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Resumo: O objetivo deste experimento foi avaliar a resposta da cultura da melancia 
(Citrullus lanatus (Thumb) Mansf.), híbrido Congo, irrigada por microtubos, submetida a 
diferentes doses de fósforo aplicadas na cova de plantio. O delineamento experimental 
utilizado foi o de blocos casualizados, cujos tratamentos foram doses de P2O5 (0, 90, 180, 270 
e 360 kg ha-1). Foram avaliados perímetro e comprimento de médio de frutos, número total de 
frutos, massa média de frutos e a produtividade. Os resultados mostraram que aplicação de 
doses crescentes de fósforo no plantio não proporcionou diferença significativa a nenhuma 
das características avaliadas. 
 
Palavras-chave: Citrullus lanatus, superfosfato triplo, produtividade. 
 
 
Phosphate fertilization in the culture of watermelon irrigated in Cassilândia city, Mato 

Grosso do Sul state, Brazil 
 

Abstract: The objective of this experiment was to evaluate the watermelon development 
(Citrullus lanatus (Thumb) Mansf.) Congo hybrid, irrigated by micros pipes, submitted 
different doses of phosphate in the plantation furrow. The used experimental design was of 
randomized blocks, the treatments were P2O5 rates (0, 90, 180, 270 e 360 kg ha-1). There have 
been evaluated average weight, perimeter and length watermelon, number of fruits, medium 
mass and the yield. The results showed that: the phosphate fertilization in the plantation did 
not result in significant, in none of the evaluated characteristics. 
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Introdução 

A melancia (Citrullus lanatus (Thumb) Mansf.) é uma cucurbitácea de grande 

importância econômica, sendo cultivada em vários países do mundo (Seabra Júnior et al., 

2003). A produção mundial em 2006, segundo o Agrianual (2007), atingiu cerca de 90 

milhões de toneladas e produtividade média de aproximadamente 26 t ha-1, tendo o Brasil 

produzido 620 mil toneladas com produtividade de 7,6 t ha-1, o que fica muito abaixo do 

potencial produtivo da cultura, que segundo Queiróz et al. (2001), alguns híbridos podem 

ultrapassar 70 t ha-1. 
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A cultura tem sua produtividade comprometida quando o déficit hídrico ocorre no 

período da frutificação até o início da maturação; no período da maturação até a colheita, a 

exigência hídrica é bem menor, enquanto o excesso de água ocasiona rachadura nos frutos e 

presença de frutos insípidos e podridões (Casali et al., 1982). 

 Além disso, a produtividade das culturas pode ser influenciada por diversos fatores, 

entre os quais o modo de aplicação de fertilizantes e a dosagem utilizada (Malavolta et al., 

1997). A cultura da melancia, a exemplo de outras oleráceas, tem na nutrição mineral um dos 

fatores que contribui diretamente na produtividade e na qualidade dos frutos (Grangeiro e 

Cecílio Filho, 2004) 

Segundo Novais e Smyth (1999), as maiores limitações na produção agrícola, em solos 

ácidos de regiões tropicais e subtropicais, são a baixa disponibilidade de fósforo no solo. De 

acordo com Raij (1991), a utilização adequada de adubos fosfatados requer conhecimentos da 

dinâmica do fósforo e de suas interações com o solo, bem como a determinação do teor 

disponível do elemento, objetivando diagnosticar as deficiências nutricionais das plantas e, 

conseqüentemente, indicar as práticas necessárias para corrigi-las, visando o máximo de 

rendimento agrícola. É fundamental, no entanto, determinar a relação entre o teor de nutriente 

no solo e o rendimento da cultura, para estabelecer o nível crítico de fósforo no solo, a fim de 

que sua aplicação não seja feita sem necessidade (Malavolta et al., 1997; Epstein e Bloom, 

2006). 

A eficiência da planta na absorção e utilização de fósforo em situação de baixa 

disponibilidade do nutriente pode contribuir para aumentar o potencial produtivo da cultura 

(Raij, 1991; Malavolta et al., 1997), pois participam na constituição do ATP, além de 

participar dos processos de fotossíntese, síntese de amido e gordura, absorção iônica, 

respiração, diferenciação e multiplicação celular dentre outros (Malavolta et al., 1997; Nelson 

e Cox, 2000; Epstein e Bloom, 2006). Na melancia, Casali et al. (1982) relataram que tal 

elemento tem influência positiva no tamanho dos frutos, porém, há afirmações que o fósforo 

influencia positivamente na qualidade dos frutos (Faria, 1998, Dias et al., 2001). De maneira 

geral o nível adequado de fósforo no solo está em torno de 16 a 40 mg dm-3, o quem nem 

sempre acontece, devido ao baixo pH, erosão e altos níveis de alumínio (Raij, 1991). 

Neste contexto, o objetivo do trabalho foi de verificar o efeito da aplicação de doses de 

P2O5 no plantio de melancia irrigada, no município de Cassilândia – MS. 
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Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no campo no período de julho a novembro de 2006, em 

uma área experimental localizada no Setor de Produção Agrícola da Unidade Universitária de 

Cassilândia (UUC), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). A acima referida 

Unidade (19° 05’ S, 51° 56’ W e altitude de 450 m) é localizada no município de 

Cassilândia/MS.  

O solo do local foi classificado como NEOSSOLO QUARTZARÊNICO (Embrapa, 

1999), cujos atributos químicos avaliados antes da instalação do experimento, na 

profundidade de 0-20cm apresentaram: 5,0 mg dm-3 de fósforo; 5,0 pH em CaCl2; 1,4; 17; 16; 

28; 62 mmolc dm-3 de K, Ca, Mg, H+Al, CTC respectivamente e V% = 55.  

O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados, cujos tratamentos 

foram doses de P2O5 (0, 90, 180, 270 e 360 kg ha-1), no plantio, a fonte utilizada foi o 

superfosfato triplo. O solo foi preparado com a utilização de arado de discos e, posteriormente 

foi feito a gradagem utilizando grade niveladora. Cada parcela experimental contou com cinco 

linhas de duas plantas, com espaçamento de 2,0 m entre as covas e 2,5 m entrelinhas.  

O plantio da melancia, híbrido Congo, possuindo ciclo que varia de 90-110 dias, frutos 

de formato oblongo, com comprimento de variando de 30 a 60 cm, massa de 15 a 18 kg, 

coloração verde médio com estrias escuras (Dias et al., 2001), foi realizado em 25 de agosto 

de 2006, com duas sementes por cova, efetuando-se posterior desbaste da planta menos 

vigorosa, quando as mesmas estavam com três folhas. A emergência ocorreu em 01 de 

setembro de 2006, a colheita em 06 de dezembro de 2006, totalizando ciclo de 96 dias.  

O sistema de irrigação foi do tipo localizado por microtubos com vazão de 10 L h-1 por 

emissor, instalados em mangueiras de polietileno de ¾”. Em cada cova de plantio foi 

instalado um microtubo. A adubação foi aplicada nas covas 15 dias antes da data prevista para 

o plantio. Nelas foram aplicados cinco litros de esterco bovino, 100 kg ha-1 de K2O (cloreto de 

potássio), 1,0 kg ha-1 de boro (bórax), 1,2 kg ha-1 de zinco (sulfato de zinco) e 400 kg ha-1 de 

calcário dolomítico, objetivando elevar a saturação por bases a 60%. Foram aplicados em 

cobertura 80 kg ha-1 de nitrogênio (uréia) e 50 kg ha-1 de K2O (cloreto de potássio) parcelados 

em três vezes, aos 15, 30 e 50 dias após a germinação. 

Os tratos culturais utilizados foram: fungicida captana (480 g ha-1) para o tratamento 

de sementes e duas pulverizações durante o ciclo da cultura, uma com fungicida thiophanate 

methil (500 g ha-1) e outra com inseticida methamidofós (300 g ha-1). O controle de plantas 

daninhas foi realizado por meio de capinas manuais. 
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Foi avaliada a circunferência de fruto, utilizando-se fita métrica na parte mediana de 

todos os frutos de cada parcela experimental, aferindo também o comprimento de frutos, 

obtendo-se assim valores médios por parcela experimental Contou-se o número de frutos por 

parcela, avaliou-se a massa média de frutos e a produtividade, convertida em kg ha-1.  

Foi realizada análise de variância (teste F) para todos os dados a 5% de probabilidade, 

caso significativo aplicou-se regressão polinomial para doses. 

 
Resultados e Discussão 

Pode-se observar na Tabela 1 nenhuma característica avaliada foi influenciada 

significativamente pela aplicação de fósforo por ocasião do plantio. Nota-se que de maneira 

geral, o comprimento médio (25 cm) está um pouco abaixo daquele esperado para este híbrido 

(30 cm) (Dias et al., 2001). Esses resultados discordam de Casali et al. (1982), que 

verificaram influencia positiva do fósforo no tamanho dos frutos. 

Tabela 1 – Perímetro, comprimento e número de frutos de melancia, em função do P2O5 aplicado na 
semeadura 

Tratamentos Circunferência Comprimento Frutos 
 -------------cm--------------- número 
P2O5 (kg ha-1)    
0 74,3 25,1 20 
90 76,0 25,2 16 
180 73,6 24,5 24 
270 73,6 24,3 26 
360 74,8 25,7 25 
CV (%) 2,9 3,5 20,1 
Teste F n.s. n.s. n.s. 
n.s. = não significativo a 5% de probabilidade. 
 
 

Na Tabela 2 nota-se que as doses de fósforo aplicadas no plantio não alteraram a 

massa de frutos nem a produtividade. A massa média obtida no experimento (7,9 kg) ficou 

muito abaixo do esperado para o híbrido (Dias et al., 2001). Há relatos que uma das funções 

do fósforo é melhorar a qualidade de frutos de melancia, expresso no teor de sólidos solúveis 

totais (Faria, 1998; Dias et al., 2001). Alguns autores afirmam que o aumento do tamanho de 

frutos é obtido pela aplicação de nitrogênio (Casali, 1982; Faria, 1998; Dias et al., 2001; 

Grangeiro e Cecílio Filho, 2004). 

Quando se observa o teor de fósforo existente no solo do local onde foi instalado o 

presente experimento (5 mg dm-3), nota-se que está inferior ao que, Segundo Raij (1990), é 

considerado como adequado (pelo menos 16 mg dm-3), porém, para o desenvolvimento da 
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cultura esta quantidade já foi suficiente, sendo a aplicação do elemento efetuada sem 

necessidade, conforme afirmaram Malavolta et al.(1997) e Epstein e Bloom (2006). 

Tabela 2 – Massa de frutos e produtividade de frutos de melancia, em função do P2O5 aplicado na 
semeadura 

Tratamentos Massa de frutos Produtividade 
 kg kg ha-1 
P2O5 (kg ha-1)   
0 8,1 33.805 
90 8,3 27.227 
180 7,5 36.329 
270 7,4 39.402 
360 8,4 41.953 
CV (%) 8,2 23,7 
Teste F n.s. n.s. 
n.s. = não significativo a 5% de probabilidade. 

 

A produtividade média obtida no experimento (35.743 kg ha-1) está aquém do 

potencial produtivo da cultura (Queiróz, 2001), porém ao se observar a média nacional (7.600 

kg ha-1), a produtividade obtida no presente experimento foi muito superior. 

 

Conclusão 

A aplicação de doses crescentes de fósforo no plantio não proporcionou diferença 

significativa a nenhuma das características avaliadas. 
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