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De uma maneira geral, 0 estado do Piaui caracteriza-se por apresentar solos de textura arenosa,
possuir urn considenivel potencial hidrico de boa qualidade e cIima favonivel para a produyao de frutas
e hortaliyas, principalmente, sob regime de irrigayao. No entanto, 0 consumo de melancia (Citrullus
lanatus (Thunb.) Mansf.) depende quase que excIusivamente da importayao de outros Estados, 0 que
acarreta a elevayao do preyO do produto e a evasao de divisas. De acordo corn Duarte et al. (1992) , de
urn total de 12.842 t de melancia comercializadas na CEASA-PI ern 1991, apenas 20% foram produzidas
no Piaui. Atribui -se esse fato ao baixo nivel de tecno logia aplicado ao sistema de produyao dessa hortaliya,
envolvendo, dentre outros aspectos, urn ineficiente manejo de agua de irrigayao.

As hortaliyas tern 0 seu desenvolvimento e rendimento influenciados pelas condiyoes de cIima e
umidade do solo. Segundo Filgueira (1982) e Casali et al. (1982), e indispensavel, para a cultura da
melancia, 0 uso control ado da irrigayao, para a obtenyao de elevadas produtividades e de frutos de melhor
qualidade. Segundo os mesmos autores, a melancia apresenta urn consumo de agua diferenciado ao longo
do seu cicIo, sendo que a exigencia aumenta do inicio da ramificayao ate a frutificayao, quando a
ocorrencia de deficiencia hidrica atrasa 0 crescimento e diminui 0 tamanho dos frutos. A fase critica e a
que vai da frutificayao ate 0 inicio da maturayao, quando a produyao e altamente afetada pelo deficit
hidrico.

Dentre os varios metodos para 0 manejo da irrigayao, 0 do Tanque Classe A tern sido amplamente
utilizado ern todo 0 mundo, devido, principalmente, ao custo relativamente baixo, possibilidade de
instalayao pr6ximo da cultura a ser irrigada e a sua facilidade de operayao (Volpe & Churata-Masca,
1988), alem dos resultados satisfat6rios para a estimativa das necessidades hidricas das culturas. A
evaporayao da superficie de agua do Tanque Classe A fornece uma medida do efeito integrado da radiayao
solar, vento e umidade relativa do ar, os quais sao os mesmos elementos cIimaticos que afetam a

IProjeto de pesquisa financiado com recursos do BNB/ETENEIFUNDECI
2Eng. Agr., M.Sc., EMBRAPAlCPAMN, Cx. Postal 01, CEP 64.006-220 Teresina (PI), E.mail:mav@mnnet.com.br
3Eng. Agric., M.Sc., EMBRAPAlCPAMN-UEP de Parnaiba
4Eng. Agr., M.Sc., Bolsista do CNPq
5En . Agr., Dr., EMBRAPAlCPAMN

mailto:E.mail:mav@mnnet.com.br


demanda hidrica da cultura em condi~5es de campo (Doorembos & Pruitt,1977; Klar, 1991). Por isso,
com a finalidade de estimar com maior precisao a evapotranspira~ao da cultura, torna-se necessario a
determina~ao de urn coeficiente denominado de fator de evapora~ao do Tanque Classe A (Kt), que
correlacione os elementos climilticos envolvidos no processo com as reais necessidades hidricas das
culturas em cada regiao especifica.

Este trabalho foi conduzido com 0 objetivo de avaliar 0 efeito de diferentes niveis de irriga~ao,
baseados na evapora~ao de urn Tanque Classe A sobre a produtividade da cultura da melancia, nas
condi~5es edafoclimaticas da microrregiao do Litoral Piauiense.

o experimento foi conduzido de setembro a novembro de 1995, no campo experimental da
EMBRAPNCentro de Pesquisa Agropecuaria do Meio-Norte (CPAMN)/UEP de Parnaiba (PI), cujas
coordenadas geograficas sac: latitude 03° 05' S, longitude 41° 47' We altitude de 46,8 m.

Os dados relativos it temperatura, umidade relativa do ar e evapora~ao do Tanque Classe A foram
obtidos na Esta~ao Agroclimatol6gica instalada a 600 m da area experimental. Os valores de precipita~ao
pluvial e medias mensais referentes it temperatura e umidade relativa do ar, durante 0 periodo de execu~ao
do ensaio, sac apresentados na Tabela 1.

TABELA 1.Valores de precipita~ao pluvial e medias mensais referentes a temperatura e umidade relativa
do ar durante 0 periodo de condu~ao do ensaio. Parnaiba, PI, 1995.

Meses Precipitac;ao Temperatura Umidade relativa
pluvial (mm) ("C) doar(%)

Setembro 0,0 28,2 69
Outubro 0,2 28,5 69
Novembro 10,9 28,7 68

Foi utilizada a cultivar Crimson Sweet, que apresenta frutos globulares com peso medio entre 6

e 12 kg, ciclo de 60 a 70 dias, menor susceptibilidade it podridao estilar e boa aceita~ao no mercado da

regiao. 0 plantio, em espa~amento de 3,0 m x 2,0 m, ocorreu no dia 15/09/95 e foi realizado em covas
com cinco sementes. Quando as pHintulas apresentaram cinco a seis folhas definitivas, cerca de dez dias
ap6s a emergencia, foi feito desbaste deixando-se duas plantas/cova.

A calagem, utilizando 1,0 t.ha-1 de calcario dolomitico com 95% de PRNT, foi efetuada com 60

dias de antecedencia ao plantio, calculada para elevar a satura~ao de bases (V%) a 70%. A aduba~ao de
funda~ao, realizada dez dias antes do plantio, constou da aplica~ao por cova de: 300 g de 5-30-15 + 0,4%
de Zn (500 kg.ha-1), 6 g de FTE BR-12 (10 kg.ha-1) e 5 kg de esterco bovino curti do (8.300 kg.ha-1). A
aduba~ao de cobertura foi realizada com 20 g/cova de N (170 kg.ha-1 de sulfato de amonio) e 20 g/cova
de K

2
0 (56 kg.ha-1 de cloreto de potassio), sendo uma metade aplicada aos 30 e a outra aos 45 dias ap6s

a emergencia. Efetuou-se 0 desbaste de frutos aos 39 dias ap6s a emergencia, ocasiao em que os mesmos

estavam com 10 cm de diametro, deixando-se dois frutos/pI anta.
Os tratamentos consistiram na aplica~ao de niveis de irriga~ao baseados em fra~5es da evapora~ao

do Tanque Classe A: T 1- nivel de irriga~ao referente a 20% da evapora~ao do Tanque Classe A; T2 - nivel
de irriga~ao referente a 40% da evapora~ao do Tanque Classe A; T3 - nivel de irriga~ao referente a 60%
da evapora~ao do Tanque Classe A; T4 - nivel de irriga~ao referente a 80% da evapora~ao do
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Tanque Classe A e T5 - nive1 de irrigac;ao referente a 100% da evaporac;ao do Tanque Classe A, os quais

foram aplicados atraves de urn sistema de irrigac;ao por gotejamento, constituido por quatro linhas laterais
de polietileno, de 12 mm de diametro interno, distanciadas entre si de 3,0 m e com espac;amento entre
gotejadores de 0,50 m. Utilizaram-se gotejadores autocompensantes com vazao media de 3,71 l.h-!,

operando a uma pressao de servic;o de 200 kPa. 0 controle da irrigac;ao nas parcelas foi efetuado atraves
de urn registro de gaveta colocado na entrada da linha de derivac;ao de cada parcela. Ap6s a implantac;ao
do sistema de irrigac;ao foram realizados testes preliminares visando a determinac;ao da vazao media do

gotejador e do coeficiente de uniformidade de distribuic;ao de agua, segundo a metodologia descrita em
Pinto et al. (1991).

Ap6s 0 plantio e antes do inicio da aplicac;ao dos tratamentos, foram efetuadas 17 irrigac;oes
diarias, as quais totalizaram 56,61 mm, com 0 intuito de uniformizar 0 teor de agua no solo e favorecer
o estabelecimento das plantas. As irrigac;oes diferenciais, em func;ao dos niveis de irrigac;ao impostos,

foram diarias e iniciadas aos dez dias ap6s a emergencia das plantulas, as quais foram aplicadas atraves
de tempos diferentes de funcionamento das linhas laterais dispostas nas parcelas, levando-se em
considerac;ao a vazao media dos gotejadores, 0 espac;amento entre eles e a eficiencia do sistema de
irrigac;ao (90%).

Foram efetuadas duas colheitas, nos dias 20/11/95 e 23/11/95, aos 59 e 62 dias ap6s a emergencia,

respectivamente. Nessa ocasHio, foram avaliados 0 peso medio dos frutos comerciaveis (frutos com peso
igual ou superior a 6 kg) e a produtividade comerciavel, a qual foi calculada em func;ao do peso medio
dos frutos comerciaveis e do numero de frutos colhidos por parcela em cada tratamento. Os valores
re1ativos it evaporac;ao do Tanque Classe A, durante 0periodo de aplicac;ao dos tratamentos, saDmostrados
na Fig.!.

A evaporac;ao maxima diaria foi de 11,97 mm, a minima de 7,09 mm e a media de todas as medidas

efetuadas foi de 9,24 mm . dia-I, sendo esses val ores considerados normais nessa epoca do ano, na regiao
de Parnaiba, PI (EMBRAPA, 1992).

Os pesosmedios defrutos comerciaveis foram 8,845; 9,429; 9,748; 9,803 e9,591 kg, obtidos com
a aplicac;ao dos niveis de irrigac;ao correspondentes a 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 e 1,0 da evaporac;ao do Tanque
Classe A, respectivamente. As laminas totais de irrigac;ao aplicadas nos tratamentos, incluindo a lamina
inicial utilizada na fase de estabelecimento da cultura e a precipitac;ao pluvial ocorrida no periodo, foram:
Tl = 181,59 mm; T2 = 296,24 mm; T3 = 410,89 mm; T4 = 525,53 mm e T5 = 640,18 mm.

Os resultados, quanta it produtividade comerciavel em func;ao da variac;ao dos niveis de irrigac;ao
aplicados, saD mostrados na Fig. 2.
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Os valores mensais de temperatura e umidade relativa medias do ar oscilaram em torno de 28°C

e 69 %, respectivamente (Tabela 1). Os valores de temperatura media observados podem ser considerados

como adequados para urn born desenvolvimento da cultura, uma vez que, segundo Tessarioli Neto &
Groppo (1992), a melancia desenvolve-se melhor sob condiy5es de c1ima ameno e quente. Alem disso,
a baixa precipitayao pluvial ocorrida durante a conduyao do ensaio (11,1 mm) nao foi suficiente para
uniformizar os teores de agua no solo a ponto de comprometer a variayao imposta pelas laminas de
irrigayao aplicadas.

Os val ores das laminas totais de irrigayao aplicadas nos tratamentos variaram de 181,59 mm, no
Tl, a 640,18 mm, no T5, sendo tres vezes e meia superior it primeira, evidenciando ter ocorrido uma
ampla variayao nos teores de agua no solo para 0 desenvolvimento da melancia. Os niveis de irrigayao
afetaram (P<0,05) os componentes de produyao (peso medio de fruto comerciavel e produtividade
comerciavel), expressando, de uma maneira geral, a mesma tendenciaobservada em outros trabalhos com
niveis de irrigayao na cultura de melancia.

A produtividade comerciavel (PC) mostrou uma resposta quadratica, aumentando it medida que
aumentaram as laminas de irrigayao aplicadas, alcanyando 0 seu valor maximo (65.351 kg.ha-I) com 0

nivel 0,80 da evaporayao do Tanque Classe A (Fig. 2). A melhor performance da cultura nesse nivel de
irrigayao foi resultado da manutenyao de urn adequado balanyo de agua no solo para as plantas,

permitindo tambem uma melhor disponibilidade dos nutrientes, resultando em urn melhor crescimento
da area foliar, 0 que proporcionou acrescimo na produyao de fotoassimilados. Observou-se reduyao na
PC com a aplicayao do nivel 1,0 sobre a evaporayao do Tanque Classe A Esse fato deve ter ocorrido,
provavelmente, em funyao dos altos teores de agua no solo terem promovido a lixiviayao dos nutrientes,
principalmente 0 nitrogenio, da regiao de maior concentrayao das raizes.
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