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As hortali9as tem 0 seu desenvolvimento e rendimento influenciados pelas condi90es
de clima e umidade do solo. Os cultivos de sequeiro podem apresentar problemas
relacionados aos aspectos fitossanitarios, proporcionados pela incidencia de chuvas nas
fases de desenvolvimento vegetativo e de matura9ao dos frutos, principalmente nas
cucurbitaceas. Na cultura da melancia, 0 uso bem controlado da irriga9ao e indispensavel
para a eleva9ao da produtividade e da qualidade dos frutos.
A melancia apresenta um
consumo de agua diferenciado ao longo do seu cicio, sendo que a exigencia aumenta do
infcio da ramifica9ao ate a frutifica9ao. Nessa fase, a ocorrencia de deficiencia hfdrica
atrasa 0 desenvolvimento das plantas e diminui 0 tamanho dos frutos. A fase crftica para
a melancia vai da frutifica9ao ate 0 infcio da matura9ao, quando a produ9ao e altamente
afetada pelo deficit hfdrico (Filgueira, 1982).
Dentre os varios metodos para 0 manejo da irriga9ao existentes, 0 do Tanque Classe
"A" tem side amplamente utilizado em todo 0 mundo devido, principalmente, ao custo
relativamente baixo, possibilidade de instala9ao pr6ximo da cultura a ser irrigada e a sua
facilidade de opera9ao (Volpe & Churata-Masca, 1988), alem dos resultados satisfat6rios
para a estimativa hfdrica das culturas (Sediyama, 1987; Saad & Scaloppi, 1988). A
evapora9ao da superffcie de agua contida no Tanque Classe "A" fornece uma medida do
efeito integrado da radia9ao solar, vento e umidade relativa do ar, os quais sac os mesmos
elementos climMicos que afetam 0 consumo de agua das plantas em condi90es de campo
(Doorembos & Pruitt, 1990). Por isso, com a finalidade de estimar com maior precisao a
evapotranspira9ao da cultura, torna-se necessario a determina9aO de um coeficiente
denominado de fator de evapora9ao do Tanque Classe "A" (Kt), que correlacione os
elementos climMicos envolvidos no processo com as reais necessidades hfdricas das
culturas em cada regiao especffica.
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A cultura da melancia apresenta respostas variadas em termos de crescimento e
produc;ao, face as condic;5es hrdricas do solo e a demanda evapotranspirativa da
atmosfera, havendo necessidade da realizac;aode estudos com 0 objetivo de avaliar 0 efeito
de diferentes nrveis de irrigac;ao nessa cultura, nas condic;5es edafoclimaticas locais e
utilizando 0 Tanque Classe A como referencia.
Procurando obter informac;5es para subsidiar a explorac;ao economica da cultura em
condic;5es de solo e clima dos Tabuleiros Costeiros do Piau!, a Embrapa executou um
trabalho, em parceria com 0 ETENE/Banco do Nordeste, com 0 objetivo de avaliar 0 efeito
de diferentes nrveis de irrigac;ao, baseados na evaporac;ao de um Tanque Classe A", sobre
a produtividade e a qualidade de frutos de melancia irrigada por gotejamento.
Os experimentos
foram conduzidos no perrodo de 1995 a 1997 no campo
experimental da Embrapa Meio-Norte em Parnarba ,PI (latitude 03005' S, longitude 41 0 47'
W e altitude de 46,8 m). Os dados relativos a temperatura, umidade relativa do ar,
precipitac;ao pluvial e evaporac;ao do Tanque Classe "A foram obtidos na Estac;ao
Agroclimatol6gica instalada a 600 m da area experimental.
Utilizou-se a cultivar Crimson Sweet, que apresenta frutos globulares com peso
medio entre 6 e 12 kg, cicio de 60 a 70 dias, menor susceptibilidade a podridao apical e
com boa aceitac;ao no mercado da regiao. Os plantios foram
realizados em um
espac;amento de 3,0 m X 2,0 m, com cinco sementes por cova. A completa emergencia
das plantas ocorreu de cinco a sete dias ap6s 0 plantio e 0 desbaste foi efetuado de sete
a oito dias ap6s a emergencia, quando as plantas apresentavam cinco a seis folhas
definitivas, deixando-se duas plantas por cova.
No primeiro ana efetuou-se uma calagem, utilizando-se 1,0 t/ha de calcario
dolomrtico
( PRNT de 95%) , com 60 dias de antecedencia ao plantio, de forma a
elevar a saturac;ao de bases (V%) a 70%. A adubac;ao de fundac;ao, realizada dez dias antes
do plantio, constou da aplicac;ao por cova de 300 9 da f6rmula 5-30-15 + 0,4% de Zn (500
kg/ha ), 10 9 de FTE BR-12 (10 kg/ha) e 5 kg de esterco bovino curtido ( 16,7 m3/ha ). A
adubac;ao de cobertura foi realizada com 20 g/cova de N (33,3 kg/ha) e 20 g/cova de
K20 ( 33,3 kg/ha ) aplicados na forma de sulfato de amonio e cloreto de potassio,
respectivamente, sendo a metade aplicada aos 30 e 0 restante aos 45 dias ap6s a
emergencia das plantas. 0 desbaste de frutos foi efetuado entre 32 e 39 dias ap6s a
emergencia, quando os frutos estavam com aproximadamente 10 em de diametro,
deixando-se dois frutos/planta. Os tratamentos consistiram na aplicac;ao de nrveis de
irrigac;ao baseados em frac;5es de evaporac;ao do Tanque Classe A" ( ECA ): T1- nrvel de
irrigac;ao referente a 0,20 ECA; T2- nrvel de irrigac;ao referente a 0,40 ECA; T3- nrvel de
irrigac;ao referente a 0,60 ECA; T4- nrvel de irrigac;ao referente a 0,80 ECA e T5- nrvel de
irrigac;ao referente a 1,00 ECA, os quais foram aplicados at raves de um sistema de
irrigac;ao por gotejamento, constiturdo 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 Uh,
operando a uma pressao de servic;o de 200 kPa e com uma uniformidade de aplicac;ao de
agua do sistema de 95%. 0 tempo de irrigac;ao por tratamento foi definido atraves da
relac;ao entre a lamina a ser aplicada e a intensidade de aplicac;ao dos gotejadores.
As colheitas foram efetuadas entre os 58 e 66 dias ap6s a emergencia, quando entao
foram avaliados, a produtividade comercial, a eficiencia de uso da agua (relac;ao entre a
produtividade comercial e as laminas de irrigac;ao) e os parametros qualitativos (altura do
fruto, diametro do fruto, pH, s61idos soluveis totais-OBrix e acidez total titulavel). A
produtividade comercial foi calculada em func;ao do peso medio dos frutos comerciaveis
(frutos com peso igual ou superior a 6 kg) e do numero de frutos colhidos por hectare.
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A Tabela 1 apresenta os resultados de lamina de irrigac;ao aplicada por tratamento,
produtividade comercial e eficiencia de uso da agua, em func;ao da variac;ao dos niveis
de irrigac;ao aplicados.

Tabela 1. Val ores medios de laminas de irrigac;ao aplicada (l), produtividade

(PC) e eficiencia
aplicados.

comercial
de uso da agua (EUA) em func;ao dos niveis de irrigac;ao

PC

L (mm)

(kg/ha)

EUA
(kg/halmm)

0,2 ECA

155,5

59.416,00 a

382,0 a

0,4 ECA

262,1

62.866,00 a

239,8 b

0,6 ECA

368,6

63.700,00 a

172,7 c

0,8 ECA

475,2

63.483,00 a

133,7 d

1,0 ECA

581,8

63.116,00 a

108,4 e

Medias seguidas pela mesma letra nao diferem estatisticamente
ECA: Evaporac;;ao do Tanque Classe A

pelo teste de Tukey ao nfvel de 5%.

Os valores das laminas totais de irrigac;ao aplicadas nos tratamentos variaram de
155,5 mm (T1) a 581,8 mm (T5). A lamina de irrigac;ao aplicada no tratamento T5 foi 3,7
vezes superior a aplicada no tratamento T1, indicando ter ocorrido uma ampla variac;ao
nos teores de agua aplicados ao solo para 0 desenvolvimento da melancia. Entretanto,
a analise de variancia revelou que os niveis de irrigac;ao nao afetaram (P > 0,05) a
produtividade comercial, expressando a mesma tendencia observada em outros trabalhos
(Soares et aI., 1977; Srinivas et aI., 1989). Por essa analise infere-se que, nos tratamentos
de 0,4 ECA a 1,0 ECA, apesar dos valores absolutos de produtividade comercial
superiores, ocorreu excesso de aplicac;ao de agua, uma vez que nao houve diferenc;as
estatisticas entre essas produtividades e a produtividade correspondente ao nivel de 0,2
ECA.
A media da produtividade comercial obtida em condic;5es experimentais foi de
62.510 kg/ha. Considerando-se que, em condic;5es de campo e possivel atingir-se 80%
dessa produtividade (50.000 kg/halt verificou-se que esta representa um acrescimo
superior a 65% em relac;ao a produtividades obtidas, em condic;5es de cultivo irrigado,
na regiao Nordeste, da ordem de 30.000 kg/ha.
A eficiencia do uso de agua apresentou uma reduc;ao significativa (P < 0,05)
de 382,0 kg/ha/mm para 108,4 kg/ha/mm com 0 incremento na lamina de irrigac;ao de
155,5 mm para 581,8 mm. Esse comportamento e explicado em func;ao de que no
tratamento T5, houve pequeno acrescimo na produtividade comercial e grande elevac;ao
na quantidade de agua aplicada, quando comparado ao tratamento T1 .
A Figura 1 apresenta a variac;ao conjunta da eficiencia de uso da agua e da
produtividade comercial em func;ao dos niveis de irrigac;ao aplicados.

Considerando-se a analise de regressao, 0 maior valor de produtividade comercial
(64.016,12 kg/ha) foi obtido com 0 nfvel de irriga9ao correspondente a 0,73 ECA.
Verificou-se que 0 nfvel de irriga9ao correspondente a 0,4 ECA aproximou-se da maior
produtividade (62.231,5 kg/ha) com a melhor eficiencia de uso da agua possfvel (259,1
kg/ha/mml.Esses valores se referem ao cruzamento das curvas de PC e EUA (Figura 1).
Por essa analise, a utiliza9ao do nfvel de irriga9ao correspondente a 0,73 ECA visando a
obten9ao da maxima produtividade comercial apenas e recomendavel quando 0 custo do
fator agua compensar economicamente, ou seja, quando a agua nao se tratar de um fator
limitante.
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Figura 1. Variac;;ao conjunta
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da eficiencia

de uso da agua (EUA) e da produtividade

(PC) em func;;ao dos niveis de irrigac;;ao. Parnaiba, PI

Os resultados relacionados aos parametros qualitativos dos frutos: pH, s61idos
soluveis totais e acidez total titulavel em fun9ao dos nfveis de irriga9ao sao apresentados
na Tabela 2.
Observou-se que os para metros qualitativos dos frutos nao foram influenciados
estatisticamente (P > 0,05) pelas laminas de irriga9ao . Os valores de s61idossoluveis totais
(OBrix) dos frutos varia ram de 10,88 a 11,35, resultados que demonstram a boa qualidade
dos frutos obtidos.
Considerando que os nfveis de irriga9ao aplicados nao afetaram estatisticamente
as produtividades obtidas, nao se incorreria em erro a ad09ao de um manejo com a ad09ao
de laminas de irriga9ao calculadas a partir do nfvel correspondente a 0,20 ECA. No entanto,
deve-se destacar tambem que a melancia apresenta um consumo hfdrico diferenciado, de
acordo com sua fase de desenvolvimento. Assim, baseado nas curvas de produtividade
comercial e eficiencia de uso da agua, e considerando a expectativa de produtividades
superiores a 60.000 kg/ha em solos bem drenados, recomenda-se a aplica9ao de nfveis
de irriga9ao diferenciados, aliado a boas prMicas de manejo da cultura, a saber: do plantio
a flora9ao (0,40 ECA); da flora9ao a frutifica9ao (0,60 ECA) e da matura9ao ate a colheita
(0,40 ECA).

Tabela 2. Valores medios de pH (pH), s61idos soluveis totais (SST) e acidez total titulavel
(ATT) em fun<;ao dos nfveis de irriga<;ao. Parnafba, PI.
Tratamento

pH

SST

ATT

(0 brix)

(meq/100g)

0,2 ECA
0,4 ECA

5,22 a

11,35 a

4,61 a

5,20 a

10,88 a

4,79 a

0,6 ECA

5,22 a

10,92 a

4,62 a

0,8 ECA

5,17 a

10,90 a

4,96 a

1,0 ECA

5,22 a

11,11 a

5,07 a

Medias seguidas pela mesma letra nao diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nfvel de 5%.
ECA: Evaporac;ao do Tanque Classe A

Ao ETENEdo Banco do Nordeste que, por meio de recursos financeiros do FUNDECI,
permitiu a realiza<;ao deste trabalho.
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