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RESUMO 

Todo melão (Cucumis melo L.) produzido no Rio Grande do Norte (RN) é cultivado sob 

irrigação e fertirrigação. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de doses de boro no 

acúmulo de fósforo (P) e potássio (K) pelo fruto do melão amarelo (Cucumis melo L.). O 

delineamento experimental foi em blocos casualizados, com três repetições e sete 

tratamentos, assim constituídos: 0; 320; 640; 960; 1280; 1920 e 2240 g ha-1 em quatro 

aplicações. O experimento foi realizado na fazenda Santa Júlia em Mossoró (RN), no 

período de agosto de 2005 a janeiro de 2006. O aumento da dose de boro promoveu o 

aumento na absorção de potássio pelo fruto do melão. Enquanto o fósforo não respondeu 

as aplicações de boro. 
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ABSTRACT- Phosphorus and potassium uptake by the melon fruit submitted the 

different boron dose. 

All melons (Cucumis melo L.) produced in the Rio Grande do Norte state (RN) is cultivated 

under irrigation and fertirrigation. The experiment was carried out at farm Santa Julia farm 

in Mossoró city (RN), in the period from August 2005 until January 2006. The aim of this 

work was to evaluate the effect of boron doses on the phosphorus (P) and potassium (K) 

accumulation by yellow melon fruits (Cucumis melo L.). The experimental layout was a 

completely block design, with three replications and seven treatments, thus constituted: 0; 

320; 640; 960; 1280; 1920 and 2240 g ha-1 in four applications. The increase of boron 

dose promoted the increase in the potassium uptake by the melon fruit. While phosphorus 

did not answer boron applications.  
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INTRODUÇÃO 

O melão é uma das espécies olerícolas de maior expressão econômica e social para a 

região Nordeste do Brasil. Atualmente, destacam-se como maiores produtores os estados 

do Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco e Bahia. O cultivo do meloeiro no RN 



representa aproximadamente 44% da área plantada no Brasil e as produtividades médias 

obtidas (26.636 kg ha-1 em 2003) são superiores às médias obtidas no Nordeste e no 

Brasil (IBGE, 2004). Vários fatores contribuem para a   baixa produtividade da cultura de 

melão (Cucumis melo L.), entre os quais pode se   citar   aspectos   relacionados   à   

nutrição mineral,   na   qual   se   insere   a   adubação   com micronutrientes,   tais   como   

boro, cujas deficiências podem limitar a produtividade. 

Atualmente existem poucos trabalhos com uso de micronutrientes (boro) na cultura do 

melão. O boro é um micronutriente essencial e é facilmente bloqueado no solo por uma 

calagem excessiva. O boro fortalece a parte aérea e o sistema radicular (BAHIA FILHO et 

al., 1983).  

A falta de potássio compromete a produtividade e a qualidade dos frutos (conteúdo de 

sólidos solúveis, tamanho e espessura da polpa). A absorção do nutriente é diferente de 

acordo com a fase de desenvolvimento da planta (HAAG et al., 1981), por isso se faz 

necessário à análise química do fruto. Plantas com deficiência em fósforo têm o seu 

crescimento retardado, devido afetar vários processos, como a síntese protéica e de 

ácidos nucléicos.  

Os sintomas de deficiência de fósforo ocorrem em folhas mais velhas nas quais é 

observada a redução do tamanho das folhas, tornam-se amareladas, bordos curvados e 

ápices para baixo.  

O trabalho teve por objetivo avaliar a absorção de fósforo e potássio pelo fruto do 

meloeiro quando submetido a doses de boro. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no período de agosto de 2005 a janeiro de 2006, em área 

pertencente à Fazenda Santa Júlia, empresa produtora de melão no município de 

Mossoró (RN). O solo da área experimental foi classificado como Latossolo Vermelho 

Eutrófico (EMBRAPA, 1999), textura franco argilosa. A análise química do solo em 

profundidade de 0 - 0,20 m, apresentou os seguintes resultados: pH (água) 7,5; MO 9,4 g 

kg-1; P = 8,2 (mg dm-3) ; K = 0,12; Na = 0,03;  Ca = 3,3; Mg = 0,9;  Al = 0,0; H+Al= 0,8; SB 

= 4,35; CTC = 5,15 (cmolc dm-3); V 84,50%; Fe = 18,50; Mn =11,0; Zn =1,10 (mg dm-3).  

O plantio foi realizado por semeadura direta no espaçamento de 2,0 x 0,25m. Adotou-se o 

sistema de irrigação por gotejamento, com um emissor por planta. Os tratamentos foram 

dispostos em blocos casualizados, com sete tratamentos e três repetições. Os 

tratamentos constaram de diferentes doses de boro (0; 320; 640; 960; 1240; 1920 e 2240 

g ha-1), tendo como fonte o ácido bórico, distribuído em quatro aplicações via foliar em 

intervalos semanais. Os frutos foram coletados 65 dias após a semeadura, transportados 



para o laboratório de análises de solo, água e planta da Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido (UFERSA), onde foi retirada uma sub-amostra, acondicionadas em sacos de 

papel e postas para secar na estufa de  circulação forçada a 65°C por 48 horas. Após a 

secagem, os frutos foram triturados em moinho do tipo willy, para a obtenção da matéria 

seca. A matéria seca dos frutos foram submetida à digestão ácida, utilizando-se ácido 

nítrico (HNO3) concentrado. O teor de fósforo foi determinado por colorimetria e o de 

potássio por espectometria de emissão de chama. Os dados obtidos foram submetidos à 

análise de variância e regressão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através da análise de variância e regressão verificou-se efeito significativo para o 

acúmulo de fósforo, respondendo de forma cúbica as doses de boro (Figura 1A) Para o 

fósforo foi verificada resposta de forma cúbica (Figura 1B), ficando a maior concentração 

no tratamento testemunha. Salvador et al. (2003) trabalhando com mudas de goiabeira 

também verificou efeito significativo do boro na absorção desse nutriente.  

Para o potássio não foi encontrada diferença significativa, no entanto, foi observado uma 

tendência no aumento do acúmulo deste nutriente até a dose de 320g ha-1 (Figura 1B), 

esses resultados estão de acordo com Salvador et al. (2003). Segundo Marschner (1995) 

o teor de boro considerado adequado para o desenvolvimento ótimo das culturas é 

bastante variável, e a diferença quanto à exigência desse nutriente é atribuída a 

diferenças na composição química das paredes celulares entre as diversas espécies. 

Segundo Malavolta et al. (1997), as interações entre nutrientes, em plantas superiores, 

ocorrem quando o suprimento de um nutriente afeta a absorção, redistribuição ou a 

função de outro nutriente, induzindo deficiência ou toxidez, podendo modificar o 

desenvolvimento vegetal. Por outro lado, a tolerância relativa das plantas à toxidez de 

boro parece depender diretamente da velocidade do transporte das raízes para a parte 

aérea. Para todas as doses a concentração de potássio do fruto foi maior que a 

concentração de fósforo. A partir da dose de 320 g ha-1 houve redução no acumulo de 

potássio. Enquanto, que o fósforo não respondeu as aplicações de boro. 
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Figura 1. Absorção de Fósforo (1A) e Potássio (1B) pelo fruto do meloeiro submetido a 

doses de Boro 
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