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RESUMO 

 

Irrigação com água salina no desenvolvimento e produção da mini melancia 
em diferentes concentrações de CO2 atmosférico   

 

O aumento contínuo das emissões de gases causadores do efeito estufa 
resulta em níveis elevados de aquecimento do planeta. Estes efeitos, relacionados à 
mudança do clima, representam impactos na saúde humana, na produção de 
alimentos, nos ecossistemas e no abastecimento hídrico. Com o abastecimento 
hídrico afetado, as águas de menor qualidade para fins de irrigação, tornam-se 
importantes fontes hídricas para produção de alimentos. Dessa forma, objetivou-se 
estudar a tolerância da mini melancia à salinidade, bem como a resposta da cultura 
ao incremento de CO2 atmosférico, sob irrigação salina e não salina. O primeiro 
experimento foi realizado na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
(ESALQ-Piracicaba), em casa de vegetação. Cultivaram-se plantas de mini 
melancia, cv. Smile, irrigadas com água de diferentes condutividades elétricas- CEa 
(1, 2, 3, 4 e 5 dSm-1) com o objetivo de estudar a tolerância das plantas, em função 
do estresse salino. O segundo experimento foi realizado no Centro Nacional de 
Pesquisa de Informática Agropecuária (CNPTIA-Campinas) em duas câmaras de 
crescimento. Com objetivo de estudar como o incremento do CO2 atmosférico afeta 
a tolerância à salinidade da mini melancia cv. Smile. Na primeira câmara de 
crescimento (C1), cultivaram-se as plantas irrigadas com águas de diferentes 
condutividades elétricas- CEa (1 e 5 dSm-1), com aumento da concentração 
atmosférica de CO2 para 800 ppm. Na segunda câmara de crescimento (C2), 
cultivaram-se as plantas irrigadas com as mesmas condutividades elétricas da C1, 
entretanto com a concentração de CO2 atmosférico de 400 ppm. A salinidade afetou 
negativamente e o aumento da concentração de CO2 afetou positivamente a massa 
e o tamanho dos frutos da mini melancia. Assim, conclui-se que a mini melancia cv. 
Smile é moderadamente sensível à salinidade e que o aumento da concentração de 
CO2 atmosférico favorece o desenvolvimento dos frutos irrigados com água salina e 
não salina. 
 

Palavras-chave: Cucurbitaceae; Estresse salino; Gás do efeito estufa; Condutividade 
elétrica 
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ABSTRACT 

 
Irrigation with saline water in the development and production of mini 

watermelon in different concentrations of atmospheric CO2 

 
The continued increase in emissions of greenhouse gas effect inducing 

gases results in the warming of the planet. These climate change-related effects 
impact human health, food production, ecosystems and water supply. With the water 
supply affected, lower quality water becomes a possible water source for food 
production. Thus, the purpose of this analysis was to study the tolerance of mini 
watermelon to salinity and the crop response to increasing atmospheric CO2 in saline 
and non-saline irrigation. The first experiment was conducted at the School of 
Agriculture “Luiz de Queiroz” (ESALQ-Piracicaba), under greenhouse conditions. 
Mini watermelon plants were cultivated and irrigated with water of different electrical 
conductivities-ECw (1, 2, 3, 4 and 5 dSm-1) with the purpose of observing the 
behavior of plants affected by salt stress. The second experiment was carred out at 
the National Center of Agricultural Informatics Research (CNPTIA-Campinas) in two 
different growth chambers. In the first growth chamber (C1), the plants were 
cultivated and irrigated with different electrical conductivities-ECw (1 and 5 dSm-1), 
with an increase of atmospheric CO2 concentration to 800 ppm. In the second growth 
chamber (C2), plants were grown and irrigated with the same electrical conductivities 
as in C1, though the atmospheric concentration was kept at CO2 400 ppm. The 
salinity negatively affected the mass and the size of the fruits of mini watermelon 
while the increased CO2 concentration had a positive effect. Thus, it is possible to 
conclude that the cv. Smile mini watermelon is moderately sensitive to salinity 
whereas the increasing atmospheric CO2 concentration favors the development of 
irrigated fruit with both saline and non-saline water. 
 

Keywords: Cucurbitaceae; Salt stress; Greenhouse gas effect; Electrical conductivity 

  



 14 

  



 15 

1 INTRODUÇÃO GERAL 

Dados do Painel Intergovernamental sobre Mudanças no Clima - IPPC (2014) 

mostram que, com o aumento contínuo das emissões de gases causadores do efeito 

estufa, já se pode observar níveis elevados de aquecimento no planeta. Tais efeitos, 

relacionados à mudança do clima, já apresentam impactos na saúde humana, na 

produção de alimentos, nos ecossistemas e no abastecimento hídrico, 

demonstrando a vulnerabilidade das sociedades e dos ecossistemas presentes no 

planeta. Uma ferramenta importante para redução desses problemas é a adaptação 

aos impactos ocasionados pelas mudanças no clima.  

O aumento da temperatura do planeta dentro de uma série histórica de 1976 a 

2006 foi de aproximadamente 0,2 ºC por década (HANSEN et al., 2006). O efeito 

estufa, ocasionado principalmente pela emissão dos gases CO2, N2O e CH4, 

impulsionaram esse aquecimento global no século passado (NAJAFI; ZWIERS; 

GILLETT, 2015). Caso o nível de CO2 na atmosfera não seja estabilizado ou decaia, 

poderá existir um aumento irreversível na temperatura média da Terra de 1ºC 

(HANSEN; SATO, 2004). Com isso, a Organização das Nações Unidas (ONU) tenta, 

em meio a acordos internacionais, limitar o aumento da temperatura a 2 ºC.  

Além do aquecimento, as mudanças no clima também se relacionam à 

distribuição da precipitação, que tende a ser mais escassa em regiões nas quais já 

apresentam baixa oferta hídrica. Dessa forma, mudanças nos padrões de 

precipitação e temperatura ameaçam a produção agrícola e aumentam a 

vulnerabilidade das pessoas que dependem da agricultura, podendo-se tornar mais 

grave em regiões de agricultura de subsistência (LIPPER et al., 2014). 

Dentro do problema relacionado à baixa disponibilidade hídrica, ainda existe o 

questionamento quanto à quantidade de água doce destinada para a agricultura. 

Estima-se que dos 90% da água doce disponível para o consumo humano, 70% é 

destinado para agricultura e 22% para indústria (JOHN; MARCONDES, 2010). 

Dessa forma, a utilização de águas residuais ou de qualidade não convencional 

seria uma boa opção em épocas de escassez hídrica. 

Em locais onde há escassez de recursos hídricos superficiais, é comum o uso 

de águas subterrâneas. Porém, essas águas podem apresentar restrição para uso 

agrícola por apresentar alta salinidade. A utilização de água salina na irrigação pode 

tornar-se um fator limitante para a produção vegetal, uma vez que a salinidade pode 

chegar a inibir o crescimento das plantas, em função dos efeitos osmóticos e tóxicos 
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(MUNNS, 2008). As funções fisiológicas e bioquímicas dos vegetais podem ser 

influenciadas pelo excesso de sais, resultando em distúrbio das relações hídricas, 

alterações na absorção e utilização de nutrientes, além de acúmulo de íons tóxicos e 

seus respectivos efeitos (DIAS; BLANCO, 2010). Estas respostas dependerão da 

sensibilidade de cada cultura, em resposta ao estresse salino. 

Portanto, são importantes estudos que avaliem as limitações das culturas 

ocasionadas pelas condições que interferem na produção vegetal, sejam pelos 

gases causadores do efeito estufa ou pela salinidade da água de irrigação 

Dessa forma, objetivou-se estudar a tolerância da mini melancia à salinidade, 

bem como verificar se a tolerância dessa cultura à salinidade pode ser afetada pelo 

incremento de CO2 atmosférico. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 A cultura da melancia 

A melancia (Citrulllus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai) é uma curcubitácea 

originária do continente africano (LORENZI et al., 2006), sendo cultivada em 

diversos países, como a China, o Irã, a Turquia e o Brasil (DIAS; REZENDE, 2010). 

No Brasil, os principais estados produtores são o Rio Grande do Sul (346.454 Mg), a 

Bahia (338.365 Mg) e São Paulo (191.884 Mg), respondendo por 42,69% de toda 

produção nacional (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - 

IBGE, 2010). A produtividade média dessa frutífera, em condições brasileiras, 

alcança valores de 21.622 Kg ha-1 (IBGE, 2010). 

A melancieira é uma planta herbácea e anual, que apresenta crescimento 

rasteiro, ramificações sarmentosas e pubescentes. Os frutos são do tipo baga, com 

formato variando em função da cultivar. Várias são as cultivares plantadas nas 

diferentes regiões produtoras; algumas merecem destaque como a Chaleston Gray, 

a Crimson Sweet, a Fairfax e a Sugar Baby (LORENZI et al., 2006).  

O fruto da melancieira é consumido normalmente in natura, apresentando-se 

rico principalmente em água (94,34%). Na composição nutricional da melancia, 

pode-se ainda ser observada a presença de cinzas (0,17%), proteínas (0,51%), 

lipídios totais (0,11%), carboidratos totais (4,87%) e fibra alimentar total (0,17%) 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 2011). 

É uma frutífera tipicamente tropical, desenvolvendo-se sob temperaturas de 23 

a 28 °C. Com relação ao fotoperíodo, a cultura exige dias longos e com boa 

luminosidade (SOUZA et al., 2008). As condições de umidade relativa do ar não 

devem ser altas, pois predispõem as plantas e os frutos às doenças (ANDRADE JR. 

et al., 1998). Quanto à necessidade hídrica média por planta, observam-se variações 

de 10 a 21 litros por dia, destacando-se que, o consumo mais intenso ocorre durante 

as fases de alongamento das ramas, floração e enchimento dos frutos (SOUZA et 

al., 2008). Os solos para cultivo da melancia devem ser de textura leve e com boa 

drenagem (ANDRADE JR. et al., 1998). 

A melancieira é afetada por várias doenças e pragas, que comprometem a 

quantidade e a qualidade da produção da cultura. Dentre as doenças, se destacam 

os tombamentos ocasionados por Fusarium, Pythium, Phytophthora e Rhizoctonia 

solani; a murcha de Fusarium (Fusarium oxysporum ), o míldio (Pseudoperonospora 

cubensis) e o oídio (Podosphaera xanthii) (AGROFIT, 2013). Dentre as pragas, 
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destacam-se os pulgões (Aphis gossypii) e a broca das cucurbitáceas (Diaphania 

nitidalis e D. hyalinata) (ANDRADE JR. et al., 1998). 

A colheita da cultura deve ser realizada quando os frutos atingirem o ponto de 

maturação, chamado de ponto de colheita. O ponto de colheita pode ser identificado 

de acordo com algumas características, como: secamento da gavinha e do 

pedúnculo próximo ao fruto, coloração da parte inferior do fruto em contato com o 

solo (passa de branco para amarelado) e medição do conteúdo de açúcares (°Brix) 

(ANDRADE JR. et al., 1998). O ciclo da cultura pode variar de 60 a 120 dias; 

entretanto, a maioria das cultivares comerciais apresenta ciclos variando de 70 a 85 

dias (SOUZA et al., 2008). 

Atualmente existe uma tendência de mudança na sociedade: o aumento das 

pessoas que vivem só e das famílias cada vez menores, criando uma demanda para 

porções pequenas de alimentos. Alguns frutos são conhecidos pelo seu tamanho 

elevado, como é o caso da melancia.  

Para esse público, que prefere consumir frutos menores que podem ser 

consumidos de uma só vez, existe no mercado melancias pequenas, denominadas 

mini melancias. Além dessa característica, a mini melancia também apresenta 

características físico-químicas similares à melancia comum e ocupa pouco espaço 

na geladeira. 

As mini melancias apresentam frutos com peso variando de 1 a 3 Kg. Em 

média, um fruto pode servir de duas a quatro pessoas. Além do tamanho, a 

coloração e a ausência de sementes em algumas cultivares aumentam o valor 

agregado desse fruto, constituindo-se em um bom retorno financeiro para o produtor. 

O sistema de produção da mini melancia pode ser realizado diretamente no campo 

de forma rasteira sobre o solo. Mas, para a produção em ambiente protegido, o 

cultivo tutorado com condução vertical das plantas é o mais indicado para a 

produção de mini melancia (CAMPAGNOL, 2009). 

 

2.2 Qualidade da água de irrigação 

2.2.1 Aspectos Gerais 

A irrigação é uma das principais técnicas para obtenção da demanda 

necessária de alimentos, visando atender o acelerado crescimento populacional. 

Essa tecnologia torna áreas áridas e semiáridas em agricultáveis, além de suprir as 
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necessidades hídricas não atendidas pela precipitação em regiões úmidas 

(MEDEIROS; NASCIMENTO; GHEYI, 2010). 

Toda e qualquer água de irrigação contém sais, mesmo em pequenas 

concentrações, podendo acarretar salinização dos solos em poucos anos. 

(MEDEIROS; NASCIMENTO; GHEYI, 2010). A drenagem pode viabilizar o controle 

da salinidade, retirando o excesso de água e sal da zona radicular, bem como 

evitando a ascensão do lençol freático e consequentemente a salinização do solo 

(MANTOVANI et al., 2009) 

Alguns países já possuem empreendimentos agrícolas em que as culturas são 

irrigadas com água salobra. Várias são as estratégias de manejo estudadas para 

utilização de águas salina na agricultura. Dentre essas, pode-se citar a escolha de 

espécies tolerantes à salinidade, a mistura e a substituição de águas de diferentes 

qualidades, as práticas de manejo da irrigação e o manejo do solo, entre outras 

(LACERDA et al.,2010). 

   

2.2.2 Critérios de avaliação da qualidade da água para irrigação 

Dentre os parâmetros estudados para a determinação da qualidade da água, 

os mais usuais são a condutividade elétrica da água (CEa) e a razão de adsorção de 

sódio (RAS). A CEa determina a capacidade que a água possui de conduzir 

eletricidade; quanto menor o valor desse parâmetro, mais pura a água será. A RAS é 

calculada por uma equação que utiliza o sódio, o magnésio e cálcio presentes na 

água e é, em conjunto com a CEa, um parâmetro utilizado para estimar o risco de 

sodicidade (HOLANDA et al., 2010). 

Quanto ao risco de salinidade, existem quatro classes relacionadas com a 

condutividade elétrica C1( < 0,75 dS.m-1), C2 (0,75-1,5 dS.m-1), C3 (1,5-3,0 dS.m-1) e 

C4 (> 3,0 dS.m-1), que correspondem a risco de salinidade baixo, médio, alto e muito 

alto, respectivamente. Para o risco de sodicidade, existem três classes relacionadas 

com a RAS e a condutividade elétrica da água, sendo essas a S1, S2 e S3, que 

correspondem a risco baixo, médio e alto, respectivamente, de problemas de 

infiltração no solo causados pela sodicidade da água (HOLANDA et al., 2010). 
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2.3 Salinidade na Agricultura 

Nos climas árido e semi-árido, geralmente as chuvas não são suficientes para 

lavar e/ou transportar os sais solubilizados das rochas e dos minerais, ocasionando, 

consequentemente, o armazenamento dos mesmos ao longo do perfil do solo (UFC, 

1993). Tal fato influencia diretamente a qualidade das fontes de águas, tanto para o 

consumo humano quanto para utilização na irrigação. Em algumas regiões de clima 

semi-árido, onde o período chuvoso é curto, o aparecimento de intensas 

precipitações promove o deslocamento de sais de uma área de melhor para uma 

área de pior drenagem. Como nestas regiões há predomínio da evaporação sobre a 

precipitação, os sais se acumulam na camada superficial do solo, provocando a 

formação de solos salinos (QUEIROZ et al., 2010).   

No Brasil, o problema com a salinidade do solo encontra-se, principalmente, na 

região do polígono das secas, a qual possui uma área de 950.000 Km² distribuída 

em oito estados da região Nordeste e no norte do estado de Minas Gerais. Nessa 

região, é comum a ocorrência de solos com caráter sódico e solódico, associados 

com materiais de origem do pré-cambriano, como gnaisses e granitos (OLIVEIRA, 

1997). Um levantamento realizado em 1991 nas áreas irrigadas administradas pelo 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS revelou que dos 26 

perímetros irrigados, apenas três não tinham problemas de salinidade. A principal 

causa da salinidade nestas áreas foi a deficiência no sistema de drenagem, sendo 

que a qualidade da água aparece como causa menos importante para salinização 

dos solos (GHEYI, 2000). 

Quanto à captação de água para irrigação, os grandes reservatórios, 

geralmente, contêm água de boa qualidade, com pequena variação de sais na 

composição ao longo do ano. Somente nos pequenos e médios açudes, nos poços 

amazonas e naturais, e nos leitos de rios e riachos existe considerável variação de 

sais na água ao longo do ano (HOLANDA et al., 2010), com a concentração máxima 

de sais sendo verificada no final do período seco (WRIGTH, 1981). Entre a estação 

chuvosa e seca, ocorre aumento da concentração do sódio e do cloro, e a 

diminuição do cálcio, do potássio, e, principalmente do bicarbonato (LEPRUN, 1983). 

Essa variação da concentração de sais na água, dependerá da zona climática, 

da fonte de água, do trajeto percorrido, da época do ano, da geologia da região e do 

desenvolvimento da irrigação (HOLANDA et al., 2010). Assim, evidencia-se que no 
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período de maior demanda hídrica pelas culturas ocorrerá o período com maior 

concentração de sais nas águas superficiais. 

 

 

2.4 Efeitos dos sais sobre a planta 

O efeito osmótico ocasionado pela salinidade pode causar danos no 

crescimento e no desenvolvimento das plantas; a elevada concentração salina 

diminui o potencial osmótico do solo, dificultando a absorção da água contida no 

solo pela planta. Isso acarreta em redução da abertura estomática, o que limita a 

assimilação líquida de CO2, reduzindo a produção de fotoassimilados e a 

produtividade vegetal (BERNSTEIN et al., 1993; MUNNS, 2008). 

Outra forma dos sais afetarem as plantas é pelo seu efeito tóxico, que é 

caracterizado pelo acúmulo de íons específicos na planta como o cloreto, o sódio e o 

boro. Por exemplo, o excesso de cloreto e sódio no protoplasma ocasiona distúrbios, 

afetando a fotofosforilação, a cadeia respiratória, a assimilação de nitrogênio e o 

metabolismo das proteínas (MUNNS, 2008). Os danos às plantas ocorrem quando 

os íons tóxicos são absorvidos em quantidades significativas, junto com a água 

absorvida pelas raízes. Uma vez absorvidos, os íons são transportados às folhas 

onde se acumulam, em função do processo de transpiração. No geral, a acumulação 

dos íons em concentrações tóxicas demoram certo tempo e os sintomas visuais dos 

danos desenvolvem-se muito lentamente.  

Por fim, a salinidade pode afetar as plantas devido a um desbalanço 

nutricional, em que o excesso de íons no solo inibe a absorção de outros íons. Por 

exemplo, quando a concentração de sódio e cloro no solo é alta, a absorção de 

nutrientes minerais como o nitrato, o cálcio e o potássio são reduzidos (LARCHER, 

2000).  

A magnitude dos danos depende do tempo, da concentração, da tolerância da 

cultura e do volume de água transpirado. Em clima quente, ou durante a parte mais 

quente do ano, a acumulação de íons tóxicos para a mesma cultura é mais rápida 

que em climas mais frios ou durante a estação mais fria do ano, quando os sintomas 

visuais são mínimos ou não existem (AYERS; WESTCOT, 1991). 

O efeito mais facilmente observado da salinidade sobre as plantas é a redução 

do crescimento, e por consequência, da produção. Assim, tanto as halófitas quanto 

as glicófitas sofrem inibição do crescimento em níveis crescentes de salinidade, 
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sendo que os efeitos são bem mais drásticos nas últimas. Porém, a sensibilidade à 

salinidade não difere apenas entre espécies, mas também entre variedades ou 

cultivares de uma mesma espécie, e nas diferentes fases do ciclo da planta (MAAS; 

HOFFMAN, 1977; FAGERIA; GHEYI, 1997). Além disso, podem ser observados 

sintomas de nanismo, inibição do crescimento radicular, adiamento no 

desenvolvimento de gemas apicais, redução da área foliar, necrose nas raízes, nas 

gemas e nas margens das folhas, provocando a morte das células. 

 

 

2.5 Mudanças climáticas e a produção vegetal 

As mudanças no estado do clima que podem ser identificadas observando-se 

as médias e/ou as variabilidades de suas propriedades, e que persistem por um 

extenso período como décadas, são chamadas de mudanças climáticas (IPCC, 

2014). Com o crescimento contínuo das emissões de gases causadores do efeito 

estufa, pode-se observar níveis elevados de aquecimento no planeta (IPCC, 2014). 

Tais efeitos relacionados à mudança do clima apresentam impactos na saúde 

humana, na produção de alimentos, nos ecossistemas e no abastecimento hídrico.  

O acréscimo de CO2 na atmosfera, em conjunto com outros gases como o 

metano, o óxido nitroso e o vapor d’água, atuam diretamente no efeito estufa 

(FAGUNDES et al., 2010). Esses gases absorvem a energia eletromagnética e, 

como consequência, ocorre o aumento da temperatura ambiente. 

Por outro lado, o CO2 é um elemento fundamental na fotossíntese das plantas. 

Maiores quantidades desse gás na atmosfera resultam, até certo ponto, em 

aumentos da produção vegetal (FAGUNDES et al., 2010; PIMENTEL, 2011). Este 

fato é principalmente constatado em plantas C3, quando se compara com as plantas 

C4. Nas plantas C3, há a presença da enzima ribulose 1-5 bifosfato carboxilase-

oxigenase (Rubisco), que é responsável pela carboxilação primária, envolvendo o 

processo metabólico que governa a fotossíntese. No caso das plantas C4, a 

resposta ao aumento de CO2 é menor, pois esse grupo de plantas possui 

mecanismos mais eficientes para utilização do CO2 na fotossíntese (TAIZ; ZEIGER, 

2004).  

Do início do século XX até os dias atuais, a utilização benéfica do gás 

carbônico (CO2) é marcante, principalmente no enriquecimento de ambientes 

protegidos para cultivo de hortaliças, flores e frutas, com a finalidade de aumento na 
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produção. Teoricamente, o enriquecimento da atmosfera da estufa com CO2, até 

determinada concentração, promoveria a diminuição da respiração, da 

fotorespiração e o aumento da fotossíntese, proporcionando um maior 

desenvolvimento das plantas (LORENZO-MINGUEZ; MAROTO, 1990). 

No entanto, observa-se atualmente uma tendência de incremento do CO2 

atmosférico devido a fatores naturais e antropogênicos. Em algumas espécies 

vegetais, a alta concentração de CO2 na atmosfera torna-se um fator não favorável à 

produção e/ou produtividade. Quando a taxa de expansão foliar, bem como a 

translocação de nutrientes são constantes, ou acompanham o crescimento da taxa 

de fotossíntese líquida, há o favorecimento do desenvolvimento vegetal (BRAVDO, 

1986). Para obtenção de um aumento na fotossíntese da ordem de 20 a 25%, basta 

a concentração de CO2 ser elevada para valores entre aproximadamente 700 e 1000 

μL.L-1 (ANDRIOLO, 1999); tal processo ocorre pelo aumento da eficiência das 

reações enzimáticas e pela diminuição da fotorespiração da planta. Entretanto, com 

o aumento da temperatura, dependendo da magnitude, pode haver danos ou morte 

das plantas. Portanto, é importante estudar os efeitos que o incremento do CO2 na 

atmosfera poderá ocasionar na produção agrícola. 
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3 IRRIGAÇÃO COM ÁGUA SALINA NA PRODUÇÃO E QUALIDADE DE FRUTOS 

DA MINI MELANCIA CV. SMILE 

 
Resumo 

Com o objetivo de estudar a tolerância à salinidade da água de irrigação na 
mini melancia cv. Smile, um experimento foi desenvolvido em casa de vegetação do 
Departamento de Engenharia de Biossistemas da ESALQ/USP. O delineamento 
experimental adotado foi em blocos casualizados. As plantas foram irrigadas com 
cinco níveis de salinidade (S1=1,0; S2=2,0; S3=3,0; S4=4,0 e S5=5,0 dS m-1). Ao 
término do experimento, avaliou-se as plantas e as variáveis físico-químicas dos 
frutos. A salinidade afetou negativamente as variáveis comprimento do ramo 
principal, diâmetro do caule, número de folhas, número de ramos secundários, 
massa e área foliar. Para as variáveis físico-químicas dos frutos, a salinidade reduziu 
a massa, o diâmetro e o pH do fruto, e elevou o teor de vitamina C. Com os 
resultados obtidos, infere-se que a mini melancia cv. Smile é moderadamente 
sensível à salinidade. 
 
Palavras-chave: Estresse salino; Condutividade elétrica; Trocas gasosas 
 
Abstract 

The purpose of this study was to evaluate the salt tolerance in mini 
watermelon (cv. Smile). The experiment was carried out in a greenhouse of the 
Department of Biosystems ESALQ/USP. The experiment design was a randomized 
block. The plants were irrigated with five levels of salinity (S1 = 1.0; S2 = 2.0; S3 = 3.0; 
S4 = 4.0 and S5 = 5.0 dS m-1). At the end of the experiment, the plants and the 
physical and chemical variables of the fruit were evaluated. The salinity negatively 
affected the variables length of the main branch, stem diameter, number of leaves, 
number of branches, mass and leaf area. Regarding the physical and chemical 
characteristics of fruits, the salinity reduced the mass, diameter and the pH of the 
fruit, but raised its vitamin C content. Overall our dataset suggests the mini 
watermelon (cv. Smile) is moderately sensitive to salinity. 

 
Keywords: Salt stress; Electrical conductivity; Gas exchange 

 
3.1 Introdução 

A melancia (Citrulllus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai) é uma curcubitácea 

originária do continente africano (LORENZI et al., 2006), sendo cultivada em 

diversos países, como a China, o Irã, a Turquia e o Brasil (DIAS; REZENDE, 2010). 

No Brasil, os principais estados produtores são o Rio Grande do Sul (346.454 Mg), a 

Bahia (338.365 Mg) e São Paulo (191.884 Mg), respondendo por 42,69% de toda 

produção nacional (IBGE, 2010). A produtividade média dessa frutífera, em 

condições brasileiras, alcança valores de 21.622 Kg.ha-1 (IBGE, 2010).  

A melancia é uma frutífera tipicamente tropical, desenvolvendo-se sob 

temperaturas entre 23 a 28°C. É cultivada no campo em sistemas rasteiro, com 
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produção principalmente de frutos grandes, com peso variando de 6 a 25 Kg 

(CAMPAGNOL, 2009). Entretanto, tem ocorrido mudança na sociedade, que vem 

apresentando famílias cada vez menores e consequentemente, há um aumento na 

preferência por frutos menores, com por exemplo a mini melancia. Além do tamanho, 

a coloração e a ausência de sementes em algumas cultivares aumentam o valor 

agregado, constituindo-se em um bom retorno financeiro para o produtor. O sistema 

de produção da mini melancia pode ser realizado diretamente no campo, de forma 

rasteira sobre o solo. Mas para a produção em ambiente protegido, o cultivo tutorado 

com condução vertical das plantas é o mais indicado para a produção da mini 

melancia, devido ao maior adensamento de plantas e a uniformidade da cor da 

casca do fruto (CAMPAGNOL, 2009). 

Atualmente, com os problemas relacionados à disponibilidade hídrica, existe 

questionamento sobre a alta quantidade de água doce destinada para a agricultura. 

Estima-se que dos 90% da água doce disponível para o consumo humano, 70% seja 

destinado para a agricultura e 22% para a indústria (JOHN; MARCONDES, 2010). 

Dessa forma, a utilização de águas residuais ou de baixa qualidade pela agricultura 

seria uma boa opção, especialmente em épocas de escassez hídrica, assim como 

para regiões com pouca disponibilidade desse recurso natural. 

Altas concentrações de sal na água e no solo podem afetar o crescimento dos 

vegetais, uma vez que a salinidade inibe o crescimento das plantas, em função dos 

efeitos osmótico e tóxico (MUNNS, 2008). As funções fisiológicas e bioquímicas 

podem ser influenciadas pelo excesso de sais, resultando em distúrbio das relações 

hídricas, alterações na absorção e na utilização de nutrientes (DIAS; BLANCO, 

2010). Essas respostas da planta ao estresse salino estão relacionadas à 

sensibilidade e/ou à tolerância de cada cultura à salinidade.  

A investigação da tolerância da cultura ao estresse salino permite descobrir se 

a planta é apta para ser produzida com água de baixa qualidade, sem redução 

sensível da produção. 

Dessa forma, objetivou-se com esse trabalho estudar a tolerância da mini 

melancia a diferentes níveis de salinidade da água de irrigação. 

 
3.2 Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em uma área experimental do Departamento de 

Engenharia de Biossistemas da ESALQ/USP (Piracicaba, SP). Segundo Sentelhas 
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(1998), o clima da região, pela classificação de Koppen, é do tipo Cwa, tropical 

úmido, com temperaturas do mês mais quente superior a 22 ºC e do mês mais frio 

inferior a 18 ºC. 

As mudas de mini melancia foram produzidas por empresa particular, 

localizada no município de Piracicaba. As sementes de mini melancia cv. Smile 

foram semeadas em bandejas plásticas, com substrato de fibra de coco e cobertas 

com vermiculita.  

O transplantio foi realizado 35 dias após a semeadura, quando as plântulas 

apresentavam o primeiro par de folhas definitivas. Para a realização do experimento, 

foram utilizados vasos de polietileno preto (8 L de capacidade) contendo substrato 

comercial Top Garden Floreira. O substrato comercial possuía em sua composição 

casca de pinos, turfa, carvão, macro e micro nutrientes (pH=5,8 + 0,5). Os vasos 

foram mantidos em casa de vegetação, espaçados 1 metro entre fileiras e 0,45 

metro entre vasos, com condução vertical (CAMPAGNOL, 2009) (Anexo A).  

O experimento foi montado em casa de vegetação com cobertura de polietileno 

de baixa densidade (PEBD), transparente, com 0,10 mm de espessura, tratada 

contra a ação de raios ultravioletas e em formato tipo arco, com 6,40 m de largura e 

36 m de comprimento. As paredes laterais e frontais foram confeccionadas com telas 

de sombreamento e o rodapé de 0,30 m em concreto armado. A casa de vegetação 

também possuia cortinas de plástico transparente com espessura de 0,10 mm, e 

dispositivo de levantamento durante o dia para manejo da temperatura e proteção 

contra chuvas e ventos excessivos.  

A irrigação utilizada foi a localizada, por gotejamento, aplicando-se a demanda 

hídrica requerida, estimada com auxílio de tensiômetros instalados em cada 

tratamento. Foi realizada previamente a curva de retenção de umidade do substrato 

comercial em vasos de 8 L em função da tensão medida nos tensiômetros.  

Foram testadas doses crescentes de salinidade para obtenção da curva de 

resposta da produção (g.fruto-1) em função da condutividade elétrica da água (CEa) 

de irrigação. Foram utilizados os sais cloreto de sódio e cloreto de cálcio na 

proporção 2:1, com a finalidade salinizar artificialmente a água de irrigação. Dessa 

forma, com auxílio de um condutivímetro digital, obtiveram-se diferentes valores de 

condutividade elétrica para água de irrigação (0,3; 1,0; 2,0; 3,0 e 4,0 dSm-1).  

Foram adicionados a essas águas, os adubos recomendados para fertirrigação 

dessa cultura, obedecendo às recomendações para as fases de desenvolvimento da 
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cultura descrita por Campagnol (2009) (Anexo B). Dessa forma, obteve-se os 

tratamentos compostos por cinco soluções nutritivas (águas salinas + adubos) com 

as respectivas condutividades elétricas: S1 = 1, S2 = 2, S3 = 3, S4 = 4 e S5 = 5 dSm-1 

à 25ºC +0,2 dSm-1.  

Os tratamentos foram dispostos em blocos ao acaso, com quatro repetições 

(cada repetição = três vasos, com uma planta por vaso). 

Para cada tratamento havia um tanque com capacidade de 500 l, motobomba 

associada a sistema de filtros, com a finalidade de deter possíveis resíduos em 

suspensão na água; a irrigação era realizada por tubos de polietileno de ½ polegada 

e gotejadores associados à microtubos. 

Acima de cada bloco experimental, na altura de 2,2 m, passava um arame 

sustentado por mourões de concreto e desse arame descia um fitilho plástico até 

cada vaso. À medida que a planta crescia, o ramo principal era enrrolado no fitilho 

plástico. Dessa forma, conduziu-se verticalmente a planta até que essa alcançasse 

os 2,2 m, para que então fosse realizado o corte do meristema apical do ramo 

principal (ANEXO1). 

Do substrato do vaso até uma altura entre 0,4 a 0,5 m, foram eliminadas todas 

as folhas e ramos secundários da planta, com a finalidade de descartar folhas 

velhas, melhorar a circulação de ar e diminuir a incidência de doenças. Em cada 

ramo secundário foram deixadas as quatro primeiras folhas e descartado o restante 

deste ramo (Anexo A). 

Desde o início do florescimento foram polinizadas diariamente, manualmente 

todas as flores femininas que estavam no ramo principal até a altura de 1,5 m da 

base da planta. Quando os frutos apresentavam diâmetro aproximado de 0,10 m, 

estes eram ensacados em redes de nylon e colocados suspensos, evitando assim o 

desprendimento do fruto da planta devido ao seu peso. Foi deixado apenas um fruto 

por planta, eliminando-se os demais. 

Ao final do experimento, no dia da colheita dos frutos, utilizou-se o ramo 

principal das plantas de mini melancia para se obter o comprimento do ramo 

principal (CR), o diâmetro do caule (DC), o número de folhas (NF) e número de 

ramos secundários (NR).  

As trocas gasosas foram determinadas utilizando-se um analisador de gás no 

infravermelho (IRGA) LCpro, obtendo-se as variáveis transpiração (E), condutância 

estomática (Gs) e taxa fotossintética (A) durante a floração (36 dias após o 
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transplantio) e durante a frutificação (50 dias após o transplantio). A câmara de 

leitura desse aparelho foi padronizada com luz constante de 850 µmol de fótons m-2 

s-1 e temperatura de 28 ºC para todas as medições realizadas.  

Para a obtenção das variáveis relacionadas às trocas gasosas, foi utilizada a 

primeira folha madura (tamanho e cor) de cada planta, localizada a 1,5m acima do 

substrato.  

Ao fim do experimento, mediu-se a área foliar (AF) por meio do medidor 

eletrônico CI-203CA (CID Bio–Science), mensurando-se as folhas do ramo principal 

de cada planta. Dessas folhas, também foi obtida a massa fresca da folha (MFF), 

mensurada por intermédio de uma balança de bancada. Após secas em estufa de 

circulação forçada na temperatura de 60 ºC, foi mensurada em balança digital a 

massa seca das folhas (MSF) e pela diferença entre a MSF e MFF estimou-se o teor 

de água na folha (TAF).  

Para avaliação físico-química dos frutos, foram colhidos oito frutos, sendo dois 

de cada bloco, totalizando 40 frutos. Os frutos foram coletados e conduzidos ao 

Laboratório de Frutas e Hortaliças do Departamento de Agroindústria, Alimentos e 

Nutrição da ESALQ/USP. Nos frutos foram analisadas as seguintes variáveis físicas: 

massa (MF), diâmetro (DF), diâmetro da polpa (DP), espessura da casca (EC) e 

firmeza da polpa (FP). Além disso, foram analisadas as variáveis químicas: pH (pH), 

ácido ascórbico (VC),  sólidos solúveis (SS), acidez titulável (AT) e relação sólidos 

solúveis/ acidez titulavel (SS/AT) da polpa. 

A análise instrumental da cor da polpa foi realizada por intermédio de um 

colorímetro Kônica Minolta CR 400. Foram analisadas as seguintes variáveis: L = 

luminosidade (zero = preto e 100 = branco) a (-80 até zero = verde, do zero ao +100 

= vermelho) b (-100 até zero = azul, do zero ao + 70 = amarelo). Foram realizadas 

três medidas para cada fruto. 

Os resultados obtidos foram submetidos a análise de variância; quando esta 

apresentou significância, utilizou-se análise de regressão para obtenção do melhor 

modelo de ajuste aos dados. 

 

3.3 Resultados e Discussão 

O comprimento do ramo principal  (CR), o diâmetro do caule (DC), o número de 

folhas (NF) e o número de ramos secundários no ramo principal (NR) foram afetados 

pela salinidade (Tabela 4.1). Apesar de apresentar tendência de diminuir em função 
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do aumento da concentração da água de irrigação (CEa), a variável diâmetro do 

caule não apresentou ajuste linear. Provavelmente em virtude da alta variação dos 

resultados dessa variável, que pode ser constatada pelo coeficiente de variação de 

39,3%.  

 

Tabela 4.1 - Resumo da análise de variância para as variáveis Comprimento do ramo (CR), diâmetro 
do caule (DC), número de folhas do ramo principal (NF) e número de ramos secundários 
no ramo principal (NR) de plantas de mini melancia cv. Smile irrigadas com água de 
diferentes concentrações salinas (1, 2, 3, 4 e 5 dSm

-1
) - Piracicaba - 2015 

  Quadrado médio 

F,V, G.L. CR DC NF NR 

Salinidade (S) 4 0,3119** 1,1218* 222,773* 15,258** 

Bloco (C) 3 0,2043** 1,3807* 181,42ns 1,09ns 

Resíduo 43 0,0410 0,3711 69,1014 2,8304 

CV (%) 10,2 12,5 22,6 39,3 

* e ** significativo em nível de 5 e 1 % de probabilidade pelo teste F, respectivamente; ns: não 
significativo. 

 

As demais variáveis CR, NF e NR apresentaram redução de 4,5; 4,8 e 12,4%, 

respectivamente, para cada incremento unitário da condutividade elétrica da água de 

irrigação (Figura 4.1). 

A massa fresca das folhas (MFF), a massa seca das folhas (MSF), o teor de 

água na folha (TAF) e a área foliar (AF) foram afetados significativamente pela 

salinidade (Tabela 4.2). A variável TAF apresentou o menor percentual de redução 

(1,7%) para cada incremento unitário da condutividade elétrica da água de irrigação. 

As demais variáveis MF, MS e AF apresentaram redução de 8,5; 4,3 e 13,4%, 

respectivamente, quando se eleva 1dSm-1 na água de irrigação (Figura 4.2). 
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Figura 4.1 – Comprimento do ramo principal (CR), diâmetro do caule (B), número de folhas no ramo 

principal (C) e número de ramos secundários no ramo principal (D) de plantas de mini 
melancia vc. Smile em função das concentrações salinas da água de irrigação. ** e 
*:significativo em nível de 1 e 5% de probabilidade pelo teste F, respectivamente; ns: não 
significativo 

 
Tabela 4.2 - Resumo da análise de variância para as variáveis massa fresca das folhas (MFF), massa 

seca das folhas (MSF), teor de água nas folhas (TAF) e área foliar (AF) de plantas de 
mini melancia cv. Smile irrigadas com água de diferentes concentrações salinas (1, 2, 3, 
4 e 5 dS

.
m

-1
) - Piracicaba- 2015 

  Quadrado médio 

F,V, G.L. MFF MSF TAF AF 

Salinidade (S) 4 952,83** 9,8984* 20,836** 4188411* 

Bloco (C) 3 61,452ns 1,6704ns 0,3806ns 2402360ns 

Resíduo 12 64,7265 3,2357 1,3340 873247 

CV (%) 9,6 9,8 1,4 37,28 

* e ** significativo em nível de 5 e 1 % de probabilidade pelo teste F, respectivamente; ns: não 
significativo  
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Figura 4.2 - Massa fresca foliar (A), massa seca foliar (B), teor de água na folha (C) e área foliar das 

folhas do ramo principal (D) de plantas de mini melancia cv. Smile em função das 
concentrações salinas da água de irrigação. **:significativo em nível de 1% de 
probabilidade pelo teste F. 

 
Alguns trabalhos confirmam o efeito negativo da salinidade sob a massa seca, 

altura de planta e o número de folhas, para cultura do milho (AKBARI et al., 2015); 

altura de planta, diâmetro do caule, número de folhas, área foliar, e massa seca das 

folhas de berinjela (LIMA et al., 2015); e no teor de água, massa fresca e seca da 

parte aérea do manjericão (BIONE et al., 2014). 

Segundo Munns e Tester (2008), a diminuição da área foliar em função do 

estresse ocasionado pela salinidade está relacionada à dificuldade da planta em 

absorver água do solo (estresse osmótico). Consequentemente, a diminuição da 

área foliar ocasionará redução da área para transpiração da planta, diminuindo a 

liberação de água pelas folhas e mantendo o solo mais úmido. 

Os resultados observados na Figura 4.2 corroboram com os de Prisco e 

Gomes Filho (2010) que relatam que essas alterações morfológicas das plantas se 

devem ao fato de haver um desbalanço hídrico, nutricional e hormonal.  

Entretanto, algumas plantas sob estresse salino tendem a aumentar o 

conteúdo de água no tecido vegetal, em uma tentativa de diminuir a concentração de 

íons nesse tecido, como observado por Sousa (2011). Este fato não foi observado 

no presente estudo. 
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As variáveis referentes às trocas gasosas: transpiração (E), condutância 

estomática (gs) e taxa fotossintética (A) não foram afetadas pela salinidade durante 

as avaliações realizadas na floração e na frutificação (Tabelas 4.3 e 4.4). A variável 

E apresentou tendência a diminuir em função do aumento da salinidade da água de 

irrigação (CEa), tanto durante a floração quanto na frutificação, mas não apresentou 

ajuste linear significativo (Figura 4.3-A). O comportamento dos dados das demais 

variáveis gs e A podem ser observado na Figura 4.3. 

 
Tabela 4.3 - Resumo da análise de variância para as variáveis: transpiração (E), condutância 

estomática (gs) e taxa fotossintética (A) das plantas de mini melancia cv. Smile durante 
a floração e irrigadas com água de diferentes concentrações salinas (CEa de 1, 2, 3, 4 
e 5 dS

.
m

-1
) - Piracicaba- 2015 

  Quadrado médio 

F,V, G.L. E gs A 

Salinidade (S) 4 0,334ns 0,00158ns 3,9008ns 

Bloco (C) 2 1,976** 0,0151* 43,89** 

Resíduo 38 0,239 0,0037 3,3773 

CV (%) 10,7 22,5 9,8 

ns:não significativo; * e ** significativo em nível de 5 e 1% de probabilidade pelo teste F 
respectivamente  
 
Tabela 4.4 - Resumo da análise de variância para as variáveis: transpiração (E), condutância 

estomática (gs) e taxa fotossintética (A) das plantas de mini melancia cv. Smile durante 
a frutificação e irrigadas com água de diferentes concentrações salinas (CEa de 1, 2, 
3, 4 e 5 dS

.
m

-1
) - Piracicaba- 2015 

  Quadrado médio 

F,V, G.L. E gs A 

Salinidade (S) 4 0,1683ns 0,0029ns 3,8246ns 

Bloco (C) 2 0,6594ns 0,020** 1,4119ns 

Resíduo 38 0,2065 0,00255 4,4683 

CV (%) 9,8 16,3 10,5 

ns:não significativo;  **: significativo em nível de 1 % de probabilidade pelo teste F. 
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Figura 4.3 - Transpiração (A), condutância estomática (B) e taxa fotossintética (C) das plantas de mini 

melancia cv. Smile em duas fases de desenvolvimento em função das concentrações 
salinas da água de irrigação. 

 
Apesar de não apresentar diferença significativa durante a floração e 

frutificação, observa-se uma tendência de diminuição da transpiração das plantas de 

mini melancia em função do aumento da salinidade. Este comportamento, em menor 

escala, também pode ser observado na condutância estomática. Segundo Munns e 

Tester (2008), a resposta estomática é, sem dúvida, induzida pelo efeito osmótico do 

sal em torno da raiz; a transpiração, assim como o potencial de água na folha, são 

mecanismos importantes para tolerância da planta à salinidade.  

Referentes às variaveis físicas massa do fruto (MF), diâmetro do fruto (DF) e 

diâmetro da polpa (DP), estas foram afetadas significativamente pela salinidade 

(Tabela 4.5). Para as demais variáveis: espessura da casca (EC) e textura da polpa 

do fruto (TPF) não houve efeito significativo da salinidade. Observou-se redução de 

8,3; 3,7 e 3,7%, respectivamente para as variáveis MF, DF e DP para cada 

incremento unitário da condutividade elétrica da água de irrigação (Figura 4.4). Os 

comportamentos dos dados das variáveis DC e TPF podem ser observados na 

Figura 4.5. 
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Tabela 4.5 - Resumo da análise de variância para as variáveis: massa (MF), diâmetro (DF), diâmetro 
da polpa (DP), espessura da casca (DC) e textura da polpa (TPF) de frutos de mini 
melancia cv. Smile irrigadas com água de diferentes concentrações salinas (CEa de 1, 
2, 3, 4 e 5 dS

.
m

-1
) - Piracicaba- 2015 

   Quadrado médio 

F,V, G.L. MF DF DP EC TPF 

Salinidade (S) 4 266167** 633,03** 508.912** 16,600ns 0.924ns 

Bloco (C) 3 19440ns 23,691ns 32.733ns 22,158ns 0,791ns 

Resíduo 32 12741 30,65 32,26 9,746 0,953 

CV (%) 11,0 4,2 4,7 29,2 38,2 

ns: não significativo; * e ** significativo em nível de 5 e 1 % de probabilidade pelo teste F 
respectivamente  

 

 
 Figura 4.4 - Peso (A), diâmetro (B) e diâmetro da polpa (C) de frutos de mini melancia cv. Smile em 

função das concentrações salinas da água de irrigação. **: significativo em nível de 1 % 
de probabilidade pelo teste F. 

 
 

 
Figura 4.5 - Diâmetro da casca (A) e textura da polpa (B) de frutos de mini melancia cv. Smile em 

função das concentrações salinas da água de irrigação. 
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Medeiros et al. (2008), trabalhando com dois híbridos de melão, também 

observaram que o aumento da salinidade da água de irrigação resultou na 

diminuição da massa dos frutos, com redução de 13,1% do tratamento mais salino 

(4,5 dS.m-1) em comparação com o tratamento com menor salinidade (1,1 dS.m-1). 

Ao se analisar os resultados obtidos por Teodoro et al. (2004), verifica-se que esses 

autores, trabalhando com lâmina de irrigação na cultura da melancia (Citrullus 

Lanatus), registraram que a produtividade da melancia foi influenciada pela falta de 

água no solo, com resposta linear positiva da menor lâmina de irrigação (118,6 mm)  

até a maior lâmina (442,0 mm). Já Munns e Tester (2008) relataram que os íons de 

sais em torno das raízes tendem a provocar estresse osmótico, dificultando a 

absorção de água pelas raízes das plantas. Assim, pode-se pressupor que o mesmo 

comportamento foi observado no presente estudo, afetando as variáveis 

relacionadas à produtividade da mini melancia (MF, DF e DP). 

Os resultados médios para o diâmetro do fruto, diâmetro da polpa do fruto e 

espessura da casca referentes ao tratamento S1 foram similares aos obtidos por 

Aumonde et al. (2011), caracterizando frutos de mini melancia cv. Smile enxertadas 

e de pé-franco, produzidas sem estresse salino. Verifica-se, assim, que as condições 

e a condução do presente experimento foram adequadas para obtenção das 

variáveis DF, DP e EC quando comparado com condições experimentais sem 

estresse salino. 

Os dados de firmeza da polpa da mini melancia teve comportamento similar 

aos resultados do trabalho conduzido por Gurgel et al. (2010). Estes autores, 

trabalhando com duas variedades de melão, não observaram efeito da salinidade da 

água de irrigação na firmeza da polpa dos frutos. Por outro lado, Medeiros et al. 

(2011), trabalhando com melão amarelo híbrido Mandacarú, observaram influência 

da salinidade da água de irrigação para essa variável. Em outro estudo, Medeiros et 

al. (2010), trabalhando com pepino em ambiente protegido, observaram que o 

aumento da salinidade do solo tendeu a diminuir a firmeza da polpa desses frutos. 

Considerou-se a massa do fruto como variável para mensuração do rendimento 

relativo da mini melancia. O valor relativo de 100% foi atribuído ao tratamento de 

menor salinidade (S1). Dessa forma, ao se plotar a reta de regressão no gráfico 

proposto por Maas (1984), verifica-se que a reta do rendimento relativo da massa 

dos frutos classifica a mini melancia cv. Smile como moderadamente sensível à 

salinidade (Figura 4.6).  
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Figura 4.6 - Rendimento relativo (%), com base na variável massa dos frutos da mini melancia cv. 
Smile, em função das concentrações salinas da água de irrigação. 

 
As variáveis colorimétricas L*, a* e b* não apresentaram significância em 

função da salinidade, assim como não apresentaram ajuste a equações de 

regressão (Tabela 4.6 e Figura 4.7). Utilizando outra metodologia para obtenção da 

colorimetria, Aumonde et al. (2010) observaram diferença na coloração da polpa dos 

frutos da mini melancia cv. Smile enxertada e de pé-franco, produzidas sem estresse 

salino. 

 
Tabela 4.6 - Resumo da análise de variância para as variáveis colorimétricas: L*, a* e b* da polpa de 

frutos da mini melancia cv. Smile, irrigada com água de diferentes concentrações salinas 
(CEa de 1, 2, 3, 4 e 5 dS

.
m

-1
)- Piracicaba- 2015 

  Quadrado médio 

F,V, G.L. L a b 

Salinidade (S) 4 12,84ns 6,35 ns 2,60 ns 

Bloco (C) 3 4,49 ns 5,47 ns 6,60 ns 

Resíduo 32 5,62 7,08 2,50 

CV (%) 5,5 15,8 6,7 

ns: não significativo pelo teste F.  

 



 42 

 
Figura 4.7 - Variáveis colorimétricas L* (A) a*(B) e b*(C) da polpa de frutos de mini melancia cv. Smile 

em função das concentrações salinas da água de irrigação. 
 

Para as variáveis referentes às características químicas dos frutos da mini 

melancia, pH (pH) e ácido ascórbico (VC), houve efeito significativo da salinidade da 

água de irrigação (Tabela 4.7), com redução de 1,9% para a variável pH e elevação 

de 3,4% para VC, para cada incremento unitário da condutividade elétrica da água 

de irrigação (Figura 4.8). Para as demais variáveis referentes às características 

químicas dos frutos da mini melancia, sólidos solúveis (SS), acidez titulável (AT) e a 

relação solido solúveis pela acidez titulável (SS/AT), não houve efeito significativo da 

salinidade (Figura 4.9). 

 
Tabela 4.7 - Resumo da análise de variância para as variáveis: pH (pH), ácido ascórbico (VC)  sólidos 

solúveis (SS), acidez titulável (AT) e relação sólidos solúveis/ acidez titulavel (SS/AT) da 
polpa dos frutos da mini melancia cv. Smile irrigadas com água de diferentes 
concentrações salinas (CEa de 1, 2, 3, 4 e 5 dS

.
m

-1
)- Piracicaba- 2015 

   Quadrado médio 

F,V, G.L. pH VC SS AT SS/AT 

Salinidade (S) 4 0,253** 1,834* 0,667ns 0,021ns 31,93ns 

Bloco (C) 3 0,451** 6,516** 14,87** 0,652** 597,15** 

Resíduo 32 0,334 0,687 1,080 0,016 18,97 

CV (%) 3,3 9,1 9,0 18,0 23,3 

ns: não significativo; * e ** significativo em nível de 5 e 1 % de probabilidade pelo teste F 
respectivamente  
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Figura 4.8 - Variáveis pH (A) e ácido ascórbico (B) da polpa de frutos da mini melancia cv. Smile em 

função das concentrações salinas da água de irrigação. **: significativo em nível de 1 % 
de probabilidade pelo teste F 

 

 
Figura 4.9 - Variáveis sólidos solúveis (A), acidez titulável (B) e relação sólidos solúveis/ acidez 

titulavel (C) da polpa dos frutos da mini melancia cv. Smile em função das 
concentrações salinas da água de irrigação. 

 
Os resultados médios para os sólidos solúveis totais da polpa do fruto 

referentes ao tratamento S1 foram superiores aos obtidos por Aumonde et al. (2010), 

que também trabalharam com a mini melancia cv. Smile enxertadas e de pé-franco, 

mas produzidas sem estresse salino. Para o valor de pH os resultados médios do 

presente trabalho são similares aos obtidos por Aumonde et al. (2010). 

A resposta negativa do pH em função da salinidade da água de irrigação 

também foi observada por Dias et al. (2011), ao trabalharem com maracujá amarelo. 

Os autores relatam que o acúmulo de sais no tecido das plantas, proveniente da 
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água de irrigação, provocou a redução do pH, aumentando o caráter ácido dos frutos 

de maracujá. 

Os teores de vitamina “C” da polpa dos frutos de maracujá amarelo reduziram-

se com o aumento da salinidade da água de irrigação no trabalho de Dias et al. 

(2010), divergindo dos obtidos no presente trabalho. Os autores ainda relatam que o 

teor de vitamina C está relacionado, em geral, aos açucares presentes no suco dos 

frutos, comportamento esse também não encontrado no presente trabalho. 

Outros artigos relatam o acréscimo da acidez titulável da polpa de frutos de 

pepino em função da salinidade do solo (MEDEIROS et al., 2010) e da polpa de 

frutos de maracujá em função da salinidade da água de irrigação (DIAS et al., 2011). 

Entretanto, Gurgel et al. (2010) não observaram diferença significativa da acidez 

titulável em função da salinidade. Estes últimos autores também não encontraram 

diferença significativa dos sólidos solúveis em função da salinidade da água de 

irrigação. 

Para a variável sólidos solúveis, Dias et al. (2011) encontraram efeitos 

negativos para polpa de frutos de maracujá amarelo em função da salinidade da 

água de irrigação; já Medeiros et al. (2010) encontraram efeito positivo para polpa de 

frutos de pepino em função da salinidade do solo.  

Apesar de não se ter observado no presente trabalho respostas da salinidade 

da água de irrigação em alguns atributos qualitativos dos frutos, tais como sólidos 

solúveis e acidez titulável, estas podem ser afetadas devido ao estresse salino, pois 

tais respostas são resultado de alterações das atividades fotossintéticas e das taxas 

de translocação de assimilados (TESTER; DAVENPORT, 2003). 

 
3.4 Conclusões 

A mini melancia cv. Smile apresenta características de culturas 

moderadamente sensíveis à salinidade da água de irrigação. 

A salinidade da água de irrigação afetou positivamente a variável ácido 

ascórbico da polpa dos frutos. 

A salinidade da água de irrigação afetou negativamente a massa do fruto, o 

diâmetro do fruto e o diâmetro da polpa, bem como o pH da polpa dos frutos. 
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4 ENRIQUECIMENTO DE CO2 ATMOSFÉRICO NO CRESCIMENTO E NA 

QUALIDADE DE FRUTOS DA MINI MELANCIA CV. SMILE IRRIGADA COM 

ÁGUA SALINA  

 
Resumo 

Estudou-se, se a tolerância da planta e a qualidade dos frutos da mini 
melancia à salinidade, ocasionada pela água de irrigação, poderia ser afetada pelo 
incremento do CO2 atmosférico. O experimento foi realizado no Centro Nacional de 
Pesquisa de Informática Agropecuária (CNPTIA) em duas câmaras de crescimento, 
ou seja, conduzidos concomitantemente. Na primeira câmara de crescimento, 
cultivaram-se plantas da mini melancia irrigadas com águas de diferentes 
condutividades elétricas (1 e 5 dS.m-1), com aumento da concentração atmosférica 
de CO2 para 800 ppm. Na segunda câmara de crescimento, cultivaram-se plantas da 
mini melancia irrigadas com águas de diferentes condutividades elétricas (1 e 5 
dS.m-1) com a concentração de CO2 atmosférico de 400 ppm. Avaliaram-se: o 
crescimento das plantas até o momento da colheita e as variáveis físico-químicas 
dos frutos. A salinidade afetou as variáveis comprimento do ramo principal, massa e 
área foliar e o aumento da concentração de CO2 afetou o diâmetro do caule. O 
aumento de CO2 favoreceu maiores dimensões e massa nos frutos, mesmo em 
plantas sob estresse salino. Dessa forma, conclui-se que o aumento da 
concentração de CO2 atmosférico testado favorece o desenvolvimento de frutos da 
mini melancia e melhora a produção, mesmo sob estresse salino. 
   
Palavras-chave: Cucurbitaceae; Estresse salino; Gás do efeito estufa 
 
Abstract 

The goal of this study was to analyze if the mini watermelon plant and fruit 
quality tolerance to salinity, caused by irrigation water, could be affected by the 
increase of atmospheric CO2. The experiment was conducted at the National Center 
of Agricultural Informatics Research (CNPTIA) in two different growth chambers, i.e., 
the two experiments were conducted simultaneously. In the first growth chamber, the 
mini watermelon plants that were irrigated with different water electrical conductivity 
(ECw = 1 and 5 dS m-1) were grown while the atmospheric CO2 concentration was 
increased to 800 ppm. In the second chamber, the mini watermelon plants that were 
irrigated with different electrical conductivities (CEA = 1 and 5 dS m-1) were cultivated 
with the atmospheric CO2 concentration of 400 ppm. The following factors were 
evaluated: plant growth until the time of harvest, and the physical and chemical 
characteristics of the fruit. The salinity affected length of the main branch, weight and 
leaf area, and increased CO2 concentration affected the stem diameter. The increase 
of CO2 caused both larger fruit size and mass, even in plants under salt stress. Thus, 
it is concluded that the increase of atmospheric CO2 concentration favors the 
development of the mini watermelon fruit and can help to improve its production even 
under salt stress caused by irrigation water. 
 
Keywords: Cucurbitaceae; Salt stress; Greenhouse gas 
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4.1 Introdução 

Os dados do Painel Intergovernamental sobre Mudanças no Clima (IPCC, 

2014) demonstram que, com o aumento contínuo das emissões de gases 

causadores do efeito estufa, já é possível verificar níveis mais elevados de 

aquecimento no planeta. Tais efeitos, relacionados à mudança do clima, já 

apresentam impactos na saúde humana, na produção de alimentos, nos 

ecossistemas e no abastecimento hídrico. Este cenário demostra a vulnerabilidade 

das sociedades e dos ecossistemas presentes no planeta. Segundo o Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças no Clima (2014), uma alternativa para redução 

desses problemas seria a adaptação aos impactos ocasionados pelas mudanças no 

clima.  

O aumento da temperatura do planeta, dentro de uma série histórica de 1976 a 

2006, foi de aproximadamente 0,2 ºC por década (HANSEN et al., 2006). O efeito 

estufa ocasionado, principalmente pela emissão dos gases CO2, N2O e CH4, 

impulsionaram esse aquecimento global no século passado (NAJAFI; ZWIERS; 

GILLETT, 2015). Caso o nível de CO2 na atmosfera não seja estabilizado ou decaia, 

poderá existir aumento irreversível na temperatura média da Terra de 1 ºC 

(HANSEN; SATO, 2004). Dentro dos cenários estudados, caso exista aumento da 

concentração de CO2 atmosférico de 580 a 1000 ppm, é provável que a temperatura 

do planeta aumente 4 ºC até o ano 2100 (IPCC, 2014). 

Além do aquecimento, as mudanças no clima também se relacionam à 

distribuição da precipitação que tende a ser mais escassa em regiões que já 

apresentam baixa oferta hídrica. Dessa forma, mudanças nos padrões de 

precipitação e de temperatura ameaçam a produção agrícola e aumentam a 

vulnerabilidade das pessoas que dependem da agricultura, podendo tornar mais 

grave a situação em regiões de agricultura de subsistência (LIPPER et al., 2014). 

Dentro do problema relacionado à baixa disponibilidade hídrica, ainda existe o 

questionamento quanto à quantidade de água doce destinada para a agricultura. 

Estima-se que dos 90% da água doce disponível para o consumo humano, 70% são 

destinados para a agricultura e 22% para a indústria (JOHN; MARCONDES, 2010). 

Dessa forma, a utilização de águas residuais ou de baixa qualidade seria uma boa 

opção em épocas de escassez hídrica, além de ser de suma importância para 

regiões com pouca disponibilidade. 
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Entretanto, é comum encontrar altas concentrações salinas nas águas dessas 

regiões. Assim, a utilização de água de baixa qualidade para a irrigação pode tornar-

se um fator limitante para a produção vegetal, uma vez que a salinidade pode 

chegar a inibir o crescimento das plantas, em função dos efeitos osmóticos e tóxicos 

(MUNNS, 2008). As funções fisiológicas e bioquímicas podem ser influenciadas pelo 

excesso de sais, resultando em distúrbio das relações hídricas, alterações na 

absorção e utilização de nutrientes, além de acúmulo de íons tóxicos, causando 

seus respectivos efeitos (DIAS; BLANCO, 2010). Estas respostas dependerão da 

sensibilidade de cada cultura ao estresse salino. 

Portanto, consideram-se importantee estudos que avaliem as limitações das 

culturas ocasionadas pelas condições que interferem na produção vegetal, tal como 

as limitações causadas pelos gases responsáveis pelo efeito estufa e pela qualidade 

da água de irrigação 

Dessa forma, objetivou-se estudar o efeito combinado da salinidade com o 

incremento de CO2 atmosférico na produção da mini melancia. Procurou-se verificar, 

também, se a tolerância da mini melancia à salinidade ocasionada pela água de 

irrigação pode ser afetada pelo incremento do CO2 atmosférico. 

 
4.2 Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em duas câmaras de crescimento pertencentes 

ao Centro Nacional de Pesquisa de Informática Agropecuária (CNPTIA), localizado 

no município de Campinas, SP. 

 As mudas foram produzidas por uma empresa particular, localizada no 

município de Piracicaba, SP. As sementes da mini melancia cv. Smile foram 

semeadas em bandejas plásticas, preenchidas com substrato de fibra de coco e 

cobertas com vermiculita.  

O transplantio foi realizado 35 dias após a semeadura, quando as plântulas 

apresentavam o primeiro par de folhas definitivas. Para a realização do experimento, 

foram utilizados vasos de polietileno preto (8 L de capacidade), contendo um 

substrato comercial Top Garden Floreira. O substrato comercial possuía em sua 

composição casca de pinos, turfa, carvão, macro e micro nutrientes (pH=5,8 + 0,5). 

Os vasos foram mantidos em espaçamento de 1 metro entre fileiras e 0,45 metro 

entre vasos, com condução vertical (CAMPAGNOL, 2009) (Anexo A). 
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A estrutura do experimento foi montada em duas câmaras de crescimento, com 

área útil de 11 m² cada, construídas com paredes de painel poliestireno expandido 

(EPS) e piso de cimento. A iluminação foi artificial, realizada por lâmpadas 

incandescentes com iluminação de 440 lux na altura dos vasos (30cm do chão) e 

fotoperíodo de 12 h. A temperatura foi controlada por termostato, obtendo-se uma 

temperatura média de 27 ºC e umidade relativa média de 50%. A injeção do CO2 no 

interior das câmaras foi controlada eletronicamente com auxilio de válvulas 

solenoides acoplada a cilindro desse gás.  

Foi utilizada a irrigação localizada, por gotejamento, aplicando-se uma 

demanda hídrica estimada com auxílio de tensiômetros instalados em cada 

tratamento. Foi realizado previamente a curva de retenção de umidade do substrato 

comercial nos vasos de 8 L, em função da tensão medida nos tensiômetros.  

Foram utilizados os sais cloreto de sódio e cloreto de cálcio na proporção 2:1, 

com a finalidade salinizar artificialmente a água de irrigação. Dessa forma, com 

auxílio de um condutivímetro digital, obtiveram-se dois níveis de salinidade da água 

de irrigação (0,3 e 4,0 dSm-1). 

Foram adicionados a essas águas, os adubos recomendados para fertirrigação 

dessa cultura, obedecendo às recomendações para as fases de desenvolvimento da 

cultura descrita por Campagnol (2009) (Anexo B). Com a adição dos adubos, 

obtiveram-se os tratamentos compostos por duas soluções nutritivas (águas salinas 

+ adubos) com as respectivas condutividades elétricas, S1 = 1 e S5 = 5 dSm-1 à 25ºC 

+0,2 dSm-1.  

 O ensaio consistiu de dois tratamentos, referentes à concentração salina da 

água de irrigação: S1 (1 dS.m-1) e S5 (5 dS.m-1) instalados em duas câmaras de 

crescimento, sendo a primeira câmara (C1)  com 800 e a segunda câmara (C2) com 

400 ppm de CO2, injetados dentro de cada câmara e controlados por sistema 

eletrônico.  

Cada tratamento salino possuía tanques com capacidade de 200 L, 

motobomba associada a sistema de filtros, com a finalidade de deter possíveis 

resíduos em suspensão na água. A irrigação foi realizada por tubos de polietileno de 

½ polegada e gotejadores associados à microtubos. 

Em cada câmara os tratamentos foram dispostos em blocos ao acaso, com 

quatro repetições (cada repetição = três vasos, com uma planta por vaso). 
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Acima de cada bloco experimental, na altura de 2,2 m, passava uma estrutura 

de ferro sustentado por colunas de ferro e dessa estrutura descia um fitilho plástico 

até cada vaso. À medida que a planta crescia, o ramo principal era envolto no fitilho 

plástico. As plantas foram conduzidas verticalmente até que as mesmas 

alcançassem 2,2 m para que ocorresse o corte do meristema apical do ramo 

principal (Anexo A). 

Do substrato do vaso até a altura de 0,4 a 0,5m, foram retiradas todas as folhas 

e ramos secundários da planta, com a finalidade de eliminar folhas velhas, melhorar 

a circulação de ar e diminuir a incidência de doenças. Em cada ramo secundário 

foram deixadas as quatro primeiras folhas e cortado o restante do ramo. 

Diariamente foram polinizadas manualmente todas as flores femininas do ramo 

principal, até a altura de 1,5 m da base da planta. Quando os frutos apresentavam 

diâmetro aproximado de 0,10 m, os mesmos eram ensacados em redes de nylon e 

colocados suspensos, evitando assim o desprendimento do fruto da planta devido ao 

seu peso. Foi deixado apenas um fruto por planta, eliminando-se os demais. 

Ao final do experimento, no dia da colheita dos frutos, utilizou-se o ramo 

principal das plantas de mini melancia para se obter o comprimento do ramo 

principal (CR), o diâmetro do caule (DC), o número de folhas (NF) e número de 

ramos secundários (NR). 

Utilizou-se um porômetro foliar modelo SC-1 para obtenção da condutância 

estomática. As leituras foram realizadas durante o estádio de frutificação (09 as 

11:00 horas).  

Para quantificar a condutância estomática, foi utilizada a primeira folha madura 

(tamanho e cor) localizada aproximadamente a 1,5 m do substrato de cultivo, 

durante a frutificação (60 dias após o transplantio).  

A área foliar (AF) foi obtida por meio do medidor eletrônico CI-203CA (CID Bio–

Science), mensurando-se as folhas do ramo principal de cada planta. Dessas folhas, 

também foi obtida a massa fresca da folha (MFF) mensurada por intermédio de uma 

balança de bancada. Após secas em estufa elétrica à temperatura de 60º C, foi 

obtido após pesagem a massa seca da folha (MSF). Com a obtenção da MSF e MFF 

foi possível estimar a taxa de água na folha (TAF).  

No final do experimento, foram retirados cinco frutos de cada tratamento, 

totalizando 20 frutos. Os frutos foram coletados e conduzidos para o laboratório de 

Frutas e Hortaliças do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da 
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ESALQ/USP. Nos frutos foram analisadas as seguintes variáveis físicas: massa 

(MF), diâmetro (DF), diâmetro da polpa (DP), espessura da casca (EC) e firmeza da 

polpa (FP). Além disso, foram analisadas as variáveis químicas: pH (pH), ácido 

ascórbico (VC),  sólidos solúveis (SS), acidez titulável (AT) e relação sólidos 

solúveis/ acidez titulavel (SS/AT) da polpa dos frutos. 

A análise instrumental da cor da polpa foi obtida com um colorímetro Kônica 

Minolta CR 400. Foram analisadas as seguintes variáveis relacionadas a cor: L = 

luminosidade (zero = preto e 100 = branco) a (-80 até zero = verde, do zero a +100 = 

vermelho) b (-100 até zero = azul, do zero a + 70 = amarelo). Foram realizadas três 

medições para cada fruto. 

Os resultados obtidos nos experimentos foram submetidos a análise de 

variância, utilizando-se a análise do teste t e o desdobramento com base no teste de 

Tukey em nível de 5% de probabilidade. 

 
4.3 Resultados e Discussão 

O comprimento do ramo principal (CR) e o número de ramos secundários no 

ramo principal (NR) foram afetados (p<0,05) pela salinidade (Tabela 5.1); já as 

variáveis, diâmetro do caule (DC) e número de folhas (NF) não foram afetadas pela 

salinidade (Tabela 5.1). 

O incremento de CO2 atmosférico aumentou o diâmetro do caule (DC), 

proporcionando maior média para as plantas cultivadas em câmara de crescimento 

com CO2 atmosférico de 800 ppm. As demais variáveis: CR, NF e NR não 

apresentaram diferença estatística em nível de 5% de probabilidade pelo teste de 

Tukey (Tabela 5.1). 
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Tabela 5.1- Médias das variáveis comprimento do ramo principal (CR), diâmetro do caule (DC), 
número de folhas do ramo principal (NF) e número de ramos secundários no ramo 
principal (NR) de plantas da mini melancia cv. Smile irrigadas com água de diferentes 
concentrações salinas (CEa de 1 e 5 dS

.
m

-1
) e cultivadas em câmaras de crescimento 

com diferentes concentrações de CO2 (400 e 800 ppm)  

Tratamento CR DC NF NR 

 (m) (mm)   

CEa= 1 dSm
-1

 2,17 a 5,26 a 61,54 a 6,70 a 

CEa= 5 dSm
-1

 1,91 b 5,04 a 62,34 a 3,86 b 

CO2=400 ppm 1,98 A 4,83 B 60,87 A 5,21 A 

CO2=800 ppm 2,10 A 5,45 A 62,95 A 5,41 A 

C.V. 16,0 14,9 15,7 44,6 

Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si nas colunas pelo teste de 
Tukey em nível de 5% de probabilidade, sendo as minúsculas entre os tratamentos (CEa= dSm

-1
  e 

CEa= 5 dSm
-1

); e as maiúsculas entre os tratamentos (CO2=400 ppm e CO2=800 ppm).  

 
Desdobrando os tratamentos salinidade nas concentrações de CO2, em cada 

câmara de crescimento, não houve diferença estatística em nível de 5 % pelo teste 

de Tukey para as variáveis comprimento do ramo principal (CR), diâmetro do caule 

(DC), número de folhas do ramo principal (NF) e número de ramos secundários no 

ramo principal (NR) das plantas de mini melancia cv. Smile (Figura 5.1). Dentro de 

cada concentração de CO2, observa-se que os tratamentos não salinos (CEa=1 

dSm-1) apresentam médias superiores aos tratamentos salinos (CEa=5 dSm-1), 

exceto para variável número de folhas. 
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Figura 5.1 – Comprimento do ramo principal (A), diâmetro do caule (B), número de folhas no ramo 

principal (C) e número de ramos secundários no ramo principal (D) de plantas da mini 
melancia vc. Smile irrigadas com água de diferentes concentrações salinas (CEa de 1 e 
5 dS

.
m

-1
) e cultivadas em câmaras de crescimento com diferentes concentrações de 

CO2 (400 e 800 ppm). 

 
Apesar de não apresentar diferença estatística, o comprimento do ramo 

principal apresentou maiores valores para câmara de crescimento com concentração 

de CO2 de 800 ppm. Pritchard e Amthor (2005) relatam que alterações no 

metabolismo, crescimento e processos fisiológicos das plantas podem sofrer 

alterações em função do aumento da concentração de CO2 na atmosfera. Tal 

resposta foi também observada no crescimento de soja em estufas de topo aberto 

com injeção de CO2 (LESSIN; GHINI, 2009). Da mesma forma, plantas de pimentão 

apresentaram maior crescimento em ambiente enriquecido com CO2, com resposta 

mais expressiva das plantas que recebiam menor volume de água de irrigação 

(REZENDE et al., 2002). No presente estudo, o fato de não ter sido observado maior 

interação entre o aumento do CO2 atmosférico e o comprimento do ramo principal, 

provavelmente se deve ao manejo empregado no experimento, no qual, ao alcançar 

2,2 m, retirava-se o meristema apical para o desenvolvimento dos ramos 

secundários.  

A massa fresca das folhas (MFF), a massa seca das folhas (MSF), o teor de 

água na folha (TAF) e a área foliar (AF) foram afetados pela salinidade (Tabela 5.2). 
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Foi constatado que o incremento de CO2 atmosférico afetou a variável área foliar 

(Tabela 5.2). 

 

Tabela 5.2 - Médias das variáveis massa fresca das folhas (MFF), massa seca das folhas (MSF), teor 
de água nas folhas (TAF) e área foliar (AF) de plantas da mini melancia cv. Smile 
irrigadas com água de diferentes concentrações salinas (CEa de 1 e 5 dS

.
m

-1
) e 

cultivadas em câmaras de crescimento com diferentes concentrações de CO2 (400 e 800 
ppm)  

Tratamento MFF MSF TAF AF 

 (g) (g) (%) (cm²) 

CEa= 1 dSm
-1

 89,52 a 14,51 a 83,81 a 2179786 a 

CEa= 5 dSm
-1

 61,21 b 11,25 b 82,05 b 1515656 b 

CO2=400 ppm 73,07 A 12,17 A 83,44 A 1711095 B 

CO2=800 ppm 78,18 A 13,56 A 82,60 A 1981106 A 

C.V. 23,1 30,9 2,5 27,9 

Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si nas colunas pelo teste de 
Tukey em nível de 5% de probabilidade, sendo as minúsculas entre os tratamentos (CEa= 1 dSm

-1
  e 

CEa= 5 dSm
-1

); e as maiúsculas entre os tratamentos (CO2=400 ppm e CO2=800 ppm).  

 
Akbari et al. (2015) também observaram efeito negativo da salinidade na 

massa seca e na altura de plantas para cultura do milho. A salinidade também afetou 

a área foliar e a massa seca das folhas de berinjela (LIMA et al., 2015), bem como o 

teor de água, a massa fresca e seca da parte aérea do manjericão (BIONE et al., 

2014). 

A diminuição da área foliar em função do estresse ocasionado pela salinidade 

está relacionada à dificuldade da planta em absorver água do solo (estresse 

osmótico). Consequentemente, a diminuição da área foliar ocasiona redução da área 

para transpiração da planta, diminuindo a liberação de água pelas folhas e mantém 

o solo mais úmido (MUNNS; TESTER, 2008). 

O tratamento com maior concentração de CO2 (800 ppm) e menor 

condutividade elétrica na água de irrigação (1dSm-1) apresentou maior média para 

variável área foliar, resultado diferente do obtido por Rezende et al. (2002); estes 

autores observaram que plantas de pimentão bem irrigadas tenderam a apresentar 

menor área foliar quando cultivadas em ambiente com maior concentração de CO2. 

Evidencia-se, portanto, que cada cultura tem resposta distinta ao aumento de CO2 

atmosférico e aos diferentes tipos de estresse vegetal.  

A menor média observada para taxa de água na folha (TAF), verificada para o 

tratamento mais salino (5 dSm-1), demostra que não houve mecanismos para 

aumentar o conteúdo de água no tecido vegetal com intuito de diminuir a 

concentração de íons nesse tecido, como observado por Sousa (2011).  
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Com o desdobramento da variável massa fresca das folhas em função dos 

tratamentos salinidade e concentrações de CO2 em cada câmara de crescimento, 

observou-se diferença estatística em nível de 5 % pelo teste de Tukey. O tratamento 

não salino, dentro da concentração de CO2 de 800 ppm, apresentou maior média, 

diferindo estatisticamente pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade do 

tratamento salino da câmara de crescimento com 400 e 800 ppm de CO2 (Figura 5.2 

A).  

A área foliar apresentou menores médias para o tratamento com maior 

concentração salina, diferindo estatisticamente dos tratamentos com menor 

concentração salina (Figura  5.2 D). Já para as variáveis massa seca da folha e teor 

de água nas folhas não foi evidenciado diferença estatística em nível de 5 % pelo 

teste de Tukey (Figura 5.2 B e C). 

 

 

Figura 5.2 - Massa fresca foliar (A), massa seca foliar (B), teor de água na folha (C) e área foliar das 
folhas do ramo principal (D) de plantas da mini melancia cv. Smile, irrigadas com água 
de diferentes concentrações salinas (CEa de 1 e 5 dS

.
m

-1
) e cultivadas em câmaras de 

crescimento com diferentes concentrações de CO2 (400 e 800 ppm). Médias seguidas de 
mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey em nível de 5% de 
probabilidade. 

 
De acordo com a ANOVA, houve efeito da salinidade (p<0,05) para as 

variáveis: MFF, MSF, TAF e AF (Tabela 5.2); tal resposta pode ser observada dentro 
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de cada concentração de CO2, nos quais os tratamentos não salinos (1 dSm-1) 

apresentam médias superiores às dos tratamentos salinos (5 dSm-1) para as 

variáveis descritas anteriormente (Figura 5.2). 

A variável condutância estomática (gs) foi afetada pela salinidade (Tabela 5.3). 

A resposta estomática é, sem dúvida, induzida pelo efeito osmótico do sal em torno 

da raiz; a transpiração bem como o potencial de água na folha são mecanismos 

importantes para tolerância da planta a salinidade (MUNNS;TESTER, 2008). 

 

Tabela 5.3 - Médias para a variável condutância estomática (gs) de plantas da mini melancia cv. 
Smile, irrigadas com água de diferentes concentrações salinas (CEa de 1 e 5 dS

.
m

-1
) e 

cultivadas em câmaras de crescimento com diferentes concentrações de CO2 (400 e 
800 ppm 

Tratamento gs 

 
mmol.m

-

2.
s

-1
 

CEa= 1 dSm
-1

 288,36 a 

CEa= 5 dSm
-1

 213,92 b 

CO2=400 ppm 263,54 A 

CO2=800 ppm 238,74 A 

C.V. 24,0 

Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si na coluna pelo teste de Tukey 
em nível de 5% de probabilidade, sendo as minúsculas entre os tratamentos (CEa= 1 dSm

-1
 e CEa= 5 

dSm
-1

); e as maiúsculas entre os tratamentos (CO2=400 ppm e CO2=800 ppm). 

 

A câmara de crescimento com 400 ppm de CO2 apresentou maiores médias 

em comparação com a câmara de crescimento com 800 ppm de CO2 para a variável 

condutância estomática. O tratamento não salino, dentro da câmara de crescimento 

com 400 ppm, apresentou maior média, diferindo do tratamento salino dentro da 

câmara de 800 ppm (Figura 5.3).  

 
Figura 5.3 - Condutância estomática de plantas da mini melancia cv. Smile, em diferentes fases de 

desenvolvimento e irrigadas com água de diferentes concentrações salinas (CEa de 1 e 5 

dS
.
m

-1
) e cultivadas em câmaras de crescimento com diferentes concentrações de CO2 (400 e 800 

ppm). Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey em nível de 5% de probabilidade. 
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Em videiras, com e sem estresse hídrico, e com e sem aumento da 

concentração de CO2 (700ppm), as plantas sob estresse apresentaram menores 

valores para variável (gs) enquanto que, plantas sem estresse hídrico e sem 

aumento da concentração de CO2 exibiram as maiores médias (LEIBAR et al., 

2015). Resultados similares foram obtidos no presente trabalho, onde os tratamentos 

que receberam menor concentração de CO2 obtiveram maiores medias que seus 

respectivos tratamentos na câmara com maior concentração de CO2 atmosferico. 

As variáveis relacionadas às características físicas dos frutos da mini melancia, 

massa do fruto (MF) e diâmetro da polpa (DP) foram afetadas pela salinidade; já 

para as variáveis, espessura da casca (EC) e textura da polpa do fruto (TPF) não foi 

observado nenhum efeito significativo da salinidade (Tabela 5.4). 

 

Tabela 5.4 - Médias das variáveis massa (MF), textura da polpa (TPF), espessura da casca (DC) e 
diâmetro da polpa (DP) de frutos de plantas da mini melancia cv. Smile irrigadas com 
água de diferentes concentrações salinas (CEa de 1 e 5 dS

.
m

-1
) e cultivadas em 

câmaras de crescimento com diferentes concentrações de CO2 (400 e 800 ppm) 

Tratamento MF TPF EC DP 

 (g) (Kgf) (mm) (mm) 

CEa= 1 dSm
-1

 1619,9 a 1,01 a 4,1 a 130,8 a 

CEa= 5 dSm
-1

 1106,2 b 1,19 a 3,1 a 117,3 b 

CO2=400 ppm 1151,01 B 1,197 A 3,3 A 119,6 B 

CO2=800 ppm 1575,26 A 1,054 A 3,9 A 128,5 A 

C.V. 10,2 22,8 30,8 4,5 

Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si nas colunas pelo teste de 
Tukey em nível de 5% de probabilidade, sendo as minúsculas entre os tratamentos (CEa= 1 dSm

-1
  e 

CEa= 5 dSm
-1

); e as maiúsculas entre os tratamentos (CO2=400 ppm e CO2=800 ppm). 

 
Medeiros et al. (2008), trabalhando com dois híbridos de melão, também 

observaram que o aumento da salinidade resultou na diminuição da massa dos 

frutos. Comparando-se estes resultados aos relatados por Munns e Tester (2008), 

que constataram que o acúmulo de sais na zona radicular tende a provocar um 

estresse osmótico, dificultando a absorção de água pelas raízes das plantas, pode-

se afirmar que o mesmo comportamento foi observado no presente estudo, afetando 

as variáveis relacionadas à produção da mini melancia (MF e DP). 

Aumonde et al. (2011), caracterizando frutos da mini melancia cv. Smile 

enxertadas e de pé-franco, produzidas sem estresse salino, obtiveram diâmetro da 

polpa com valores médios de 134 mm para a enxertada e 138 mm para a de pé-

franco. Resultados similares foram constatados no presente estudo (Tabela 5.4). 
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Os resultados para a firmeza da polpa da mini melancia corroborou com o 

trabalho de Gurgel et al. (2010). Estes autores trabalharam com duas variedades de 

melão, nas quais não foi observado nenhum efeito da salinidade da água de 

irrigação na firmeza da polpa dos frutos. Por outro lado, Medeiros et al.(2011), 

trabalhando com melão amarelo híbrido Mandacarú, observaram influência da 

salinidade da água de irrigação na firmeza da polpa. Em outro estudo, Medeiros et 

al. (2010) trabalhando com pepino em ambiente protegido, verificaram que aumentos 

da salinidade do solo tendem a diminuir a firmeza da polpa dos frutos. 

Desdobrando o fator salinidade nas concentrações de CO2 em cada câmara de 

crescimento, não foi observada diferenças significativas na firmeza da polpa dos 

frutos (TPF) nem na espessura da casca (EC) (Figura 5.4 B e C).  

Para as variáveis massa e diâmetro da polpa do fruto, o tratamento salino da 

câmara de crescimento de 800 ppm de CO2 não diferiu do tratamento não salino da 

câmara de crescimento com 400 ppm de CO2. Pode-se, assim, inferir que o aumento 

do CO2 atmosférico favoreceu a resposta à salinidade para as variáveis MF e DP 

(Figura 5.4 A e D). Para variável massa do fruto (MF) fica mais evidente tal resposta, 

já que o tratamento salino da câmara de crescimento de 800 ppm de CO2 e o 

tratamento não salino da câmara de crescimento com 400 ppm de CO2 diferiram do 

tratamento não salino da câmara de crescimento com 400 ppm de CO2.  

Devido ao aumento da produção de frutos em algumas hortaliças, o 

enriquecimento do CO2 atmosférico dentro de ambiente protegido se torna atrativo. 

Entretanto, essa prática ainda é onerosa e, em alguns casos, inviável. Mas, o 

enriquecimento de CO2 na água de irrigação pode ser uma alternativa mais atraente 

(CANIZARES et al. 2004). Um exemplo disso é o resultado das variáveis massa e o 

diâmetro de frutos de pimentão irrigados com água enriquecida de CO2, que 

propiciou maiores valores quando comparadas com as plantas que não receberam 

água de irrigação enriquecida (FURLAN et al., 2002).  
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Figura 5.4 - Massa (A),textura (B), espessura da casca(C) e diâmetro da polpa (D) de frutos da mini 

melancia cv. Smile irrigada com água de diferentes concentrações salinas (CEa de 1 e 5 
dS

.
m

-1
) e cultivadas em câmaras de crescimento com diferentes concentrações de CO2 

(400 e 800 ppm). Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si 
pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade. 

 

As variáveis colorimétricas L, a e b não apresentaram significância em função 

da salinidade e do aumento da concentração do CO2 atmosférico (Tabela 5.5).  

 
Tabela 5.5 - Médias para as variáveis para as variáveis colorimétricas: L, a e b da polpa de frutos de 

plantas da mini melancia cv. Smile irrigadas com água de diferentes concentrações 
salinas (CEa de 1 e 5 dS

.
m

-1
) e cultivadas em câmaras de crescimento com diferentes 

concentrações de CO2 (400 e 800 ppm) 

Tratamento L a b 

    

CEa= 1 dSm
-1

 44,2 a 18,9 a 23,7 a 

CEa= 5 dSm
-1

 43,2 a 19,6 a 23,4 a 

CO2=400 ppm 44,59 A 18,54 A 25,04 A 

CO2=800 ppm 42,88 A 20,08 A 22,16 A 

C.V. 9,5 17,5 14,1 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si nas colunas pelo teste de 
Tukey em nível de 5% de probabilidade, sendo as minúsculas entre os tratamentos (CEa= 1 dSm

-1
  e 

CEa= 5 dSm
-1

); e as maiúsculas entre os tratamentos (CO2=400 ppm e CO2=800 ppm). 
 

 

Ao se desdobrar o fator salinidade nas câmaras de crescimentos com 

diferentes concentrações de CO2 para as variáveis colorimétrica: L, a, e b, também 

não foi observada diferença significativa pelo teste de Tukey em nível de 5% de 

probabilidade (Figura 5.5). 
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Figura 5.5 - Variáveis colorimétricas L* (A) a*(B) e b*(C) da polpa de frutos da mini melancia cv. Smile 

irrigada com água de diferentes concentrações salinas (CEa de 1 e 5 dS
.
m

-1
) e cultivada 

em câmaras de crescimento com diferentes concentrações de CO2 (400 e 800 ppm). 

 

Com relação às características químicas dos frutos da mini melancia, pH (pH) e 

acidez titulável (AT), observou-se que houve efeito significativo da salinidade, 

enquanto que para as demais variáveis não houve efeito significativo da salinidade 

(Tabela 5.6). 

 
Tabela 5.6 - Médias das variáveis sólidos solúveis (SS), pH (pH), ácido ascórbico (VC) e  acidez 

titulável (AT) da polpa de frutos de plantas da mini melancia cv. Smile irrigadas com 
água de diferentes concentrações salinas (CEa de 1 e 5 dS

.
m

-1
) e cultivadas em 

câmaras de crescimento com diferentes concentrações de CO2 (400 e 800 ppm) - 
Piracicaba - 2015 

Tratamento SS pH VC AT 

 (ºbrix) pH 
mg

.
100g

-

1
 

(%) 

CEa= 1 dSm
-1

 10,52 a 5,47 a 8,18 a 0,77 b 

CEa= 5 dSm
-1

 11,01 a 5,20 b 8,75 a 1,02 a 

CO2=400 ppm 10,9 A 5,3 A 8,25 A 0,88 A 

CO2=800 ppm 10,6 A 5,37 A 8,68 A 0,91 A 

C.V. 5,1 1,7 6,5 8,7 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si nas colunas pelo teste de 
Tukey em nível de 5% de probabilidade, sendo as minúsculas entre os tratamentos (CEa= 1 dSm

-1
  e 

CEa= 5 dSm
-1

); e as maiúsculas entre os tratamentos (CO2=400 ppm e CO2=800 ppm). 

 
Aumonde et al. (2011), caracterizando frutos da mini melancia cv. Smile 

enxertadas e de pé-franco, produzidos sem estresse salino, obteviveram valores de 
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sólidos solúveis e pH com médias de 10,1ºBrix e 5,8 respectivamente. Os resultados 

do presente estudo foram similares aos obtidos pelos autores (Tabela 5.6). 

A resposta negativa do pH em função da salinidade da água de irrigação 

também foi observada por Dias et al. (2011) que trabalharam com maracujá amarelo. 

Os autores relatam que o acúmulo de sais no tecido das plantas, proveniente da 

água de irrigação, provocou a redução do pH, aumentando o caráter ácido dos frutos 

de maracujá. Estes autores também observaram que os teores de ácido ascórbico 

da polpa dos frutos de maracujá amarelo reduziram-se com o aumento da salinidade 

da água de irrigação (DIAS et al., 2011). Estes resultados diferem dos obtidos no 

presente trabalho; apesar de não significativos, os resultados apresentaram 

tendência de queda no valor dessa variável em função do aumento da salinidade. 

Dias et al. (2011) também relatam que o teor de ácido ascórbico está relacionado, 

em geral, aos açúcares presentes no suco dos frutos, comportamento esse também 

não encontrado no presente trabalho. 

Os valores médios da acidez titulável foram maiores no tratamento mais salino. 

Os resultados do presente estudo foram similares aos de trabalhos que relatam o 

acréscimo da acidez titulável da polpa de frutos de pepino em função da salinidade 

do solo (MEDEIROS et al., 2010), bem como da polpa de frutos de maracujá em 

função da salinidade da água de irrigação (DIAS et al., 2011). 

Apesar de apresentar tendência de aumentar em função da salinidade, a 

variável sólidos solúveis não apresentou diferença significativa. Este resultado 

também foi observado por Gurgel et al. (2010) que trabalharam com variedades de 

melões produzidos sob estresse salino. Ainda em relação a variavel SS, Dias et al. 

(2010) encontrou efeito negativo na polpa de frutos de maracujá amarelo em função 

da salinidade da água de irrigação e Medeiros et al. (2010) encontraram efeito 

positivo sobre essa variável na polpa de frutos de pepino em função da salinidade do 

solo.  

Alguns atributos qualitativos dos frutos, tais como sólidos solúveis e acidez 

titulável, podem ser afetados devido ao estresse salino; tal resposta é resultado de 

alterações das atividades fotossintéticas e das taxas de translocação de assimilados 

(TESTER; DAVENPORT, 2003). 

A variável sólidos solúveis apresentou menor média para o tratamento não 

salino da câmara de crescimento com 800 ppm de CO2, diferindo dos tratamentos 

salino da câmara de crescimento com 800 ppm de CO2 e do tratamento não salino 
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da câmara de crescimento com 400 ppm de CO2 (Figura 5.6.A). A variável pH 

apresentou maiores médias para os tratamentos não salinos, que não diferiram entre 

si nas câmaras de crescimento (Figura 5.6.B).  

 

 
Figura 5.6 - Variáveis sólidos solúveis (A), pH (B), ácido ascórbico (C) e acidez titulável (D) da polpa 

de frutos da mini melancia cv. Smile irrigada com água de diferentes concentrações 
salinas (CEa de 1 e 5 dSm

-1
) em câmaras de crescimento com diferentes concentrações 

de CO2 (400 e 800 ppm). Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente 
entre si pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade. 

 

A variável ácido ascórbico apresentou tendência de maiores médias para os 

tratamento salinos, em comparação com os tratamentos não salinos dentro de cada 

câmara de crescimento (Figura 5.6.C). A variável acidez titulável apresentou 

menores médias para os tratamentos não salinos, que não diferiram entre si nas 

câmaras (Figura 5.6.D). 

 
4.4 Conclusões 

O aumento da concentração de CO2 na atmosfera das câmaras de crescimento 

afetou a resposta da mini melancia à salinidade, para as variáveis massa do fruto e 

diâmetro do fruto.   

O enriquecimento do CO2 atmosférico pode ser utilizado para aumentar a 

produção de frutos da mini melancia, sejam as plantas irrigadas com água salina ou 

não.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os dois experimentos que compõe este trabalho de tese serão a seguir 

abordados em conjunto. O primeiro experimento foi realizado na Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ-Piracicaba), sob condições de casa de 

vegetação (CV). Cultivaram-se plantas de mini melancia irrigadas com água de 

diferentes condutividades elétricas (CEa=1, 2, 3, 4 e 5 dS.m-1) com o objetivo de 

observar o comportamento das plantas em função do estresse salino.  

O segundo experimento foi realizado no Centro Nacional de Pesquisa de 

Informática Agropecuária (CNPTIA-Campinas) em duas câmaras de crescimento, ou 

seja, dois experimentos conduzidos concomitantemente. Na primeira câmara de 

crescimento (C1), cultivaram-se plantas de mini melancia irrigadas com água 

diferentes condutividades elétricas (CEa=1 e 5 dS.m-1), com aumento da 

concentração atmosférica do CO2 para 800 ppm. Na segunda câmara de 

crescimento (C2), cultivaram-se plantas de mini melancia irrigadas com água 

diferentes condutividades elétricas (CEa=1 e 5 dS.m-1) com a concentração do CO2 

atmosférico  de 400 ppm correspondente a concentração atual média do CO2 

atmosférico da região onde foi realizada este trabalho. A finalidade dos 

experimentos em câmara de crescimento (C1 e C2) foi a de observar se a resposta à 

salinidade das plantas da CC2 seria similar ao comportamento do experimento 

realizado em casa de vegetação (CV) e se o aumento do CO2 atmosférico na 

câmara de crescimento (CC1) favoreceria ou não a resposta à salinidade das 

plantas de mini melancia. 

 No experimento realizado em casa de vegetação (CV), observou-se maior 

tendência de queda do comprimento do ramo principal (CR) em função do aumento 

da salinidade da água de irrigação. Nos experimentos realizados nas duas câmara 

de crescimento, com diferentes concentrações de CO2 (C1 e C2) e na CV observou-

se que o aumento da condutividade elétrica da água de irrigação (CEa) afetou 

negativamente o comprimento do ramo principal. Também, pode-se observar a 

similaridade nos valores médios do (CR) entre os três experimentos (Figura 6.1 A).  
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Figura 6.1 - Variáveis altura da planta (A), número de folhas (B), área foliar (C) e massa fresca da 
folha  (D) de plantas de mini melancia cv. Smile irrigadas com água de diferentes 
concentrações salinas (CEa de 1, 2, 3, 4 e 5 dS

.
m

-1
)  nos experimentos em casa de 

vegetação (CO2 =400 ppm), câmara de crescimento 1 (CO2 =800 ppm) e câmara de 
crescimento 2 (CO2 =400 ppm). 

 

Entretanto, no experimento em câmara de crescimento com concentração de 

CO2 de 800 ppm, observaram-se maiores médias para a variável Comprimento do 

ramo. Lessin e Ghini (2009) também observaram que o aumento da concentração de 

CO2 em câmaras de topo aberto favoreceu a altura em diferentes cultivares de soja. 

É importante salientar que devido ao manejo nos experimentos (retirada do 

meristema apical ao atingir 2,2 m), a resposta da variável comprimento do ramo 

principal das plantas poderia ter apresentado maior significância. 

Para os dois experimentos conduzidos em câmara de crescimento, observou-

se uma leve tendência de aumento do número de folhas em função do aumento da 

condutividade elétrica da água de irrigação; o oposto foi observado no experimento 

realizado em casa de vegetação (Figura 6.1 B). Para a variável (NF) só houve efeito 

significativo da salinidade no experimento realizado em casa de vegetação. 

Da base até o topo do ramo das plantas de melancia, existem folhas de 

diferentes tamanhos. Geralmente, as folhas de tamanho grande e médio encontram-

se no primeiro e segundo terço do ramo da planta de melancia; no terço final do 

ramo encontram-se as folhas de menores dimensões. Quanto menor o tamanho da 
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folha, menor é a distâncias entre os internódios. Apesar de não ter sido quantificado 

no presente trabalho, observou-se, nos dois experimentos realizados em câmara de 

crescimento, um maior número de folhas pequenas no segundo e no terceiro terço 

da planta. Tal comportamento explicaria o maior número de folhas distribuídas em 

plantas de mesmo comprimento de ramo principal, quando se compara os 

experimentos conduzidos em câmara de crescimento com o experimento conduzido 

em casa de vegetação. Também explicaria o fato dos experimentos conduzidos em 

câmara de crescimento terem apresentado os menores valores de área foliar em 

comparação ao experimento conduzido em casa de vegetação.  

Foi observado em todos os experimentos que houve diminuição da área foliar 

com o aumento da salinidade da água de irrigação (Figura 6.1 C). Segundo Munns e 

Tester (2008), a diminuição da área foliar em função do estresse ocasionado pela 

salinidade está relacionada à dificuldade da planta em absorver água do solo 

(estresse osmótico). Essa alteração morfológica pode ter ocorrido devido a um 

desbalanço hídrico, nutricional e hormonal (PRISCO; GOMES FILHO, 2010), 

ocasionando a diminuição nos valores da AP e AF. 

É importante ressaltar que cada planta apresenta um comportamento 

específico ao incremento de CO2 atmosférico. Rezende et al. (2002) observaram que 

plantas de pimentão  bem irrigadas tenderam a apresentar menor área foliar quando 

cultivadas em ambiente com maior concentração de CO2. Já para videira irrigada, o 

aumento do CO2 atmosférico ocasionou aumento das taxas fotossintéticas (LEIBAR 

et al., 2015).  

Para a massa fresca da folha, observou-se comportamento similar para ambos 

os experimentos, havendo decaimento dos valores de massa fresca da folha em 

função do aumento da condutividade elétrica da água de irrigação; foi possivel 

observar médias superiores para o experimento realizado em casa de vegetação 

(Figura 6.1 D). 

O incremento do CO2 atmosférico para 800 ppm (C1) afetou positivamente a 

massa e o tamanho dos frutos da mini melancia, mesmo em condições de estresse 

salino. Observaram-se médias superiores para as variáveis massa do fruto e 

diâmetro da polpa do fruto da mini melancia (Figura 6.2 A e B). Constatou-se, assim, 

que a utilização do enriquecimento de CO2 em ambiente protegido pode ser uma 

alternativa para o cultivo de plantas de mini melancia, com ou sem estresse salino, 

visando a obtenção de frutos com maior massa e diâmetro.  
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Apesar de atrativo devido ao aumento da produção de frutos de algumas 

hortaliças, o enriquecimento de CO2 em ambiente protegido ainda é oneroso e em 

muitos casos inviável; já o enriquecimento de CO2 na água de irrigação pode ser 

uma alternativa menos onerosa (CANIZARES et al., 2004). Um exemplo disso é o 

resultado das variáveis massa e  diâmetro de frutos em pimentão irrigado com água 

enriquecida de CO2, que apresentaram maiores valores do que em plantas que não 

receberam água de irrigação enriquecida (FURLAN et al., 2002).  

 

 

Figura 6.2 - Variáveis massa do fruto (A), diâmetro da polpa (B), pH (C) e sólidos solúveis  (D) de 
frutos de plantas de mini melancia cv. Smile irrigadas com água de diferentes 
concentrações salinas (CEa de 1, 2, 3, 4 e 5 dS.m-1)  nos experimentos em casa de 
vegetação (CO2 =400 ppm), câmara de crescimento (CO2 =800 ppm) e câmara de 
crescimento (CO2 =400 ppm). 

 

De acordo com Ayers e Westcot (1999), no que se refere ao efeito da 

salinidade da água, pode ser aceita uma diminuição no rendimento potencial de até 

10%. Dessa forma, a salinidade máxima aceitável é aquela que permite produzir 

rendimento relativo mínimo de 90%. Avaliando cada experimento individualmente, 

pode-se conferir a equação de cada da reta, que expressa a massa do fruto em 

função da salinidade obtida em cada experimento (Tabela 6.1). 
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Tabela 6.7 - Equação da reta da massa do fruto de mini melancia em função da condutividade elétrica 
da água de irrigação; massa do fruto com rendimento relativo de 90% e condutividade 
elétrica da água de irrigação para rendimento relativo de 90%, para os experimentos: 
em casa de vegetação (CV), câmara de crescimento com concentração de CO2 de 800 
ppm (C1) e em câmara de crescimento com concentração de CO2 de 400 ppm 

Experimento Equação da reta 
MF(90%) CEa(90%) 

(g) (dS
.
m

-1
) 

CV ŷ=-114,05X+ 1367,9 1128,5 2,0 

C1 ŷ =-154,75X+ 2039,5 1696,3 2,2 

C2 ŷ =-102,1X+ 1457,3 1219,7 2,3 

    

 

A condutividade elétrica da água de irrigação para reduzir 10% do rendimento 

potencial de cada experimento foi, em média 2,1 dS.m-1. Para o experimento em 

câmara de crescimento com concentração de CO2 de 800 ppm (C1) a massa do 

fruto com rendimento potêncial de 90% (1696,3g) é superior ao rendimento potencial 

de 100% para o experimento em câmara de crescimento com  concentração de CO2 

de 400 ppm (C2) e para o experimento em casa de vegetação (CV) que foram de 

1355,2 e 1253,8 g, respectivamente. Evidencia-se mais uma vez o efeito positivo do 

aumento da concentração do CO2 atmosférico na produção de frutos de mini 

melancia sob estresse salino. 

No três experimentos (CV, C1 e C2) foi observado que o aumento da 

condutividade elétrica da água de irrigação tende a baixar o pH da polpa dos frutos 

da mini melancia (Figura 6.2 C). A resposta negativa do pH em função da salinidade 

da água de irrigação também foi observada por Dias et al. (2011), trabalhando com 

maracujá amarelo. Os autores relatam que o acúmulo de sais no tecido das plantas, 

proveniente da água de irrigação, provocou a redução do pH, aumentando o caráter 

ácido dos frutos de maracujá. 

 Já para a variável sólidos solúveis (variável relacionada à doçura do fruto) não 

foi evidenciado o efeito da salinidade (Figura 6.2 D). Nos experimentos realizados 

em casa de vegetação (CV) e em câmara de crescimento com concentração de CO2 

de 800 ppm, observou-se ligeira tendência do aumento dos sólidos solúveis em 

função do aumento da condutividade elétrica da água de irrigação; entretanto, para o 

experimento conduzido em câmara de crescimento com CO2 a 400 ppm observou-se 

ligeira tendência de diminuição dos sólidos solúveis em função do aumento da 

condutividade elétrica da água de irrigação. 
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As mudanças climáticas, definidas como qualquer mudança no estado do clima 

que persiste por um longo período de tempo (Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças no Clima, IPCC 2014), continuarão sendo assunto de pesquisa para o 

entendimento do comportamento das plantas, visando à obtenção de estratégias e 

adaptações às mudanças que poderão ocorrer. 

Contudo, o estudo da interação entre concentração do CO2 atmosférico, 

temperatura e umidade relativa do ar na produção vegetal demanda tempo, recursos 

e uma estatística mais robusta para explicar qual fator realmente influenciou as 

variáveis relacionadas à produção vegetal; quando se refere a condições de campo, 

esse contexto se torna ainda mais complexo (SALAZAR-PARRA et al., 2015). 

Esse trabalho de Tese é o primeiro passo para o entendimento de como as 

mudanças no clima poderão afetar a produção da mini melancia. A próxima etapa 

seria o estudo da relação entre a temperatura e a produção de frutos da mini 

melancia; posteriormente, acrescentar-se-ia o estudo do aumento da temperatura e 

da concentração de CO2 atmosférico (combinados), atuando nas variáveis 

relacionadas à produção vegetal.  
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A

 

B

 

C

 
D

 

E

 

F

 
G

 

H

 

I

 
Anexo A – Altura dos arames de condução vertical (A), ensacamento e fixação do fruto no arame de 

sustentação (B e C), limpeza das folhas e dos ramos até 0,4 m no ramo principal (D), 
condução do experimento em casa de vegetação (E), estrutura de ferro montada para 
condução vertical do experimento conduzido em câmara de crescimento (F e G), mudas 
transplantadas para vasos (H) e condução do experimento em câmara de crescimento (I). 
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Anexo B – Solução nutritiva para o cultivo de mini melancia em casa de vegetação, extraída de 
Campagnol (2009). Fase I ( do transplante ao início do florescimento); Fase II (do início do 
florescimento até o início do desenvolvimento dos frutos) e Fase III (do início do 
desenvolvimento dos frutos até a colheita) 

  Fase I Fase II Fase III 

Fertilizantes g/1000L 

Nitrato de potássio (13% N; 36,6% K) 222,0 222,0 437,0 

Nitrato de cálcio (15% N; 20% Ca) 470,0 470,0 400,0 

Nitrato de amônio (33% N) 0,0 0,0 120,0 

Fosfato monoamônico (10% N; 26,2% P) 284,0 284,0 212,0 

Sulfato de magnésio (9,5% Mg; 12% S) 230,0 230,0 465,0 

Sulfato de potássio (41,5% K; 18% S) 0,0 99,0 0,0 

Micronutrientes* 20,0 25,0 25,0 

 


