UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL

Alessandra Bezerra de Azeredo

CARACTERÍSTICAS PRODUTIVAS DA MELANCIA-FORRAGEIRA
SUBMETIDA A RESTRIÇÃO HÍDRICA E QUALIDADE DOS FRUTOS
EM

DIFERENTES

IDADES

DE

COLHEITA

ARMAZENAMENTO

Petrolina – PE
2018

E

TEMPO

DE

ALESSANDRA BEZERRA DE AZEREDO

CARACTERÍSTICAS PRODUTIVAS DA MELANCIA-FORRAGEIRA
SUBMETIDA A RESTRIÇÃO HÍDRICA E QUALIDADE DOS FRUTOS
EM

DIFERENTES

IDADES

DE

COLHEITA

E

TEMPO

DE

ARMAZENAMENTO

Trabalho apresentado a Universidade Federal
do Vale do São Francisco – UNIVASF,
Campus de Ciências Agrárias, como requisito
da obtenção do título de Mestre em Ciência
Animal.
Orientador: Prof. Dr. Tadeu Vinhas Voltolini

Petrolina - PE
2018

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL

FOLHA DE APROVAÇÃO

Alessandra Bezerra de Azeredo

CARACTERÍSTICAS PRODUTIVAS DA MELANCIA-FORRAGEIRA
SUBMETIDA A RESTRIÇÃO HÍDRICA E QUALIDADE DOS FRUTOS
EM

DIFERENTES

IDADES

DE

COLHEITA

E

TEMPO

DE

ARMAZENAMENTO
Dissertação

apresentada

como

requisito

parcial para obtenção do título de Mestre em
Ciência Animal, pela Universidade Federal do
Vale do São Francisco.

Aprovado pelo Colegiado de Ciência Animal em: ___de _________ de _____.
Banca Examinadora
___________________________________________
Prof. Dr. Tadeu Vinhas Voltolini
Embrapa Semiárido
______________________________________________
Prof. Dr. João Virginio Emerenciano Neto
Univasf
______________________________________________
Prof. Dr. Fleming Sena Campos
Embrapa Semiárido

Dedico esse título a minha mãe, minha grande
incentivadora nessa jornada e em todas as outras
que escolhi durante a vida. Minha companheira das
horas boas e ruins, minha fortaleza para seguir em
frente e meu exemplo de como “ser humano”.
Obrigada por não me deixar desistir nunca.

AGRADECIMENTOS
A minha família que me apoia, sendo meu porto seguro sempre.
Ao meu orientador Tadeu Vinhas Voltolini por ter me aceitado como sua orientada.
A Rosangela Fonseca do Colegiado de Pós-Graduação em Ciência Animal pela
amizade, carinho e cuidado que sempre fizeram a diferença durante o curso.
A todos os professores do curso, em especial ao professores Mário Queiroz, Daniel
Menezes, Sandra Yamamoto pelos ensinamentos e formação profissional.
Aos colegas de turma que ajudaram e se fizeram presentes em momentos
importantes e decisivos, como Dalinne Carvalho, Jaqueline Rodrigues, Jair Mattos,
Eloilton Oliveira, Valterlina Silva.
Aos estagiários e mestrandos da Embrapa, Airton Alves, Regiane Santos, Alex
Matias, sem eles tudo teria sido muito mais difícil.
A Glayciane Costa Gois, que dedicou seu tempo ao meu trabalho com todo cuidado
e toda compreensão, o meu muito obrigada.
A Ana Paula Ribeiro, além de estagiária competente e prestativa, tornou-se uma
amiga para a vida. Obrigada Ana pelo companheirismo e apoio nos momentos mais
difícieis.
Aos meus amigos pela paciência e compreensão durante os períodos de ausência.
Á UNIVASF, Universidade Federal do Vale do São Francisco, pela infraestrutura
disponibilizada.
Á Embrapa e seus colaboradores da Caatinga, do LANA (Laboratório de Nutrição
Animal) e Laboratório de Pós-Colheita (técnicos, mestrandos e estagiários) pelo
espaço cedido para a pesquisa, pela atenção e dedicação a minha pesquisa em
especial, aos pesquisadores que me orientaram e cederam seus conhecimentos
como Salete Alves de Moraes, Welson Lima Simões, Danielly Cristina Gomes da
Trindade e Sergio Tonetto de Freitas.
À pós-graduação em Ciência Animal pelos ensinamentos desta casa.
À FACEPE, por conceder a bolsa (processo IBPG-2000-5.04/15).
A todos aqueles que de alguma forma contribuíram com a realização desse trabalho.

RESUMO
A melancia-forrageira (Citrullus lanatus var. citroides), é um recurso forrageiro em
potencial para regiões áridas e semiáridas, porém possui poucas informações sobre
o manejo adequado da planta, o manejo de armazenamento dos frutos assim como
seu potencial produtivo frente a estresses abióticos, como a restrição hídrica. O
objetivo do presente estudo foi avaliar as características químico-bromatológicas de
frutos da melancia-forrageira em diferentes idades de colheita, tempos de
armazenamento após a colheita e características fisiológicas da planta submetida a
restrição hídrica pela aplicação de diferentes lâminas de irrigação. Este estudo foi
composto por três ensaios experimentais. No primeiro ensaio foram avaliadas quatro
idades de colheita, sendo 75, 90, 105 e 120 dias após o plantio, equivalentes a 30,
45, 60 e 75 dias após a antese. O delineamento experimental foi o inteiramente
casualizado com quatro repetições, em que cada repetição foi composta por cinco
frutos. No segundo ensaio os frutos colhidos foram mantidos em três períodos de
armazenamento após a colheita, em que os tratamentos avaliados foram:
Tratamento 1 dia da colheita, Tratamento 3 meses após a colheita e Tratamento 6
meses após a colheita. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado
com 8 repetições em que cada repetição teve três frutos. No terceiro ensaio
avaliaram-se as respostas produtivas em diferentes lâminas de água que variaram
em 100%ETc (evapotranspiração da cultura), 75%ETc, 50%ETc e 25%ETc, durante
dois ciclos. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com 4
tratamentos e 12 plantas totalizando 48 plantas. A idade de colheita dos frutos
afetou a composição químico-bromatológica promovendo efeito quadrático nos
teores de matéria seca e na fibra em detergente ácido (MS – 7,50; 6,70; 7,0; 7,70 e
FDA – 18,95; 23,43; 22,08; 21,84). A firmeza não foi influenciada pela idade de
colheita dos frutos, mas os sólidos solúveis totais foram influenciados pelo tempo de
armazenamento. A composição químico-bromatológica do fruto também foi afetada
pelo tempo de armazenamento, com aumento dos teores de matéria mineral,
proteína bruta e da digestibilidade in vitro da matéria seca com a maturação do fruto.
Os teores de pectina total não foram influenciados pela idade de colheita dos frutos,
mas foram afetados pelo tempo de armazenamento em que no Tratamento 6 meses
após colheita as concentrações foram inferiores em relação ao Tratamento 1 dia de
colheita. A restrição hídrica não afetou o número de frutos por planta (1,81), a
produção por planta (5,28 kg) e a produtividade (18.912 kg/ha de MV e 1.350 kg/ha
deMS). A taxa fotossintética, a condutância estomática e a transpiração foram
influenciadas pela restrição hídrica, pelo ciclo de avaliação e também pela interação
entre a restrição hídrica e o ciclo de avaliação. O ciclo de avaliação influenciou a
temperatura foliar, observando-se maiores temperaturas da folha no ciclo 1. A idade
de colheita e o tempo de armazenamento afetam a composição químico
bromatológica dos frutos de melancia-forrageira, assim como a restrição hídrica
influencia as características fisiológicas da planta, reduzindo a taxa fotossintética, a
condutância estomática e a transpiração, contudo, não afetou as características
produtivas.
Palavras-chave: Citrullus lanatus var. citroides, forragem, planta forrageira,
qualidade do fruto, semiárido, valor nutritivo

ABSTRACT
Forage watermelon (Citrullus lanatus var. citroides) is a potential forage resource for
arid and semi-arid regions but has little information on the proper management of the
plant, fruit storage management as well as its productive potential against abiotic
stresses, as the water restriction. The objective of the present study was to evaluate
the chemical-bromatological characteristics of watermelon fruits at different harvest
ages, storage times after harvest and physiological characteristics of the plant
submitted to water restriction by the application of different irrigation slides. This
study was composed of three experimental trials. In the first trial four ages were
evaluated, being 75, 90, 105 and 120 days after planting, equivalent to 30, 45, 60
and 75 days after anthesis. The experimental design was a completely randomized
design with four replicates, in which each replicate was composed of five fruits. In the
second trial the harvested fruits were kept in three storage periods after harvest, in
which the evaluated treatments were: Treatment 1 day of harvest, Treatment 3
months after harvest and Treatment 6 months after harvest. The experimental design
was the completely randomized design with 8 replicates in which each replicate had
three fruits. In the third experiment the productive responses were evaluated in
different water slides that varied in 100% ETc (crop evapotranspiration), 75% ETc,
50% ETc and 25% ETc for two cycles. The experimental design was the completely
randomized with 4 treatments and 12 plants totaling 48 plants. The fruit harvest age
affected the chemical-bromatological composition, promoting a quadratic effect on
dry matter and acid detergent fiber (DM – 7,50; 6,70; 7,0; 7,70 and FDA – 18,95;
23,43; 22,08; 21,84). Firmness was not influenced by fruit harvest age but total
soluble solids were influenced by storage time. The chemical-bromatological
composition of the fruit was also affected by the storage time, with increase of
mineral matter, crude protein and in vitro dry matter digestibility with fruit maturation.
The pectin contents were not influenced by fruit harvest age but were affected by the
storage time in which in the treatment 6 months after harvest the concentrations were
lower in relation to the Treatment 1 day of harvest. The water restriction did not affect
the number of fruits per plant (1,81), production per plant (5,28) and productivity
(18.912 kg of MV/ha and 1.350 kg of DM/ha). The photosynthetic rate, stomatal
conductance and transpiration were influenced by the water restriction, by the
evaluation cycle and also by the interaction between the water restriction and the
evaluation cycle The evaluation cycle influenced the leaf temperature, observing
higher leaf temperatures in cycle 1. Harvest age and storage time affect the chemical
composition of the watermelon fruits, as well as the water restriction influences the
physiological characteristics of the plant, reducing the photosynthetic rate, stomatal
conductance and transpiration. characteristics.
Key-words: Citrullus lanatus var citroides, forage, forage plant, fruit quality, semiarid,
nutritive value
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1. INTRODUÇÃO
A pecuária tem grande importância econômica e social para o Semiárido
Brasileiro, porém um dos grandes entraves à atividade nesta região é a escassez de
alimentos aos animais, sobretudo na época seca do ano (RIBEIRO, 2015). A
vegetação nativa (Caatinga), em geral, constitui a base alimentar dos ruminantes e,
na maioria das situações, não é suficiente para atender as demandas nutricionais
dos animais em quantidade e qualidade de forragem, ocasionando baixos índices
zootécnicos e de rentabilidade nas propriedades rurais. Neste caso, o cultivo e uso
de plantas forrageiras alternativas é uma estratégia que pode contribuir com a
redução das deficiências alimentares dos rebanhos (VOLTOLINI et al., 2011).
Dentre as plantas forrageiras cultivadas que podem ser utilizadas na região
semiárida brasileira visando a alimentação de ruminantes, a melancia-forrageira
(Citrullus lanatus var. citroides) é uma das que apresenta grande potencial (SOUTO
et al., 2005; SANTOS et al., 2017). Trata-se de recurso forrageiro com elevada
proporção de água, sendo ainda rico em carboidratos, podendo atingir alta
produtividade de frutos (KAVUT et al., 2014).
Na região semiárida brasileira as produtividades relatadas têm sido da
ordem de 10 a 30 t de matéria verde MV/ha por ciclo de cultivo (RIBEIRO, 2015),
podendo chegar a 60 t de MV/ha (OLIVEIRA, 2005). Em razão de o fruto apresentar
elevada concentração de água, pode-se constituir em fonte alternativa de recurso
hídrico aos rebanhos, o que é de grande importância para regiões áridas e
semiáridas. Elevadas produtividades podem ser alcançadas a depender do sistema
de produção; Kavut et al. (2014) observaram produtividades de até 189 t de MV/ha
com o cultivo adensado. Entretanto, são escassas as informações acerca da
produção e da produtividade deste recurso forrageiro em condições de restrição
hídrica, situação comum às regiões áridas e semiáridas.
Genótipos de Citrullus lanatus var. citroides são apontados como tolerantes
ao déficit hídrico (ZHANG et al., 2011), possuindo mecanismos para amenizar a
perda de água em condições de escassez hídrica (MO et al., 2016). Contudo, pouco
se conhece sobre a dinâmica de aparecimento e crescimento dos frutos em
condições de restrição hídrica. De acordo com Melo et al. (2010) o alongamento dos
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ramos e o aumento em área foliar podem proporcionar maior aporte de
fotoassimilados para a planta podendo aumentar o crescimento e a produção.
Em adição, muito pouco se sabe sobre as respostas qualitativas dos frutos
em relação a estratégias de manejo, tais como a idade de colheita e o tempo de
armazenamento. De acordo com Kavut et al., (2014), os frutos da melanciaforrageira podem ser mantidos armazenados por vários meses. Entretanto, ao
avaliarem o período de armazenamento dos frutos de 30 a 210 dias após a colheita,
verificaram perdas de peso nos frutos de até 30%, a depender do período, o que
pode representar perdas de água e nutrientes. Neste caso, é importante conhecer os
graus de perdas dos frutos diante das estratégias de armazenamento, visando
reduzi-las. Apesar de avaliarem a diminuição no peso do fruto, Kavut et al., (2014)
não verificaram quais os componentes que estão reduzindo.
De modo semelhante, a antecipação na colheita dos frutos pode ser
estratégia interessante para os sistemas produtivos pecuários de regiões áridas e
semiáridas, uma vez que pode proporcionar menor tempo para a obtenção de
alimentos aos animais e, em situações de escassez hídrica, possibilitar a colheita do
material na área, contribuindo para a redução de perdas no campo. As perdas dos
principais frutos frescos representam 30% da produção, podendo chegar a 35% no
caso das hortaliças frescas, sendo o campo responsável por 10% desse total
(SOARES, 2000). Para Martins (2002), os prejuízos com hortaliças e frutas podem
chegar a 30 – 40% e muitos são os fatores que contribuem com o desperdício de
alimentos, entre eles, o uso inadequado de práticas de produção. O planejamento
das culturas (escolha do que plantar, variedade mais adequada, época de plantio)
tem interferência futura em todo processo da cadeia produtiva.
Tanto a idade de colheita dos frutos quanto o tempo de armazenamento são
informações que podem contribuir no estabelecimento de estratégias de manejo de
colheita e de armazenamento para a melancia-forrageira, com o intuito de reduzir as
perdas e aumentar a oferta de forragem com qualidade aos animais. Para tal, a
avaliação das respostas qualitativas dos frutos, sobretudo quanto à composição
químico-bromatológica é de grande importância.
Em adição, entender as respostas produtivas e fisiológicas da melanciaforrageira em condições de restrição hídrica e avaliar as características qualitativas
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dos frutos em diferentes estratégias de colheita e armazenamento pode contribuir
com o aporte de informações sobre esta cultura, possibilitando estabelecer práticas
de manejo.
Deste modo, o objetivo do presente estudo foi avaliar as respostas
produtivas e fisiológicas da melancia-forrageira submetida a diferentes lâminas de
irrigação e as características químico-bromatológicas e a digestibilidade in vitro da
matéria seca dos frutos colhidos em diferentes idades e submetidos a diferentes
períodos de armazenamento pós-colheita.

2.0

2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

CARACTERÍSTICAS PRODUTIVAS E SÓCIOECONÔMICAS

DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO
O Semiárido brasileiro apresenta 1.133 municípios, representando uma área
de 969.589,4 km2, com maior predominância na região Nordeste (90%), no qual
apenas o estado do Maranhão não está inserido (BRASIL, Ministério da Integração
Nacional, 2017).
Esta região é caracterizada principalmente pela imprevisibilidade e baixa
precipitação pluviométrica (média de 800 milímetros/ano), precipitações pluviais
inferiores à evaporação, elevadas temperaturas, solos pobres em matéria orgânica e
com elevada concentração de minerais, limitando a produção pecuária e
proporcionando baixa disponibilidade de água e inadequada quantidade e qualidade
de alimentos para os rebanhos (SILVA, 2006; SANTOS et al., 2011; BRASIL,
Ministério da Integração Nacional, 2017).
Nesta região, a irregularidade na precipitação pluvial, principalmente na
época seca do ano, dificulta a produção animal, pois com a escassez de alimentos,
resta ao produtor rural implementar na base alimentar dos animais, a vegetação
nativa (Caatinga), que geralmente não é suficiente para atender as exigências
nutricionais dos ruminantes em quantidade e qualidade, o que contribui para os
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baixos índices zootécnicos e para a baixa rentabilidade das propriedades rurais
(SANTOS et al., 2011).
É uma região coberta por solos rasos, de baixa fertilidade, baixa
capacidade de retenção de umidade cuja vegetação característica é a Caatinga
(MOACIR FILHO, 2004). Botanicamente, Cândido et al. (2005), afirmam que a
Caatinga constitui um complexo vegetal muito rico em espécies lenhosas e
herbáceas, sendo a vegetação também utilizada para fins forrageiros como pasto
nativo. Mesmo em condições adversas, como má distribuição das chuvas e alta
evapotranspiração que resultam em longos períodos de estiagem, a pecuária se
constituiu como atividade básica na região semiárida. (MOACIR FILHO, 2004).
Cerca de 70% das espécies da Caatinga participam significativamente da
dieta dos ruminantes domésticos (ARAÚJO et al., 2006). O período de utilização dos
pastos nativos e cultivados na região semiárida brasileira é variável e dependente
dos fatores climáticos. Durante o período seco do ano, a biomassa dos pastos
nativos e cultivados é diminuída consideravelmente, limitando as taxas de lotação e
o ganho de peso dos animais. Neste contexto, há a necessidade de alternativas
alimentares que possam ser utilizadas em complementação e que tenham potencial
para a utilização de acordo com as características climáticas e edáficas regionais, e
que também estejam dentro do contexto sócioeconômico e cultural da população.
A produção pecuária no Brasil, representada por bovinos, caprinos e ovinos,
apresenta um rebanho efetivo de 243.224.761 cabeças, onde 28.467.739 milhões
são cabeças bovinas e 1.895.185 estão em Pernambuco, que, por sua vez, registrou
rebanho de caprinos e ovinos de 4.970.460 cabeças somando as duas espécies. No
Nordeste, o IBGE registrou, em 2016, rebanho caprino de 8.109.672 cabeças,
enquanto para o rebanho de ovinos foram registradas 10.126.799 cabeças,
presentes em sua maioria, na região semiárida (IBGE, 2015).
Magalhães et al. (2016) apontam um cenário de aumento no consumo dos
produtos destas cadeias produtivas pecuárias em função de alguns fatores, como o
crescimento da população e de sua renda, o que aumentará a demanda por
produtos de origem de animal. Por outro lado, fatores como as alterações no clima,
questões relacionadas com os recursos hídricos e necessidade de intensificar a
produção pecuária em função do aumento da demanda por alimentos pela
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população mundial, serão desafios adicionais no contexto das regiões áridas e
semiáridas de todo o mundo, incluindo o Semiárido brasileiro.
As alterações no clima podem afetar a pecuária das regiões áridas e
semiárias influenciando consideravelmente a produção animal por questões
relacionadas ao bem-estar, pela queda na produção e produtividade dos pastos em
virtude de alterações nos fatores climáticos e também pelo impacto nos recursos
hídricos. A redução dos recursos hídricos para a produção animal pode levar a
graves consequências como redução do crescimento, do bem-estar e da saúde,
aumentando o estresse e impactando negativamente nos indicadores de produção
e produtividade (ARAÚJO et al., 2015).
Segundo Silva et al. (2015) os cenários de alterações climáticas futuras
apontam para o aumento na temperatura média o que pode causar desequílibrios
no ecossistema, alterando os padrões de precipitação pluvial e temperatura, além
de promover eventos extremos, em que a população da região Nordeste do Brasil
apresenta-se como uma das mais vulneráveis devido aos baixos índices de
desenvolvimento social e econômico. A alteração no clima pode afetar a agricultura,
os recursos hídricos e a saúde da população. No Semiárido brasileiro, o aumento
na temperatura poderá acarretar em elevação da evapotranspiração e na redução
da disponibilidade hídrica com reflexo direto na agricultura e na pecuária.
O uso de alimentos suculentos é uma estratégia para aumentar o aporte de
nutrientes e de água para os rebanhos, em que estes alimentos são aqueles que
apresentam elavados teores de água (ARAÚJO et al., 2010). O aporte de água via
alimentos é importante aos animais criados em regiões e comunidades com pouco
acesso à agua de beber (ARAÚJO et al., 2015), como ocorre nas regiões áridas e
semiáridas. A palma forrageira (Nopalea sp. e Opuntia sp.) e a melancia-forrageira
são exemplos de alimentos suculentos.
A qualidade do alimento é de grande importância para o desempenho do
animal. Segundo, Ribeiro (2015), o fruto da melancia forrageira possui 20,45% de
proteína bruta (PB), 7,74% de matéria seca (MS), 9,22% de matéria mineral (MM),
47,51% de fibra em detergente neutro (FDN), 11,49% de extrato etéreo (EE) e
62,01% de digestibilidade in vitro da matéria seca. Já, Santos (2017) encontrou
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13,5% de proteína bruta (PB), 38,6% de fibra em detergente neutro (FDN), 74,8% de
digestibilidade in vitro da matéria seca e 9,4% de extrato etéreo.
A inclusão deste ingrediente nas dietas de animais ruminantes tem resultado
em desempenhos satisfatórios, como com a associação com feno de erva sal
(38,30%) e raspa de mandioca proporcionando ganhos médios de até 141,5 g/dia
em borregos Santa Inês x Crioulo (SOUTO et al., 2005), e a associação com feno de
guandu com inclusões entre 35 a 66% da matéria seca proporcionando consumo
satisfatório para atender às exigências nutricionais de ovinos em crescimento, além
de não promover prejuízos ao consumo de alimentos e digestibilidade das rações,
seja fornecido in natura ou na forma de farelo (SILVA et al., 2009).
Portanto, a região semiárida é uma área extensa do Brasil e que possui
grandes rebanhos de ruminantes, sendo ainda a localidade com grande
vulnerabilidade frente aos fatores climáticos e de organização das cadeias
produtivas. A alimentação, assim como o aporte de água, são grandes desafios para
o aumento da produção pecuária regional, em que o uso de alternativas forrageiras
pode ser decisivo. Neste sentido, uma destas alternativas é a melancia-forrageira.

2.2

CARACTERÍSTICAS DA MELANCIA-FORRAGEIRA

De acordo com Moraes et al. (2011) a melancia forrageira é uma planta de
origem africana e chegou ao Brasil trazida pelos escravos. Faz parte da família
Cucurbitáceas, pertencente ao gênero Citrullus. Esta espécie se adaptou às
condições do Nordeste do Brasil, sendo comumente conhecida como melanciaforrageira ou melancia-de-cavalo (RIBEIRO, 2015). Segundo Oliveira (2005) esta
espécie é a Citrullus lanatus var. citroides.
Munisse et al. (2011) avaliaram a diversidade genética e caracterização dos
sistemas de produção e as formas de utilização das melancias em Moçambique e
observaram que a melancia possui múltiplos usos (alimentação humana, medicinal),
incluindo sua utilização como forragem. O uso da Citrullus lanatus var. citroides
como planta com potencial forrageiro é relatado em diversos países (OLIVEIRA,
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2005; LAGHETTI & HAMMER, 2007; SILVA et al., 2009; MUJAJU et al., 2011;
KAVUT et al., 2014).
Trata-se de uma planta que tem sido utilizada em regiões com baixa
precipitação pluviométrica e temperaturas elevadas. O fruto apresenta a casca lisa e
rígida, de coloração clara podendo apresentar a casca rajada, sendo resistente a
impactos e deterioração. Sua polpa é branca, amarga (3,39 a 4,02 ºBrix) e
consistente (19,0 a 23,0 Newton) (RIBEIRO, 2015).
Ribeiro (2015) encontrou em seu estudo frutos de melancia-forrageira cujas
medidas foram: 27,29 cm de comprimento, 54,00 cm de diâmetro longitudinal, 39,25
cm de diâmetro vertical, 0,22 cm de espessura de casca e 20,01 cm, de diâmetro
transversal. Contudo, os frutos apresentam tamanhos variáveis e diferentes
formatos.
A planta apresenta crescimento rasteiro, com ramificações que podem
alcançar 3 a 5 metros de comprimento e raízes que se desenvolvem no sentido
horizontal, concentrando-se nos 25 a 30 cm superficiais do solo, embora algumas
raízes alcancem maiores profundidades. A planta tem caule rasteiro, longo,
ramificado, flexível, cilíndrico, coberto por tricomas e apresenta uma estrutura fina,
longa e espiralada de fixação, denominada gavinha. As folhas são bem recortadas,
divididas em três a cinco lobos profundos nos bordos, e formadas ao longo do caule
ou ramos. As flores são solitárias, pequenas e de cor amarela que se abrem nas
primeiras horas da manhã (LUBARINO, 2015).
A propagação se dá por sementes e a frutificação depende da polinização
que, nesta espécie, é feita por insetos (principalmente abelhas). As sementes podem
ser colhidas logo após a maturação dos frutos, no momento do corte, ou após o
fornecimento aos animais recolhendo-as no comedouro, após o consumo dos frutos.
Após a obtenção, as sementes devem ser lavadas, colocadas para secagem à
sombra, por 2 ou 3 dias, e armazenadas em recipientes fechados. Depois de
armazenadas, as sementes devem passar por um período de dois meses para a
quebra da dormência fisiológica (OLIVEIRA, 2005).
A densidade da semeadura da melancia forrageira, segundo Oliveira (2005)
é de 1,5 kg/ha, podendo ser feito em cultivos simples ou em consórcio com outras
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culturas, tais como milho, sorgo ou palma-forrageira. Moraes et al. (2007) avaliaram
a germinação de sementes de melancia-forrageira a partir do sexto dia após o
plantio e verificaram que a imersão das sementes em água de três a cinco horas
aumentou a germinação do 7° ao 29° dia.
Um dos espaçamentos utilizados para o plantio é de 3m entre linhas e 1m
entre plantas, colocando-se de três a quatro sementes por cova, podendo a
adubação ser mineral ou orgânica. Outros espaçamentos podem ser utilizados,
Kavut et al. (2014) avaliaram as respostas produtivas da melancia-forrageira em
diferentes espaçamentos 0,70mx0,50m, 0,70mx1,00m, 1,40mx0,50m, 1,40mx1,00m,
2,10mx0,50m, 2,10mx1,00m e verificaram produtividades da ordem de 89,79;
112,02; 110,86; 119,34; 189,32 e 135,53 t de MV/ha, respectivamente.
O ciclo de cultivo da melancia forrageira é de 100 a 120 dias, mas a
antecipação na colheita dos frutos pode ser importante para as propriedades que
cultivam esta planta visando a obtenção de alimentos em menor tempo para os
rebanhos, uma vez que a forragem oriunda dos pastos nativos e cultivados
diminuem consideravelmente em quantidade e qualidade no período seco do ano.
Neste caso, a colheita precoce poderá reduzir a influência da estiagem prolongada
na produção dos frutos.
A produtividade é variável e dependente de fatores edafoclimáticos, variando
entre 10 a 60 t de MV/ha, sendo maior em solos leves com boa fertilidade, podendo
também, crescer satisfatoriamente em solos argilosos que apresentem boa
drenagem. Entretanto, esta planta não produz bem em solos encharcados e salinos
(OLIVEIRA, 2005).
Almeida et al. (2010) afirmam que características qualitativas são
importantes para determinar o ponto de colheita do fruto. Kavut et al. (2014) relatam
que o alto teor de pectina influencia no tempo de armazenamento e no tempo de
amadurecimento (considerado tardio). Estes mesmos autores citam que a
produtividade de frutos depende do período de semeadura e da densidade do
plantio. Sugere-se que, para solos mais leves e menos produtivos a população de
plantas seja menor do que para solos mais produtivos, pois as melancias podem
compensar um pouco as diferenças nas populações de plantas por meio de ajustes
no tamanho do fruto.
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O fruto pode ser fornecido aos animais in natura ou na forma de farelo. Seu
fornecimento ao animal deve ser efetuado em associação com outros ingredientes,
pois, por ter elevada quantidade de água em sua constituição, pode afetar o
consumo de matéria seca do animal, além da necessidade de haver outros
ingredientes na mistura com o fruto da melancia-forrageira para promover rações
balanceadas, visando o atendimento das exigências nutricionais do animal.
Segundo, Oliveira (2005), o armazenamento da forragem excedente no
período chuvoso há muito tem sido proposto para minimizar os impactos causados
pela seca na região semiárida. Os processos de ensilagem e fenação, que são
técnicas de armazenamento de forragens, são considerados alternativas para
amenizar este problema, porém os custos operacionais podem ser elevados, assim
como podem ser altas as perdas de material forrageiro, sobretudo quando as
técnicas de conservação não são aplicadas corretamente. Por esta razão,
alternativas forrageiras que dispensem estes processos de conservação de forragem
podem se constituir em vantagens competitivas aos sistemas de produção
pecuários.
Umas das alternativas é a melancia forrageira, pois o armazenamento dos
frutos tem dispensado as técnicas tradicionais de conservação, sem exigir dos
agricultores grandes investimentos em galpões ou estruturas para o armazenamento
podendo reduzir os custos de produção.
Segundo, Kavut et al. (2014), os frutos da melancia-forrageira podem ser
armazenados por vários meses após a colheita. Entretanto, estes mesmos autores
observaram perdas de peso nos frutos durante o armazenamento, chegando a 30%,
a depender do período que o fruto ficou armazenado. Lecha et al. (2000) sugerem
que a anatomia da casca, a presença de cera epicuticular, a estrutura da cera e a
morfologia do estômato contribuem para o processo de conservação do fruto após a
colheita. Assim, é relevante determinar as perdas no processo de armazenamento
dos frutos, com o intuito de reduzi-las.
Quanto à produção de frutos, Ribeiro (2015), em seu trabalho para a
avaliação das caraterísticas produtivas, morfológicas e qualitativas de diferentes
genótipos de melancia-forrageira, registrou 2,5 frutos em média por planta com
média 11.996 MVkg/ha de frutos ou 921 kg de MS/ha de frutos, em condições de
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dependência de chuva no município de Petrolina/PE. Santos (2016) avaliou
diferentes genótipos de melancia-forrageira e seus cruzamentos e observou 3,0 kg
de peso médio dos frutos e 11,5 para o número de frutos por planta.
A qualidade do fruto é um fator de grande importância visando a alimentação
animal. Fonseca et al. (2017) utilizaram ferramentas participativas para seleção de
variedades com agricultores familiares, incluindo a avaliação de melancia-forrageira
e verificaram que a qualidade do fruto foi o critério apontado como de maior
importância para esta planta, seguido de tamanho do fruto, resistência, produção e
número de sementes.
De acordo com Guo et al. (2015), os frutos da melancia sofrem mudanças
bioquímicas e fisiológicas durante a maturação e citam que as paredes das células
dos frutos são redes entrelaçadas constituídas por polissacarídeos e proteínas. A
parede celular primária de frutos contém aproximadamente 35% de pectina, 25% de
celulose, 20% de hemicelulose e 10% de proteína estrutural. A celulose é o principal
componente das paredes celulares da planta, proporcionando resistência mecânica
à estrutura das mesmas. As pectinas são os principais componentes da parede
celular primária e da lamela média, determinando a textura e a qualidade dos frutos.
A despolimerização da pectina foi relatada como o principal motivo para a perda de
firmeza da fruta (GUO et al., 2015).
As pectinas comumente encontradas na natureza apresentam-se sob
diversas formas, estando entre elas as protopectinas, ácidos pectínicos e ácidos
pécticos. Nos tecidos dos frutos imaturos, as pectinas presentes são denominadas
de protopectinas. Nesta condição, as protopectinas encontram-se ligadas ao cálcio
das paredes celulares, formando o pectato de cálcio, o qual é insolúvel em água e
tem a maior parte dos seus grupos carboxílicos esterificados. A protopectina é
abundante em frutas verdes que já tenham atingido o pleno desenvolvimento.
Durante o subsequente amadurecimento, é hidrolisada para pectina por ação de
enzimas e, durante o apodrecimento ou o amadurecimento demasiado, cuja pectina
pode ser decomposta e formar o álcool metílico, forma o ácido péctico.
Os ácidos pectínicos aparecem nas plantas à medida que avança a sua
maturação (FOOD INGREDIENTS BRASIL, 2014).
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Barroso et al. (2007) afirmam que alimentos ricos em pectina são excelentes
fontes de energia e proporcionam melhor padrão de fermentação ruminal. As
pectinas

são

substâncias

encontradas

em

vegetais

e

fazem

parte

dos

componentes da parede celular, atuando como cimento entre as células. A
pectina é o único componente da parede celular que é completamente e
rapidamente fermentável e, portanto, não é uma substância lignificada.
Outra grande vantagem é que a fermentação da pectina não produz ácido
láctico

no

ambiente

ruminal,

resultando

em

características

fermentativas

semelhantes
às espécies forrageiras e contrárias aos açúcares que são rapidamente
fermentados a lactato. Em virtude dessas características benéficas, a inclusão de
produtos ricos em pectina na dieta de ruminantes poderá melhorar a digestibilidade
da maioria dos nutrientes, por proporcionar um ambiente ruminal saudável (MÜLLER
& PRADO, 2004).
A composição químico-bromatológica é um dos principais atributos
qualitativos de um alimento para o animal. Segundo, Oliveira (2005), o fruto da
melancia-forrageira apresenta 9,94% de matéria seca (MS), 10,37% de matéria
mineral (MM), 79,69 de matéria orgânica (MO), 9,43% de proteína bruta (PB),
38,42% de fibra em detergente neutro (FDN), 1,11% de extrato etéreo (EE) e 60%
de digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS), enquanto Ribeiro (2015) relata
valores da ordem de 7,52% de MS, 9,53% de MM, 19,99% de PB, 36,78% de FDN e
7,87% de EE. Contudo, não se conhece a composição químico-bromatológica do
fruto em diferentes idades de colheita.
Oliveira (2005) afirma que a composição química dos frutos da melanciaforrageira é comparável com a da maioria das gramíneas com idade média de 40
dias e apresenta a vantagem de manter estas características mesmo após a
maturação dos frutos, o que não ocorre com a maturação das gramíneas.
Com relação à digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS), os frutos da
melancia-forrageira apresentam valores equivalentes aos registrados para outras
forrageiras, tais como a palma e o feijão-guandu (Cajanus cajan), e superiores aos
do capim-buffel (Cenchrus ciliaris L.). Ribeiro (2015) encontrou valores de
digestibilidade (DIVMS) entre 59 e 63%. Os métodos de digestibilidade in vitro
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constituem importantes ferramentas para o balanceamento adequado de dietas
visando atender exatamente as exigências do animal, contribuindo para o
desenvolvimento da nutrição de precisão para ruminantes (LEMOS, 2011).
Além do fruto in natura, há também a possibilidade de uso do farelo da
melancia-forrageira. De acordo com Silva et al. (2009) o farelo de melanciaforrageira consiste na desidratação e moagem do fruto, apresenta 83,48% de
matéria orgânica, 18,73% de proteína bruta, 10,39% de extrato etéreo, 38,82% de
FDN, 34,06% de FDA, 4,76% de hemicelulose, 59,01% de carboidratos totais,
20,19% de carboidratos não-fibrosos e 62,08% de nutrientes digestíveis totais
(NDT). Quanto aos minerais, as concentrações apresentadas pelo farelo de
melancia-forrageira em % da matéria seca são: 0,42 de Ca, 0,07 de P, 0,30 de Mg,
2,54 de K, 0,16 de Na. Já, quanto aos microminerais, 24,33 ppm de Cu, 110,43 ppm
de Fe, 34,66 ppm de Mn, 53,29 ppm de Zn. Além disto, pode apresentar 1,96% da
MS de tanino (SILVA et al., 2009).

2.3 USO DA MELANCIA FORRAGEIRA NA ALIMENTAÇÃO ANIMAL
O fruto da melancia forrageira pode ser fornecido ao animal in natura ou na
forma de farelo (SILVA et al., 2009). O farelo, como citado anteriormente consiste na
moagem, seguida da desidratação do fruto e nova moagem do material seco.
Silva et al. (2009), encontraram no farelo de melancia-forrageira 95,35% de
MS, 83,48% de MO, 18,73% de PB, 11,87% MM, 10,39% de EE, 38,82% de FDA,
34,06% de FDA e 58,76 a 62,84% de DIVMS. Neste trabalho os autores avaliaram a
inclusão do farelo de melancia forrageira em dietas para ovinos à base de feno de
feijão guandu. Os autores observaram que houve aumento do consumo de MS, MO,
PB, FDN (fibra em detergente neutro), FDA (fibra em detergente ácido),
hemicelulose e carboidratos totais (CT). Relataram ainda aumento na digestibilidade
de MO, FDA e CT, verificando que as dietas compostas por farelo de melanciaforrageira proporcionaram consumo de matéria seca e coeficientes de digestibilidade
adequados aos animais, sugerindo o uso do melancia-forrageira em dietas à base
de feno de guandu em 35% a 66% da matéria seca.
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Com o uso do fruto da melancia-forrageira in natura, Oliveira (2005) sugere a
inclusão de até 30% do consumo do animal em % da matéria seca e relatam que o
fornecimento desta quantidade de frutos poderá contribuir consideravelmente para o
aporte hídrico que o animal necessita diariamente. Com relação ao desempenho
produtivo, novilhos pastejando exclusivamente capim-buffel durante 90 dias
apresentaram ganho de peso de 294 g/dia de peso corporal, enquanto aqueles
suplementados com 25 kg de melancia forrageira por dia tiveram 367 g/dia de ganho
de peso.

2.4 MELANCIA FORRAGEIRA E ESTRESSE HÍDRICO
De acordo com Andrade et al. (2013), o cultivo da melancia requer climas
quentes e secos, não tolerando umidade excessiva no solo. Neste contexto, a região
Nordeste do Brasil propicia condições climáticas para o cultivo e obtenção de
produtividades consideráveis e de frutos com alta qualidade, além de proporcionar a
produção em ciclo curto, quando comparado a outras regiões produtoras no mundo.
Para a determinação das necessidades hídricas da planta deve-se levar em conta o
clima, as características da cultura, o manejo e o meio de desenvolvimento, pois
estes fatores afetam a evaporação e a transpiração, que somadas são chamadas de
evapotranspiração. Assim, Andrade et al. (2013), afirmam que o planejamento da
irrigação é de fundamental importância para o conhecimento da evapotranspiração
da cultura (ETc – consumo de água da cultura; soma da evaporação da água do
solo e da transpiração das plantas) e do coeficiente da cultura (Kc – varia de acordo
com a cultura) durante os estádios de desenvolvimento.
A deficiência hídrica, segundo Ribeiro (2015), tem sido um grande desafio
para as atividades agrícolas, a qual se manifesta na planta de diferentes formas e
intensidade, podendo se tornar a principal causa do decréscimo da produtividade,
pois afeta o crescimento e a produção das plantas.
Andrade

et

al.

(2013)

afirmam

que

para

a

melancieira

comercial apresentar elevada produtividade são necessários 400 a 600 mm de água
em um período de crescimento de 100 dias.
A Citrullus lanatus var. citroides possui genótipos considerados como
tolerantes ao estresse hídrico (ZHANG et al., 2011) com mecanismos para suportar
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o déficit de água (MO et al., 2016). Mo et al. (2016) destacam o extenso sistema
radicular e o rápido crescimento da planta em condições em que há o suprimento de
água constante.
Acar et al. (2014), em seu estudo com a melancia-forrageira tendo como
objetivo comparar três lâminas de irrigação em diferentes frequências de aplicação
(5, 10 e 15 dias), resultando nas quantidades de água aplicadas 398,4; 199,2 e
132,8 mm, respectivamente, verificaram maior produtividade de frutos (t/ha) com a
maior lâmina de irrigação, além de verificarem maior comprimento da planta, número
de ramos e massa de forragem (3,4 t/ha de matéria verde) com a aplicação da maior
lâmina de irrigação.
Akashi et al. (2011) avaliaram genótipo de melancieira silvestre (Citrullus
lanatus) em resposta ao déficit hídrico e verificaram decréscimo na transpiração e
concomitante aumento na temperatura em condições de déficit hídrico. Estes
mesmos autores observaram que o déficit hídrico promove o fechamento do
estômato, o que restringe a transpiração nas folhas resultando na elevação da
temperatura foliar. Melo et al. (2010) indicam que a diminuição da eficiência
fotossintética por fatores estomáticos ou não estomáticos, provoca redução no
crescimento das plantas. O déficit hídrico é um dos fatores que limitam a abertura
dos estômatos pelas plantas provocando maior taxa de transpiração.
Na região semiárida brasileira, Ribeiro (2015) avaliou as características
produtivas de sete genótipos da melancia-forrageira (BGCIA 228, BGCIA 239,
Jojoba, BGCIA 228 x BGCIA239, BGCIA 228 x BGCIA Jojoba, BGCIA 239 x Jojoba
e um genótipo local) submetidos ao déficit hídrico, utilizando para esta comparação
diferentes lâminas de irrigação (120%ETc, 90%ETc, 60%ETc e 30%ETc), observou
produtividades da ordem de 20.207 kg/ha, equivalente a 1.462 kg de MS/ha em área
com diferentes lâminas de irrigação e 11.996 kg/ha de MV e 1.446 kg/ha de MS em
área de sequeiro.
Estes resultados sugerem eficiência no uso da água e tolerância ao déficit
hídrico nos genótipos utilizados, com potencial para exploração na região semiárida
brasileira, uma vez esta região caracteriza-se pela escassez e irregularidade na
distribuição das chuvas.
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A restrição hídrica, por sua vez, pode afetar as características fisiológicas
das plantas e influenciar no crescimento e na produtividade da cultura. Kawasaki et
al. (2000) verificaram em genótipo de melancia silvestre (Citrullus lanatus sp.) em
condição de déficit hídrico redução na condutância estomática, na transpiração e na
taxa fotossintética. Mas, com a reaplicação de água houve recuperação gradual da
taxa fotossintética atingindo as taxas originais em poucos dias. Akashi et al. (2011)
também relatam alterações na fisiologia da planta em função do déficit hídrico,
verificando decréscimo na transpiração e aumento na temperatura da folha em
genótipo de melancia silvestre (Citrullus lanatus).
De acordo com Melo et al. (2010) a diminuição da eficiência fotossintética,
por fatores estomáticos ou não estomáticos pode provocar redução no crescimento
das plantas, em que o déficit hídrico é um dos fatores que limitam a abertura dos
estômatos pelas plantas. Estes autores verificaram maiores áreas foliares nas
plantas (Citrulus lanatus Thumb. Mansf.) com a aplicação de lâmina de irrigação de
100% da ETo (evapotranspiração de referência) em relação as lâminas menores
(70% e 40% da ETo), equivalentes a 204,66 mm, 143,33 mm e 82 mm no ciclo de
cultivo, respectivamente. Observaram ainda que o alongamento de ramos implicou
no aumento da área foliar melhorando a capacidade fotossintética da planta o que
foi influenciado pela quantidade de água disponível no solo.
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4.0 CAPÍTULO 1:
Características qualitativas dos frutos da melancia-forrageira em diferentes idades de
colheita e períodos de armazenamento

Resumo - A melancia-forrageira (Citrillus lanatus var citroides) é um recurso forrageiro
potencial para regiões semiáridas, mas possui poucas informações sobre manejo da planta e
armazenamento dos frutos. O objetivo deste estudo foi avaliar as características químicobromatológicas de frutos da melancia-forrageira em diferentes idades de colheita e tempo de
armazenamento. Foram realizados dois ensaios experimentais. No primeiro, foram avaliadas
quatro idades de colheita: 30, 45, 60 e 75 dias após antese. O delineamento experimental foi
inteiramente casualizado com quatro repetições. No segundo, os frutos foram mantidos em
três períodos de armazenamento: Tratamento 1 dia colheita, Tratamento 3 meses após
colheita, Tratamento 6 meses após colheita. O delineamento experimental foi o inteiramente
casualizado com oito repetições. A idade de colheita dos frutos não afetou teores de proteína
bruta, carboidratos totais, fibra em detergente neutro, digestibilidade in vitro da matéria seca,
firmeza da polpa, teor de sólidos solúveis e pectina; houve aumento na fibra em detergente
ácido com avanço na idade de colheita. O avanço no tempo de armazenamento proporcionou
aumento no teor de proteína bruta e redução na firmeza da polpa, no teor de sólidos solúveis e
pectina. De acordo com o estudo, a idade de colheita pode ser considerada a partir dos 90 dias
e o tempo de armazenamento pode chegar a 6 meses pois as diferenças significativas
encontradas nos diferentes tempos de armazenamento demonstram valores interessantes para
as variáveis encontradas.

Termos para indexação: Citrullus lanatus var citroides, qualidade do fruto, planta forrageira,
valor nutritivo
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Nutritive value of forage watermelon fruits in different harvest age and storage
period
Abstract - Forage watermelon (Citrillus lanatus var citroides) is a potential forage resource
for semi-arid regions but has little information on plant management and fruit storage. The
objective of this study was to evaluate the chemical-bromatological characteristics of
watermelon-forage fruits at different harvest ages and storage time. Two experimental tests
were performed. In the first, four harvest ages were evaluated: 30, 45, 60 and 75 days after
anthesis. The experimental design was completely randomized with four replicates In the
second, the fruits were maintained in three storage periods: Treatment 1 day harvest,
Treatment 3 months after harvest, Treatment 6 months after harvest. The experimental design
was completely randomized with eight replicates. The fruit harvest age did not affect crude
protein, total carbohydrate, neutral detergent fiber, in vitro dry matter digestibility, pulp
firmness, soluble solids content and pectin content, there was an increase in acid detergent
fiber with advancement at harvest age. The advance in storage time provided an increase in
crude protein content and reduction in pulp firmness, soluble solids content and pectin.
According to the study, the age of harvest can be considered from 90 days and the storage
time can reach 6 months because the significant differences found in different storage times
demonstrate interesting values for the variables found.

Index terms: Citrullus lanatus var citroides, forage, forage plant, fruit quality, semiarid,
nutritive value
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Introdução
A segurança alimentar e hídrica dos rebanhos são importantes desafios para os
sistemas produtivos pecuários em regiões áridas e semiáridas (MLAMBO e MAPYIE et al.
2015). Estes desafios podem se acentuar em decorrência de possíveis alterações no clima,
com impactos sobre os recursos hídricos e agricultura (SILVA et al., 2015).
Em adição, é grande a preocupação para a produção de alimentos visando suprir as
demandas da crescente população mundial e as regiões áridas e semiáridas podem ter papel
importante (TARRASÓN et al., 2016), com a necessidade de sistemas produtivos pecuários
que tenham maior produtividade.
Neste sentido, é importante que a produção pecuária nas regiões áridas e semiáridas
possa melhorar o uso da terra utilizando plantas forrageiras adaptadas que estejam no seu
contexto socioeconômico e que proporcionem estratégias alternativas ao rebanho com
redução das perdas na produção, contribuindo com o aumento da produtividade e da renda.
A espécie Citrullus lanatus var citroides possui múltiplos usos como a alimentação
humana, fonte de genes para programas de melhoramento para a melancia comercial e
também na alimentação animal (MUNISSE et al. 2011; MASHILO et al. 2017). Genótipos
desta espécie são apontados como tolerantes ao déficit hídrico (ZHANG et al., 2011; MO et
al., 2016). Como recurso forrageiro tem sido apontado como potencial para diversas regiões
(KAVUT et al., 2014), especialmente em áreas áridas e semiáridas (SILVA et al., 2009;
SANTOS et al., 2017), além de se constituir em fonte de água aos rebanhos (SOUTO et al.
2005; RIBEIRO, 2015).

O armazenamento dos frutos tem dispensado os métodos de

armazenamento tradicionais como ensilagem e fenação, contudo tem havido perdas nos
processos de armazenamento, que podem superar 20% durante 180 dias (KAVUT et al. 2014).
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A qualidade do alimento é de grande importância, refletindo na saúde e no
desempenho produtivo do animal, em que a melancia-forrageira tem apresentado teores de
proteína bruta superiores a 18,73% da MS (SOUTO et al., 2005), nutrientes digestíveis totais
superior a 60,00% da MS (SILVA et al., 2009) e valores de digestibilidade in vitro da matéria
seca acima de 62,01% (SOUTO et al., 2005; RIBEIRO, 2015; SANTOS et al., 20017). Além
disto, Almeida et al. (2010) afirmam que o tamanho do fruto, a coloração e o teor de sólidos
solúveis são características importantes para determinar o ponto de colheita.
É desconhecido o impacto do manejo de armazenamento dos frutos sobre as perdas
nos componentes químico-bromatológicos, assim como não se sabe se a colheita antecipada
pode também influenciar os parâmetros qualitativos dos frutos.
Deste modo, o objetivo do presente estudo foi avaliar as características químicobromatológicas e a digestibilidade in vitro dos frutos de melancia forrageira colhidos em
diferentes idades e submetidos a diferentes períodos de armazenamento pós-colheita.

Material e Métodos
Este estudo foi composto por dois ensaios experimentais. O primeiro para a avaliação
das idades de colheita dos frutos e o segundo para avaliar o período de armazenamento após a
colheita.
O primeiro ensaio foi conduzido no Campo Experimental da Caatinga, pertencente à
Embrapa Semiárido (09º09’S, 40º22’O e 376 m de altitude), entre os meses de Junho e
Novembro em Petrolina-PE. A temperatura mínima média foi 18,7ºC e a máxima média foi
34,7ºC com temperatura média de 26,5ºC; umidade relativa média variou de 28,03% a
88,58% com média de 53,67% e a precipitação pluviométrica total no período foi 43,90 mm.
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O solo da área é classificado como vermelho-amarelo distrófico (Embrapa 2013).
Amostras de solo foram coletadas em camada 0 – 20 cm para análise de suas características
físicas e químicas no Laboratório de Solos da Embrapa Semiárido. Os resultados encontrados
para características químicas do solo foram pH = 5,6; P = 6,35 mg/dm3, K = 0,28 cmolc/dm3,
Na= 0,04 cmolc//dm3, Mg = 0,70 cmolc/dm3, Al = 0 cmolc/dm3, 1,8 para H+Al = cmolc//dm3,
soma de bases (SB) = 2,8 cmolc//dm3 e a capacidade de troca catiônica (CTC) = 4,6
cmolc//dm3. As características físicas foram 42,82% de porosidade, e frações de argila (131,2
g/kg), silte (35,8 g/kg) e areia (833,0 g/kg).
No plantio, as sementes de um genótipo local foram colocadas em bandejas de
poliestireno expandido, com 128 células, contendo substrato comercial para hortaliças. Após
15 dias de semeadura as mudas foram transplantadas para o campo com espaçamento de 3 m
entre linhas e 1 m entre plantas. O preparo do solo foi realizado com gradagem. O cultivo foi
realizado com irrigação por gotejamento, aplicando três vezes por semana (segunda, quarta e
sexta-feira) mantendo a irrigação por quatro horas, a fim de atender 100% da ETc
(evapotranspiração da cultura) que foi caracterizada como a evapotrasnpiração mais o
coeficiente da cultura (Kc) da melancieira comercial.
Foi realizado o manejo cultural, no início do experimento com a adubação de
fundação com esterco ovino utilizando (0,5 kg/planta, de composição CE = 2,20 mScm-1, pH
= 8,10; C = 120 g/kg, N = 9,30 g/kg, Ca = 5,50 cmol/dm3, Mg = 5,9, Al = 0, H+Al = 3,00
cmol/dm3, SB = 11,40 cmol/dm3, CTC = 14,40 cmol/dm3, V% = 79) e capina, além da
condução de ramos durante todo o experimento.
As características da água de irrigação utilizada foram: Ca2+ = 0,43 mmol/L, Mg2+ =
0,52 mmol/L, Na+ = 0,14 mmol/L, K+ = 0,05 mmol/L, CO32- = 0,00 mmol/L,

HCO3- =

0,62 mmol/L, SO42- = 0,34 mmol/L, Cl- = 1,60 mmol/L, pH = 8,05, C.E. = 0,06ds/m e dureza
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= 4,76 mg/L.
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com quatro
tratamentos e quatro repetições, em que cada repetição foi composta por cinco frutos. Os
tratamentos foram constituídos por quatro idades de colheita 30, 45, 60 e 75 dias após a antese
(abertura do botão floral), equivalentes a 75, 90, 105 e 120 dias após o transplantio.
Os frutos foram colhidos manualmente e levados ao Laboratório de Nutrição Animal
da Embrapa Semiárido, onde foram pesados e tomadas as medidas do fruto inteiro. Em
seguida, após corte longitudinal, em uma das partes foram tomadas as medidas em
centímetros, referentes ao diâmetro longitudinal (DL), diâmetro vertical (DV), comprimento
(C), largura (L), teor de sólidos solúveis - TSS (°Brix), firmeza da polpa (Newton - N) e o teor
de matéria seca - MS (% do alimento).
Para as variáveis diâmetro longitudinal, diâmetro vertical, comprimento e largura foi
utilizada fita métrica. O teor de sólidos solúveis foi quantificado com o uso de um
refratômetro de bancada (Abbe Mark II, modelo 10480 - Luca), com correção automática de
temperatura (AOAC, 2016), utilizando o suco extraído do fruto, expressando os resultados em
ºBrix. A firmeza da polpa foi mensurada em 3 pontos na polpa (centro e extremidades)
utilizando um penetômetro analógico de frutas com ponta de 11 mm. Os resultados obtidos
foram convertidos em Newton (N)( multiplicando-os pelo fator 4,45).
Os frutos foram levados à estufa de circulação forçada de ar, mantidos a 55ºC
durante 72 horas para a realização da pré-secagem, sendo posteriormente pesados. Após a
secagem, o material foi triturado em moinho de facas tipo Willey, provido de peneiras com
crivos de 1 mm de diâmetro para a determinação da composição químico-bromatológica.
Foram determinadas de acordo com a AOAC (1990): matéria seca (MS; método
967.03), matéria mineral (MM; método 942.05), proteína bruta (PB; método 981.10), extrato
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etéreo (EE; método 920.29), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido
(FDA) e digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) foram realizadas de acordo as
metodologias de Van Soest et al. (1991) e Silva e Queiroz (2002); fibra em detergente neutro
corrigido para cinzas e proteína (FDNcp) foi determinada de acordo com Licitra et al., (1996).
Os carboidratos totais (CT) foram calculados segundo metodologia descrita por Sniffen et al
(1992),
A lignina foi determinada conforme metodologia descrita por Van Soest e Wine
(1967). Para a determinação da DIVMS foi utilizado um bovino adulto como doador de
inóculo ruminal. Este procedimento foi aprovado pela CEUA (Comissão de Ética de uso de
Animais - CEUA) da Embrapa Semiárido, número do processo 12/2017.
A extração da pectina foi realizada segundo o método do m-hidroxidifenil, de acordo
com McCready & McComb (1952) (as amostras de melancia forrageira moídas foram pesadas
em tubos tipo falcon (5g) e misturadas ao álcool absoluto a 99,8% para serem misturadas em
agitador mecânico IKA T18 digital – Ultra Turrax na velocidade de 15rpmx1000 por 2
minutos. Em seguida, as amostras foram levadas à centrífuga eppendorf 4 modelo 5804R de
velocidade de 4.600 rpm por 5 minutos. Esse processo foi repetido por 4 vezes até que o
líquido estivesse límpido).
Os teores de pectina total foram determinados com o uso de espectrofotometro
(Spetronic Genesys 2) a 520nm, segundo técnica de Blumenskrantz & Asboe-Hansen (1973)
citada por Santos et al. 2009), utilizando-se o m-hidroxidifenil como cromógeno, após a
extração, seguindo a mesma metodologia do m-hidroxidifenil onde as amostras foram pesadas
em 0,1g e diluídas em 100mL de água destilada. Após a definição da curva padrão, as
amostras foram pipetadas em tubo de ensaio com alíquotas variadas, 3,6mL de ácido
sulfúrico/tetraborato, homogeneizadas e levadas ao banho maria na temperatura de 99ºC por 5

39

minutos e após o resfriamento adicionou-se 0,06mL de m-hidroxidifenil 0,15% em todas as
amostras. Após 20 minutos para que as bolhas se desfaçam as medidas de absorbância foram
feitas a 520nm espectrofotometricamente.
No segundo ensaio foram avaliadas as características qualitativas e químico
bromatológicas da melancia-forrageira em diferentes períodos de armazenamento dos frutos
após a colheita de 75 dias após a antese ou 120 dias após o plantio. Os tratamentos foram
Tratamento 1 dia da colheita, Tratamento 3 meses após a colheita dos frutos e Tratamento 6
meses após a colheita dos frutos.
Este ensaio também foi realizado no Campo Experimental da Caatinga, pertencente à
Embrapa Semiárido, em Petrolina-PE. Os dados climáticos registrados no período foram:
temperatura mínima média de 23,29ºC e máxima média de 33,74ºC com temperatura média
de 28,35ºC; umidade relativa média variou de 27,93% a 81,92% com média de 53,32% e a
precipitação pluviométrica total no período foi 98,60 mm.
O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com oito repetições, em
que cada repetição foi composta por três frutos. Os frutos recolhidos foram pesados
individualmente e mantidos em grupos de três frutos à sombra de árvores adultas de Algaroba
(Prosopis Juliflora (SW.) DC.), com o solo coberto por lona plástica de 200 micras. A
incidência de radiação solar a pleno sol foi 1.500±23µmol/s.m², enquanto na sombra a
radiação foi de 346±126µmol/s.m², obtendo-se 77% de interceptação da radiação.
Os frutos foram pesados e medidos, conforme descrito para o ensaio I, assim como
as análises químico-bromatológicas seguiram também a metodologia já descrita para o
primeiro ensaio.
Em cada um dos ensaios, os dados obtidos foram submetidos ao teste de normalidade
pelo procedimento Univariate do Statistical Analysis System - University (SAS, 2009). No
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primeiro ensaio foi realizada a análise de variância seguida pela regressão linear e quadrática,
considerando como significativos os valores de probabilidade inferiores a 5% (P<0,05). No
segundo ensaio, foi feita a análise de variância seguida pelo teste de Tukey também
considerando como significativos valores de probabilidade inferiores a 5% (P<0,05),
utilizando o SAS University (SAS, 2009).

Resultados e Discussão
O peso médio dos frutos após cada idade de colheita foi de 6,25±2,47 kg. Os
diâmetros longitudinal 85,60±13,26, diâmetro vertical 58,22±10,49, comprimento do fruto
31,10±9,17, largura 17,41±4,65.
O teor de matéria seca foi influenciado pelas idades de colheita (Tabela 1). Houve
efeito quadrático das idades de colheita sobre os teores de MS, em que as menores
concentrações foram observadas aos 50 dias após a antese, equivalente a 90 dias após plantio.
O menor teor de MS do fruto com 50 dias após a antese (DAP), em relação aos frutos
colhidos com 60 e 75 DAP, pode ter sido em decorrência ao acúmulo do conjunto de
componentes como os carboidratos totais e pectina com o avanço na idade na planta. Nesta
pesquisa, os teores médios de carboidratos totais aos 60 e 75 DAP foram 62,95% e 63,56%,
respectivamente, enquanto aos 30 e 45 DAP as médias foram 62,57% e 61,88,
respectivamente.
Do ponto de vista nutricional, por apresentar baixa concentração de MS este
ingrediente não deve ser utilizado como fonte alimentar exclusiva aos animais, podendo
limitar o consumo de alimentos, pois segundo, Santos et al. (2017), um animal precisa ingerir
em média 2,0 a 3,0% do seu peso corporal para atingir o consumo mínimo de matéria seca e,
considerando um animal com 40 kg de peso corporal (PC), para satisfazer esta necessidade
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com os frutos de melancia-forrageira contendo 7,22% de MS, deveria ingerir diariamente 1,40
kg de MS e 19,39 kg de frutos in natura. Isso é inviável para o animal, já que seu rúmen não
comporta tal volume diário (OLIVEIRA, 2005).
Por outro lado, a elevada concentração de água nos frutos reforça este potencial da
melancia-forrageira como fornecedora de água aos rebanhos, podendo constituir em alimento
estratégico para os animais durante o período seco. Quando os animais consomem alimentos
suculentos, a ingestão de água no bebedouro pode ser reduzida (ARAUJO, 2015).
O peso médio dos frutos após a colheita aos 75 dias após a antese ou 120 dias após a
colheita foi 3,56±1,94 kg, enquanto os diâmetros longitudinal e vertical foram 71,54±14,54 e
52,22±9,96, respectivamente. O comprimento médio do fruto foi 26,65±7,08 e a largura
16,23±3,21. Os pesos em cada dos frutos do T1D foi 4,13±2,64, enquanto no T6M foi
3,22±1,69.
Os teores de MM, PB e EE, assim como a DIVMS não foram afetados pelas idades
de colheita dos frutos. As concentrações de MM (8,17%), EE (11,63%), PB (17,45%) obtidas
no presente estudo são semelhantes às relatadas por Silva et al. (2009) em seu trabalho com
níveis de farelo de melancia forrageira em dietas para ovinos onde os valores encontrados
foram MM (8,13%), EE (10,39%), PB (18,73%).
Os valores encontrados para a DIVMS são superiores aos obtidos por SOUTO et al.
(2005) e SANTOS et al. (2017) que obtiveram 68,00% e 74,86%, respectivamente. Esta
diferença na DIVMS pode estar associada ao genótipo de melancia-forrageira utilizado.
A idade de colheita dos frutos não influenciou os teores de FDN, CT e lignina dos
frutos. Mas, afetou os teores de FDA, observando-se efeito quadrático da idade de colheita
cujo ponto de máxima concentração foi aos 58 DAP.
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Considerando que a fibra em detergente em ácido (FDA) representa o conteúdo de
celulose e lignina e se constitui em um componente importante na análise da fibra na dieta de
ruminantes, alta concentração pode comprometer o aproveitamento da fibra pelos animais por
apresentar menor digestibilidade. Os teores de FDA obtidos na presente pesquisa são
inferiores a volumosos tradicionais para a alimentação animal, assim como são inferiores aos
teores de FDA no farelo de melancia-forrageira SILVA et al. (2009) (34,06%) e no fruto da
melancia-forrageira (33,48% a 38,14%) (RIBEIRO, 2015).
O aumento no teor de FDA a partir dos 45 DAP pode ser justificado pelo acúmulo de
componentes da parede celular no fruto ou nas sementes à medida que avançou em idade a
partir de 30 DAP. Enquanto os valores médios de FDN e lignina aos 30 DAP são 28,79% e
3,58%, respectivamente, de 45 a 70 DAP eles variam de 30,10% a 32,48% para o FDN e
3,79% a 5,22% para a lignina.
Macedo Junior et al. (2007) em estudo sobre qualidade da fibra para a dieta de
ruminantes citam que, quando se considera o estádio de desenvolvimento das plantas,
verifica-se que à medida que crescem ocorre elevação dos teores de compostos estruturais
(parede celular), tais como celulose, hemicelulose e lignina e, paralelamente, a diminuição do
conteúdo celular.
O valor médio encontrado para FDN nas diferentes idades de colheita dos frutos foi
31,11%, menor que os obtidos por Ribeiro (2015) (36,78% e 47,51%), Souto et al. (2005)
(41,00%) em frutos de melancia-forrageira e por Silva et al. (2009) no farelo de melanciaforrageira (38,82%). O valor encontrado também foi menor que os valores encontrados por
Oliveira et al. (2010) que encontraram para a planta de milho 65% FDN, para a silagem
60,7% de FDN e para sorgo forrageiro 65,3% de FDN e 48% de FDA.
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O tempo de armazenamento dos frutos não influenciou o teor de MS, EE, FDN,
FDA, CT, lignina e DIVMS. Mas, influenciou as concentrações de MM e PB (Tabela 2). O
teor de MM nos frutos do T6M foi superior aos do T3M e T1D. Para a PB, os frutos do T1D
tiveram menores teores em relação ao T3M e ambos apresentaram teores de PB menores que
o T6M.
O aumento nos teores de MM e PB com o avanço no tempo de armazenamento pode
ser justificado pela ocorrência de perdas de outros componentes orgânicos como os SST
(Figura 1), assim como a redução de água fazendo com que a MM e a PB tenham sua
participação relativamente aumentada.
O peso médio dos frutos no dia da colheita foi 4,13 kg e aos seis meses de
armazenamento apresentaram 3,22 kg, representando 22% de redução no peso mesmo com os
frutos colocados à sombra. A redução no peso dos frutos, associada à ausência de diferença
nos teores de MS e de outros componentes (EE, FDN, FDA, CT) sugerem haver perda não
apenas de água, mas também de compostos orgânicos durante o período de armazenamento.
Kavut et al. (2014) avaliaram o período de estocagem dos frutos de 30 a 210 dias após a
colheita e verificaram que houve perdas de peso dos frutos de até 30% a depender do período
de armazenamento com concomitante aumento nos teores de matéria seca dos frutos.
Os valores de DIVMS são elevados e indicam que o fornecimento do fruto ao animal
pode proporcionar grande aproveitamento dos nutrientes. A maior DIVMS aos 6 meses de
armazenamento pode estar associada a solubilização de componentes da parede celular dos
frutos (pectina, hemicelulose, celulose) e das sementes presentes nos frutos.
A maior presença de lignina, que é um componente indigestível da parede celular
reduz a DIVMS do ingrediente. Este fato foi observado nos frutos com período de
armazenamento de 3 meses, onde se observou menor digestibilidade (72,43%) e maior teor de
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lignina (7,41%) em relação aos demais, embora não tenha havido diferença significativa entre
os tratamentos. Os teores de MS (7,93%), CHOT (67,07%), FDN (34,97%), FDA (26,36%)
não foram afetados pelos períodos de armazenamento dos frutos.
Os teores de pectina não foram influenciados pelas idades de colheita, mas foram
afetados pelo tempo de armazenamento. Houve redução na concentração de pectina total no
T6M em comparação com T1D (Figura 1).
Apesar da ausência de diferença significativa dos teores de pectina total nos frutos
com diferentes idades de colheita, os valores médios para os frutos colhidos aos 30 e 45 DAP
foram 8,22% e 8,64% da MS, respectivamente, enquanto nos frutos colhidos aos 60 e 75 DAP
as médias foram 9,55% e 9,53% da MS, respectivamente, sugerindo que estão sendo
sintetizados no fruto componentes da parede celular com a maturação. Por outro lado, após a
colheita, com o aumento no tempo de armazenamento, a redução na concentração de pectina
sugere que a parede celular está sendo degradada.
A firmeza da polpa não foi influenciada pela idade de colheita dos frutos, mas foi
afetada pelo tempo de armazenamento. Houve redução na firmeza da polpa dos frutos do
T6M em relação ao T1D (Figura 2).
Os valores de firmeza são superiores aos encontrados para a melancia de mesa que,
segundo Ramos et al. (2009) podem variar de 2,92N a 10,75N em diferentes espaçamentos e
cultivares evidenciando que a melancia-forrageira é mais firme que a melancia de mesa.
A menor firmeza do fruto pode estar relacionada à redução nos componentes da
parede celular. Enquanto os teores de lignina e pectina nos frutos do T1D foram 6,33 e 6,27%
no T6M foram 4,51 e 2,42%. Tanto a lignina quanto a pectina estão presentes na parede
celular e apesar de não haver diferença significativa entre estes componentes em relação ao
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tempo de armazenamento, os valores médios podem sugerir alguma solubilização de
componentes desta parede, contribuindo para a redução da firmeza do fruto.
Os sólidos solúveis totais (SST) não foram afetados pela idade de colheita (Figura 3)
mas, foram influenciados pelo período de armazenamento dos frutos, sendo possível observar
que aos seis meses de armazenamento os teores de sólidos solúveis diminuíram (2,19 oBrix)
em relação à concentração determinada no dia da colheita (3,39 oBrix). Este resultado indica
que os sólidos solúveis foram consumidos durante o período em que os frutos foram
armazenados. Os teores de sólidos solúveis observados estão condizentes com os observados
na literatura para a melancia-forrageira (RIBEIRO, 2015; SANTOS, 2016).
Para a melancia comercial o valor de ºBrix preconizado na literatura como sendo o
teor mínimo para obtenção do sabor aceitável em melancia é de 10 ºBrix (Gama et al. 2013).
No presente estudo, os valores médios encontrados são indicadores de baixa quantidade de
sacarose, dissacarídeo rapidamente fermentado no rúmen/retículo. Kavut et al. (2014)
encontraram 3,46 de sólidos solúveis totais para melancia-forrageira estando dentro da faixa
de valores encontrados no presente estudo.

Conclusões
A idade de colheita dos frutos não afeta a firmeza, os sólidos solúveis totais e
pectina, mas interfere na composição químico-bromatológica com alterações nos teores de
matéria seca e aumento na fibra em detergente ácido sugerindo que, a partir de 45 dias após a
antese ou 90 dias após o plantio.
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A composição químico-bromatológica do fruto é afetada pelo tempo de
armazenamento com aumento dos teores de matéria mineral, proteína bruta e da
digestibilidade in vitro da matéria seca, reduzindo a concentração de sólidos solúveis totais e
pectina.
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Tabelas
Tabela 1. Composição químico-bromatológica de frutos da melancia-forrageira colhidos em
diferentes idades após a antese, em % MS
Dias de colheita após antese
Variável
EPM
P
30

45

60

75

MS1

7,50

6,70

7,00

7,70

7,22

0,01

MM

7,53

8,95

8,19

8,03

8,17

0,08

PB

17,63

18,08

17,24

16,85

17,45

0,47

EE

12,27

11,08

11,61

11,55

11,62

0,70

FDN

28,79

32,42

30,82

30,10

30,53

0,09

FDA2

18,95

23,43

22,08

21,84

21,57

0,02

CT

62,57

61,88

62,95

63,56

62,74

0,75

Lignina

3,58

4,98

3,79

5,22

4,39

0,20

DIVMS

83,27

81,24

81,36

80,97

81,71

0,57

Médias seguidas por letras diferentes na mesma linha diferem pelo teste de Tukey (P<0,05), matéria seca (MS),
matéria mineral (MM); carboidratos totais (CT); fibra em detergente neutro (FDN); fibra em detergente ácido
(FDA); proteína bruta (PB); digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS); extrato etéreo (EE); coeficiente de
variação (CV); 1Y=0,0017x2-0,17x+11,04, R2=0,96; 2Y=-0,0052x2+0,60x+6,03, R2= 0,77. EPM = erro padrão da
média. P = probabilidade.
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Tabela 2. Composição químico-bromatológica dos frutos da melancia-forrageira submetida a
períodos de armazenamento pós-colheita, em % da MS
Tempo de armazenamento
EPM
P
Variável
T1D

T3M

T6M

MS, % do ingrediente

7,88

7,71

8,20

7,93

0,68

MM

6,84b

7,51b

10,84a

8,39

0,01

EE

10,89

11,33

10,93

7,71

0,98

PB

14,83c

16,46b

17,52a

16,27

0,03

FDN

33,02

37,59

34,31

34,97

0,09

FDA

24,56

28,66

25,86

26,36

0,09

CT

68,79

67,33

65,10

67,07

0,54

Lignina

6,33

7,41

4,51

6,08

0,16

DIVMS

75,22

72,43

81,80

76,48

0,05

Médias seguidas por letras diferentes na mesma linha diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). T1D = dia da
colheita, T3M = três meses de armazenamento. T6M = seis meses de armazenamento. MS = matéria seca,
matéria mineral (MM); carboidratos totais (CT); fibra em detergente neutro (FDN); fibra em detergente ácido
(FDA); proteína bruta (PB); digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS); extrato etéreo (EE); erro padrão
da média (EPM); P = probabilidade.
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Figura 1 – Pectina total (% da MS) de frutos de melancia-forrageira colhidos em diferentes
idades após a antese (DPA) (1A) e com diferentes tempos de armazenamento (1B). Idade de
colheita dos frutos, P=0,02; EPM=0,82. Tempo de armazenamento dos frutos, P=0,52; EPM=0,77. T1D = A
T3M = AB e T6M = B. Letras semelhantes nas colunas não são diferentes pelo teste de Tukey considerando 5%
de significância.

Figura 2 - Firmeza da polpa (Newton - N) de frutos da melancia-forrageira colhidos em
diferentes idades após a antese (DPA) (2A) e com diferentes tempos de armazenamento (2B)
Idade de colheita dos frutos, P=0,16; EPM=27,21. Tempo de armazenamento dos frutos, P=0,10; EPM=1,69.
T1D = A T3M = AB e T6M = B. Letras semelhantes nas colunas não são diferentes pelo teste de Tukey
considerando 5% de significância.
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Figura 3 – Sólidos solúveis totais (ºBrix) de frutos de melancia-forrageira colhidos em
diferentes idades após a antese (DPA) (3A) e com diferentes tempos de armazenamento (3B)
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5.0 CAPÍTULO 2:

EFEITO DA RESTRIÇÃO HÍDRICA NAS RESPOSTAS PRODUTIVAS E
FISIOLÓGICAS DA MELANCIA-FORRAGEIRA
RESUMO
A melancia forrageira (Citrullus lanatus var citroides) é um potencial recurso de
forragem para regiões áridas e semiáridas. Nesta pesquisa, o objetivo foi avaliar as
respostas produtivas, as características fisiológicas e aspectos da dinâmica de
aparecimento e crescimento de frutos da melancia forrageira sob restrição de água.
Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos,
quatro repetições e três plantas em cada repetição. Os tratamentos consistiram em
água aplicada com base na evapotranspiração de cultura (ETc), sendo T100 (100%
de ETc) considerado como controle, T75 (75% de ETc), T50 (50% de ETc) e T25
(25% de ETc), durante dois ciclos de cultivo. O peso médio do fruto, o número de
frutos por planta, a produção da planta, a produtividade e o estoque de água nos
frutos não foram afetados pelas lâminas de irrigação, ciclos de avaliação e pela
interação entre as lâminas de irrigação e os ciclos de avaliação. As taxas de
aparecimento e de crescimento dos frutos não foram influenciadas pelas lâminas de
irrigação. As temperaturas foliares foram influenciadas pelos ciclos de avaliação, em
que as plantas no ciclo 1 apresentaram maiores temperaturas das folhas em relação
ao ciclo 2. Houve efeito da interação entre as lâminas de irrigação e os ciclos de
avaliação sobre as taxas fotossintéticas, a condutância estomática e a transpiração
da planta. A produção, a produtividade e as taxas de aparecimento e crescimento
dos frutos não foram influenciadas pelas lâminas de irrigação, mas as lâminas
afetam as características fisiológicas em que as menores lâminas proporcionam
menores taxas de fotossíntese e maiores temperaturas foliares.

Palavras-chave: Citrullus lanatus var citroides, déficit hídrico, estresse
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EFFECT OF WATER RESTRICTION ON YIELD AND PHYSIOLOGICAL
RESPONSES OF FORAGE WATERMELON
ABSTRACT

Forage watermelon (Citrullus lanatus var citroides) is a potential forage resource for
arid and semi-arid regions. In this research, the objective was to evaluate the
productive responses, the physiological characteristics and aspects of the dynamics
of appearance and growth of forage watermelon fruits under water restriction. A
completely randomized design was used with four treatments, four replicates and
three plants in each replicate. The treatments consisted in water applied based on
culture evapotranspiration (ETc), being T100 (100% of ETc) considered as control,
T75 (75% of ETc), T50 (50% of ETc) and T25 (25% of ETc), during two crop cycles.
The average weight of the fruit, the number of fruits per plant, a production of the
plant, a production and stock of water in the fruits are not affected by the irrigation
slides, evaluation cycles and by the interaction between irrigation slides. The fruit
appearance and growth rates were not influenced by the irrigation slides. Leaf
temperatures were influenced by the evaluation cycles, in which the plants in cycle 1
presented higher leaf temperatures in relation to cycle 2. There was an effect of the
interaction between the irrigation slides and the evaluation cycles on the
photosynthetic rates, the stomatal conductance and the transpiration of the plant.
Production, productivity and fruit appearance and growth rates were not influenced
by irrigation slides, but the slides affect the physiological characteristics in which the
smaller slides provide lower rates of photosynthesis and higher foliar temperatures.

Key words: Citrullus lanatus var citroides, water deficit, stress
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INTRODUÇÃO
A melancia-forrageira (Citrullus lanatus var. citroides), planta de origem
africana, pertencente à família Cucurbitácea tem elevado potencial para uso em
regiões áridas e semiáridas como recurso forrageiro (SANTOS et al., 2017).
Segundo Ribeiro (2015) trata-se de uma planta rústica que tem sido utilizada em
regiões com baixa precipitação pluviométrica e temperaturas elevadas. Pode atingir
elevada produtividade de frutos, os quais são fontes de nutrientes e importante fonte
de água para os animais (KAVUT et al., 2014).
Tem sido tratada como uma alternativa forrageira pois, além da sua
rusticidade e composição químico-bromatológica dos frutos que, segundo Oliveira et
al. (2000) possui composição que pode contribuir com o atendimento das exigências
nutricionais dos animais, o seu armazenamento em campo pode ser feito a baixo
custo para os produtores.
Muito pouco se sabe sobre as respostas da melancia-forrageira em função
de estratégias de manejo (idade de colheita, tempo de armazenamento e
desenvolvimento dos frutos), assim como sobre suas respostas produtivas e
qualitativas frente a condições de deficiência hídrica. Contudo, a Citrullus lanatus
var. citroides possui genótipos considerados como tolerantes ao estresse hídrico
(ZHANG et al., 2011; MO et al., 2016).
Comparando diferentes lâminas de irrigação em diferentes frequências de
aplicação (5, 10 e 15 dias e 398,4; 199,2 e 132,8 mm, respectivamente), Acar et al.
(2014), em seu estudo com a melancia-forrageira, verificaram maior produtividade de
frutos (t/ha) com a maior lâmina de irrigação, além de verificarem maior comprimento
da planta, número de ramos e massa de forragem (3,4 t/ha de matéria verde).
Já Ribeiro (2015), na região semiárida brasileira, avaliou as características
produtivas de genótipos da melancia-forrageira submetidos ao déficit hídrico,
utilizando para esta comparação diferentes lâminas de irrigação (120%ETc,
90%ETc, 60%ETc e 30%ETc e os resultados apresentaram semelhantes
produtividades em condições de restrição hídrica, sugerindo que esta planta possui
eficiência no uso da água e tolerância ao déficit hídrico, com potencial para
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exploração na região semiárida brasileira, uma vez esta região caracteriza-se pela
escassez e irregularidade na distribuição das chuvas.
Características fisiológicas das plantas podem ser afetadas pela restrição
hídrica influenciando no crescimento e na produtividade da cultura. Em condição de
déficit hídrico, Kawasaki et al. (2000) verificaram em genótipo de melancia silvestre
(Citrullus lanatus sp.), redução na condutância estomática, na transpiração e na taxa
fotossintética. No entanto, com a reaplicação de água, houve recuperação gradual
da taxa fotossintética atingindo as taxas originais em poucos dias. Alterações na
fisiologia da planta em função do déficit hídrico também foram relatadas por Akashi
et al. (2011) que verificaram decréscimo na transpiração e aumento na temperatura
da folha em genótipo de melancia silvestre (Citrullus lanatus).
O objetivo do presente estudo foi avaliar as características produtivas e
fisiológicas além de acompanhar o desenvolvimento dos frutos de melancia
forrageira submetidos a estresse hídrico com diferentes lâminas de irrigação.

MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada no Campo Experimental da Caatinga, na Embrapa
Semiárido, em Petrolina – PE (09º09’S, 40º22’O e 376m de altitude), com a
realização de dois ciclos de cultivo. Os dados climáticos registrados no ciclo 1 foram:
temperatura mínima média de 21,1ºC e máxima média de 34,3ºC, com temperatura
média de 33,4ºC, precipitação pluviométrica variou de 0,3 mm a 65,3 mm,
totalizando 107,3mm no período do experimento. Os dados climáticos registrados no
ciclo 2 foram: temperatura mínima de 18,7ºC e máxima de 34,8ºC, com temperatura
média de 26,88ºC. A umidade relativa variou de 28,03% a 86,44% e média de
53,00%. A precipitação pluviométrica variou de 0,10 mm a 26,30 mm, totalizando no
período 53,50 mm.
O solo da área é classificado como vermelho-amarelo distrófico (Embrapa
2013). Amostras de solo foram coletadas em camada 0 – 20 cm para análise de
suas características físicas e químicas no Laboratório de Solos da Embrapa
Semiárido. Os resultados encontrados para características químicas do solo foram
pH = 5,6; P = 6,35 mg/dm3, K = 0,28 cmolc/dm3, Na = 0,04 cmolc/dm3, Mg = 0,70
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cmolc/dm3, Al = 0 cmolc/dm3, 1,8 para H+Al = cmolc/dm3, soma de bases (SB) = 2,8
cmolc/dm3 e a capacidade de troca catiônica (CTC) = 4,6 cmolc/dm3. As
características físicas foram 42,82% de porosidade, e frações de argila (131,2 g/kg),
silte (35,8 g/kg) e areia (833,0 g/kg).
A composição do esterco foi CE = 2,20 mScm-1, pH = 8,10; C = 120 g/kg, N
= 9,30 g/kg, Ca = 5,50 cmol/dm3, Mg = 5,9, Al = 0, H+Al = 3,00 cmol/dm3, SB = 11,40
cmol/dm3, CTC = 14,40 cmol/dm3 e V% = 79.
Foi utilizado o genótipo BGCIA 991 de melancia-forrageira, pertencente
Banco Ativo de Germoplasma de Cucurbitáceas (BAG) da Embrapa Semiárido. O
preparo do solo foi realizado com gradagem e o plantio efetuado com a semeadura
diretamente na cova (3 a 4 sementes por cova).
O espaçamento de cultivo foi de 3m entre linhas e 1 metro entre plantas com
parcelas de 20m de comprimento e com densidade de cultivo de 3.333 plantas/ha. O
cultivo foi realizado com irrigação por gotejamento, aplicando a água três vezes por
semana (segunda, quarta e sexta-feira) mantendo a irrigação por quatro horas, a fim
de atender 100% da ETc (evapotranspiração da cultura), considerando coeficiente
da cultura (Kc) da melancia comercial para cada fase do ciclo. Segundo Costa et al.
(2017) os valores de Kc para cada estádio são: inicial = 0,34, desenvolvimento =
0,37 a 1,02, produção = 1,02 e final = 1,01 a 0,72.
O delineamento experimental utilizado nesse estudo

foi o inteiramente

casualizado com quatro lâminas de irrigação e dois ciclos de avaliação em sub
parcelas.
Os tratamentos avaliados foram o aporte de água para as plantas, sendo:
T100, aplicação de 100% da ETc, considerado como o tratamento controle, T75
(75% da ETc), T50 (50% da ETc) e T25 (25% da ETc), em dois ciclos de avaliação
(C1 e C2). Os parâmetros físico-químicos da água utilizada na irrigação foram: Ca2+
= 0,43 mmol/L, Mg2+ = 0,52 mmol/L, Na+ = 0,14 mmol/L, K+ = 0,05 mmol/L, CO32- =
0,00 mmol/L,

HCO3- = 0,62 mmol/L, SO42- = 0,34 mmol/L, Cl- = 1,60 mmol/L, pH =

8,05, C.E. = 0,06ds/m e dureza = 4,76 mg/L.
As variáveis analisadas foram peso médio dos frutos por planta (kg de
matéria verde (MV), número de frutos por planta, produção da planta (kg de MV),
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produtividade (kg de MV/ha e kg de MS/ha), além do estoque de água nos frutos
(água/ha). Os frutos colhidos foram pesados individualmente. A produção da planta
foi determinada multiplicando-se o peso médio dos frutos pelo número médio de
frutos por planta. A produtividade (kg de MV/ha e kg de MS/ha) foi estimada
multiplicando-se a produção da planta (kg de MV e kg de MS) pela densidade de
cultivo (plantas/ha). O estoque de água nos frutos (água/ha) foi obtido pela
subtração da produtividade de frutos (kg de MV/ha) pela produtividade em kg de
MS/ha. O teor de MS dos frutos foi determinado de acordo com a AOAC (2016)
(método 967.03).
O desenvolvimento dos frutos foi acompanhado semanalmente durante 11
semanas, desde o início do aparecimento dos frutos. Foram marcadas 12 plantas de
cada

tratamento

totalizando

48

plantas

cujos

frutos

foram

identificados

individualmente no momento de seu aparecimento com papel marcador informando
a data do aparecimento. Neste processo foram marcados 182 frutos dos quais 83
foram colhidos ao final do ciclo. Todos os frutos foram pesados semanalmente com
uso de balança em campo. Também foram estimadas as taxas de aparecimento
(TAF) (número de frutos que apareceram na planta, dividido pelo número de dias do
experimento) e de crescimento dos frutos (TCF) (diferença entre o peso final do fruto
e o peso inicial dividido pelo período entre as duas medidas).
As avaliações das características fisiológicas foram realizadas em dois ciclos
de cultivo, no estágio de floração das plantas. As trocas gasosas foram avaliadas a
partir do analisador de gás infravermelho portátil Li-6400 (IRGA) usando luz artificial
fixada em 2.500 µmol m-2 s-1. As variáveis analisadas foram: taxas de fotossíntese
(A), condutância estomática (gs), transpiração (E) e temperatura da folha (Tf). As
análises foram realizadas em folhas expostas ao sol, entre as 9h00 e as 11h00,
escolhendo um dia não nublado para evitar mudanças climáticas nas medidas
durante o período de avaliação.
As análises estatísticas foram realizadas efetuando-se a análise de variância
seguida pelo teste de Tukey considerando como significativos valores de
probabilidade inferiores a 5% (P<0,05), e para as análises de produção de planta
(kg), peso de frutos na planta e frutos por planta durante 11 semanas as análises
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estatísticas foram efetuadas por meio da regressão linear e quadrática, utilizando o
SAS University (SAS, 2009).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As lâminas de irrigação, os ciclos de avaliação e a interação entre estes dois
fatores não afetaram o peso do fruto, o número de frutos por planta, a produção da
planta, a produtividade (kg de MS e MS/ha) e o estoque de água (kg/ha) (Tabelas 1
e 2).
O número total de frutos por planta, o peso médio dos frutos e a produção da
planta foram, em média, 1,8; 3,0 kg e 5,45 kg, respectivamente. Estes resultados se
assemelham aos apresentados por Ribeiro (2015), que avaliou as respostas
produtivas de sete genótipos de melancia-forrageira submetidos a restrição hídrica e
não observou efeito do menor aporte de água sobre o número de frutos por planta, o
peso médio dos frutos e a produção por planta que foram de 1,89, 3,17 kg e 6,06 kg
de MV.

Tabela 1 – Características produtivas da melancia-forrageira submetida a restrição
hídrica, referentes a diferentes de lâminas de irrigação, no município de Petrolina/PE
Lâminas de irrigação, % da ETc
Característica

100

75

50

25

EPM

P

Peso do fruto, kg

3,23

2,55

3,28

2,97

0,54

0,86

Frutos por planta, n

1,63

1,94

1,85

1,85

0,28

0,36

Produção da planta, kg

5,27

4,94

6,07

5,49

1,00

0,23

Produtividade, kg de MV/ha

17.565

16.465

20.231

18.298

4.164

0,61

Produtividade, kg de MS/ha

1.268

1.188

1.460

1.132

304

0,74

Água nos frutos, kg/ha

16.297

15.277

18.771

17.166

3.860

0,46

Médias seguidas por letras diferentes na mesma linha diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). MV= matéria verde, MS =
matéria seca. ETc = evapotranspiração da cultura. EPM = erro padrão da média. P = probabilidade.

O número total de frutos por planta está condizente aos valores reportados
por Acar et al. (2014) e Kavut et al. (2014) para a melancia-forrageira em cultivo na
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Turquia, cujas médias variaram entre 1,06 a 3,40 frutos por planta. Santos et al.
(2017) também obtiveram valores semelhantes quanto ao peso de frutos (3,12 kg)
quando avaliaram genótipos de melancia-forrageira, em comparação com os
observados na presente pesquisa.
O ciclo 1 apresentou médias maiores para peso dos frutos (kg),
produtividade da planta (kg), produtividade de matéria verde (kgMV/há) e
produtividade de matéria seca (kgMS/há) e quantidade de água nos frutos. Somente
para os frutos por planta (n) o ciclo 2 apresentou médias maiores, conforme Tabela
2.
Tabela 2 – Características produtivas da melancia-forrageira submetida a restrição
hídrica, referentes a diferentes lâminas de irrigação, no município de Petrolina/PE
em dois ciclos de avaliação
Ciclo
Característica
C1

C2

EPM

P

Peso do fruto, kg

3,32

2,70

0,38

0,26

Frutos por planta, n

1,74

1,90

0,20

0,60

Produção da planta, kg

6,13

4,44

0,71

0,12

Produtividade, kg de MV/ha

20.448

14.818

4.728

0,48

Produtividade, kg de MS/ha

1.403

1.105

214

0,60

Água nos frutos, kg/ha

19.045

13.713

2.718

0,47

Médias seguidas por letras diferentes na mesma linha diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). 1 – kg de matéria
verde/ha, 2 – kg de matéria seca, C1 = ciclo 1, C2 = ciclo 2. EPM = erro padrão da média. P = probabilidade.

Uma das justificativas para a ausência de diferença nos pesos de frutos,
número de frutos por planta e produção da planta pode ser atribuída às semelhantes
taxas de aparecimento de frutos e taxas de crescimento de frutos (Tabela 3). Em
adição, o Kc usado neste estudo para estabelecer a ETc foi o utilizado para a
melancieira comercial, em que a Citrullus lanatus var citroides possui genótipos
apontados como tolerantes ao déficit hídrico (ZHANG et al. 2011; MO et al. 2016),
fazendo com que os efeitos nas taxas dos processos (TAF, TCF) e na produção e
produtividade da planta não fossem observados. Ainda, segundo Oliveira (2005), a
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irrigação em excesso pode causar danos à melancia-forrageira por meio de doenças
e pragas.
Outra justificativa para os resultados observados é o possível maior
crescimento da parte aérea (forragem) e do sistema radicular da planta submetida
às maiores lâminas de irrigação. Acar et al. (2014) verificaram maior massa de parte
aérea da melancia-forrageira quando recebeu maiores volumes de água pela
irrigação. Com a aplicação de 398,4 mm no ciclo a massa de forragem foi 3,4 t/ha de
MV enquanto ao aplicar 199,2 mm e 138,2 mm a massa de forragem observada foi
1,5 t/ha de MV.
Em média, as produtividades de frutos estimadas para a melancia-forrageira
foram 18.139 kg de MV/ha e 1.262 kg de MS/ha, resultando em 16.877 kg de
água/ha. De acordo com Oliveira e Bernardino (2000), no Sertão pernambucano,
com precipitações pluviométricas entre 200 a 600 mm, a produtividade da melanciaforrageira pode variar de 10 a 60 t/ha, valores condizentes com os obtidos na
presente pesquisa. Os valores obtidos são semelhantes aos relatados por Ribeiro
(2015) que obteve produtividades variando de 18.364 a 26.956 kg de MV/ha e 1.291
a 1.780 kg de MS/ha.
Quanto ao estoque de água nos frutos, os valores observados reforçam o
potencial deste recurso forrageiro como potencial fonte de água aos rebanhos de
regiões semiáridas, sendo caracterizada como planta suculenta. De acordo com
Coutinho et al. (2013) e Araújo (2015) o fornecimento de água via planta suculenta
possibilitou ao animal balanços hídricos similares àqueles que ingeriram água
diretamente dos bebedouros. Em regiões semiáridas a concentração de água nos
alimentos é de grande importância, pois a alimentação pode representar importante
via para o aporte hídrico ao animal.
As taxas de aparecimento de frutos (TAF, frutos/dia) e de crescimento de
frutos (TCF, g/dia) não foram influenciadas pela restrição hídrica (Tabela 3).
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Tabela 3 – Taxas de aparecimento (TAF, frutos/dia), crescimento (TCF, g/dia) da
melancia-forrageira submetida a restrição hídrica, referentes a diferentes lâminas de
irrigação, no município de Petrolina/PE
Lâminas de irrigação, % da ETc
Característica

100

75

50

25

EPM

P

TCF, g/dia

0,0361

0,0444

0,0426

0,0486

0,0084

0,37

TAF, frutos/dia

0,0091

0,0060

0,0045

0,0040

0,0017

0,12

Médias seguidas por letras diferentes na mesma linha diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). EPM = erro padrão
da média. P = probabilidade. ETc = evapotranspiração da cultura.

Foi observado aumento no peso médio dos frutos e no número de frutos
viáveis por planta do início da fase de frutificação (primeira semana de avaliação)
até a 11a semana que correspondeu ao final do ciclo (Figura 1).
O aumento no peso médio do fruto e no número de frutos viáveis por planta
promoveu incremento na produção da planta da primeira à 11a semana de avaliação.
Por outro lado, o número total de frutos do início da frutificação até a colheita
aumentou para as plantas que receberam 50% e 100% da ETc.
O peso médio dos frutos a partir da 7º semana de frutificação representa
mais de 80% do seu peso de colheita (100%ETc 2,23 kg, 75%ETc 2,87 kg, 50%ETc
2,62 kg e 25%ETc 2,21 kg) assim como aconteceu com peso total, permitindo que a
partir da 9º semana os frutos possam ser colhidos sem grandes prejuízos quando
comparados aos pesos finais (100%ETc 2,54kg, 75%ETc 2,82 kg, 50%ETc 3,07 kg
e 25%ETc 2,67 kg). Observa-se que a lâmina 75%ETc apresenta peso dos frutos
maiores na 7º semana do que na colheita, fato que pode estar ligado à perda de
água. (Figura 1C).
Em média, considerando as quatro lâminas de irrigação utilizadas, nas 7a, 8a
e 9a semana a partir do início da frutificação os pesos totais de frutos na planta
foram 4,67 kg, 5,13 kg e 5,58 kg (Figura 1A), respectivamente, representando
80,3%, 91,0% e 99,3% da produção da planta na colheita. Assim, a colheita dos
frutos a partir da 9a semana após o início da frutificação, com a planta tendo 105 dias
após o plantio, representaria menos de 1% em redução na produção de frutos.
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Com o uso de 100% da ETc como lâmina de irrigação o peso total de frutos
a

na 7 , 8a, 9a e 11a foram 4,46 kg, 5,03 kg, 5,46 kg e 5,08 kg, respectivamente,
ocorrendo redução no peso total de frutos da planta com o avanço na idade da
planta. Esta redução também foi observada com o uso da lâmina de irrigação em
50% da ETc, em que o peso total de frutos na 11ª semana foi 4,74 kg e na 9a foi
4,76 kg. Por outro lado, com o uso das lâminas de irrigação em 75% e 25% da ETc
foram observados incrementos no peso total de frutos da 6ª a 11ª semana (Figura
1A). Estes aumentos representaram 3,5% e 5,5% para 75% da ETc e 25% da ETc,
respectivamente.
A redução no peso total de frutos na planta a partir da 9ª semana de
frutificação pode ser atribuída às perdas de frutos. Na lâmina de irrigação com 100%
da ETc o número médio de frutos foi 5,26 na 10ª semana e 5,08 na 11a, indicando
perda de frutos, principalmente os frutos que apareceram nas últimas semanas
(Figura 1D). O comportamento para o número de frutos viáveis acompanha o
número de frutos totais, sugerindo que a colheita possa ser realizada a partir da 7º
semana de frutificação uma vez que a partir da 10º semana todas as lâminas
registraram queda no número de frutos totais Outra justificativa para a redução no
peso total dos frutos, número de frutos totais e número de frutos viáveis foram as
elevadas temperaturas associadas a maior exposição do fruto pela perda de folhas
da planta em função do final do ciclo, proporcionando perda de água.
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Figura 1 – Produção da planta (kg), peso médio do fruto (kg), peso de frutos na
planta e frutos viáveis por planta de melancia-forrageira, durante 11 semanas
consecutivas, submetida a restrição hídrica referente a lâminas de irrigação com
base na evapotranspiração da cultura (ETc), no município de Petrolina/PE

Produção da planta 100% da ETc Y = -0,0511x2+1,1866x-1,4735 R2=0,94; 75% da ETc Y = -0,05491x2+1,3142x-1,8413 R2=0,94; 50% da
ETc Y = -0,0345x2+0,9572x-1,3857 R2=0,97; 25% da ETc Y = -0,0495x2+1,3762x-2,1799 R2=0,97; Frutos viáveis na planta (n) 100% da
ETc Y = -0,0468x2+0,744x-0,6438 R2=0,80; 75% da ETc Y = -0,0335x2+0,5878x-0,5677 R2=0,87; 50% da ETc Y = -0,031x2+0,5144x0,506 R2=0,86; 25% da ETc Y = -0,0447x2+0,8005x-0,9745 R2=0,96. Peso médio do fruto 100% da ETc Y = -0,027x2+0,5903x-0,7002
R2=0,95; 75% da ETc Y = -0,0553x2+0,9817x-1,2975 R2=0,96; 50% da ETc= -0,0315x2+0,7216x-0,9769 R2=0,98; 25% da ETc Y = 0,03x2+ 0,6514x-0,8835 R2=0,9771; Frutos na planta 100% da ETc Y = -0,0217x2+0,2885x+1,6485 R2=0,38; 75% da ETc Y = 0,048x2+0,601x+1,7776 R2=0,0864; 50% da ETc Y = -0,0286x2+0,4276x+0,2876 R2=0,43; 25% da ETc = -0,0031x2+0,012x+2,7431
R2=0,0607;

No total foram colhidos ao final do ciclo 83 frutos a partir de 48 plantas, os
quais foram denominados viáveis. Destes, 66 frutos apareceram entre a segunda e a
quinta semana de frutificação, representando 74,15% dos frutos colhidos (Figura 2).
Este comportamento sugere que a planta investiu principalmente nos frutos que
apareceram até a 5a semana para que chegassem até o final ciclo.
Não foram observados novos frutos aparecendo nas últimas três semanas
do ciclo, referentes à 9a 10a e 11a (Figura 2). Na primeira semana de frutificação
foram observados cinco frutos nas plantas recebendo 100% da ETc e um fruto em
50% da ETc, sugerindo que o maior aporte hídrico pode ter antecipado o
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aparecimento do fruto. Os frutos das plantas submetidas a lâmina de 25% da ETc
foram observados apenas na 2ª semana.

Figura 2 – Aparecimento de frutos de melancia-forrageira submetida a restrição
hídrica, durante 11 semanas consecutivas, no município de Petrolina/PE

A taxa fotossintética, a condutividade elétrica e a transpiração foram
influenciadas pelas lâminas de irrigação, pelos ciclos de avaliação e também pela
interação entre as lâminas de irrigação e os ciclos de avaliação (Tabela 4). No ciclo
1, a taxa fotossintética com a aplicação de 75%ETc foi superior às obtidas com a
aplicação de 50% e 25%ETc neste mesmo ciclo de avaliação e semelhante à obtida
com aplicação de 100%ETc. Do mesmo modo, a condutância estomática das
plantas que receberam 75%ETc no ciclo 1 foram superiores às submetidas a 100%,
50% e 25% da ETc. As plantas submetidas às lâminas 100%, 75% e 50%ETc
apresentaram maiores transpirações que aquelas com 25% da ETc, o que também
foi observado no ciclo 2 (Tabela 4).
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Tabela 4 – Características fisiológicas da melancia-forrageira submetidas a
restrição hídrica no município de Petrolina/PE
Taxa de fotossíntese,µmol.m-2.s-1
Lâmina de água, % da ETc
Ciclo
100
32,95ab
17,94bc

1
2

75
41,91a
15,46bc

50
28,04b
17,87bc

25
12,46c
10,86c

EPM

P

3,00
2,56

0,0029

EPM

P

0,04
0,03

0,0001

EPM

P

1,05
0,89

0,0153

Condutividade elétrica, mol.m-2.s-1
Ciclo
100
0,29b
0,21b

1
2

75
0,46a
0,16bc

50
0,15bc
0,21bc

25
0,05c
0,11bc

Transpiração, mmol.m-2.s-1
Ciclo
1
2

100
7,87a
6,17ab

75
10,79a
4,59ab

50
6,42ab
5,07ab

25
2,24c
2,98c

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). ETc = evapotranspiração
da cultura. EPM = erro padrão da média, P = probabilidade.

Segundo Melo et al. (2010), plantas com teor mais adequado de água nos
solos produzem mais do que plantas com 100% da ETo, por permitir melhor
disponibilidade de nutrientes e, consequentemente, aumento de área foliar
possibilitando acréscimo na produção de fotoassimilados, aumentando o rendimento
da planta. Esse autor ainda cita que plantas submetidas ao estresse hídrico tiveram
o índice de área foliar reduzido, implicando na diminuição da capacidade da planta
em maximizar a interceptação da radiação fotossinteticamente ativa.
A redução na taxa fotossintética em melancia silvestre foi observada por
Kawasaki et al. (2000), sendo acompanhada pela redução na transpiração e na
condutância estomática. O retorno da aplicação da água em plantas sob estresse
promoveu gradual recuperação da fotossíntese até as taxas originais em poucos
dias.
A temperatura foliar não foi afetada pela lâmina de irrigação e pela interação
entre as lâminas de irrigação e os ciclos de avalição, mas foi influenciada pelos
ciclos de avaliação (Figura 3). No ciclo 1, no primeiro ano de avaliação a

68

temperatura da folha foi superior às encontradas no segundo ano de avaliação (ciclo
2).
Figura 3 – Temperatura foliar (ºC) da melancia-forrageira submetida a restrição
hídrica, referentes a diferentes lâminas de irrigação, em dois ciclos de avaliação no
município de Petrolina/PE.

A maior temperatura foliar no ciclo 1 em relação ao ciclo 2 pode ser atribuída
à maior temperatura média do ciclo 1 (33,4ºC) em comparação ao ciclo 2 (26,8ºC),
embora tenha sido observada maior ocorrência de chuva no ciclo 1 quando
comparado ao ciclo 2. Esta maior precipitação pluviométrica pode ter proporcionado
maior crescimento das plantas, que por sua vez apresentaram maiores taxas
fotossintéticas, maiores condutâncias estomáticas e maiores valores de transpiração
(Tabela 4). Estas plantas maiores e com maiores taxas fotossintéticas, condutância
estomática e transpiração, uma vez submetidas à restrição hídrica, podem ter
apresentado maior redução nestes parâmetros fisiológicos, fazendo com que fosse
aumentada a temperatura foliar. Akashi et al. (2011) verificaram comportamento
semelhante com o aumento na temperatura foliar na melancieira silvestre (Citrullus
lanatus) em resposta ao déficit hídrico em função da redução da transpiração da
planta.
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CONCLUSÃO
A produção e a produtividade da melancia-forrageira não foram afetadas
pelas lâminas de irrigação (restrição hídrica). Entretanto, as lâminas de irrigação
interferem nas características fisiológicas da planta, em que a redução no
suprimento de água para a planta diminui a taxa fotossintética, a condutância
estomática e a transpiração da planta.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A melancia-forrageira tem potencial para ser utilizada como recurso
forrageiro em regiões áridas e semiáridas, porém há necessidade de informações e
práticas de manejo do cultivo e do armazenamento dos frutos que possam contribuir
para a utilização deste recurso forrageiro. Nesta pesquisa avaliou-se a composição
químico-bromatológica e outras características qualitativas dos frutos em diferentes
idades de colheita dos frutos e períodos de armazenamento verificando-se que a
idade de colheita não afeta a firmeza e os sólidos solúveis totais, mas interferiu na
composição químico-bromatológica com alterações nos teores de matéria seca e
aumento na fibra em detergente ácido a partir de 45 dias após a antese.
A composição químico-bromatológica do fruto também foi afetada pelo
tempo de armazenamento com aumento dos teores de matéria mineral, proteína
bruta e na digestibilidade in vitro da matéria seca e o maior tempo de
armazenamento causa redução na concentração de sólidos solúveis totais. A
pectina não foi influenciada pela idade de colheita dos frutos, mas o armazenamento
por até 6 meses do fruto causou redução na concentração de pectina.
A produção e a produtividade da melancia-forrageira não foram afetadas
pelas lâminas de irrigação (restrição hídrica). Entretanto, as lâminas de irrigação
interferem nas características fisiológicas da planta, em que a redução no
suprimento de água para a planta diminui a taxa fotossintética, a condutância
estomática e a transpiração da planta.

