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RESUMO     

A nutrição de plantas é fator preponderante na consolidação do potencial produtivo das 

culturas. Para obter melhor manejo deste fator de produção faz-se necessário ter o 

conhecimento sobre o comportamento das plantas quanto a absorção dos nutrientes. 

Assim, a marcha de absorção dos nutrientes, expressa na forma de curvas de resposta 

,em função da idade das plantas, informa os períodos em que elas absorvem os 

nutrientes em maiores quantidades, indicando, portanto, as épocas em que a adição de 

nutrientes faz-se necessária. Dessa forma, objetivou-se avaliar a capacidade de absorção 

de nutrientes da cultivar de melancia Talisman, fornecidos via fertirrigação por 

gotejamento. O experimento foi realizado no distrito de Martinésia, em Uberlândia-MG. 

A melancia foi adubada de 3 em 3 dias conforme sua fase vegetativa. O delineamento 

utilizado foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições. Os tratamentos foram 

constituídos pelas 7 coletas no período de 21/08/2013 à 24/10/2013, onde foram 

amostradas 2 plantas por bloco nas 2 primeiras coletas e nas seguintes 1 planta por 

bloco. Foram avaliados a massa seca e o teor dos macronutrientes: nitrogênio (N), 

fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S) .Os dados obtidos 

foram submetidos à análise de regressão. Os macronutrientes foram absorvidos, em 

quantidade, na seguinte ordem decrescente: K>N>Ca>P>Mg>S.  

PALAVRAS-CHAVE: Citrullus lanatus, marcha de absorção, adubação, fertirrigação, 

gotejamento. 

ABSTRACT 

Dry material accumulation in watermelon, variety Talisman 

The plant nutrition is a preponderant factor in the productive potential of crops.  To get 

a better handling of this production factor, it is necessary to know about behavior of 

plants for absorption of nutrients. The uptake rate of nutrients, expressed as response 

curves, depending of the plant age, informs the period in which it has absorbed the 

nutrients in larger quantities, showing, therefore, the required time to add nutrients. 

Therefore, the object was evaluated the absorption capacity of nutrients in watermelon, 
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variety Talisman, provided by drip fertirrigation. The experiment was conducted in 

district of Martinésia, in Uberlândia-MG. The watermelon was fertilized at 3 days 

intervals as its vegetative phase. The lineation was a randomizing blocs, with four 

repetitions. The treatments were constituted by seven samplings, in the period 

08/21/2013-10/24/2013. Two plants were sampled per block in the first two and in the 

other five, only one plant was sampled per block. Were evaluated the dry mass and the 

macronutrients content: nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K), calcium (Ca), 

magnesium (Mg) and sulfur (S). The results were subjected to regression analysis. The 

macronutrients were absorbed, in quantity, in the following decreasing sequence: 

K>N>Ca>P>Mg>S.  

KEYWORDS: Citrullus lanatus, uptake rate, fertilization, drip fertirrigation. 

 

A melancia (Citrullus lanatus) é uma curcubitácea anual, de crescimento rasteiro com 

grande destaque entre as olerícolas. Produz um dos frutos mais largamente cultivados 

em todo o mundo (Abu-Reidah et al., 2013), com ampla aceitação pela população. 

Segundo dados do Agrianual (2003), em 2000 atingiu-se a marca de 80.000 ha 

plantados com melancia em todo o país, tendo uma produção anual de 2.267.880 

toneladas. No Brasil, destacam-se os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia e 

Goiás como os maiores produtores (Agrianual, 2008). Em 2006, a produção de melancia 

gerou R$ 533 milhões tendo um preço médio nacional de R$ 0,27 reais/kg (Dias, 2010).  

A nutrição de plantas é fator preponderante na consolidação do potencial produtivo das 

culturas, para tanto, é necessário ter todos os nutrientes considerados essenciais, em 

quantidades equilibradas, visto que a falta de apenas um deles poderá acarretar em 

decréscimo de produtividade (Mendes, 2010). 

A marcha de absorção dos nutrientes, expressa na forma de curvas de resposta em 

função da idade das plantas, informa os períodos em que elas absorvem os nutrientes em 

maiores quantidades, indicando, assim, as épocas em que a adição de nutrientes faz-se 

necessária. Por isso, ela constitui ferramenta importantíssima para o manejo e 

fertilização das culturas (Vidigal et al., 2009).  

Segundo Grangeiro et al. (2004) o nitrogênio (N) tem sido considerado o nutriente mais  

importante para aumentar as produções de melancia, apesar do K apresentar maior 

relevância em estabilizá-la e exercer efeito na qualidade. 
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O nitrogênio é um elemento necessário para a síntese das partes estruturais da planta, 

como enzimas, proteínas e vitaminas e a deficiência do mesmo pode acarretar em 

diminuição do crescimento (Mendes, 2010). Aplicações excessivas deste elemento é 

prejudicial à planta pois, induz à um maior crescimento da parte aérea e à um menor 

crescimento do sistema radicular, o que acaba dificultando o transporte de água e 

nutrientes e, também afetar a absorção de fósforo e potássio (Raij, 1991; Engels & 

Marschener, 1995; Sales, 2009).  

Zhu et al. (1996) afirmam que a taxa de absorção de nutrientes pelas plantas de 

melancia acompanha a taxa de produção de massa seca, atingindo o máximo na época 

do desenvolvimento dos frutos, quando então começa a diminuir. No entanto, é bom 

lembrar que as cultivares apresentam comportamentos distintos quanto ao metabolismo,  

o que gera diferenças contrastantes na taxa de absorção/ translocação. De acordo com 

Lopez-Cantarero et al. (1992) pode ocorrer quantidade e teores de nutrientes na folha, 

com diferenças de aproximadamente 100% nos teores entre as cultivares de melancia. 

A irrigação por gotejamento tem sido bastante utilizada por agricultores, incluindo os 

horticultores, em virtudes das grandes vantagens que o sistema proporciona. Esse 

modelo de irrigação requer uma menor quantidade de água e consequentemente, utiliza 

uma menor energia para bombeamento.  

Além disso, o gotejamento irriga apenas o solo, que é o que deve ser irrigado, ele não 

molha as plantas e assim, dificulta a formação de um microclima favorável à doenças. 

Esse sistema também permite aplicar produtos juntamente com a irrigação ou o 

fornecimento de nutrientes em conjunto com a mesma, conhecido como fertiirrigação 

(Junior, 2006). 

Dessa forma, objetivou-se avaliar a capacidade de absorção de macronutrientes da 

cultivar de melancia Talisman, fornecidos via fertirrigação por gotejamento. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado na estação de pesquisa da empresa Nunhems do Brasil 

Comércio de Sementes LTDA, no distrito de Martinésia, Uberlândia. O manejo 

empregado foi o mesmo que o realizado em áreas comerciais de melancia. A área 

apresentava pH em água de 5,7; teor de P de 5,4 mg dm
-
³; teor de K de 21 mg dm

-
³; 

CTC de 5,2 cmolc dm
-
³; V de 43,7%. Os controles de plantas infestantes, doenças e 

pragas foram realizados de maneira corretiva. De modo que produtos e outros manejos 

só foram empregados após o aparecimento dos respectivos.  
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Para a realização do experimento foi aplicado as seguintes quantidades de nutrientes: 

115,96 kg ha
-1 

de N, utilizando uréia, MAP, nitrato de potássio e nitrato de cálcio como 

fontes; 293,12 kg ha
-1 

de K, utilizando nitrato de potássio e cloreto de potássio como 

fontes; 49,6 kg ha
-1

 de P, utilizando MAP como fonte; 18,24 kg ha
-1

 de Mg, utilizando 

sulfato de magnésio como fonte; 26,56 kg ha
-1

 de Ca, utilizando nitrato de cálcio como 

fonte; 4,72 kg ha
-1

 de B, utilizando ácido bórico como fonte e 24,32 kg ha
-1

 de S, 

utilizando sulfato de magnésio como fonte.  

As doses de nutrientes foram aplicadas de acordo com a fase que a cultura se 

encontrava, sendo que no início não foram aplicados ácido bórico, KCl e uréia.No final 

do ciclo da cultivar, fase de maturação, os fertilizantes foram fornecidos via 

fertirrigação, por gotejamento.  

A melancia foi adubada de 3 em 3 dias conforme sua fase vegetativa. Os adubos eram 

pesados, utilizando uma balança de alta precisão, misturados e colocados em 5 sacos 

com as mesmas quantidades, para serem utilizados nos blocos no campo. 

Posteriormente, esses nutrientes eram colocados na bacia de mistura do carro de 

fertirrigação, com 50 L de água, nos quais se dissolviam na mesma.  

Delineamento experimental 

O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições. Os 

tratamentos foram constituídos pelas 7 coletas no período de 21/08/2013 à 24/10/2013, 

onde foram amostradas 2 plantas por bloco nas 2 primeiras coletas e nas seguintes 1 

planta por bloco. O espaçamento utilizado entre linhas foi de 2,5m e entre plantas de 

1m, perfazendo ao todo 4000 plantas de melancia por hectare. 

Parâmetros avaliados na cultura 

Utilizando-se canivetes, facas e tesourão, realizou-se o corte das plantas rente ao solo. 

Cada planta foi colocada em uma caixa, cedida pela empresa, com devida identificação 

e levada até o laboratório de fitotecnia da Universidade Federal de Uberlândia. A altura 

foi medida no campo, antes das plantas serem retiradas.  

No laboratório foi medido o diâmetro das plantas com auxílio de um paquímetro digital. 

Fazendo-se o uso de uma balança de alta precisão foi determinada a massa fresca das 

folhas, da haste e dos frutos (quando houve) de cada planta separadamente.  

Do total de matéria fresca, 150 gramas de folhas, hastes e frutos foram colocadas em 

sacos de papel Kraft e submetidas à secagem em estufa com circulação forçada de ar a 

65 ºC até atingir massa constante. Após a secagem, as amostras foram novamente 
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pesadas e obteve-se a massa seca contida na amostra de 150 gramas. O resultado foi 

convertido em porcentagem e através da multiplicação pela massa fresca total, estimou-

se a massa seca total das plantas. Pelo mesmo processo, obteve-se o teor de 

macronutrientes contido nas amostras e, á partir dos mesmos se determinou a 

quantidade total de macronutrientes na planta. A multiplicação entre a quantidade de 

nutriente extraído e a massa seca resultou na quantidade de nutriente acumulado em 

cada estádio de desenvolvimento, em cada parte da planta. Com os resultados de todos 

os estádios foi possível construir a curva de absorção e acúmulo de cada nutriente. 

Os dados foram submetidos à análise de regressão, utilizando o programa estatístico 

SISVAR.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 O desenvolvimento da cultivar de melancia, expresso pelo acúmulo de massa seca foi 

lento até 34 dias após semeio (DAS). A massa seca total foi de 1367,047 g, obtida aos 

92 dias após semeio. As folhas participaram com 23% desse valor, as hastes com 17% 

do total e os frutos com 60% (Figura 1). Os frutos tornaram-se os drenos preferenciais 

das plantas, após a frutificação. Essa alteração proporciona uma maior translocação de 

carboidratos e outros nutrientes das folhas para os frutos (Marschner, 1995).  

  A taxa de acúmulo de nutrientes foi menor, nos primeiros 34 DAS, coincidindo com o 

período de acúmulo de matéria seca. Esse comportamento também foi observado por 

Grangeiro & Cecílio Filho (2002). A cultivar Talisman acumulou 41,02 g planta
-1

 de N 

ao longo dos 92 dias, sendo que as folhas foram responsáveis por 33,6%, as hastes por 

12,7% e os frutos por 53,7% do acumulado (Figura 2). Tanto nas folhas quanto nas 

hastes se notou que o maior acúmulo de massa seca e N ocorreram aos 78 DAS, 

enquanto que o maior acúmulo em frutos ocorreu aos 92 DAS. 

 A cultivar Talisman acumulou 5,81 g planta
-1

 de P ao longo dos 92 dias, sendo que as 

folhas foram responsáveis por 16%, as hastes por 15% e os frutos por 69%, com maior 

acúmulo em todas as partes da planta no final do ciclo (Figura 2). 

O acúmulo de K foi de  45,97 g planta
-1

 ao longo dos 92 dias, sendo que as folhas foram 

responsáveis por 17%, as hastes por 26% e os frutos por 57%. Notou-se que o maior 

acúmulo de folhas e hastes ocorreu aos 78 DAS e o maior ácumulo de K nos frutos 

ocorreu aos 85 DAS (Figura 3). 

A cultivar Talisman acumulou 16,657 g planta
-1

 de Ca ao longo dos 92 dias, sendo que 

as folhas foram responsáveis por 52%, as hastes por 18% e os frutos por 30% (Figura 
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3). Esse comportamento, em que os teores do nutriente se encontram maiores nas folhas 

do que nos frutos, se deve ao fato de que o mesmo é transportado quase que 

exclusivamente pelo xilema e não é redistribuído (Malavolta et al., 1997). Outro fator 

para a ocorrência de tal comportamento é a competição existente entre K e Ca dentro da 

planta (Malavolta et al., 1997). Notou-se que o maior acúmulo de cálcio nas folhas e 

hastes foi aos 78 DAS e nos frutos foi aos 92 DAS. 

A cultivar Talisman acumulou 5,753 g planta
-1

 de Mg ao longo dos 92 dias, sendo que 

as folhas foram responsáveis por 48% do acúmulo, as hastes por 17% e os frutos por 

35%. Notou-se que o maior acúmulo de Mg nas folhas, hastes e frutos, foi aos 78 DAS 

(Figura 4). 

A cultivar Talisman acumulou 3,605 g planta
-1

 de S ao longo dos 92 dias, sendo que as 

folhas foram responsáveis por 28%, as hastes por 17% e os frutos por 55%. Notou-se 

que o maior acúmulo de S nas folhas foi aos 78 dias, nas hastes e nos frutos foi aos 92 

dias (Figura 4). Observou-se, portanto, que a quantidade de macronutrientes absorvidos 

pelas plantas é um fator de grande importância para a agricultura, visto que os nutrientes 

que foram perdidos devem ser restituídos para que não se tenha decréscimo de 

produtividade (Grangeiro, 2010). 

Os macronutrientes foram absorvidos, em quantidade, na seguinte ordem decrescente: 

K>N>Ca>P>Mg>S.  
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Figura 1: Acúmulo de massa seca nas folhas e hastes (A) e em frutos (B) de melancia, cultivar Talisman, 

Uberlândia, 2013. 
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Figura 2: Acúmulo de N (A) e P (B) nas folhas e hastes em melancia, cultivar Talisman, Uberlândia  

(MG), 2013. 

 

  

Figura 3: Acúmulo de K (A) e Ca (B) nas folhas e hastes em melancia, cultivar Talisman, Uberlândia 

(MG), 2013. 

 

  

Figura 4: Acúmulo de Mg (A) e S (B) nas folhas e hastes em melancia, cultivar Talisman, Uberlândia  

(MG), 2013. 
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Figura 5: Acúmulo de N,P e K nos frutos em melancia, cultivar Talisman, Uberlândia(MG), 2013. 

 

 
Figura 6: Acúmulo de Ca, Mg e S nos frutos em melancia, cultivar Talisman, Uberlândia (MG), 2013.  

 


