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RESUMO 

Culturas como a melancia (Citrullus lanatus) necessitam de grandes quantidades de 

nutrientes dentro de períodos de tempo relativamente curtos e deixam poucos restos 

culturais no solo, sendo consideradas altamente esgotantes. Logo, informações sobre o 

balanço de nutrientes na planta é essencial para se manejar a adubação ao longo dos 

anos e otimizar o aporte de insumos. É bom lembrar que, não só os macronutrientes 

primários e secundários são de grande importância na adubação da melancia, mas 

também os micronutrientes, os quais, durante muitos anos foram negligenciados na 

maioria dos manejos de adubação. Dessa forma, objetivou-se avaliar a capacidade de 

absorção de micronutrientes 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. 

No final do ciclo da cultivar, fase de maturação, os fertilizantes foram fornecidos via 

fertirrigação, por gotejamento. 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 

micronutrientes: Boro (B), Ferro (Fe), Cobre (Cu), Manganês (Mn) e Zinco (Zn) ao 

longo do ciclo ordem de absorção dos nutrientes foi a seguinte: Fe>Zn>Mn>B>Cu. 

PALAVRAS-CHAVE: Citrullus lanatus, cucucrbitáceas, marcha de absorção, 

adubação, recomendação de manejo nutricional.  

ABSTRACT 

Micronutrient accumulation in watermelon, cultivar Talisman 

Crops such as watermelon (Citrullus lanatus) require large amounts of nutrients within 

relatively short periods of time and just leave crop residues in the soil and are 

considered highly exhausting. Therefore, information on the nutrient balance in the 

plant is essential to manage the fertilizer over the years and optimize the allocation of 

inputs . Remember that not only the primary and secondary macronutrients are of great 

importance in the fertilization of watermelon, but also micronutrients , which for many 
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years have been neglected in most managements fertilization. Thus, we aimed to 

evaluate the absorption capacity nmicroutrientes cultivar of watermelon Talisman, 

supplied by fertigation. The experiment was conducted in the district of Martinésia in 

Uberlândia - MG. The watermelon was fertilized 3 in 3 days as its vegetative stage. At 

the end of the growing cycle, maturation phase, fertilizers were supplied by fertigation 

drip. The design was a randomized block with four replications. The treatments 

consisted of 7 samples in the period from 21.08.2013 to 10.24.2013, which were 

sampled 2 plants per block in the first 2 collections and the following 1 plant per block. 

Boron (B), iron (Fe), copper (Cu), manganese (Mn) and zinc (Zn) over watermelon 

cycle: the content of dry matter and micronutrients were analyzed. It has noticed that 

since the growth phase to the maturation phase, the absorption sequence of nutrients 

was as follows : Fe > Zn > Mn > B > Cu. 

KEYWORDS: Citrullus lanatus, Cucurbitaceae, the absorptions, fertilization, nutrient 

management recommendation. 

A melancia (Citrullus lanatusa) é uma cucurbitácea de grande importância econômica, 

cultivada em vários países (Seabra Júnior et al., 2003). A produtividade média mundial 

chegou a atingir, em 2009, 26,42 kg ha
-1

(FAO, 2011).  No Brasil, a melancia ocupa o 

quinto lugar em produção e em área plantada, com produtividade de 22 kg ha
-1

 (IBGE, 

2008). Apesar de o Brasil produzir tal olerícola e esta não faltar no mercado em quase 

nenhuma época do ano, nota-se que a produção de melancia ainda é baixa no país. Tal 

fato relaciona-se a incidência de restrições fitotécnicos, especialmente quanto ao 

conhecimento sobre a adequada nutrição da planta (Fernandes & Prado, 2014). 

A melancia é uma cultura sensível ao déficit de água no solo, exige irrigação constante 

para que tenha-se um aumento na produção de frutos, principalmente em solos de clima 

tropical cuja fertilidade é baixa e as chuvas são irregulares, desta forma, a fertirrigação é 

uma solução capaz de suprir as necessidades hídricas e nutritivas da planta. Burt & 

Ruehr (1995) indica que na aplicação de fertilizantes aplicados em fertirrigação gasta-se 

até 50% menos do que no método convencional, desde que tal método garanta que a 

aplicação seja feita direto na região radicular. 

A melancia é altamente esgotante, pois quase não deixa restos de nutrientes após um 

ciclo. Logo, informações sobre o balanço de nutrientes na planta é essencial para se 

manejar a adubação ao longo dos anos e otimizar o aporte de insumos (Coutinho et al., 
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1993). De modo geral, a absorção de nutrientes em hortaliças segue o padrão da curva 

de crescimento (acúmulo de massa seca) (Ferreira et al., 2002). O manejo nutricional é 

determinado de acordo com conhecimentos a cerca  das exigências nutricionais da 

cultura e,  dessa forma,  depende de fatores como a variedade, condições de luz e 

umidade e tipo de solo (Grangeiro & Cecílio Filho, 2004). É bom lembrar que não só os 

macronutrientes primários e secundários são de grande importância na adubação da 

melancia, mas também os micronutrientes, os quais, durante muitos anos foram 

negligenciados na maioria dos manejos de adubação. 

Dessa forma, objetivou-se avaliar a capacidade de absorção de micronutrientes 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/dm³; teor de K de 21 mg/dm³; CTC 

de 5,2 cmolc/dm³; V de 43,7%. De modo que produtos e outros manejos só foram 

empregados após o aparecimento dos respectivos.  

Para a realização do experimento foi aplicado as seguintes quantidades de nutrientes: 

115,96 kg ha
-1 

de N, utilizando ureia, 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. 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.  
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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 massa 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 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. O 

restante do material foi destinado ao laboratório de análises Safrar, onde foi mensurado 

a quantidade dos micronutrientes: Boro (B), Ferro (Fe), Cobre (Cu), Manganês (Mn) e 

Zinco (Zn). contidos nas amostras de folhas, hastes e frutos.  

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, expresso em teor de massa seca, foi lento nos primeiros 

30 dias após semeio. Após esse período, o teor de matéria tornou-se significativo e foi 

crescente até meados de 70 dias após semeio. 

A massa seca acumulado, aos 92 dias, foi de 1367,047 g, sendo que as folhas 

contribuíram com 23%, as hastes com 17% e os frutos com 60% (Figura 1). 
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Os frutos apareceram após 60 dias e, devido ás fases de enchimento e, posteriormente, 

maturação foram aumentando de tamanho e consequentemente, sua massa seca também. 

O pico ocorreu aos 92 dias após semeio, época considerada ideal para realização da 

colheita na região do triângulo mineiro (Figura 2). 

Constatou-se que desde a fase de crescimento até a fase de maturação, a taxa de 

absorção dos nutrientes foi a seguinte: Fe>Zn>Mn>B>Cu. Aos 85 dias de cultivo as 

quantidades de micronutrientes atingiram o valor máximo durante todo o processo, 

decaindo no final do ciclo. Após esse período, as plantas começaram a entrar em fase de 

senescência. O teor de Fe, manteve-se elevado durante todo o ciclo com uma quantidade 

muito superior aos demais micronutrientes avaliados. Em relação ao Mn a variação foi 

pouca, quase que constante durante o ciclo avaliado, bem como o boro e o cobre 

também. Enquanto que o Zn atingiu seu valor máximo ao final do ciclo diferente dos 

demais micronutrientes. 

Em relação ao micronutriente Fe, na haste e no caule pode-se observar que assim como 

nos frutos não houve uma amplitude na variação, desde os 45 dias até ao final do ciclo, 

atingindo o  máximo a partir dos 75 dias semelhante ao que ocorreu no fruto. Pode-se 

constatar que na haste o acúmulo foi crescente e mais elevado do que nas folhas. 

Quanto ao acúmulo do zinco o processo foi diferente em relação ao Fe, uma vez que o 

acúmulo nas folhas foi maior, atingindo o pico aos 70 dias e decaindo posteriormente. 

Nas hastes tal acúmulo se manteve mais constante, contudo sempre em menor 

quantidade do que nas folhas.  Observando as características do manganês pode-se 

concluir que se manteve baixíssimo nas hastes com uma amplitude significativa em 

relação as folhas, que assim como nos frutos teve seu pico ao final do ciclo, com uma 

elevação brusca na quantidade, de 60 g para 140 g. 

Para o boro que teve quantidades sempre mais baixas dentro da análise, em relação à 

haste e às folhas pode-se observar que nas folhas o acúmulo foi significativamente 

maior, sendo que no máximo a diferença entre folha e haste foi de aprox. 12 g.  

O comportamento do cobre (Cu) se  manteve semelhante ao comportamento do zinco 

(Zn): maiores quantidades nas folhas do que nas hastes, uma amplitude entre haste e 

folha, relativamente pequena e como nos frutos, o aumento se deu da metade do ciclo 

para o final, acompanhando o crescimento da planta. 
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Além da adubação básica, deve-se aplicar micronutrientes, na época do plantio, 

basicamente B e Zn nas doses de 1 e 3 kg ha
-1

, caso o solo apresente teor baixo ou seja 

igual ou inferior a 0,2 e 0,5 mg dm
-3 

, respectivamente (Trani e Raij, 1996). 

Alternativamente os micronutrientes podem ser aplicados via foliar, em seis aplicações, 

a partir do 20 o dia da emergência das plantas, com intervalo de uma semana. Para isto 

pode ser utilizado produto com as seguintes concentrações: 10% N; 10% Zn; 2% Mn; 

4% B; 1% Cu; 0,1% Mo; 0,1% Co e 2% Fe. A quantidade utilizada por aplicação, deste 

produto é 300 g por 100 L de água (Fernandes, 2001). 
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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.  

  

Figura 2: Acúmulo de Boro (A) e  Ferro (B) em folhas e hastes de melancia, cultivar Talisman, 

Uberlândia, 2013. 
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Figura 3: Acúmulo de Cobre (A) e  Manganês (B) em folhas e hastes de melancia, cultivar Talisman, 

Uberlândia, 2013. 

                                   

Figura 4: Acúmulo de Zinco em folhas e hastes de melancia, cultivar Talisman, Uberlândia, 2013. 

 

Figura 5: Acúmulo de Boro, Cobre, Ferro, Manganês e Zinco em frutos de melancia, cultivar Talisman, 

Uberlândia, 2013. 

 


