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RESUMO: O manejo da quantidade de água aplicada pelo sistema de irrigação é de grande 

importância para o sucesso e maximização da lucratividade do cultivo, meio ambiente, 

garantindo o êxito do empreendimento irrigado. Portanto, este presente estudo objetivou-se em 

analisar os efeitos de diferentes lâminas de irrigação na produtividade do pepino indústria para 

conserva. O experimento foi conduzido em ambiente protegido situado na área experimental do 

Departamento de Pesquisa em Olericultura do Instituto Federal Goiano – Câmpus Urutaí 

(IFGoiano). O deliamento experimental foi o de blocos casualizados (DBC).  

Os tratamentos foram constituídos de cinco percentuais de lâminas de reposição de água no 

solo 50, 75, 100, 125, 150% baseada na evaporação do tanque evaporímetro e quatro repetições. 

A máxima produtividade obtida foi 1,859 kg planta⁻¹ com aplicação de 185,87 mm, 

correspondendo a 150% e a mínima 1,248 kg planta⁻¹ com aplicação de  61,96 mm, 

correspondendo a 50% da evaporação respectivamente. 

PALAVRAS-CHAVE: manejo, irrigação, evaporação. 

 

 

INFLUENCE OF IRRIGATION UNDER DIFFERENT CUCUMBER INDUSTRIAL 

PRODUCTIVITY TO PRESERVE ENVIRONMENT PROTECTED GROWN 

 

SUMMARY: The management of the amount of water applied by irrigation system is of great 

importance for the success and maximizing the profitability of farming, environment, ensuring 

the success of the irrigation project. Therefore, this present study aimed to analyze the effects 
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of different irrigation levels in the industry cucumber productivity for canning. The experiment 

was conducted in greenhouse situated in the experimental area of the Department of Vegetable 

Crops Research Institute of the Federal Goiano - Campus Urutaí (IFGoiano). The experimental 

deliamento was randomized blocks (DBC). The treatments consisted of five percentage water 

replacement blades on the ground 50, 75, 100, 125, 150% using the evaporation of evaporimeter 

tank and four replications. The maximum yield obtained was 1.859 kg planta⁻¹ with application 

of 185.87 mm, corresponding to 150% and the minimum 1.248 kg planta⁻¹ with application of 

61.96 mm, corresponding to 50% of evaporation respectively. 

KEYWORDS: management, irrigation, evaporation. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O pepino é uma hortaliça muito consumida pelos brasileiros, principalmente em saladas 

e curtido. Possui função econômica, nutricional, social e se adapta bem a temperaturas acima 

de 20°C (CARDOSO & SILVA, 2003). 

A partir da década de 80 esta hortaliça passou a ser cultivada em ambientes protegidos 

devido a sua não preferência por temperaturas baixas. Fato que acarretou aumento de 

produtividade, se relacionado com a produção em campo aberto (NOMURA & CARDOSO, 

2000). 

Apesar da importância do cultivo em ambiente protegido para a olericultura brasileira, 

ainda são insuficientes os resultados de pesquisa que subsidiem o aproveitamento do potencial 

dessa tecnologia nas diferentes regiões climáticas do país, especialmente no que tange ao 

adequado manejo da irrigação (SANTOS & PEREIRA, 2004). 

Para OLIVEIRA et al. (2011), ambientes protegidos proporcionam condições ideais para 

o aumento da produtividade. No entanto, é necessário que ocorra um correto manejo do sistema 

de irrigação e da cultura.  A irrigação localizada é a mais indicada para as culturas de alto retorno 

econômico, pois diminui o desperdício de água e os custos operacionais, aumentando, 

consequentemente, a eficiência do sistema. 

A irrigação é uma técnica imprescindível sob ambiente protegido, mas devido o manejo 

inadequado do sistema de irrigação e da cultura pode inviabilizar todo o processo econômico e 

produtivo (OLIVEIRA et al., 2011). Trabalhos vêm comprovando que a irrigação promove o 

aumento na produtividade de diversas hortaliças (VILAS BOAS et al., 2008; BILIBIO et al., 
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2010), porém o manejo do sistema de irrigação deve propiciar condições adequadas para 

potencializar o desenvolvimento e produtividade das culturas.  

A literatura evidencia os benefícios da irrigação. Entretanto as informações ainda são 

escassas principalmente no que tange ao adequado manejo da irrigação em ambiente protegido. 

Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo principal analisar os efeitos de diferentes 

lâminas de irrigação na produtividade do pepino japonês aliadas a uma análise econômica do 

processo produtivo. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em ambiente protegido situado na área experimental do 

Departamento de Pesquisa em Olericultura do Instituto Federal Goiano – Câmpus Urutaí 

(IFGoiano), município de Urutaí, GO, à latitude 17º 29’ 10” sul, longitude 48º 12’ 38” oeste, 

estando a uma altitude 697 m, sendo conduzido nos meses de Outubro e Janeiro de 2015. O 

clima da região é classificado como tropical de altitude com inverno seco e verão chuvoso, do 

tipo Cwb pela classificação de Köppen.  

O solo da área experimental foi classificado como Latossolo Vermelho Amarelo 

distrófico, com textura franco arenosa. 

A cultivar utilizada no experimento foi a do pepino para conserva (cucumis sativus L.), 

variedade Amour F1 tratada com fungicida thiram. 

O delineamento experimental foi o de blocos casualizados – DBC. Os tratamentos 

referiam-se a cinco percentuais lâminas de reposição de água no solo (50, 75, 100, 125, 150%) 

e quatro repetições, oriundos da evaporação do tanque evaporímetro com altura de 24 cm e 52 

cm de diâmetro, colocado no centro do ambiente protegido, sendo instalado sobre estrado de 

madeira pintado de branco a 15 cm do solo. 

O experimento foi conduzido em uma área de 70 m², sendo que cada parcela experimental 

apresentava comprimento de 2,5 m e largura de 1 m,  constituída por duas linhas laterais. As 

parcelas experimentais perfaziam uma área de 40 m², totalizando 24 plantas por cada parcela. 

As mudas foram transplantadas aos 10 dias após a semeadura com espaçamento de 0,20 m entre 

plantas e 0,80 entre linhas. 

O sistema de irrigação utilizado foi o gotejamento, linha lateral de 18 mm e emissores 

espaçados entre si a 0,3 m, fornecendo vazão de 1,6 L h-1 com pressão de serviço de 10 m.c.a. 
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O sistema de bombeamento foi composto por conjunto motobomba de ½ cv. Logo após 

o sistema foi instalado um filtro de tela de 120 mesch, registros e manômetros para aferição da 

pressão do sistema de irrigação. 

Os dados quantificados foram submetidos a análise de variância (ANOVA). A 

normalidade foi verificada pelo teste de aderência de Lilliefors e, de forma complementar, 

visualmente pela simetria do histograma obtido pelo programa SAEG (Sistema de Análises 

Estatísticas e Genéticas). De acordo com esse procedimento, todas as variáveis analisadas 

seguiram distribuição normal. Após a verificação da significância (ou não) da ANOVA as 

médias foram comparadas utilizando o teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com o exposto na análise estatística (Tabela 1), houve diferenças estatísticas 

para a produtividade dos frutos de pepino submetidos a diferentes lâminas de irrigação. 

 
Tabela 1. Valores de lâmina total de água aplicada e produtividade média do pepino para 

conserva cv. Amour F1 sob diferentes lâminas de irrigação (50, 75, 100, 125, 150%), sob 

condições de cultivo protegido. IF Goiano-Câmpus Urutaí, Urutaí, Goiás. 

                          Lâmina total de água aplicada (mm)             Produtividade (kg/planta) 

T1 61,96 1,248 ± 0,117 c 

T2 92,94 1,762 ± 0,145 ab 

T3 123,91 1,749 ± 0,179 ab 

T4 154,89 1,507 ± 0,124 bc 

T5 185,87 1,859 ± 0,166 a 

 

Observa-se que a maior lâmina de irrigação total aplicada foi observada no tratamento T5 

se traduzindo na maior produtividade 1,859 kg planta⁻¹ e lâmina total aplicada 185,87 

correspondendo a 150% da evaporação respectivamente. SILVA et al. (2011) avaliando a 

resposta da cenoura à aplicação de diferentes lâminas de irrigação verificaram aumento da 

produtividade em irrigações próximas a 150% da evaporação do tanque evaporímetro. 

Para a cultura da berinjela MOURA & CARVALHO (2014) concluíram que a 

produtividade em plantas de berinjela aumentou em função da quantidade de água aplicada aos 

tratamentos, comportamento semelhante ao observado neste experimento. 

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

120



 
 

OLIVEIRA et al. (2011) trabalharam com pepino japonês submetido a diferentes lâminas 

de irrigação observaram que a produtividade da cultura foi afetada pelo déficit e excesso 

hídrico, de forma geral, obtendo-se os maiores valores com a reposição de 100% de água até a 

capacidade de campo, neste mesmo trabalho a lâmina de 150% de reposição, obteve rendimento 

médio de 1,93 kg planta-1 semelhantes ao encontrado neste trabalho. 

Os dados obtidos neste trabalho demonstra uma importante observação acerca do manejo 

da água de irrigação em cultivos de hortaliças, ou seja, não necessariamente a maior 

disponibilidade de água aplicada em determinado vegetal acarretará a maior eficiência de uso 

da água, entretanto é necessário estudos visando avaliar se este aumento de produtividade se 

traduziu em maior rentabilidade econômica, análise de fundamental importância, 

principalmente em regiões onde o fator água e limitante. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Observou-se o maior rendimento no tratamento em que se aplicou a máxima lâmina de 

irrigação, entretanto estudos devem ser realizados para avaliar a rentabilidade econômica 

principalmente em regiões onde o fator água é limitante, por ser imprescindível na produção do 

mesmo. 
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