta retro-alimentação pode advir tanto de um fenômeno natural como a chuva, 

como pode ser feita pela atividade humana. Neste caso, pelo processo de irrigação do 

solo (REICHARDT & TIMM, 2004).  

Tanto o excesso quanto o déficit hídrico, afetam o crescimento e 

desenvolvimento do meloeiro, a finalidade da irrigação é manter uma condição hídrica 

adequada da cultura, a fim de garantir um bom desenvolvimento da cultura 
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(SUASSUNA et al., 2011). A baixa disponibilidade hídrica no solo ocasiona queda no 

potencial da água nas folhas das plantas, levando à perda de turgescência e à redução da 

condutância estomática (PAIVA et al., 2005).  

Estudos da evapotranspiração de cultivo (ETc), evapotranspiração potencial de 

referência (ETo), do coeficiente de cultivo (Kc) e do coeficiente de irrigação (Ki) são 

parâmetros importantes para determinar a quantidade de água necessária para a cultura 

(GERHARDT, 2007). Deve-se utilizar o mais adequado à região ou o que for mais 

eficiente levando a um correto planejamento, dimensionamento e manejo de sistemas 

(SOUZA et al., 2014).  

O Kc é considerado um dos mais importantes parâmetros para quantificar o 

consumo de água, resultando na estimativa das necessidades hídricas, permitindo o 

manejo da irrigação eficiente e uso otimizado da água (SANTANA et al., 2016). O seu 

cálculo é realizado a partir da relação entre a ETc e ETo (ALVES et al., 2017).  

Quando ocorre alguma alteração na duração das fases de uma cultura, a curva do 

coeficiente de cultivo pode modificar-se e, por conseguinte, superestimar ou subestimar 

o consumo de água pela lavoura. Para solucionar problemas de incertezas no que diz 

respeito à determinação da duração das fases, tem-se buscado utilizar variáveis 

meteorológicas para relacionar o Kc mais diretamente ao estádio de desenvolvimento da 

cultura (PIRES, 2017).  

Para estimar a duração dos estádios fenológicos associados ao Kc, utiliza-se 

parâmetros relacionados ao clima como graus-dia para o crescimento, unidade solar 

termal e ETo. Tendo-se uma curva de Kc baseada no tempo térmico pode-se definir, 

com mais precisão, o período adequado de irrigar, como também a lâmina mais 

adequada, bem como permite acompanhar o desenvolvimento e as necessidades da 

cultura (RIBEIRO et al., 2009). Outra forma bastante utilizada para caracterizar os 

estádios fenológicos é a determinação da área foliar ou da cobertura do solo pela planta, 

como descrito em Allen et al. (2006). 

O manejo adequado da irrigação das plantas é fundamental para o 

reconhecimento das exigências hídricas nos diferentes períodos de desenvolvimento, 

uma vez que para uma mesma cultivar pode haver variação em função das condições 

ambientais (STRECK, 2003).  

Na agricultura irrigada exigem-se procedimentos para racionalização, 

principalmente no uso agrícola, portanto, a definição das frequências e dos níveis de 
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aplicação de água, adequados à cultura do meloeiro é fundamental, visando o 

aperfeiçoamento considerável do rendimento da produção (FARIA et al., 2007).  

O uso eficiente da água de irrigação tem grande importância na obtenção de 

elevadas produtividades, na redução dos custos de produção, na manutenção da 

fertilidade dos solos e consequentemente na conservação do meio ambiente, diminuindo 

os riscos de erosão, de lixiviação de nutrientes, e manutenção do nível baixo do lençol 

freático (PIMENTEL et al., 2012).  

Os sistemas de irrigação localizada compreendem aqueles nos quais a água é 

aplicada ao solo, diretamente sobre a região radicular, em pequenas intensidades, porém 

com alta frequência, mantendo a umidade do solo na zona radicular próxima à 

capacidade de campo. Para isso, a aplicação de água é feita por meio de tubos 

perfurados com orifícios de diâmetro reduzido ou através de gotejadores e 

microaspersores, dos mais variados tipos, modelos e características que varia de acordo 

com a cultura (BERNARDO et al., 2006). 

O gotejamento é um sistema muito difundido, sendo um dos mais recente já 

registrado no Brasil, datado de 1972, é caracterizado pela aplicação de água com vazões 

menores, de 1 a 20 L h-1. Utilizam-se normalmente tubulações de PVC e tubulações 

flexíveis de polietileno, nas quais são inseridos os emissores, que trabalham a pressões 

variando de 5 e 25 mca (BERNARDO et al., 2006). 

A irrigação do meloeiro pode ser realizada por sulco, por aspersão e/ou por 

gotejamento, sendo o método de irrigação por sulcos o mais recomendado em regiões 

que disponha de recursos hídricos suficientes, por apresentar vantagens de baixo custo, 

redução no consumo de energia e sua aplicação adequar-se a qualquer tipo de solo, com 

exceção de solos arenosos devido apresentar alta taxa de infiltração. O método de 

irrigação por gotejamento destaca-se como a tecnologia de irrigação e fertirrigação mais 

racional para o cultivo do melão (EMBRAPA, 2002; GERHARDT, 2007). 

Inúmeros trabalhos foram realizados para determinar a exigência hídrica da 

cultura do melão para várias regiões. Siqueira et al. (2009) trabalharam em cultivo 

protegido e irrigação por gotejamento com frequência de dois dias em melão amarelo 

“Vereda” obtiveram efeito na espessura da polpa, acidez total e o teor de sólidos 

solúveis que reduziram com o aumento das lâminas de irrigação. 

O sistema de irrigação por gotejamento destaca-se devido seu método 

possibilitar maior eficiência no uso da água e apresentar menor demanda de energia e de 

mão-de-obra, atrelando economia de água, maior produtividade, melhor qualidade 
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sanitária dos frutos, eliminando o contato da água com as folhas do meloeiro, reduzindo 

o ataque de pragas e compactação do solo, e permitindo a aplicação de fertilizante via 

água de irrigação. (COSTA; LEITE, 2007). 

A instalação de um sistema de irrigação depende primariamente de testes a 

campo, com a finalidade de verificar a uniformidade e eficiência do sistema. O teste de 

uniformidade do sistema foi proposto por Keller & Karmeli (1975) que consiste na 

avaliação da 1º lateral, lateral a 1/3, a 2/3 e a última lateral. Dentro de cada lateral, 

coleta-se água do primeiro gotejador, gotejador a 1/3, a 2/3 e o último gotejador. Os 

valores de coeficientes de uniformidade de distribuição (CUD) pela norma da ASAE 

EP458-1996, são classificados como: excelentes (94-100%), bom (81-87%), normal 

(68-75%), ruim (56-62%) e inaceitável (< 50%) e a eficiência entre 80-90% (KELLER; 

BLIESNER, 1990). 

 

3.4 Variáveis de produção e crescimento 

 

A análise do crescimento das plantas é de fundamental importância, pois permite 

inferir-se a atividade fisiológica de plantas geneticamente diferentes e/ou desenvolvidas 

em ambientes diferentes. Do ponto de vista agronômico, há possibilidade de análise do 

crescimento no estudo do desenvolvimento vegetal sob diferentes condições ambientais, 

de forma a selecionar cultivares ou espécies que apresentem características funcionais 

mais apropriadas aos objetivos da pesquisa (CARVALHO et al., 2009). 

Estudos da análise de crescimento sob diferentes condições ambientais 

demonstram três diferentes estágios em curvas de crescimento: o primeiro estágio 

apresenta taxa de acúmulo lenta, o segundo com rápido crescimento e o terceiro o 

acúmulo decresce em relação ao segundo (TEMÓTEO, 2010).  

O crescimento de plantas, sob diferentes condições ambientais, pode ser 

mensurado de diversas maneiras, tais como dimensões lineares, superficiais, 

volumétricas, peso e número de unidades estruturais (RAMOS, 2002).  

Segundo Carvalho et al. (2009) os tipos de medidas a serem realizadas ainda 

dependem de vários aspectos, como:  objetivos do experimentador, disponibilidade de 

material a ser estudado, de mão-de-obra, de tempo do experimentador/equipe, e de 

equipamentos para executar as medidas. Os autores ainda categorizam seis dimensões e 
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/ou medidas que influenciam diretamente no estudo do desenvolvimento vegetal como 

forma de estudo, através da análise do crescimento. São elas: 

 

• Dimensões lineares: Altura de planta, comprimento e diâmetro de caule, 

comprimento e largura de folhas, peso do fruto, outros. Estas medidas podem ser 

feitas em plantas intactas ou não. São muito úteis e, em alguns casos, são as 

únicas possíveis. 

• Número de unidades estruturais: O crescimento pode ser acompanhado a partir da 

contagem de unidades estruturais morfológicas ou anatômicas (folhas, flores, 

raízes e frutos) que podem fornecer informações sobre a fenologia e são, muitas 

vezes, usadas para detectar diferenças entre os tratamentos estabelecidos. 

• Medidas de superfície: Estas medidas estão relacionadas com a determinação ou 

estimativa da superfície fotossinteticamente ativa da planta que, com raríssimas 

exceções, são as folhas. A área foliar pode ser determinada por diferentes 

métodos, tais como: uso do planímetro, massa seca de discos foliares, fotocópias, 

uso de integradores, método de pontos e por modelos matemáticos.  

• Massa da matéria fresca: É a massa do material em equilíbrio com o ambiente. 

Geralmente o crescimento da matéria seca é acompanhado pelo aumento do teor 

de água nos tecidos da planta.  

• Massa da matéria seca: É a massa constante de determinada amostra, numa dada 

temperatura, é muito usado quando se está interessado em produtividade, pois é 

uma medida bem mais precisa que o peso da matéria fresca. 

• Volume: É uma medida tridimensional. Muita das vezes é obtida por 

deslocamento de água em determinado recipiente graduado. 

As pesquisas demonstram que quanto maior a quantidade de frutos de melão por 

planta menor será o diâmetro e comprimento destes, em função da competição que se 

estabelece entre os frutos (dreno), podendo modificar a produtividade e qualidade de 

cultura (COSTA et al., 2004). 

O número de frutos por planta é o fator diretamente relacionado à qualidade do 

melão, uma vez que se modifique a relação fonte-dreno. O raleio na cultura modifica 

essa relação e influenciam na produção e qualidade do fruto (QUEIROGA et al., 2009).  

Os frutos são os órgãos dominantes, em relação aos de crescimento vegetativo, e 

podem alterar a relação fonte-dreno durante seu desenvolvimento. O aumento da 
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competição por assimilados entre os drenos afeta a taxa de crescimento da planta e sua 

fixação (VALANTIN et al., 1999).  

As plantas desta espécie, quando cultivadas em ambiente protegido, produz de 

um a três frutos por planta, decorrente da queda parcial ou total que ocorre naturalmente 

(MARTINS et al., 1998). A qualidade desses frutos está relacionada com o manejo que 

a cultura recebe durante o ciclo e que afetará principalmente o teor de sólidos solúveis. 

Além da alta produtividade espera-se que os frutos possuam boa qualidade visual e de 

brix ao final do cultivo (CHITARRA & CHITARRA, 2005). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 4.1 Localização e características do experimento  

 

A pesquisa foi desenvolvida na Universidade Federal Rural do Semiárido - 

UFERSA, localizado no município de Mossoró, Rio Grande do Norte, na latitude de 5º 

03' 37’’ S, longitude 37º 23' 50’’ W. O experimento de campo foi realizado em casa de 

vegetação pertencente ao Departamento de Ciências Agronômicas e Florestais – DCAF, 

UFERSA.  

De acordo com a classificação climática de Köppen, o clima de Mossoró é do 

grupo BSwh’, isto é, tropical semiárido, muito quente e com estação chuvosa no verão, 

atrasando-se para o outono, apresentando temperatura média de 27,4 ºC, precipitação 

pluviométrica anual muito irregular, com média de 673,9 mm e umidade relativa do ar 

de 68,9% (CARMO FILHO & OLIVEIRA, 1989).  

A casa de vegetação tem dimensões de 8 x 20 m, sendo a condução do 

experimento realizada entre os meses de setembro de 2018 a janeiro de 2019; os dados 

climáticos foram provenientes de uma estação meteorológica automática instalada no 

interior da casa de vegetação, a qual tem sensores  dentro e fora dela de temperatura do 

ar, umidade relativa do ar, radiação solar global, velocidade do vento e precipitação 

pluviométrica, como mostra a Figura 2. 

 

 

Figura 2. Radiação Global (Rg em MJ m-2), Velocidade média do vento (Vel.Vento em 

m s-1), Evapotranspiração de referência (ETo em mm dia-1) Temperatura média do ar 

(Temp.Ar em °C) e Umidade relativa média do ar (UR em %), durante os Dias Após o 

Plantio (DAP), na casa de vegetação do experimento. 
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Na automação do sistema de irrigação utilizou-se um controlador de irrigação 

construído em pesquisa anterior. Além de controlar a irrigação, também registra e 

armazena dados de sensores de peso para micro-lisímetros de pesagem (SPL) e de 

sensores do tipo tensiômetros eletrônicos (TET), sendo então chamado de Sistema de 

Aquisição de Dados (SAD), com baixo custo de construção. O SAD junto com os 

sensores foram construídos e calibrados no laboratório de Manejo e Instrumentação na 

Irrigação do Centro de Engenharia – CE da UFERSA, Mossoró-RN. 

  

4.2 Experimento em casa de Vegetação  

 

4.2.1 Condução do experimento e delineamento experimental 

 

A cultura escolhida para estudo foi o melão (Cucumis melo L.) do tipo 

Cantaloupe, variedade Indian gold. O solo utilizado no experimento foi proveniente de 

uma propriedade localizada no município de Upanema-RN, tendo as seguintes 

granulometria de areia, silte e argila respectivamente 0,57, 0,10 e 0,33, apresentando 

classe textural 7 Franco Argilo Arenoso, onde foi realizada a análise para fins de 

fertilidade (análise de rotina), apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Características da análise rotina realizada do solo do experimento. 

P K+ Na+ Ca2+ Mg2+ Al3+ CEes pH 

mg kg -1 (cmolc dm -3)  (dS m -1) (H2O) 

63,0  1630,0 30,8 11,30 1,10 0,00 1,49 7,20 

 

O cultivo foi realizado em vasos com capacidade de 25 litros, a qual possuía um 

sistema de drenagem composto por furos em sua parte inferior, onde os mesmos foram 

cobertos por uma camada de 3 cm de brita e uma manta de birdim com diâmetro 

superior ao do vaso. O solo após seco e peneirado (peneira de 2 mm) foi colocado nos 

vasos de modo que a sua borda ficasse 5 cm acima do nível do solo, e que resultasse 

numa densidade global de 1,30 g cm-3. Foi adotado um espaçamento de 0,80 m entre 

linhas e 0,5 m entre plantas, onde cada linha de plantio corresponde a um tratamento de 

lâmias de irrigação, com quatro 4 repetições (Figura 2). Utilizou espaldeiras verticais 

para o cultivo de 1,9 m de altura, com quatro fios, presos e esticados por mourões 

instalados ao longo das linhas de plantio. As plantas foram tutoradas na vertical, presas 
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por fitilhos instalados transversalmente durante todo o seu ciclo, sendo conduzidas com 

haste única e realizada a polinização artificial manual diariamente no período da manhã.  

Dessa forma, o delineamento experimental utilizado foi o de blocos inteiramente 

casualizados, constituído por cinco tratamentos (T) e quatro repetições, com duas 

plantas por parcela, totalizando 40 plantas úteis. Os tratamentos adotados foram cinco 

lâminas de irrigação, determinada pelo cálculo da evapotranspiração da cultura (ETc), 

usando método de FAO (ALLEN et al., 2006), sendo o SAD construído para controlar 

cada lâmina de irrigação, sendo estas: 120% da ETc (T1), 100% da ETc (T2), 80% da 

ETc (T3), 60% da ETc (T4) e 40% da ETc (T5). 

 

 

Figura 3. Croqui da pesquisa mostrando o Delineamento Experimental.  

 

4.2.2 Manejo do sistema de irrigação 
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O sistema de irrigação utilizado foi por gotejamento, com tubogotejadores 

espaçados de 0,5 m, isto é, um gotejador por vaso de plantas. Foi realizada uma 

avaliação do sistema para determinar a uniformidade de distribuição da água no 

experimento. Essa avaliação foi realizada uma única vez, onde se calculou a vazão 

média dos gotejadores e o coeficiente de variação das vazões (CV). Obteve-se uma 

vazão de 3,15 L h-1 a uma pressão de 0,8 kgf cm-2 na saída da bomba, com um CV de 

2,95%, classificando os gotejadores como de categoria A, segundo Bernardo et al. 

(2006). Para a obtenção desses resultados foi utilizado à metodologia sugerida por 

Rodrigo Lopez et al. (1992).  

Os elementos meteorológicos como temperatura do ar, umidade relativa, 

velocidade e direção do vento e a radiação incidente (radiação global), necessários para 

a estimativa da evapotranspiração de referência (ETo), foram registrados por um 

datalogger da marca Campbell Scientific Inc. modelo CR1000, padrão do INMET. 

Esses dados eram coletados semanalmente usando cartão de memória da marca. 

Utilizando os valores diários das evapotranspiração de referência e da cultura 

foram calculados os coeficientes da cultura nas diferentes fases fenológicas, por meio da 

equação 1. 

 

Kc= ETc/ETo..........................................................(1) 

Em que: 

      ETc = evapotranspiração da cultura, em mm dia-1. 

      ETo = evapotranspiração de referência, em mm dia-1. 

 

Para efeito de cálculo dos coeficientes de cultivos, o ciclo da cultura foi dividido 

em 4 fases fenológicas da seguinte forma, fase inicial, desenvolvimento, intermediário, 

e final. Os Kc´s usados para fins de irrigação no experimento foram determinados 

usando a metodologia do Kc “dual”, descrita em Allen et al. (2006). 

 

4.2.3 Fertirrigação e adubação da cultura  

 

Foi aplicado, via adubação de cobertura e antes do transplante das mudas, 

aproximadamente 1 litro de esterco bovino curtido por vaso, considerando-se como 

adubação de fundação. A injeção de fertilizantes foi realizada por meio de um pulmão, 
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construído com diâmetro de 50 mm e 65 cm de comprimento, tendo sido fornecidos 30 

kg ha-1 de Nitrogênio, 60 kg ha-1 de P2O5 e 20 kg ha-1 de K2O. 

 

4.3 Calibração dos micro-lisímetros (SPL) 

 

O sensor de peso foi constituído por quatro células de carga, onde não se tem na 

literatura um fator de calibração único para várias células conectadas em série, sendo, 

portanto, necessário obter por calibração uma equação que relacione a leitura do 

conjunto (em mV) com pesos padrões conhecidos (em kg). Os pesos padrões utilizados 

na calibração foram 4 pesos de 0,25 kg, 9 pesos de 1 kg, 1 peso de 0,466 kg 

(correspondente a um balde de 20 litros), 1 peso de 0,896 kg (correspondente a uma 

bandeja de plástico rígido), 1 peso de 21,01 kg do próprio vaso com solo (Figura 3). 

Para calibração também se instalou próximo às células de carga de cada micro-lisímetro 

um sensor de temperatura (Figura 4), pois se observou que as leituras destas células de 

carga sofrem alteração com a temperatura do ar. 
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Figura 4. Esquema da estrutura de plástico rígido e madeira construído para suportar os 

vasos acima das 4 células de carga de cada micro-lisímetro e, foto das células de carga 

acima dos suportes de madeira. 

 

 

Figura 5. Sensor de Temperatura do ar, modelo DTH22. 

 

A estrutura para apoiar os vasos acima das células de carga foi constituída de 

placa de plástico rígido (0,8 cm de espessura, com largura de 25 cm e comprimento de 

40 cm), sendo colocado abaixo das células de carga um suporte de madeira perfurado no 

ponto de inserção destas, sustentando-as, onde os vasos eram colocados acima destas 

placas. As células de carga foram apoiadas em tabletes de plásticos de 40 mm de 

espessura cortadas nas dimensões destas células.  

Na casa de vegetação foram utilizados os micro-lisímetros sendo instalados em 

dois tratamentos (T2 e T4) para analisar o balanço hídrico do solo e consequentemente o 

comportamento da evapotranspiração pelas plantas. Os micro-lisímetros foram 

instalados utilizando as mesmas bases utilizadas para a calibração. 

 

4.4 Variáveis de crescimento da planta 

 

Para a análise do crescimento da planta fora determinados o Peso da Matéria 

Seca (PMS) da parte áerea total da planta coletado no final do ciclo da cultura, nos 85 

dias após o plantio (DAP) nas cinco repetições de cada tratamento e, a Área Foliar (AF) 

nos dias 40,52, 62, 68, 77 e 83 em 3 repetições de cada tratamento. A Área Foliar (AF) 

foi determinada através da medida do comprimento (C) e de largura média da folha (L), 
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de acordo com Nascimento et al. (2002); além da contagem do número de folhas (NF) 

para essa estimativa.  

 

 

4.5 Variáveis de produção da planta 

 

A análise de produção foi realizada ao final do experimento, onde os frutos 

foram colhidos e pesados em uma única colheita aos 85 DAP, sendo determinado o 

número de frutos por plantas e o Peso Médio do Fruto (PMF) por planta, em quatro 

repetições de cada tratamento. 

 

4.6 Análises estatísticas 

  

Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância, utilizando o software 

SISVAR, onde as médias obtidas entre os tratamentos foram comparadas pelo teste 

Tukey a 5% de significância e análise de regressão. Para averiguar a calibração dos 

equipamentos, foi realizada a análise de características técnicas de acurácia, precisão e 

linearidade. Para tanto, foram ajustados os modelos segundo regressões lineares, 

regressões ajustadas à origem, índice de concordância (d) e índice de desempenho (c). A 

precisão de um instrumento é a capacidade deste de repetir uma mesma medida e é 

indicada pelos erros de repetibilidade, sendo a histerese indicada separadamente. A 

exatidão está correlacionada ao afastamento dos valores estimados em relação aos 

observados. Matematicamente, essa aproximação é dada por um índice designado de 

concordância (d) (WILLMOTT et al., 1985). Seus valores variam de zero, para 

nenhuma concordância, a 1, para concordância perfeita. O índice de Willmott é dado 

pela Equação 2. 

 

..............................................(2) 

 

Em que:  

d = Índice de concordância (em decimal), variando de 0 a 1; 
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Pi = Valores de pesos estimados pelo método;  

Oi = Valores de pesos observados;  

O = Média dos valores observados.  

 

O índice “c”, proposto por Camargo & Sentelhas (1997) foi utilizado para 

indicar o desempenho dos métodos, reunindo os coeficientes de correlação “R” e o “d”, 

de acordo com a Equação 3. 

 

c = R x d.........................  .........................      (3) 

 

Assim foram feitas análises da regressão, tendo como critério de ajuste a 

verificação dos coeficientes de determinação e pelo coeficiente de correlação (R) que 

indica o grau de dispersão dos dados em relação à média, ou seja, o erro aleatório. 

Todos esses índices utilizados na análise do desempenho do sensor de peso dos 

lisímetros (SPL) podem ser encontrados em Coelho Filho et al. (2004). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os dados de performance do micro-lisimetro estão na Figura 6, podendo 

observar a relação entre os valores do peso padrão, estimado em mg, e o valor da célula 

de carga, em bits/mV, para os 2 tratamentos, T2 e T4, respectivamente. Em ambos os 

tratamentos o coeficiente de determinação (R²) foi muito próximo de 1, encontrado pela 

equação de regressão, isso mostra a precisão da estimativa dos dados indicando menores 

erros sistemáticos. A precisão do modelo pode ser vista pelo elevado valor de R 

encontrado no T2 e T4, 99,96 e 99,94%, respectivamente (Tabela 2). 

 

 

Figura 6. Relação entre os valores de referência dos micro-lisímetro (Counts) nos 

tratamentos T2 e T4 versus os valores observados dos Pesos Padrões (em mg) usados na 

calibração. 

 

Tabela 2. Performance dos micro-lisímetros dos tratamentos T2 e T4 (Valores de 

coeficiente de correlação “R”, de concordância “d” e de desempenho “c”). 
 

Coeficientes Estatísticos T2 T4 

R 0,9996 0,9994 

d 0,9998 0,9998 

c  0,9994 0,9992 

 

A Figura 7 apresenta o comportamento dos parâmetros da evapotranspiração da 

cultura ETcFAO (mm dia-1) e do coeficiente de cultivo Kc (adimensional), obtidos pelo 

método da FAO-Penman-Monteith (ALLEN et al., 2006), durante o ciclo da cultura em 
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dias. O comportamento do Kc acompanhou similarmente a variação dos valores de ETc, 

porém com menores amplitudes. Assim, como para a ETc, os maiores valores de Kc 

também foram observados no período transcorrido entre os dias 48 a 58 DAP. Essas 

alterações do Kc ao longo do ciclo, são, na sua maioria, devido aos ajustes fisiológicos 

da cultura ao ambiente, o que mostra a capacidade de adaptação de seus órgãos 

vegetativos às condições variáveis de solo e clima. Observou que a ETc a partir do dia 

64 (fase final) até o final do ciclo ocorreu uma variação sistemática, mas em ordem 

decrescente, o que caracteriza uma diminuição do crescimento vegetativo da planta 

nessa fase, e que pode ser explicado possivelmente devido a diminuição na demanda 

hídrica, característica da cultura do meloeiro, se comportando de maneira instável na 

fase final pré-colheita. 

 

 

Figura 7. Evapotranspiração da cultura (ETc em mm dia-1) e coeficiente de cultivo (Kc) 

determinados pelo método de FAO-Penman-Monteith (ALLEN et al., 2006), durante o 

ciclo da cultura (DAP). 

 

Resultado semelhante foi observado quando apresentado a curva com os valores 

de ETc nos tratamentos 2 (ETcT2) e 4 (ETcT4), Figura 8, sendo que o T2 apresentou 

valores superiores ao T4 a partir da fase inicial mantendo esse perfil até fase final do 

ciclo da cultura. Os valores da ETcFAO acompanharam os valores semelhantes ao 

tratamento T2, sendo superior ao tratamento T4. 

0,30

0,50

0,70

0,90

1,10

1,30

1,50

0,00

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

2,40

2,80

3,20

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

K
c

E
T

c

DAP

ETc Kc



38 
 

 

A lâmina bruta total aplicada no tratamento T2 (padrão) foi de 210,39 mm, 

sendo superior em todo ciclo do experimento ao total calculado pela ETcFAO aplicada 

(método da FAO) que foi de 203,93 mm.  

Os valores de ETc para os 2 tratamentos na fase inicial foram semelhantes, com 

valores variando entre 1,2 a 1,5 mm dia-1 e final entre 1,6 a 2,3 mm dia-1 sendo 

acompanhado também pelo ETcFAO e lâmina de irrigação. Resultado semelhante foi 

encontrado por Vanomark (2016) quando investigou o comportamento dos fluxos e 

balanço de energia do meloeiro (Cucumis melo L.) em condições irrigadas, também em 

casa de vegetação (71 DIAS), onde apresentou valores médios para as fases, inicial de 

1,7 e final de 2,2 mm dia-1.  

 

 

Figura 8. Evapotranspiração determinada pelos micro-lisimetros do tratamento 2 

(ETcT2), do tratamento 4 (ETcT4), pelo método da FAO-Penman-Monteith (ETcFAO) 

e lâmina bruta de irrigação aplicada (Irrig.), durante o ciclo da cultura. 

 

Borges et al. (2015), observando a necessidade hídrica e produtividade de água 

do meloeiro irrigado na mesma região desse estudo, encontrou valores médios de ETc 

para o primeiro estádio de 1,18 mm dia-1 (47 DIAS). Já Miranda et al. (1999), em 

determinações lismétricas com melão “Gold Mine” cultivado sem mulch no Ceará, 

encontraram valores médios de ETc no estádio inicial de 1,2 mm dia-1 e máximo de até 

6,8 mm dia-1 no período de crescimento dos frutos (15 e 58 DIAS). 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

L
âm

in
a 

(m
m

/d
ia

)

DAP

ETcT2 ETcT4 ETcFAO Irrig.



39 
 

 

No entanto, a comparação destes valores com outros estudos é complexo devido 

os valores de ETc serem influenciados por inúmeros fatores intrínsecos e extrínsecos, 

tais como, clima, características do solo, práticas culturais, manejo da água, e a alta 

responsividade atrelada radiação solar localizada (Alberto et al., 2011; Bezerra et al., 

2012). Logo regiões semiáridas possuem características muito importante devido 

possuir uma especificidade sazonal hídrica, com variações de clima e alta taxa de 

radiação solar em boa parte do ano.  

Allen et al. (2006) em seu guia pra determinação da exigência hídrica de várias 

culturas relata que em geral a taxa de crescimento em que a cobertura vegetal se 

desenvolve e o tempo para atingir a cobertura total é afetado por condições climáticas e 

particularmente pela temperatura. Geralmente, uma vez atingida a cobertura total da 

vegetação, a taxa adicional de desenvolvimento fenológico (floração, desenvolvimento 

de sementes, maturidade e senescência) é mais dependente do genótipo da planta que as 

condições climáticas. 

Na Tabela 3 apresentam-se os dados do estado fenológico em dias de acordo 

com as fases, inicial, em desenvolvimento, intermediária e final, para os tratamentos 2 e 

4, bem como o coeficiente de cultivo (Kc) para os tratamentos acrescidos dos valores da 

FAO. 

Os maiores valores de Kc para ambos os tratamentos foram observados no 

período transcorrido no estádio fenológico intermediário (III). Essas alterações do Kc ao 

longo do ciclo, são, na sua maioria, devido aos ajustes fisiológicos da cultura ao 

ambiente, o que mostra a capacidade de adaptação de seus órgãos vegetativos às 

condições variáveis de solo e clima, proporcionado pelo máximo crescimento 

vegetativo.  

 

Tabela 3. Estádio fenológico, período em dias, coeficiente de cultivo médio para o 

Tratamento T2 (KcT2), T4 (KcT4) e o da FAO (KcFAO), encontrado no período 

avaliado. 
 

Estádio Fenológico Duração KcT2 KcT4 KcFAO 

I - Inicial 15 0,49 0,45 0,43 

II - Desenvolvimento 22 0,72 0,68 0,77 

III - Intermediária 25 1,09 0,93 1,05 

IV - Final 20 0,87 0,83 0,91 

Total 82 - - - 
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O perfil nos dois tratamentos de Kc quanto observado por KcFAO apresentaram 

similaridade. Sendo que T2 foi superior em dois estádios fenológico, inicial e 

intermediário, porém com valores aproximados dos outros dois apresentados por 

KcFAO. O T4 por sua vez, obteve resultado menores em quase todos seus estádios, com 

exceção do estádio inicial que foi levemente superior aquele apresentado por KcFAO. 

Resultado divergente foi encontrado por Vanomark (2016) quando investigou na 

mesma região o comportamento dos fluxos e balanço de energia do meloeiro (Cucumis 

melo L.) em condições irrigadas, também em casa de vegetação, apresentando valores 

inferiores de Kc inicial de 0,31 e final de 0,63.  

Caron & Heldwein (2000) estimaram os coeficientes de cultura do meloeiro 

cultivado em estufa plástica e obtiveram os seguintes valores para Kc: inicial = 0,34; 

intermediário = 0,70 e Final = 0,76. Miranda et al. (1999), trabalhando em condições de 

campo no litoral cearense, obtiveram: Kc-inical = 0,21; Kc-interm = 1,21 e Kc-final = 

0,98. Já Peres et al. (2013), em São Paulo, encontraram valores de Kc para o estádio 

inicial de 0,20; intermediário de 1,10, e estádio final de 0,50. 

Os valores de KcT2 foi inferior ao KcFAO somente na fase II, com diferença de 

6,9%. Comparando os dois tratamentos analisados, observa-se que o KcT2 foi sempre 

superior ao KcT4, com diferença média de 8,9%, o que evidencia a diminuição do 

consumo de água da planta com a lâmina de irrigação aplicada, isto é, estresse hídrico. 

A diferença entre os dois tratamentos foi de 8,2% e 4,6% na fase inicial e final, 

respectivamente. Mesmo diferentes, os valores de Kc para ambos os tratamentos foram 

próximos aos de KcFAO, um comportamento que característico do coeficiente de 

cultivo para uma mesma cultura, mesmo que cultivada em condições diferentes. O valor 

médio do Kc-inicial-local que foi de 0,49 e Kc-final-local de 0,87 do tratamento do 2 

que foi o padrão, foram superiores quando comparado com os resultados obtidos para o 

melão Cantaloupe por Bezerra et al. (2010) para a região Nordeste do Brasil (Kcinicial 

= 0,28; Kcfinal = 0,61), através da simulação de dados pelo software SingleKcSIM em 

condições de campo. Quando comparado com esse mesmo trabalho, agora com a 

relação balanço/software, o valor de Kcinicial (1,00) se mantem agora menor do que 

aquele trabalho, porém apresenta resultados semelhantes com o Kcfinal (0,90). 

Algumas divergências de resultados, bem como as similaridades são explicadas 

por Allen et al. (2006) em seu guia para determinação da exigência hídrica de várias 

culturas, dentre elas, a do melão. O autor relata que as diferenças podem ser atribuídas à 

sensibilidade do Kc-inicial ao manejo e sistemas de irrigação divergente pela latitude, 
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clima ou região. Bem como, pode dever-se ao fato de que os resultados do coeficiente 

de cultivo gerados por alguns trabalhos foram obtidos através do método BERB, 

metodologia essa diferente da atribuída por esse trabalho. 

A Figura 9 mostra os pesos, em g, obtidos no micro-lisímetros em casa de 

vegetação testados em dois tratamentos (T2 e T4) para analisar o balanço hídrico do 

solo e consequentemente a variação de armazenamento de água medida durante os 10 

DAP. Observou que o T2 (100% da ETc) e T4 (60% da ETc) seguiram um mesmo 

padrão de distribuição de peso a cada final dos DAP, com perda de água no início do 

dia, ganho positivo na metade e perda ao final desse. Observa-se entre o sexto e sétimo 

DAP uma leve diferença de peso negativa, com ganho em seguida para ambos os 

tratamentos até o final do estádio fenológico. Verifica-se que o T2 apesar de possuir 

lâmina de irrigação maior obteve discreto aumento de peso quando comparado ao T4. 

 

 

Figura 9. Pesos em gramas obtidos nos micro-lisímetros nos tratamentos (T2 100%) e 

(T4 60%). 

 

Com relação a AF (cm2) estimada para os cinco tratamentos, apresentada na 

Figura 10, verificou-se que a partir do quadragésimo DAP o tratamento T1 foi superior 

a todos os outros, sendo superior 15,7% em relação ao T2, e 33,5% em comparação com 

o T5 de sua AF.  
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Figura 10. Área foliar (AF em cm2) da planta para cinco tratamentos em seis coletas 

realizadas (DAP). 

 

As Figuras 11 e 12 mostram as diferenças entre os Pesos da Matéria Seca da 

Parte Aérea (PMS) e o Peso Médio do Fruto (PMF) Fresco quando submetidos aos 

diferentes tratamentos, respectivamente. Na Tabela 4 observa-se que o tratamento T1 

foi estatisticamente igual ao T2, T3, T4 e T5. Apesar de não haver diferença entre as 

médias no que diz respeito ao PMF, o coeficiente de regressão linear (Figura 12) teve 

efeito significativo na análise de regressão. Tendo como parâmetro numérico de 

comparação o peso médio dos frutos do T1, podemos verificar que o mesmo apresentou 

1,86% superior ao T2, 4,2% em relação ao T3, 15,07% ao T4 e 24,76% ao T5. Isto 

evidencia que mesmo aplicando 20% de lâmina de irrigação acima do padrão (T2) o 

aumento da produção não foi significativo, mas, o aumento de produção com relação ao 

tratamento T4 e T5 podem ser considerados, principalmente quando se levar em conta 

os gastos excessivos de recursos como água e energia para fazer irrigação. 

A determinação da quantidade de água necessária para as culturas é um dos 

principais parâmetros para o correto planejamento, dimensionamento e manejo de 

qualquer sistema de irrigação. O estresse hídrico causa uma defasagem entre os 

processos de transpiração, absorção, e disponibilidade de água no solo e 

consequentemente ocorre um desvio significativo das condições ótimas e induz 

mudanças e respostas em todos os níveis funcionais da cultura (CHAVES et al., 2009). 

Assim, o estresse hídrico é um fator externo que exerce grande influência, de forma 

desvantajosa, para a planta, principalmente ao seu crescimento, pois provoca uma 
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menor abertura estomática nas folhas, reduzindo a assimilação de carbono (FAROOQ et 

al., 2009). 

 

 

Figura 11. Peso da matéria seca da parte aérea da planta (PMS, em mg) em relação aos 

tratamentos em % da ETc. 

 

 

Figura 12. Peso médio do fruto fresco (PMF, em mg) em relação aos tratamentos em % 

da ETc. 
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Tabela 4. Resumo da ANAVA das características de peso da matéria seca da parte área 

da planta (PMS) e peso médio dos frutos (PMF), ambas em gramas. 

Fonte de variação G.L 
Estatística F 

PMS PMF 

TRAT 4 11,17** 0,644 ns 

Blocos  3 3,74ns 1,012ns 

Resíduo 12 - - 

Teste Tukey 

Lâminas Médias 

T1 139,50a 820,38a 

T2 101,75a 805,13a 

T3    75,00b 785,25a 

T4    66,75b 696,75a 

T5    63,00b 617,25a 
ns não significativo, ** Significativo a 1% de probabilidade. 
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6. CONCLUSÃO  

 

1. A evapotranspiração da cultura apresentou valores crescentes no estádio inicial 

até o crescimento total da cultura, reduzindo em seguida até a fase final; 

 

2. Os valores médios de Kc (T2 100%) e (T4 60%), quando comparados aqueles 

obtidos pelo método padrão da KcFAO (Penman Monteith) foram similares, 

observando baixo percentual de variação entre os coeficientes de cultivo; 

 

3. A relação entre o peso padrão (mg) e os valores dos sensores de células de carga, 

proporcionaram correlação elevada, indicando que os micro-lisimetros 

construídos, possibilita determinações das necessidades hídricas da cultura com 

elevada precisão; 

 

4. O parâmetro de produção nas plantas Peso Médio de Fruto (PMF) não foi 

afetado pelas lâminas de irrigação, mas o Peso Médio da Matéria Seca (PMS) 

foi afetado estatisticamente. 

 

5. Apesar de não haver diferença entre as médias no que diz respeito ao Peso 

Médio do Fruto (PMF) e evidenciando que mesmo aplicando 20% de lâmina de 

irrigação acima do padrão o aumento da produção não foi significativo, o 

aumento de produção com relação ao tratamento (T4 60%) e (T5 40%) podem 

ser considerados, principalmente os gastos excessivos de recursos como água e 

energia para fazer irrigação. 
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