
Cultivo do melão fertirrigado com potássio calibrado com medidores de íons específicos.

Hortic. bras., v. 28, n. 2 (Suplemento - CD Rom), julho 2010 4155S

PONTES RSS; PONTES ASC; ARAGÃO CA; PONTES SS. Adição de potássio na cultura do meloeiro calibrado
com medidores de íons específicos. 2010. Horticultura Brasileira 28: S4155-S4165.

Cultivo do melão fertirrigado com potássio calibrado com medidores de íons es-
pecíficos.

Rudi Scaffa S. Pontes1; Antônio Scaffa C. Pontes1; Carlos Alberto Aragão1; Sira San-
tiago Pontes1

1
 UNEB – Universidade do Estado da Bahia. Av. Dr. Edgard Chastinet Guimarães, S/N, São Geraldo, 48.905-

680 Juazeiro – BA; rudiscaffa@hotmail.com; antonioscaffa@hotmail.com; carlosaragao@hotmail.com;
sirapontes@hotmail.com.

RESUMO

O objetivo do trabalho foi avaliar a
resposta do meloeiro fertirrigado com
diferentes doses de potássio, utilizando-se os
medidores de íons específicos para
determinação da concentração iônica na
solução do solo e na seiva do meloeiro
(Cucumis melo L.) variedade inodorus Naud.
nas condições de campo. O experimento foi
conduzido na área de Fruticultura da Fazenda
Tutti Frutas, localizada no município de
Juazeiro-BA. O delineamento experimental
utilizado foi em blocos casualizados, com
quatro repetições, sendo os tratamentos
constituídos por cinco doses de K

2
O (0, 100,

200, 300 e 400 kg.ha
-1
). As sementes foram

semeadas em bandejas de poliestireno
expandido (isopor) contendo substrato
organo-mineral, sendo transplantadas com
nove dias de germinadas, após apresentar a
segunda folha definitiva. A irrigação foi por
gotejamento com uma frequência de dois dias
e a lâmina de água aplicada foi determinada
indiretamente com base na curva de retenção
de água no solo. A aplicação de fertilizantes
foi realizada por meio da fertirrigação sendo
iniciada quatro dias após o transplantio, com
freqüência de quatro dias, totalizando 10
fertirrigações até o final do ciclo do melão.
Foi avaliada semanalmente a concentração
de K

+
 na seiva da planta e as características

pós colheita como: espessura de casca,
espessura de polpa, firmeza de polpa, peso

da matéria seca da parte aérea, peso de
furtos, diâmetro de frutos, comprimento de
frutos, sólidos solúveis, teores de nitrato no
fruto, teores de potássio no fruto, e produção
total. Os dados foram submetidos à análise
de regressão pelo teste t a 5% de
probabilidade. Pelos resultados obtidos pode-
se concluir que o aumento das doses de
potássio favoreceu um crescimento linear no
peso dos frutos, e que o cardy medidor de
íons apresentou eficiência no monitoramento
das concentrações de K

+
 na solução do solo

e na seiva da planta.

Palavras-chave: Cucumis melo L.,
adubação potássica, concentração iônica.

ABSTRACT

Addition of potassium in the melon
with calibrated meters of specific ions.

The objective was to evaluate the
response of melon fertilized with different
doses of potassium, using gauges of specific
ions to determine the ionic concentration in
soil solution and the sap of melon (Cucumis
melo L.) variety inodorus Naud. under field
conditions. The experiment was conducted at
the Horticulture Farm Tutti Fruit, located in
Juazeiro-BA. The experimental design was
randomized blocks with four replications, with
treatments consisting of five doses of K2O
(0, 100, 200, 300 and 400 kg ha-1). Seeds
were sown in trays of expanded polystyrene
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O cultivo do melão em regiões semi-áridas, com baixos índices de precipitação, é
favorecido pela menor incidência de doenças, o que aumenta a qualidade dos frutos. É uma
cultura rentável, com retorno rápido e de elevada produção.

O Nordeste do Brasil é responsável por 95% do cultivo, realizado durante todo o ano,
em virtude das condições climáticas ideais, que apresentam um elevado grau de insolação,
altas temperaturas e baixa umidade relativa, fatores que favorecem a concentração de sólidos
solúveis do fruto (Brix). Destacam-se os estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia,
constituindo um ótimo negócio para os produtores.

A escassez de água e a necessidade de economizá-la, exige que sua aplicação seja
feita através de irrigação por gotejamento. A utilização desta técnica na cultura do melão,
tem proporcionado a elevação da produtividade e da qualidade dos frutos, com economia de
água e fertilizantes aplicados de maneira pontual na planta, contribuindo para a preservação
do meio ambiente (Villas Bôas et al.,2001).

O melão é uma cultura de ciclo fenológico curto, com crescimento lento, até os 15
dias após a germinação, se intensificando entre os 30 e 45 dias, com a maturação dos frutos
ocorrendo entre 70 e 75 dias do plantio (Filgueira, 2003).

O conhecimento do potencial de absorção de nutriente pela planta, que caracteriza a
extração de nutrientes, como também da quantidade de nutriente que é retirada do campo
de cultivo como produto colhido, traduz a exportação de nutrientes.

O potássio é entre os macronutrientes, o mais extraído pela planta do melão,
apresentando maior necessidade entre o início da frutificação e a maturação do fruto,
conferindo-lhe boa qualidade. Sua deficiência produz melões ocos, com baixo conteúdo de
açúcares.

Prabhakar et al. (1985) verificaram que o aumento na produtividade do melão, causado
pela adição de potássio, decorreu do aumento no peso dos frutos, em virtude do papel
importante do potássio na translocação de carboidratos.

Faria et al. (1994) observaram que o potássio, também teve um efeito positivo no
peso e no número de frutos de melão. Cultivado em um Vertissolo em Juazeiro-BA,
encontraram respostas significativas à aplicação de 74, 114 e 156 kg.ha

-1
 de N, P

2
O

5
 e K

2
O,

(Styrofoam) containing organo-mineral
substrate, and transplanted at nine days of
sprouting, after presenting the second leaf
stage. Irrigation was by drip at a rate of two
days and irrigation water applied was
determined indirectly based on the curve of
water retention in soil. The fertilizer application
was done through fertigation was started four
days after transplant and consisted of four
days, totaling 10 fertigations until the end of
the cycle of the melon. Was evaluated weekly
K + concentration in plant sap and
characteristics after harvest as bark thickness,

flesh thickness, firmness, dry weight of shoots,
weight of thefts, diameter, fruit length, fruit
soluble solids, nitrate levels in the fruit content
of potassium in the fruit and total yield. Data
were subjected to regression analysis using t
test at 5% probability. By the results we can
conclude that the increase in potassium levels
favored a linear increase in fruit weight, and
that the Cardy meter ions was efficient in
monitoring the concentrations of K + in soil
solution and plant sap.

Keywords: Cucumis melo L., potassium, ion
concentration



Cultivo do melão fertirrigado com potássio calibrado com medidores de íons específicos.

Hortic. bras., v. 28, n. 2 (Suplemento - CD Rom), julho 2010 4157S

respectivamente, proporcionando uma produtividade média entre 30 e 45 ton. ha
-1
. No entanto,

nessa mesma cidade, esses autores ao utilizarem doses de 0, 60, 120, 180 e 240 kg. ha
-1
 de

K
2
O, verificaram que a dose de 165 kg. ha

-1
 foi a que proporcionou a máxima produção

esperada.

A falta de informações sobre a quantidade de potássio a ser aplicado no meloeiro
Pele de Sapo (Cucumis melo var. Alameda RZ) caracteriza a importância deste estudo,
neste tipo especial de melão, cujo objetivo é avaliar a resposta do meloeiro fertirrigado com
diferentes doses de potássio, utilizando-se os medidores de íons específicos para
determinação da concentração iônica na solução do solo e na seiva do meloeiro.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em campo na área pertencente à Fazenda Tutti Frutas
localizada no município de Juazeiro – BA, a uma altitude de 365m acima do nível do mar,
entre as coordenadas 9

0 
9' de latitude sul e 41

0
29' de longitude a oeste de Greenwich, durante

o período de 29 de agosto a 19 de novembro de 2006. A cultivar utilizada foi o híbrido
Alameda RZ, também conhecido como melão verde espanhol.  O solo da área foi classificado
como Vertissolo, suas características químicas e físicas foram avaliadas por meio de análise
de solos para quantificar as adubações de fundação e cobertura (Tabela 1). As sementes
foram semeadas no dia 24 de agosto de 2006 em bandejas de poliestireno expandido (isopor)
com 208 células, contendo substrato organo-mineral, sendo transplantadas com nove dias
de germinadas, após apresentar a segunda folha definitiva.

Adotou-se o sistema de irrigação por gotejamento, constituído por duas linhas laterais
com tubos PVC de 35mm de diâmetro. Em cada parcela, espaçadas em 2,00m, foram
colocadas as mangueiras de 0,5 polegada de diâmetro, compostas de tubo gotejador de
polietileno espaçados de 0,40m, com vazão de 1,3 L. h

-1
.

A frequência de irrigação foi de dois dias e a lamina de água aplicada foi calculada em
função do potencial mátrico da água encontrado no solo, determinado indiretamente com
base na curva de retenção de água no solo, e nas leituras diárias médias de tensão de água
através de tensiômetros instalados a 0,20m e 0,40m de profundidade, e distanciados de 15
a 20cm do colo da planta e do gotejador. A aplicação de fertilizantes foi realizada por meio da
fertirrigação sendo iniciada quatro dias após o transplantio, com freqüência de quatro dias,
totalizando 10 fertirrigações até o final do ciclo do melão. O parcelamento das doses de
potássio aplicadas ao longo do ciclo foi baseada na marcha de absorção proposta por Silva
et al. (2000). As fontes de nutrientes aplicados na fertirrigação foram na forma de nitrato de
potássio até os 60 dias após o transplantio e na forma de sulfato de potássio entre 60 e 75
dias.

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com cinco doses
de potássio: 0, 100, 200, 300, 400 kg.ha

-1 
de K

2
O e quatro repetições. Cada parcela

experimental teve 10,0m de comprimento e 6,0m de largura, compreendendo 60m
2
 de área.

No interior da parcela as plantas foram dispostas com um espaçamento de 2,0m entre fileiras
e 0,40m entre plantas, com 15 plantas por fileira, totalizando 75 plantas.

Durante o período de cultivo, foi realizada uma coleta da solução do solo aos 43 DAT
(início da frutificação) com o auxílio de extratores de cápsula porosa. Após coletada, a amostra
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de solo foi armazenada em frasco plástico e levada para análises de C.E, pH e teores de
nutrientes. As concentrações de K

+
 na solução do solo foi determinada através de testes

rápidos, utilizando medidores de íons específicos (MIE) da marca Horiba. O MIE foi calibrado
antes do inicio da análise para garantir a máxima precisão dos resultados.

Durante o ciclo ainda foram coletadas semanalmente três folhas por parcela,
provenientes da parte intermediária da planta, dos diferentes tratamentos para análises das
concentrações de K

+
 na seiva do pecíolo utilizando o Medidor de Íon Específico.

O material vegetativo foi coletado em dois estágios de desenvolvimento do meloeiro:
a) no florescimento e frutificação (52 DAT) e b) na colheita dos frutos (65 DAT). Foram
coletadas 5 folhas por parcela para realização de análises químicas completa. Após lavagem
e posterior secagem ao ar, as plantas foram colocadas em saco de papel, identificadas e
levadas para secagem em estufa de circulação de ar forçada a 65-70

0
 C, até atingir peso

constante (Sarruge & Haag 1974). Para as análises químicas das plantas, a matéria seca
das folhas foi moída e posteriormente submetida a testes para determinação dos teores de
nutrientes presentes. O nitrogênio foi quantificado pelo método semi-micro Kjeldahl, fósforo
e boro por colorimetria, potássio por fotometria de chama e cálcio, magnésio, enxofre, cobre,
manganês e zinco por espectrofotometria de absorção atômica (Sarruge & Haag 1974).
Através da multiplicação do teor de cada nutriente pela massa seca da referida amostra, foi
possível obter a quantidade dos nutrientes extraídos pela planta.

A matéria seca das folhas ainda foi analisada para determinação dos teores de macro
e micronutrientes.

Ao final do ciclo foram selecionados três frutos por parcela, para determinação de
características físicas: espessura de casca, espessura de polpa, firmeza de polpa, peso da
matéria seca da parte aérea, peso médio de fruto, diâmetro de fruto, comprimento de fruto;
e químicas: sólidos solúveis e teores de NO

3

-
 e K

+
, associadas estas à produtividade e

qualidade dos frutos.

Os resultados experimentais foram submetidos à análise de regressão e as médias
comparadas pelo teste t ao nível de 5% de probabilidade através do programa Asistat.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As características espessura de casca, firmeza de polpa, peso de fruto e diâmetro de
fruto, apresentaram efeito significativo entre os tratamentos (tabela 3). De acordo com a
análise de regressão, para espessura de casca e firmeza de polpa, os maiores valores
(0,5cm e 4,30N) foram obtidos com a dose de 300 kg.ha

-1
 de K

2
O (figura 1 e 2).

Em relação ao peso de frutos, essa característica apresentou um crescimento linear
entre os tratamentos, onde a dose de 400 kg.ha

-1
 de K

2
O promoveu o maior peso (figura 3).

Para o diâmetro de frutos a maior medida (55,5 cm) foi obtida com a dose de 100 kg.ha
-1
 de

K
2
O (figura 4).

Os teores de K
+
 no fruto foram influenciados significativamente pelos tratamentos. A

análise de regressão para essa característica apontou uma concentração máxima de 2650,0
ppm quando aplicado a dosagem de 400 kg.ha

-1
 de K

2
O (figura 5). Ás características espessura

de polpa, teor de sólidos solúveis, teores de nitrato no fruto, peso da matéria seca da parte
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aérea, comprimento do fruto e produção total, quando submetidas à análise de regressão
não apresentaram diferença significativa entre os tratamentos (tabela 3).

Quando analisado os dados da concentração iônica na solução do solo aos 43 DAT
em função das doses de K

2
O observou-se uma concentração máxima de K

+
 (4,49 ppm) com

400 kg.ha
-1
 de K

2
O (figura 7). Pode-se ainda observar que os dois métodos empregados

(Cardy K
+
 e Fotômetro de chamas) apresentaram uma correlação positiva (tabela 6).

Na tabela 4 ainda são apresentados as concentrações de K
+
 na seiva da planta obtidos

ao 43, 52, 59, 66, 73 e 80 dias após a semeadura. O teor de K
+ 
aos 59 DAT mostrou diferenças

significativas entre os tratamentos, sendo o maior teor (3600.00 ppm) obtido com 400 kg.ha
-

1
 de K

2
O, uma vez que aos 40 dias normalmente se registra o pico de absorção de K na

cultura, segundo Silva et al. (2000). Aos 43, 52, 66, 73 e 80 dias não foram constatadas
diferenças entre os tratamentos, mostrando que o fornecimento deste nutriente pode ter
sido insuficiente para atender à demanda nutricional da planta.

O teores de K encontrados no tecido vegetal do meloeiro foram T
1
: 30,85; T

2
:

27,20; T
3
: 29,80; T

4
: 29,40 e T

5
: 36,10 g.kg

-1
, respectivamente (tabela 5). Para o

elemento K, Malavolta et al. (1989), sugeriram que o teor de 50 g.kg
-1

, respectivamente
é o ideal. Dessa forma, os teores de K aqui obtidos em plantas foram inferiores àqueles
considerados ideais.

Diante do exposto, conclui-se que o aumento as doses de K
2
O favoreceu um

crescimento linear no peso dos frutos, mesmo não influenciando na produção total e que o
cardy medidor de íons apresentou eficiência no monitoramento das concentrações de K

+
 na

solução do solo e na seiva da planta.
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Tabela 1. Características do solo para implantação do experimento (Soil characteristics for
deployment of the experiment). UNEB, Juazeiro, 2006.

Solo Ext. Sat. M.O pH mg/dm
3

cmol
c
/dm

3
(%)

(cm) C.E./25ºC g/100g (H
2
O) P K

+
Ca

2+
Mg

2+
Na

+
SB T H+Al Al

3+
V

dS/m

0-20 0,12 1,38 7,7 67 0,31 24,5 4,6 1,09 30,49 30,49 0,0 0,0 100

20-40 0,48 1,38 8,6 63 0,51 25,5 5,5 1,43 32,95 32,95 0,0 0,0 100

C.E. -Condutividade elétrica; M.O-Matéria Orgânica; P-Fósforo; K-Potássio; Ca-Cálcio; Mg-Magnésio; Na-
Sódio; SB-Soma de Bases; T-Capacidade de Troca de Cátions (CTC total); H+Al-Acidez Potencial; Al-Alumínio;
V-Saturação em Bases.

Tabela 2. Quantidade relativa de potássio aplicado via fertirrigação
1
 nos diferentes tratamentos

ao longo do ciclo de desenvolvimento do meloeiro irrigado por gotejamento (Relative amount
of potassium applied through fertirrigação

1
 different treatments over the course of development

of drip irrigated melon). UNEB, Juazeiro, 2006.

Tratamentos Nutrientes Plantio
4 Semanas

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º Total

K% 10% 1 2 5 7 10 15 20 15 10 5 100%

1 K
2
O(kg)

2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0,3 0,03 0,06 0,15 0,21 0,3 0,45 0,6 0,45 0,3 0,15 3

3 0,6 0,06 0,12 0,3 0,42 0,6 0,9 0,12 0,9 0,6 0,3 6

4 0,9 0,09 0,18 0,45 0,54 0,9 1,35 1,8 1,35 0,9 0,45 9

5 1,2 0,12 0,24 0,6 0,84 1,2 1,8 2,4 1,8 1,2 0,6 12

1 K
2
SO

4
(kg)

3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0,57 0,06 0,15 0,3 0,42 0,6 0,9 1,2 0,9 0,6 0,3 6

3 1,15 0,12 0,24 0,6 0,84 1,2 1,8 2,4 1,8 1,2 0,6 12

4 1,73 0,18 0,36 0,9 1,8 1,8 2,7 3,6 2,7 1,8 0,9 18

5 2,3 0,24 0,48 1,2 1,62 2,4 3,6 4,8 3,6 2,4 1,2 24

TOTAL K
2
SO

4
(kg) 5,75 0,6 1,2 3 3,96 6 9 12 9 6 3 60

1 
Fertirrigação três vezes por semana

2
Dose de K

2
O/tratamento

3
Dose de K

2
SO

4
/tratamento

4
Dose de K

2
O e K

2
SO

4
 no plantio
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Tabela 3. Resumo da análise de regressão para as características de produção (EC:
espessura de casca; FP: firmeza de polpa; EP: espessura de polpa; SS: sólidos solúveis;
NO

3

-
: nitrato no fruto; K

+
: potássio no fruto; PMSA: peso da matéria seca da parte aérea; PF:

peso do fruto; DF: diâmetro do fruto; CF: comprimento do fruto; PT: produção total). UNEB,
Juazeiro, 2006.

Tratamentos EC(cm)EP(cm) FP(N)  PMSA(g) PF(kg) DF(cm) CF(cm) SS(%) NO
3

-
(ppm) K

+
(ppm) PT(kg)

1 – 0 kg de K
2
O 0,20 5,52 3,23 142,6 2,97 51,82 32,67 9,17 82,25 2225,00 257,25

2 – 100 kg de K
2
O 0,43 5,82 4,10 176,0 3,65 55,50 34,10 8,87 68,67 2316,67 244,50

3 – 200 kg de K
2
O 0,43 5,45 4,05 173,4 3,75 54,72 33,57 8,95 70,67 2383,33 238,25

4 – 300 kg de K
2
O 0,45 5,15 4,30 138,8 3,70 54,17 33,65 8,25 80,75 2183,33 242,00

5 – 400 kg de K
2
O 0,30 5,30 3,80 175,5 4,00 54,25 34,07 8,50 73,83 2650,00 257,00

Média 0,37* 5,45
ns

3,9* 161,26
ns

3,64* 54,06* 33,64
ns

43,7
ns

75,23
ns

2351,66* 246,8
ns

CV(%) 16,23 6,56 10,56 27,85 8,95 2,55 1,94 7,11 18,89 6,67 12,75

Tabela 4. Análise de regressão para os teores de potássio (ppm) encontrados na seiva da
planta, aos 43, 52, 59, 66, 73 e 80 dias após a semeadura(Average of potassium (ppm)
found in plant sap, at 43, 52, 59, 66, 73 and 80 days after sowing). UNEB, Juazeiro, 2006.

Tratamentos
 Concentrações de K

+
 na seiva do meloeiro (ppm)

43 dias 52 dias 59 dias 66 dias 73 dias 80 dias

1 – 0 kg de K
2
O 3825.00 3750.00 2758.33 3241.66 2400.00 2591.66

2 – 100 kg de K
2
O 3691.66 3425.00 2916.66 3450.00 3358.33 3325.00

3 – 200 kg de K
2
O 3850.00 3316.66 3366.66 3858.33 2870.00 3233.33

4 – 300 kg de K
2
O 3741.66 3616.66 3475.00 3525.00 3083.33 2966.66

5 – 400 kg de K
2
O 3858.33 3458.33 3600.00 4125.00  3433.33  3266.66

Médias 3793.33
ns

3513.33
ns

3223.33* 3639.99
ns

3028.99
ns

3076.66
ns

CV(%) 11.58 9.51 10.58 12.58 20.18 14.40

*significativo a 5%; ns não significativo.

Tabela 5. Teores de nutrientes encontrados na matéria seca do meloeiro, em função da
aplicação de diferentes doses de K2O (Levels of nutrients found in dry matter of melon,
depending on the application of different doses of K2O). UNEB, Juazeiro, 2006.

Tratamentos
Teor na matéria seca (g/hg) Teor na matéria seca (mg/kg)

  N   P K Ca Mg B Cu Fe Mn   Zn Na

1 – 0 kg de K
2
O 43,5 2,91 30,8 57 19,5 35 20 334 259 38 634

2 – 100 kg de K
2
O 38,6 2,66 27,2 64,5 18,5 33 12 192 212 29 429

3 – 200 kg de K
2
O 44,1 2,67 29,8 49,5 19 33 11 231 218 35 683

4 – 300 kg de K
2
O 45,8 2,78 29,4 61 19 34 9 210 193 34 740

5 – 400 kg de K
2
O 38 2,65 36,1 40 17 29 8 221 209 33 587
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Figura 2. Valores de firmeza de polpa dos frutos do meloeiro em função de diferentes doses de K
2
O.

Figura 1. Espessura de casca dos frutos do meloeiro em função de diferentes doses de K
2
O.

Tabela 6. Correlação entre os métodos de determinação das concentrações de K
+
 na solução

do solo em meloeiro fertirrigado com diferentes doses de K
2
O.

VARIÁVEIS CARDY K
+

FOTOMETRO DE CHAMAS

CARDY K
+

1 0,4766

FOTOMETRO DE CHAMAS * 1
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Figura 3. Peso dos frutos produzidos pelo meloeiro em função de diferentes doses de K
2
O.

Figura 4. Valores de diâmetro dos frutos do meloeiro em função de diferentes doses de K
2
O.
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Figura 5. Teores de K
+
 encontrado nos frutos do meloeiro em função de diferentes doses de K

2
O.

Figura 6. Teores de K
+ 

na seiva do meloeiro aos 59 dias após a semeadura em função de diferentes doses
de K

2
O.
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Figura 7. Teores de K+ (ppm) encontrados na solução do solo, aos 43 DAT (início da frutificação) para
diferentes doses de K

2
O aplicados ao meloeiro (Mean values of the levels of K + (ppm) found in the soil

solution, at 43 DAT (early fruiting) for different doses of K
2
O applied to the melon). UNEB, Juazeiro, 2006. 

 


