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RESUMO 

 

O Cultivo da abobrinha em ambiente protegido na região nordeste dispõe de 

poucos dados relacionados a demanda evapotranspirativa, também se dispõe de poucos 

dados referentes ao efeito da adubação potássica. O presente estudo tem por 

objetivodeterminar a produção, evapotranspiração e interação com adubação potássica 

no cultivo daabobrinha (Cucurbita pepo) variedade “Menina Brasileira”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 

consistiram da aplicação de cinco lâminas de irrigação (T)e duas doses de potássio (P), 

sendo estes: 120% da ETc(evapotranspiração a cultura) com potássio (T1P1), 120% da 

ETc sem potássio (T1P2), 100% da ETc com potássio (T2P1), 100% da ETc sem 

potássio (T2P2), 80% da ETc com potássio (T3P1), 80% da ETc sem potássio (T3P2), 

60% da ETc com potássio (T4P1), 60% da ETc sem potássio (T4P2), 40% da ETc com 

potássio (T5P1) e 40% da ETc sem potássio (T5P2).A ETcfoi determinadausando 

micro-lisímetros de pesagem (SPL) e a umidade do solo por um sensor Capacitivo (SC) 

construído e calibrado. Foi determinado a Área Foliar(AF) e ao final do cultivo o Peso 

Médio dosFrutos por planta (PMF). O coeficiente de correlação acima de 99% para a 

calibração do SPL e do SC mostrou a eficiência dos sensores de pesos utilizados. Em 

comparação ao Kc estimado pelo método da FAO (KcFAO), oKc da testemunha T2 se 

mostrou superior nas três primeiras fases de desenvolvimento em 18%, 11,39% e 1,94% 

respectivamente, sendo inferior apenas na última fase em 13,48%. O Kc do T1 foi 

superior aos demais tratamentos como também superior ao KCFAO. A maior AF nas 

fases finais foi obtida com o tratamento T2, mas a maior produtividade foi obtida 

notratamento T1. Quanto a adubação potássica,as doses P2 obteve PMFmaiores nas 

duas menores lâminas, enquanto que nas outras lâminas de irrigação a dose P1 se 

mostrou mais produtiva. 

 

Palavras-chaves: Cucurbita pepo, coeficiente de cultivo, potássio, fertirrigação. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Zucchinicultivation in a protectedenvironment in thenortheastregionhaslittle data 

relatedtoevapotranspirativedemand, thereisalsolittle data 

regardingtheeffectofpotassiumfertilization. The presentstudyaimsto determine 

theproduction, evapotranspirationandinteractionwithpotassiumfertilization in 

thecultivationofthecourgette (Cucurbita pepo) variety “Girl Brazilian” in 

protectedenvironment. The researchwascarried out in a greenhouse, in themunicipalityof 

Mossoró-RN, usinganautomateddripirrigation system. The 

treatmentsconsistedoftheapplicationoffiveirrigationdepths (T) andtwo doses ofpotassium 

(P): 120% ofETc (evapotranspiration) withpotassium (T1P1), 120%ETcwithoutpotassium 

(T1P2), 100% ETcwithpotassium (T2P1), 100% ETcwithoutpotassium (T2P2), 80% 

ETcwithpotassium (T3P1), 80% ETcwithoutpotassium (T3P2), 60% ETcwithpotassium 

(T4P1), 60% ETcwithoutpotassium (T4P2), 40% ETcwithpotassium (T5P1) and 40% 

ETcwithoutpotassium (T5P2). The ETcwasdeterminedusingweighingmicro-lysimeters 

(SPL) andsoilmoistureby a constructedandcalibratedCapacitive sensor (SC). The LeafArea 

(AF) wasdeterminedandattheendofcultivationtheAverageFruitWeight per plant (PMF). The 

correlationcoefficientabove 99% for SPL and SC 

calibrationshowedtheefficiencyoftheweightsensorsused. ComparedtotheKcestimatedbythe 

FAO method (KcFAO), thecontrolKc T2 washigher in thefirstthreestagesofdevelopmentby 

18%, 11.39% and 1.94% respectively, beingloweronly in thelastphase in 13,48%. T1 

KcwashigherthanothertreatmentsbutalsohigherthanKcFAO. The highest PA in the final 

phaseswasobtainedwithtreatment T2, butthehighestproductivitywasobtainedwithtreatment 

T1. As for potassiumfertilization, the P2 doses obtainedhigher PMF in 

thetwosmallerirrigationdepht, while in theotherirrigationdephtthe P1 dose was more 

productive. 

 

Key words: Cucurbita pepo, zucchini, Cultivationcoefficient, potassium.fertirrigacion 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A área da irrigação vive um momento onde se busca o máximo de informações 

possíveis sobre a demanda hídrica dos mais variados cultivos, tudo na tentativa de 

otimizar a utilização da água dentro da agricultura, atividade humana que consome o 

maior volume entre todas as outras. Nesse cenário, algumas culturas como a abobrinha, 

apresentam numero reduzido de dados na literatura com relação a sua demanda hídrica, 

e ainda como um fator agravante, os poucos trabalhos disponíveis como o realizado por 

Paula et al. (2008)  na cidade de Pelotas – RS, são desenvolvidos em condições 

climáticas pontuais, impedindo o transporte dos resultados para outras regiões de clima 

diferenciado. Tendo essa discussão em vista, o Nordeste brasileiro é uma região que 

demanda dados a respeito da cultura da abobrinha, visto não ser prudente fazer a 

importação de resultados advindos de outras regiões climaticamente diferentes. 

Diante do conjunto de informações acima descrito, surge a necessidade de 

investigar o comportamento da evapotranspiração de referência (ETo) quando  em meio 

as diferentes variáveis climáticas encontradas na região Nordeste, onde se espera 

elevados índices de radiação, altas temperaturas e baixos índices de umidade relativa do 

ar. De forma semelhante, também se faz necessário investigar o comportamento da 

evapotranspiração da cultura da abobrinha (ETc) em meio as mesmas condições já 

descritas, buscando uma avaliação de forma direta, e por consequência, obtendo dados o  

mais próximo possível a realidade  

Uma consequência importante desse tipo de estudo, é que de posse dos dados 

referentes a ETc e ETo, pode-se chegar no coeficiente de cultivo (Kc), o qual seria 

especifico para a região onde seus componentes foram obtidos. Assim, os 

dimensionamentos agronômicos de projetos de irrigação poderiam ser realizados de 

forma mais efetiva. 

Outro ponto importante a ser mencionado na região Nordeste, é a caracterização 

da água disponível para irrigação, a qual além de pouca disponibilidade, também exibe 

baixa qualidade devido a alta dissolução de sais. Essa caracterização culmina 

constantemente em problemas como salinização de reservatórios, e por consequência 

das áreas irrigadas com essa água, onde segundo Pedrotti et al. (2015), é decorrencia da 

associação entre a formação geológica local, drenagem ineficiente, distribuição irregular 

de chuvas e manejo inadequado por parte de quem faz a exploração da água. 
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Em relação a adubação potássica, sabe-se por meio de várias pesquisas que as 

cucurbitáceas (família a que pertence a abobrinha) apresentam uma marcha de absorção 

característica, onde constantemente o potássio desponta como um dos nutrientes mais 

absorvidos. Sabe-se também que é um nutriente relacionado ao enchimento de frutos, 

entretanto, desconhece-se o seu comportamento sobre a produção da planta quando 

aplicado sobre diferentes condições de umidade do solo. 

 O Comportamento da produção da abobrinha no Nordeste brasileiro segue a 

tendência de vários outros cultivos agrícolas, mostrando produção inferior a outras 

regiões. Esse comportamento inclusive pode ser melhor visualizado nos dados  

preliminares do censo agrícola 2017, fornecidos pelo IBGE, onde o Nordeste 

correspondeu a apenas 2,8% de toda a produção de abobrinha obtida pela região 

Sudeste, tendo sido essa ultima, líder na produção nacional. Esse comportamento no 

geral se explica diante das condições climáticas limitantes, além do baixo emprego 

tecnológico encontrado no Nordeste brasileiro. 

Diante do exposto, o presente trabalho visou a determinação de parâmetros que 

oferecessem maior precisão no dimensionamento agronômico de projetos de irrigação, 

em especial voltados para cultura da abobrinha na região Nordeste. Também se buscou 

a determinação da melhor lâmina de água a ser utilizada, além da resposta da adubação 

potássica dentro das lâminas testadas. O emprego de equipamentos utilizados na 

pesquisa bem como as precisões verificadas, também contribuem de forma positiva com 

o presente trabalho, uma vez que se oferece a oportunidade de maior emprego 

tecnológico no cultivo estudado. De forma geral, espera-se que os resultados aqui 

descritos possam contribuir na otimização do uso da água pela cultura estudada, além da 

elevação da produção da abobrinha no Nordeste brasileiro. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Determinar a produção e a evapotranspiração da abobrinha (Cucurbita pepo.) 

variedade “Menina Brasileira”, em diferentes lâminas de irrigação e resposta a 

tratamento com e sem adubação potássica em ambiente protegido. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

Fazer a estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) e de cultura (ETc) 

pelo método FAO; 

Calibração de sensores de umidade de solo por capacitância (SC) e de micro-

lisímetros de pesagem (SPL); 

Determinação direta da evapotranspiração da cultura (ETc) com micro-

lisímetros construídos e calibrados;  

Analisar o crescimento e a produção da cultura diante das diferentes lâminas de 

irrigação e dos tratamentos com e sem potássio durante o ciclo; 

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 e de umidade do solo. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 ASPECTOS GERAIS DA CULTURA DA ABOBRINHA  

 

A abobrinha corresponde a espécie Cucurbita pepo, pertence ao gênero Cucurbita 

e a família das Cucurbitáceas. Ainda dentro de uma caracterização da cultura, um 

trabalho realizado por Priori et al (2013), traz que dentro da família a qual pertence é a 

espécie que apresenta maior variabilidade genética, além de se apresentar versátil 

quanto as várias formas de utilização, desde a variadas aplicações culinárias até mesmo 

na ornamentação. A diversidade de nomes atribuídos a abobrinha é destacada por Costa 

et al (2015),  sendo conhecida entre outros, como abóbora de moita, abobrinha italiana e 

abobrinha de tronco. No tocante a uma breve comparação com outras hortaliças, Colto 

et al (2009) destacaram a abobrinha como se encontrando entre as dez mais consumidas. 

O gênero Cucurbita segundo apontam fatos é originário do continente americano 

com maior referência aos Estados Unidos e ao México, isso baseado em alguns pontos 

como por exemplo a verificação de uma variabilidade muito grande de materiais, o que 

segundo trabalho desenvolvido por Ramos et al (2010), haveria uma diversidade muito 

grande materiais espalhados desde o México até a America central e países como 

Colômbia e Peru, onde recairia a  explicação sobre a disseminação do cultivo. Sobre o 

inicio da sua utilização e consequente utilização pelo homem, muito se atribui tanto a 

palatibilidade dos frutos, como a palatibiliadade das próprias sementes. 

No tocante a caracterização morfológica da planta, segundo Helden, G; Barbiere, 

R. L; Neitzke, R. S (2007), a planta apresenta um caule herbáceo normalmente 

anguloso, o pedúnculo apresenta costelas em Angulação aguda ou obtusa que não se 

alteram pelo grau de maturação do fruto,as folhas apresentam recorte profundo ou mais 

intermediário apresentando seu ápice agudo, os frutos variam em sua coloração podendo 

ser a polpa amarela, laranja ou branca, seu ciclo é tido como anual. 

Em outras regiões o preço da abobrinha acompanha um comportamento 

observado nas demais hortaliças, com cotações amenas no período seco e elevadas 

durante o período chuvoso, o que se deve a uma suscetibilidade maior a doenças 

favorecidas por alta umidade (não a permitindo pleno cultivo nessas condições). O 

Comportamento de preços no nordeste brasileiro no entanto apresenta uma certa 

peculiaridade, pois a maior parte da produção se observa justamente na época chuvosa 
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(cultivo de sequeiro), assim observa-se queda de preços nesse período do ano 

(contrariamente a outras regiões). No restante do ano o preço da abobrinha volta a se 

elevar devido à baixa disponibilidade do produto, o qual é abastecido por pequenos 

produtores que tem acesso a irrigação, ou por produção vinda de outros estados. 

O comportamento da época de plantio de espécies do gênero Cucurbita no 

nordeste foi comentado em um trabalho realizado por Ramos et al (2010), onde 

destacaram a recomendação que a época de cultivo mais favorável para a região do Vale  

São Francisco (região compreendida nos domínios do Nordeste)  se concentra no 

segundo semestre do ano. Já para a região do Agreste nordestino, a época de plantio 

seria nos primeiros quatro meses do ano, onde se concentram as chuvas. 

Conforme apontam dados preliminares do senso agrícola-2017 realizado pelo 

IBGE, o destaque na produção de abobrinha é ligado à região Sudeste com 179.375 

toneladas do fruto. Ainda segundo esses mesmos dados o nordeste estaria na quarta 

posição, à frente apenas da região norte e com uma produção de 5.034 toneladas, 

quando o montante das regiões em todo o Brasil seria de aproximadamente 228.943 

toneladas. Ainda no tocante a produção por região brasileira, é importante destacar a 

produção no sudeste que ocorreu em 15.636 unidades produtoras, enquanto que no 

nordeste ocorreu em apenas 2.617 unidades.  

Ainda em termos de produtividade, no ultimo censo agropecuário (dados 

preliminares) levando em conta o somatório de aboboras, morangas e jerimuns, o 

Nordeste aparece em segundo lugar com uma produtividade de 2,35 toneladas por 

hectare, enquanto que o primeiro colocado (região sudeste) aparece com uma 

produtividade de 6,56 toneladas por hectare.  

Esses dados mostram a ineficiência da região Nordeste quanto a produção da 

abobrinha. Muito provavelmente isso decorre em função de fatores relacionados a 

implementação tecnológica dos cultivos, sendo inclusive  um dos vários pontos 

destacados por Castro, C. N (2012) como entraves para o desenvolvimento da 

agricultura na região.    
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3.2 EXIGÊNCIAS CLIMÁTICAS  

 

Em termos gerais as cucurbitáceas se adaptam bem a regiões de clima quente, a 

exemplo podemos citar o bom desenvolvimento de culturas como a melancia e o melão  

na região nordeste.  Segundo comentado por Resende, G. M; Dias, R. C. S; Costa, N. D 

(2006) a faixa ideal  de temperatura estaria situada entre 18 e 30ºC, não sendo toleradas 

temperaturas inferiores a 10ºC.   

Já Ramos et al (2010) trazem a influência da temperatura e do fotoperíodo no 

desenvolvimento das plantas, onde a temperatura ideal para germinação estaria entre 

25ºC e 30ºC,  e o fotoperíodo menor induziria a emissão de flores femininas em 

detrimento as masculinas. 

A respeito de outros requerimentos as cucurbitáceas, a faixa ideal de Ph no solo 

seria entre 5,5 a 6,5 conforme trago por Ramos et al (2010), estando realmente próximo 

aquela recomendada por Resende, G. M; Dias, R. C. S; Costa, N. D (2006) para cultura 

da melancia (pertencente a mesma família). No tocante a umidade relativa, destaca-se 

que na cultura da melancia (pertencente a mesma família da abobrinha) conforme trago 

também por Resende, G. M; Dias, R. C. S; Costa, N. D (2006), os valores ótimos estão 

entre 60 e 80%, e quanto mais baixos segundo os autores, maior o número de flores 

femininas e melhor será a fecundação dessas. 

3.3 PLANTIO EM AMBIENTE PROTEGIDO  

 

Segundo Purqueiro et al (2007) conforme citado por Shinsato et al (2015), O 

cultivo em ambiente protegido se apresenta como uma alternativa para a sazonalidade 

da produção e aumento da produtividade, pois a cultura não fica exposta à variabilidade 

ambiental e o controle fitossanitário apresenta maior eficiência. Além disso, o cultivo 

em ambiente protegido propicia incremento na qualidade, como em hortaliças folhosas, 

e precocidade da produção. 

Segundo Grande et al (2003) conforme citado por Olimpio (2017), já existiam 

relatos da utilização de ambiente protegido para produção de hortaliças no Brasil desde 

o final dos anos 60, ocorrendo forte ascensão a partir da década de 90. A idéia vem 

sendo difundida entre os produtores ao longo do tempo, uma vez que oferece a 
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oportunidade de produzir com melhor qualidade e em maior quantidade em períodos 

críticos do ano, onde as condições climáticas não são ideais. 

No nordeste o cultivo em ambiente protegido seria uma boa alternativa a produção  

de hortaliças, em especial ao cultivo da abobrinha, foco deste trabalho. A justificativa 

recai sobre sua produção ser decorrente basicamente de uma agricultura de sequeiro na 

referida região, onde as plantas são cultivadas em um momento onde ocorre uma alta 

umidade juntamente com altas temperaturas, ambiente propício ao desenvolvimento de 

pragas e doenças. 

Um entrave para a expansão do cultivo em ambiente protegido na região Nordeste 

ainda recai sobre o baixo poder aquisitivo, característica vivida por boa parte dos 

produtores da região. Esse fato é ainda comentado por Silva e Moreno (2016), onde o 

alto investimento inicial para a aquisição desse tipo de tecnologia, seria o fator limitante 

para sua implementação por todas as classes de agricultores. 

3.4 NECESSIDADE  HÍDRICA DA CULTURA  

 

Os dados referentes a necessidade hídrica das cucurbitáceas e em especial da 

abobrinha são muito escassos. De forma geral, a umidade é um dos fatores que exercem 

controle sobre a expressão sexual das cucurbitáceas, onde segundo Menezes, N. L 

(2004), Ramos et al (2010), a maior produção de flores masculinas ocorre em condições 

de baixa umidade do solo, logo é de se esperar que em condições estressantes devido 

menor aporte de água, a produção de frutos será negativamente comprometida. 

De forma ampla, o requerimento hídrico a ser aplicado em uma cultura é 

dependente de sua demanda evapotranspirativa, a qual sofre interferência direta das 

condições climáticas existentes em determinado local. Segundo Colto et al (2002), são 

vários os componentes que exercem influência sobre a evapotranspiração de uma 

cultivo, incluindo radiação solar, temperatura do ar, umidade do ar e velocidade do 

vento. 

Outros fatores ligados ao próprio desenvolvimento da planta também governam o 

fenômeno da transpiração, tais como incremento de parte aérea,  floração e produção de 

frutos. Nesse sentido, alguns autores verificaram ocorrência de picos de produção na 

área foliar a de cucurbitáceas, a exemplo de  Junior et al (2012), verificando rápido 
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incremento de parte aérea aos 41 DAP na cultura do melão. Já Paula et al (2008) 

verificaram maiores valores de ETc nas fases de floração e frutificação, onde a 

justificativa recairia sobre  a planta se esforçar para o enchimento de frutos. 

3.5 ADUBAÇÃO POTÁSSICA 

 

Conforme comentado por MENDES, A. M. S; FARIA, C. M. B; SILVA, D. J 

(2010), potássio de forma geral atua na regulação da entrada da água na planta, 

participando do mecanismo de regulação da abertura estomática, e por consequência, 

também atua na entrada de vários outros nutrientes, uma vez que para absorção 

necessitam da água como veículo de transporte. O potássio ainda atua no processo de 

acúmulo de sólidos solúveis, e quando da sua ausência, pode acabar em menor 

qualidade dos frutos. Essa questão de sólidos solúveis inclusive é comentada por Novais 

et al (2007) conforme citado por Araujo et al (2014), ao afirmarem que sua falta 

implicaria na redução da taxa de realização de fotossíntese em detrimento ao aumento 

da respiração, o que diminuiria a produção e por consequência a mobilização de 

fotoassimilados. 

Segundo Nascimento Neto (2011) conforme citado por Fernandes (2015), a 

deficiência de potássio nas plantas por levar a afilamento das folhas mais novas 

juntamente ao amarelecimento nas bordas das folhas mais velhas. Já segundo Prado 

(2008) também conforme citado por Fernandes (2015), Ocorre ainda redução do 

crescimento radicular, maior taxa de acamamento de plantas, maior suscetibilidade 

fitossanitária e menor resistência ao estresse hídricomediante a deficiência do potássio. 

Por outro lado, caso aplicado em excesso, Meurer (2006) ainda conforme citado por 

Fernandes (2015) afirma que o nutriente provoca um efeito antagônico com o Ca e o 

Mg, o que também afetava negativamente a  produção. 

Ainda acerca da dose de potássio e seu efeito em cucurbitáceas, Costa et al 

(2015) verificaram que a fertirrigação nitrogenada e potássica proporcionaram melhor 

desempenho das variáveis de crescimento e produção analisadas.  Segundo trago por 

Ramos et al (2010), esse efeito é esperado uma vez que o potássio e o nitrogênio são 

dependentes um do outro para serem absorvidos, o que por consequência também teria 

efeito na atuação dos dois nutrientes. 
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Vender et al (2012) também verificaram efeito positivo de adubações 

nitrogenadas e potássicas na abobrinha, semelhante ao obtido por Costa et al (2015),   

observando comportamento quadrático. No estudo realizado foi observado que a dose 

de maior resposta ao número de frutos por planta foi a de 9 gramas por cova do 

formulado 25-00-25, a partir dessa dose se verificou queda na produção por planta. 

Diante de outros autores já terem se deparado com esse efeito quadrático, segundo 

Vender et al (2012) a explicação estaria no motivo de o nitrogênio em excesso facilitar 

crescimento vegetativo em detrimento ao produtivo, e além disso também influência nas 

flores favorecendo as masculinas em detrimento as demais. 

Fernandes (2015) verificou que não houve influência quanto ao método de 

aplicação de potássio (cobertura e fertirrigação) na abobrinha. Também verificou que 

nas condições do estudo a dose crescente de potássio implicou em aumento no diâmetro 

do fruto, na espessura da polpa e na produtividade. 

Por outro lado Araujo et al (2012) não verificaram incremento positivo devido 

ao potássio em alguns atributos da abobora, tais como numero de folhas, massa verde, 

massa seca, massa média de frutos, número de frutos por planta, comprimento total de 

frutos, comprimento do pescoço de frutos, diâmetro do bojo de frutos e diâmetro de 

bojo de frutos. No entanto verificou que o comportamento das doses de potássio em 

relação a produção de frutos por planta tinha um efeito quadrático, onde a dose de 

melhor resposta nas condições de realização do experimento foi de 199 kg/há de K2O. 

De certa forma a marcha de absorção de nutrientes em cucurbitáceas tem 

seguido um certo padrão, onde o potássio aparece como um dos nutrientes mais 

absorvidos, Vidigal et al (2007) encontraram K>N>Ca>P>Mg>S para a abóbora híbrida 

do tipo Tetsukabuto. Almeida et al (2012) encontrou K>Ca>N>Mg>S>P para a cultura 

da melancia cultivar Crimson Sweet. Santos et al (2012) encontraram avaliando o teor 

nutricional da massa seca dos frutos de  abóbora híbrida tipo Tetsukabuto, a ordem 

 K>N>P>Mg>Ca>S. Ficando evidente a importância do potássio para as cucurbitáceas, 

resta a realização de mais trabalhos a fim de detalhar sua função e efeito no 

desenvolvimento das plantas, principalmente em uma avaliação conjunta com a lâmina 

de irrigação aplicada. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO EXPERIMENTO 

 

A pesquisa foi desenvolvida na Universidade Federal Rural do Semi-Árido - 

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

03' 37’’ S, longitude 37º 23' 50’’ W. Segundo 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). 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação com área de dimensões de 

8mx10m pertencente ao Departamento de Ciências Agronômicas e Florestais – DCAF, 

UFERSA, no período de 23/05 a 07/07 totalizando 68 dias de condução a campo. Os 

dados climáticos foram provenientes de uma estação meteorológica automática 

instalada no interior da casa de vegetação, a qual tem sensores na parte interna 

registrando dados de temperatura do ar, umidade relativa do ar, radiação solar global e 

velocidade do vento, além de um sensor externo registrando a precipitação 

pluviométrica. O comportamento das variáveis climáticas, e da (ETo) pode ser visto na  

Figura 1. 

 

 

Figura 1. Radiação Global (Rg em MJ m-2), Velocidade média do vento(Vel.Vento em 

ms-1), Evapotranspiração de referência (ETo em mmdia-1) Temperatura média do ar 

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

Plantio (DAP), Mossoró-RN, 2018. 
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Neste experimento o sistema de irrigação foi automatizado, utilizando um 

registrador de dados construído para ser um Sistema de Aquisição de Dados (SAD) de 

baixo custo capaz de controlar as irrigações, registrar e armazenar os dados de sensores 

de peso para micro-lisímetros de pesagem (SPL) e de sensores de umidade de solo por 

capacitância (SC). 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 CALIBRAÇÃO DOS MICRO-LISÍMETROS (SPL) 

 

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

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

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 2). Para calibração 

também se instalou próximo às células de carga dos micro-lisímetrocorrespondentes ao 

tratamento 2 e 4, um sensor de temperatura (Figura 4), pois se observou que as leituras 

destas células de carga sofrem alteração com a temperatura do ar. 

 

 

Figura 2. Foto da estrutura de madeira construída para suportar os vasos acima das 4 

células de carga de cada micro-lisímetro. 
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A estrutura para apoiar os vasos acima das células de carga foi constituída de uma 

tábua de madeira (3,0 cm de espessura, com largura de 30 cm e comprimento de 30 cm), 

sustentando-as. O mesmo suporte de madeira foi colocado acima das células de carga, 

onde acima deste foi colocado o vaso. As células de carga foram apoiadas em tabletes 

de PVC cortados nas dimensões destas células(Figura 3). 

 

 

Figura 3. Disposição das células de carga sobre o suporte de madeira. 

 

 

Figura 4. Sensor de Temperatura do ar, modelo DTH22. 

 

 

4.3 CALIBRAÇÃO DOS SENSORES DE UMIDADE DO SOLO 
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O sensor de umidade do solo por capacitância (SC) consiste de sondas com 3 

hastes de aço inoxidável com 15 cm de comprimento, sendo estes construídos em outra 

pesquisa anterior, para ser usados com sondas de TDR. Viu-se a possibilidade de usar 

estas mesmas sondas com princípio de capacitância, introduzindo as estas um 

comparador de tensão modelo LM317, afim de tornar o sensor automático com as 

leituras sendo realizadas pelo SAD construído nessa pesquisa. 

Os detalhes da sonda utilizada no sensor de capacitância, podem ser melhor 

visualizados na seguinte figura: 

 

Figura 5. Sonda utilizada no sensor de umidade 

 

Procedeu-se então a calibração do SC pela determinação das leituras (Bit/mV) 

realizadas deste sensor com os pesos de solo úmido no teste. Para tanto, utilizou-se 

colunas de PVC de 200 mm (diâmetro nominal) de 40 cm de altura, em que na parte 

inferior da coluna foi fechada com tampão (cap) de mesmo diâmetro, sendo esse tampão 

perfurados. Então preencheu-se com brita e manta “birdim” na parte inferior da coluna 

(até 3 cm) e o restante da coluna com o mesmo solo contido nos vasos onde o 

experimento foi conduzido, buscando manter o máximo de similaridade em questões 

relacionadas a densidade do solo. Procedeu-se com a pesagem a fim de determinar o 

peso exato do solo que preenchia a coluna.  

Em seguida saturou-se o solo até a verificação da drenagem pelos furos contidos 

no inferior das colunas, onde foi gasto exatamente 2,5 L para tal. O vaso contendo o 

solo saturado então foi novamente pesado a fim de determinar o peso da água que teria 

sido adicionado (o que pode-se converter facilmente em volume). Nesse exato momento 
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foram introduzidos os sensores de umidade, correlacionando essa leitura instantânea 

com o volume de água verificado. Procedeu-se então sempre anotando as leituras 

registradas pelos sensores, e anotando nesse mesmo momento o peso contido nos vasos, 

assim, por diferença entre uma leitura e outra pode-se ter o volume de água evaporado, 

além de também ser possível determinar o volume instantâneo de água. Esse 

procedimento foi repetido até se verificar estabilização nas leituras de peso e de 

sensores, indicando assim condição de solo seco. Toda essa metodologia de calibração 

foi conduzida em cinco repetições a fim de tornar os resultados mais precisos. 

 

4.4 EXPERIMENTO EM CASA DE VEGETAÇÃO 

4.4.1 Manejo das irrigações 

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 3,75 L h-1 a uma pressão de 0,8 kgf cm-2 na saída da bomba,com um CV de 

10,92%, classificando os gotejadores como de categoria B, segundo Bernardo et al. 

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

Rodrigo Lopez et al. (1992).  

Os elementos meteorológicos (Figura 1) 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. 

Dessa forma, a lâmina de irrigação foi calculada, utilizando os valores diários 

daETo e da evapotranspiração da cultura (ETc) estimados pelo método padrão da FAO 

– Penman – Monteith (ALLEN et al., 2006). Então os coeficientes da cultura “Kc’ 

(Equação 1) foram determinados nas diferentes fases fenológicas,usando a metodologia 

do Kc “dual”.Para efeito de cálculo dos coeficientes de cultivos, o ciclo da cultura foi 

dividido em 4 fases fenológicas da seguinte forma: fase inicial (I), desenvolvimento (II), 

intermediário (III) e final (IV). 
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Kc= ETc/ETo (1) 

 

Em que: 

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

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

 

4.4.2 Adubação de fundação e fertirrigação  

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, 

construído com diâmetro de 50 mm e 65 cm de comprimento, tendo sido fornecidos 120 

e 220 kg ha-1, de N e P, respectivamente, e solução de YaraVita™ Rexolin® BRA como 

fonte de micronutrientes na concentração de 25 mL de solução por planta durante o 

ciclo. Para os tratamentos onde se iria aplicar o potássio (KCl), foi colocado 80 kg ha-1, 

manualmente durante as irrigações. Para tanto, nessas adubações de KCl foram 

posicionados coletores abaixo do emissor (gotejador) de cada vaso, usando o volume 

coletadopara a diluição da adubação potássica, a qual foi aplicada em dias e quantidades 

previamente definidos, de acordo com a marcha de absorção deste nutriente pela 

cultura. 

 

4.4.3 Condução do experimento e delineamento experimental  

 

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 1,15 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 duas doses diferentes de potássio (Figura 6). Utilizou-se 

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 por fitilhos instalados transversalmente durante todo o seu 
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ciclo, sendo conduzidas com haste única e realizada a polinização artificial manual 

diariamente no período da manhã. 

A cultura escolhida para estudo foi a abobrinha (Cucurbita pepo) variedade 

“Menina Brasileira”. O solo utilizado no experimento foi proveniente de uma 

propriedade localizada no município de Upanema-RN, 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/dm3 (cmolcdm-3)  (dS m-1) (H2O) 

78,5 292,5 20,2 9,95 1,45 0,00 1,16 8,20 

 

 

Dessa forma, o delineamento experimental utilizado foi o de faixas com parcela 

dividida, totalizando 40 plantas úteis (excetuando as bordaduras). Os tratamentos 

consistirão de cinco lâminas de irrigação (T) determinadas pelo cálculo da 

evapotranspiração da cultura – ETc, pelo método de FAO – Penman – Monteith, usando 

o SAD construído para controlar cada lâmina de irrigação, e duas doses de potássio (K), 

sendo estes: 120% da ETc com potássio (T1K1), 120% da ETc sem potássio (T1K2), 

100% da ETc com potássio (T2K1), 100% da ETc sem potássio (T2K2), 80% da ETc 

com potássio (T3K1), 80% da ETc sem potássio (T3K2), 60% da ETc com potássio 

(T4K1), 60% da ETc sem potássio (T4K2), 40% da ETc com potássio (T5K1) e 40% da 

ETc sem potássio (T5K2). 
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Figura 6. Croqui da pesquisa mostrando o Delineamento Experimental. 

 

Na casa de vegetação os micro-lisímetros foram instalados nos cinco tratamentos 

e na parcela correspondente ao tratamento com dose de potássio (T1R3, T2R3, T3R3, 

T4R3 E T5R3) servindo 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. 

Então dessa forma, a ETc também foi obtida diretamente pelo balanço hídrico 

realizada nos micro-lisímetros, e, seus Kc’s foram determinados em cada tratamento nas 

diferentes fases fenológicas, afim de compará-lo aos Kc’s estimados pelo método 

padrão da FAO – Penman – Monteith (ALLEN et al., 2006). 
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4.5 VARIÁVEL DE CRESCIMENTO DA PLANTA   

 

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

colhidos e pesados em uma única colheita aos 67 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 VARIÁVEL DE PRODUÇÃO DA PLANTA 

 

Para a análise do crescimento da planta foi utilizado a área foliar (AF) nos dias 12, 

15, 19, 20, 22, 26, 29, 32, 47 e 67 DAP 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), de acordo com Nascimento et al. (2002); além da contagem do número de 

folhas (NF) para essa estimativa. 

4.7 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) 



19 
 

 

Em que:  

d = Índice de concordância (em decimal), variando de 0 a 1; 

Pi = Valores de pesos estimados pelo método;  

Oi = Valores de pesosobservados;  

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 micro-

lisímetros (SPL) podem ser encontrados em Coelho Filho et al. (2004). 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 CALIBRAÇÃO DOS MICRO-LISÍMETROS DE PESAGEM (SPL) 

 

Os dados a respeito da calibração dos micro-lisimetros podem ser observados na 

Figura 7, podendo verificar a relação entre os valores do peso padrão, estimado em mg, 

e o valor da célula de carga, em bits/mV. Para demonstração da precisão, na Figura 

constam a calibração dos sensores dos tratamentos T2 e T4, respectivamente. Nota-se 

que em ambos os tratamentos o coeficiente de determinação(R²) foimuito próximo de 

1,mostrando assim como os sensores de umidade, maior confiabilidade nos dados, e 

menores interferências na qualidade dos dados devido erros técnicos.  
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Figura 7. 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. 

5.2 CALIBRAÇÃO DOS SENSORES DE UMIDADE (SC) 

 

Na Figura 8 pode-se observar a relação entre os valores lidos pelos sensores de 

umidade do solo por capacitância em Bits/mV, com a umidade do solo expressa em 

cm3/cm3. Como parâmetro para determinar a eficiência desses sensores pode ser 

observado o alto valor de R2(o qual ficou muito próximo de 1), indicando assim maior 

confiabilidade nos dados. Por consequência também é possível inferir a mínima 

incidência de erros operacionais sobre as análises objetivo desse trabalho. 

 

 

Figura 8. Relação entre a umidade do solo (em cm3/cm3) e os valores encontrados pelos 

sensores SC (em Counts), encontrados na calibração deste. 
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5.3 COMPORTAMENTO DA ETC (LISÍMETROS X FAO) 

 

A Figura 9 traz o comportamento e comparação entre os valores de ETc, 

registrados pelos lisímetros dos tratamentos 2 e 4 em comparação com os valores obtido 

pela metodologia proposta pela FAO. 

 

 

Figura 9.Evapotranspiração determinada pelos micro-lisimetros do tratamento 2 

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

e lâmina líquida de irrigação aplicada (Lam.Ap.), durante o ciclo da cultura. 

 

É possível notar que ocorre uma queda de valores quando se aproxima dos 60 

DAP em ambos os tratamentos (T2 e T4), Esse comportamento está em conformidade 

com as quedas registradas nos valores de Kc, que também ocorreram nesse mesmo 

período devido a redução na atividade transpiratória da planta.  

Outra comparação é com relação ao comportamento registrado pelo Kc na 

metodologia proposta pela FAO, pois se percebe maior amplitude nos valores. A 

explicação poderia recair sobre essa metodologia sofrer interferência das variações dos 

dados climáticos, principalmente no tocante a radiação global e umidade relativa do ar, 

não contabilizando assim a reposta adaptativa da planta, a qual iria gerar uma variação 

mais suave de valores. 

Para melhor validar os dados visualizados na figura 9, ainda tem-se que a lâmina 

total aplicada no experimento para o tratamento 2 (100% da ETc FAO), foi de 110,6 

mm, enquanto que a ETc FAO foi de 111,6 mm, valores bastante aproximados que 

mostram o controle eficiente da irrigação. 
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5.4 FASES DE DESENVOLVIMENTO E COEFICIENTE DE CULTIVO  (Kc) 

 

Os dados de Kc médio podem ser visualizados na Tabela 2. A ausência de dados 

na primeira fase dos tratamentos 1, 3 e 5, decorrem em função de seus respectivos 

lisíimetros terem sido instalados mais tardiamente, começando a registrar os dados 

somente a partir dos 31 (DAP). 

 

Tabela 2. Fases de desenvolvimento, duração das fases em dias, coeficiente de cultivo 

médio para o Tratamento T1 (KcT1), T2 (KcT2), T3 (KcT3), T4 (KcT4), T5 (KcT5) e o 

da FAO (KcFAO), encontrado no período avaliado. 

Fases Duração KcT1 KcT2 KcT3 KcT4 KcT5 KcFAO 

I 16 - 0,61 - 0,52 - 0,50 

II 20 0,88 0,83 0,81 0,71 0,65 0,79 

III 22 1,14 1,06 0,89 0,77 0,70 1,03 

IV 09 0,91 0,88 0,78 0,66 0,56 0,89 

Total 67  -  -  - 

 

 

O comportamento dos valores médios de Kc , mostra um grande incremento após 

os 17 DAP, imediatamente antes do início do crescimento vegetativo indicado pela 

análise de crescimento foliar, registrado aos 20 DAP (figura 12), correspondendo a fase 

II de vegetação. Verificou-se também que a fase II durou até os 36 DAP, justamente no 

período em que se observou o início do florescimento das plantas, o que explica 

fisiologicamente a maior demanda evapotranspirativa. 

O comportamento dos valores médios de Kc tendem a uma queda verificada no 

final da terceira faze, fisiologicamente se explica devido a diminuição na demanda 

hídrica da cultura, é o início da senescência de folhas e por consequência, da redução 

das trocas gasosas entre planta e atmosfera. Esses dados podem ser sobrepostos com a 

análise do crescimento da área foliar, essa registra uma queda já a partir de 47 DAP 

(Figura 12). 

Outro ponto que se verifica é que os Kc (s) do tratamento 2 a exceção da fase I foi 

sempre superior ao do tratamento 4, verificando-se a maior amplitude na fase-III com 

superioridade de 28,04%. Essas diferenças também foram observadas mais 

recentemente por Ferreira (2019) na cultura do melão, quando a explicação segundo o 
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mesmo recairia sobre a planta apresentar menor evapotranspiração em condições de 

estresse hídrico. 

Já em comparação com o Kc FAO, o tratamento 2 se mostrou superior nas três 

primeiras fases de desenvolvimento em 18%, 11,39% e 1,94% respectivamente, sendo 

inferior apenas na última fase em 13,48%. Já o tratamento 4 se mostrou superior na 

primeira fase (20%), igual na segunda e inferior nas duas últimas fases de 

desenvolvimento em 20,38% e 25,84% respectivamente. Esse mesmo comportamento 

foi verificado por Ferreira (2010) na cultura do meloeiro, no entanto com discrepância 

muito menor de dados. A explicação para o ocorrido segundo Allen et al. (2006) recairia 

sobre o fato de existir uma influência muito grande da latitude, clima e região sobre o 

Kc, especialmente sobre o inicial. Silva (2016) verificou que a diferença entre radiação 

solar em dois experimentos realizados dentro e fora de ambiente protegido foi um dos 

fatores ambientais que mais influenciou no desenvolvimento inicial das espécies de 

eucalipto e mogno, embora seja uma cultura muito diferente da abobrinha, é uma 

comparação válida para representar a influência de fatores ambientais sobre 

desenvolvimento de plantas e consequente demanda evapotranspirativa.  

A Figura 10 traz os valores pontuais de Kc (micro-lisímetros), onde proporcionam 

o desenho de uma curva, e mostram melhor o comportamento da evapotranspiração 

dentro de cada uma das fases e em cada um dos tratamentos avaliados. 

 

 

Figura 10. Coeficiente de cultivo (Kc) determinada pelos micro-lisimetros no 

tratamento 1 (KcT1), no tratamento 2 (KcT2), no tratamento 3 (KcT3), no tratamento 4 

(KcT4) e no tratamento 5 (KcT5), durante o ciclo da cultura. 

 

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68

K
c

DAP

KcT1

KcT2

KcT3

KcT4

KcT5



24 
 

Quanto a análise pontual dos valores de Kc (s), verifica-se a ocorrência de 

máximos valores já a partir dos 40 DAP, esse resultado em parte se assemelha ao 

observado por Klosowski, Lunardie e Sandanielo (1999) na determinação do coeficiente 

de cultivo da abobora na região de Botucatu (SP), onde o Kc máximo foi obtido na 

sexta semana de cultivo, ou seja, aos 42 DAP, e também coincidiu com o período em 

que se verificou início da floração e desenvolvimento dos frutos. Ainda assim é 

importante lembrar que a comparação entre os dois experimentos requer uma análise 

mais profunda, pois além de terem sido conduzidos em condições ambientais diferentes, 

o presente foi realizado em ambiente protegido, enquanto que o experimento 

referenciado foi conduzido em área a céu aberto. 

No tocante a comparação entre tratamentos, observa-se na parte superior do 

gráfico os tratamentos 1 e 2, os quais apresentam as maiores lâminas aplicadas (120 e 

100% respectivamente), já na parte inferior do gráfico se verifica o tratamento 5, o qual 

recebeu a menor lâmina entre todos (40%). Esse comportamento se explica devido as 

maiores condições de umidade favorecerem maior atividade transpiratória, já em 

condições de solo seco, se espera que a restrição hídrica diminua essa atividade vegetal. 
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5.5 COMPORTAMENTO DA UMIDADE DO SOLO: 

 

Na Figura 10, é possível observar melhor o comportamento das diferentes lâminas 

de irrigação aplicadas a cada tratamento. 

 

 

Figura 11. Umidade do solo (em cm3/cm3) obtida pelo sensor SC entre os 40 e 60 dias 

após o plantio nos vasos (DAP). 

 

Nota-se o tratamento 1 (120% da ETc) ocupando a parte superior da Figura, 

seguido pelos demais tratamentos intermediários até chegar no tratamento 5 (40% da 

ETc), o qual ocupa a parte inferior da Figura visto possuir a menor lâmina aplicada 

entre os demais. Também é possível verificar que no início da manhã existe uma perda 

de umidade que se entende até o horário onde se faz a primeira rega (restabelecendo a 

umidade), isso se repete no período da tarde onde se faz a segunda rega voltando a 

aumentar os níveis de umidade. 

Conforme pode ser visto na figura, o comportamento se repete em todos os 

tratamentos, visto as irrigações serem programadas para o mesmo horário em todas as 

parcelas experimentais.  

5.6 ÁREA FOLIAR 

 

O parâmetro de crescimento analisado foi a evolução da área foliar de acordo com 

a lâmina aplicada em cada tratamento (Figura 12), verificando-se que o tratamento 2 
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(100% da lâmina recomendada) apresentou maior incremento dessa variáveldestacando-

se dos demais a partir do 20ª DAP.  

 

 

Figura 12. Área foliar (em cm2) estimada durante os dias após o plantio nos vasos 

(DAP). 

 

A observação a ser feita, é que até os 20 DAP o aumento da lâmina de água 

proporcionou maiores incrementos na área foliar, onde o tratamento 1 correspondente a 

maior lâmina foi superior ao tratamento padrão (T2) em 5,11%, sendo também superior 

ao tratamento-5 (menor lâmina) em 17,67%.  

Entretanto, esse comportamento não se mantém constante, e a partir do ponto 

onde se verificou maior incremento de parte aérea (20 DAP), o tratamento 2 passa a se 

mostrar mais promissor, sendo superior ao tratamento 1 em 23,61%, e superior ao 

tratamento 5 em 53,06%. Baseado nesses dados conclui-se que para a cultura da 

abobrinha variedade “menina brasileira”, a lâmina equivalente a 100% da ETc 

proporciona melhores resultados que as lâminas superiores ou inferiores a esse padrão, 

isso a partir do momento onde se observa maior incremento da parte aérea.  

Esse mesmo comportamento foi observado mais recentemente em um trabalho 

realizado por JUNIOR et al. (2013). Esse autor quando trabalhando com a cultura do 

melão, verificou que a lâmina equivalente a evapotranspiração requerida foi aquela que 

proporcionou maior ganho em área foliar a partir do 41ª DAP, onde se observou maior 

incremento da parta aérea do melão.  
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O maior crescimento de área foliar oriundo da lâmina de irrigação no T2 (100%), 

também corrobora com o resultado observado por Andrade (2006), onde foi constatado 

maior incremento na área foliar na aplicação da lâmina correspondente a 90% da 

necessidade total. Ainda segundo esse mesmo autor, resultados parecidos haviam sido 

observados por Benincasa (1988).  

O incremento ocorrido a partir do 20ª dia é comentado por Andrade Junior et al. 

(1997) conforme citado por Andrade (2006), onde nos dias iniciais a cultura apresenta 

maior gasto de energia com sua fixação ao solo, isso poderia incluir também o 

desenvolvimento radicular, o qual forneceria um maior aporte de nutrientes. 

5.7 PESO MÉDIO DOS FRUTOS  (PMF)  

 

5.7.1 Em relação a lâmina aplicada 

Na Figura 13 é possível verificar o comportamento do peso médio dos frutos em 

relação aos tratamentos com diferentes lâminas de água e com e sem adubação 

potássica. 

 

 

Figura 13. Peso médio do fruto (PMF) em g, com (P1) e sem adubação (P2) de KCl, 

em função dos tratamentos aplicados em %. 

 

É possível observar que houve um efeito linear crescente, e que o maior PMF foi 

obtido com a maior lâmina de irrigação (120% da ETc) correspondente ao tratamento 1, 

sendo superior em 148,20% quando comparada ao tratamento 5 (40% da ETc). Esses 
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dados remetem a uma produtividade de 20.713 kg/ha no tratamento 1 e de 8.361 kg/ha 

no tratamento 5. 

Esses dados obtidos em função da lâmina de irrigação corroboram com os obtidos 

por Souza et al. (2010), onde verificaram que a maior produtividade do meloeiro foi 

obtida com a maior lâminas crescentes de irrigação, também em um comportamento 

linear cresecnte. 

Ainda segundo Souza et al. (2010), esse comportamento de incremento na 

produtividade mediante adoção de lâminas crescentes de irrigação em cucurbitáceas tem 

sido evidenciado por vários autores. Explicações recaem sobre a umidade favorecer os 

processos de crescimento, floração e frutificação da planta de acordo com Sanches e 

Dantas (1999). Outra explicação é dada ainda por Santos (2006), onde decréscimo de 

água no solo afetaria negativamente o potencial de água na folha e por consequência a 

sua condutância estomática. Isso teria como consequência o fechamento dos estômatos, 

o que acabaria impedindo ou retardando o fluxo de CO2 para as folhas, recaindo sobe a 

produtividade um efeito negativo 

Mesmo de posse dessas afirmativas, é possível inferir que na natureza 

possivelmente nada terá um comportamento linear permanente. No caso da lâmina de 

irrigação, verificou-se esse comportamento no presente trabalho apenas até a lâmina de 

120% da evapotranspiração requerida, no entanto é de se esperar que com o aumento 

progressivo dessa lâmina, ocorra lixiviação de nutrientes, diluição de nutrientes e 

redução de oxigênio para as raízes. Isso seria a caracterização de um comportamento 

quadrático que inclusive foi observado por Bastos et al. (2004), esses autores 

verificaram na cultura da melancia, a existência de um ponto de máximo incremento de 

produtividade até uma certa lâmina aplicada, a partir desse ponto, verificaram que 

haveria um decréscimo à medida que a lâmina seria incrementada. 

5.7.2 Peso médio dos frutos (PMF) em relação a adubação potássica 

 

Quanto a adubação potássica, verificou-se que até a lâmina correspondente a 60% 

da ETc (T4) sem aplicação de KCl, a massa fresca dos frutos havia sido maior que nos 

demais tratamentos. Já a partir da lâmina correspondente a 80% da ETc (T3) ocorre uma 

leve inversão desse comportamento. 

A explicação para esse comportamento poderia recair sobre o potencial da água, 

poisprimeiro tem-se uma lamina mínima, onde é sábio que quanto mais seco o solo 
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menor o seu potencial matricial devido as forças de retenção que as partículas exercem 

sobre a água. Ainda nessa linha, uma adubação com KCl para suprimento de potássio 

tal como foi usado no experimento, elevaria a concentração de sais, e isso recai sobre o 

potencial osmótico tornando o potencial total do solo ainda mais negativo. Esse 

conjunto de possibilidades representaria então maior dificuldade da planta em absorver 

água, assim, mesmo em uma possível deficiência de K (observar o remanescente do 

cultivo anterior), as plantas apresentariam maior absorção de água, e por consequência, 

de outros nutrientes já presentes e/ou fornecidos via fertirrigação (MAP + solução 

YaraVita™ Rexolin® BRA). 

Esse efeito de salinização é comumente observado em cultivo protegido, e 

segundo alguns autores como Silva (2014) pode ser potencializado por via fertirrigação, 

ressaltando além da necessidade uso de lâminas de lavagem, o acompanhamento da 

condutividade elétrica e da composição de nutrientes na solução do solo. Segundo 

Medeiros et al. (2012); Aloi et al. (2011); Dias et al. (2005), o acompanhamento da 

solução do solo por via de extratores de solução permite verificar de forma mais rápida 

e precisa a condutividade elétrica presente, além de verificar os mesmos solutos que a 

planta estaria absorvendo. Assim segundo comentado por Medeiros et al. (2012), tão 

logo tenha sido implementado esse tipo de verificação, os níveis de nutrientes aplicados 

via fertirrigação poderiam ser remanejados de forma eficiente, levando em conta não só 

a marcha de absorção, mas também ascondições em que o solo se encontra. 

A partir da lâmina correspondente a 80% do requerimento evapotranspirativo, 

verificou-se que as plantas que receberam o aporte de potássio obtiveram frutos mais 

pesados e por consequência maior produtividade. A maior discrepância em termos de 

produção foi no tratamento 1, onde as médias de peso do fruto para os tratamentos com 

potássio foram superiores em 13,25% aos tratamentos não contendo o potássio. 

Esse comportamento é esperado ao passo que segundo Camargo conforme citado 

por Dourado (2015), plantas com deficiência em potássio apresentam diminuição de 

fotossíntese e aumento de respiração, diminuindo assim a produção de carboidratos. 

Isso inclusive já foi comentado por Ramos et al. (2010) ao afirmarem que o nitrogênio e 

o potássio apresentam dependência um do outro para absorção, sendo o nitrogênio 

importante elemento na constituição da molécula de clorofila, a qual tem participação 

na fotossíntese. 

Outra explicação cabível tomando em conta o ocorrido com a ausência da 

adubação potássica conforme observado no início da discussão desse tópico, é que com 
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o aumentar das lâminas um outro efeito observado seria a diluição dos nutrientes já 

presentes no solo, e por consequência do próprio potássio remanescente de outros 

cultivos, isso agravaria ainda mais a sua deficiência na planta, levando a quebras mais 

pronunciadas na produção. 
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6. CONCLUSÃO 

 

1. O elevado valor de R² comprova a eficiência das células de carga na 

determinação das variações de peso, indicando confiabilidade nos resultados 

obtidos. 

2. O comportamento médio dos valores de Kc para os tratamentos estudados 

resultou na formação de uma curva esperada. Os valores iniciais cresceram e 

atingiram o máximo na época compreendida entre floração e frutificação, 

decrescendo logo em seguida na faze final. 

3. Os valores médios de Kc obtidos nos micro-lisímetros de pesagem se 

apresentaram superiores aos valores obtidos com a metodologia do KcFAO. 

4. A lâmina correspondente a 100% da ETc foi a que proporcionou maior 

incremento de área foliar. Já a maior lâmina aplicada correspondente a 120% da 

ETc foi a que proporcionou maiores ganhos em produtividade. 

5. Os tratamentos sem potássio apresentam maiores produtividades quando em 

lâminas menores de irrigação, provavelmente devido ao efeito salino. Já os 

tratamentos contendo a adubação potássica se mostraram com incremento 

positivo em produção somente a partir da lâmina de 80% da ETc, ocorrendo 

efeito crescente com o incremento  das lâminas  de um tratamento para ou outro. 

6. Se faz necessário estudar melhor a interação entre aumento na lâmina de água e 

produtividade sobre a qualidade dos frutos, pois nota-se que quando a lâmina 

cresce e oferece maiores produtividades, a uma perca em área foliar, o que pode 

interferir no teor de sólidos solúveis e por consequência na qualidade dos frutos. 
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