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RESUMO: Objetivou-se avaliar a influência do momento da supressão da irrigação na 
cultura da abobrinha, realizado na área experimental da Estação Meteorológica da 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará. O delineamento experimental foi o de 
blocos ao acaso, constituído por cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos 
correspondentes foram: supressão da irrigação aos 55 (S55) dias após a semeadura (DAS); 
S62 DAS; S69 DAS; S76 DAS e S83 DAS (Sem supressão). Após a colheita, foram 
avaliados: o teor de sólidos solúveis (SS), o diâmetro do fruto (DF), a espessura da polpa 
(EP), o número de frutos (NF), o comprimento do fruto (CF), a massa do fruto (MF) e a 
produtividade (PROD) cultura da abobrinha. Os tratamentos que avaliaram o momento da 
supressão da irrigação influenciaram significativamente a MF, o CF e a PROD, sendo os 
maiores valores observados no tratamento sem supressão da irrigação, que apresentou a 
maior produtividade (25.142 kg ha-1).  

Palavras-chave: Cucurbita pepo L. Manejo da irrigação. Penman-Monteith. 
 

ABSTRACT: In order to evaluate the influence of different times of withholding irrigation 
in the culture of zucchini, there were two experiments in the experimental area of 
Meteorological Station of the Federal University of Ceará, Fortaleza, Brazil. The 
experimental design was a randomized block consisting of five treatments and four 
replications for irrigation suppression. The treatments corresponding to the first experiment 
were withholding irrigation at 55 days (S55) after sowing (DAS); S62 DAS; S69 DAS; S76 
DAS and S83 DAS (unsuppressed). It was evaluated the soluble solids proportion (SS), fruit 
diameter (DF), pulp thickness (EP), the number of fruits (NF), length (FL), average fruit 
weight (MF), and productivity (PROD) of the zucchini. It was also evaluated the net revenue 
for each treatment in both experiments. The treatments with withholding irrigation 
significantly influenced the average fruit weight, fruit length and productivity, with the 
highest values observed for the treatment without withholding irrigation, with the higher 
productivity of 25,142 kg ha-1.  

Keywords: Cucurbita pepo L. Irrigation management. Penman-Monteith. 
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INTRODUÇÃO 

A região do Nordeste é caracterizada pelo déficit de água quase o ano inteiro. 

Portanto, é necessária a utilização de sistemas de irrigação para poder atender às 

hídricas do cultivo. Dessa forma aspectos relacionados ao manejo como o momento de 

supressão da irrigação devem ser objetos de estudo para as diferentes culturas. A antecipação 

da supressão da irrigação é uma técnica bastante usada nas regiões semiáridas, onde a água é 

um fator naturalmente escasso, no entanto, a adoção de tal prática apenas deverá ser realizada 

quando houver água suficiente armazenada no solo, a fim de que a cultura não sofra déficit 

hídrico em um nível que restrinja o seu potencial produtivo, nem tão pouco afete a qualidade 

final do produto de interesse colhido. 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar efeitos de diferentes momentos da 

supressão da irrigação na cultura da abobrinha, de modo a encontrar aquela que otimize o uso 

da agua e ajuste às necessidades do cultivo, preservando sua produção e sua produtividade.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na área experimental da Estação Meteorológica, 

pertencente ao Departamento de Engenharia Agrícola (DENA), da Universidade Federal do 

Ceará (UFC), no Campus do Pici, Fortaleza, Ceará, no período de setembro a dezembro de 

2013. 

A cultura selecionada para o estudo foi a abobrinha (Cucurbita Pepo L.), cultivar 

Caserta, híbrido Corona F1. 

O sistema de irrigação instalado na área experimental foi do tipo gotejamento 

superficial, sendo a linha principal de PVC, com diâmetro nominal de 50 mm e 9 m de 

comprimento, situada depois do sistema motobomba e do cabeçal de controle. As linhas de 

derivação ou linhas secundárias eram de polietileno, com diâmetro nominal de 25 mm. As 

linhas laterais, também de polietileno, apresentavam diâmetro de 16 mm, e estavam 

espaçadas entre si em 1,0 m. Nas linhas laterais, foram instalados gotejadores 

autocompensantes (Netafim®) de vazão de 4,0 L h-1, espaçados de 0,6 m entre si.  

O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, constituído por cinco 

tratamentos e quatro repetições para o experimento de supressão da irrigação. 

Os tratamentos, em função do momento da supressão da irrigação, foram: S55 – 

supressão aos 55 dias (S55) após a semeadura (DAS); S62 – supressão aos 62 DAS; S69 – 
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supressão aos 69 DAS; S76 – supressão aos 76 DAS; S83 – sem supressão da irrigação (83 

DAS). A lâmina de irrigação em todos os tratamentos correspondia a 100 % da ETo, obtida 

com a metodologia de Penman-Monteith. 

Os dados das variáveis avaliadas foram submetidos à análise de variância pelo 

teste F a 1 e 5% de probabilidade. Quando verificado efeito significativo na análise de 

variância, os dados obtidos nos diferentes tratamentos foram submetidos ao estudo de 

regressão, buscando-se ajustar equações com os modelos matemáticos que apresentaram 

melhores níveis de significância e maior valor de coeficiente de determinação (R2), 

utilizando-se para isso o software para análises estatísticas da Universidade Federal de 

Campina Grande ASSISTAT 7.6 e o Microsoft Office Excel (2007). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Verifica-se que as variáveis: massa do fruto (MF) e comprimento do fruto (CF) 

responderam significativamente a 1% (P<0,01), enquanto que a produtividade (PROD) foi 

significativa a 5% (P<0,05), à supressão da irrigação. As demais variáveis: sólidos solúveis 

(SS), diâmetro do fruto (DF), espessura da polpa (EP) e número de frutos (NF) não 

apresentaram diferença estatística (Tabela 01). 

 

Tabela 01 - Resumo da análise de variância para sólidos solúveis (SS), diâmetro fruto (DF), espessura 
da polpa (EP), número de frutos (NF), comprimento do fruto (CF), massa do fruto (MF), e 
produtividade (PROD) da abobrinha em função do momento da supressão da irrigação, Fortaleza, 
Ceará, 2013. 

FV GL 
Quadrado Médio 

SS DF EP NF CF MF PROD 

Tratamento 4 1,16ns 2,67ns 1,13ns 0,61ns 7,67** 12,47** 4,02* 

Bloco 3 0,08ns 6,16** 1,70ns 1,46ns 3,13ns 2,56ns 3,20ns 

Resíduo 12 0,10 11,78 1,58 0,25 1,56 4.919 26.589.179 

Total 19  - - - - - - 

CV(%) - 10,83 4,71 8,13 28,05 5,54 11,37 27,37 

 ** significativo a 1% pelo teste F;   * significativo a 5% pelo teste F;   ns não significativo pelo teste F. 
 FV - Fonte de variação;   GL - Grau de liberdade. 

 

No que diz respeito às variáveis SS, DF, EP, NF, elas não diferiram 

estatisticamente, em função do momento da suspensão das irrigações. No entanto, observou-
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se que os menores valores, em termos absolutos, foram encontrados para o maior período de 

déficit hídrico, o que corresponde ao tratamento S55 (Supressão da irrigação aos 55 dias).  

Trabalhando com supressão da irrigação na cultura do amendoim, Azevedo et al. 

(2014) obtiveram efeito significativo na produtividade, o valor máximo obtido foi de  

1.271,80 kg ha-1, nas condições de Fortaleza, Ceará.  

O comprimento do fruto foi afetado positivamente com o aumento do tempo em 

que a cultura recebeu irrigação, ou seja, em situação de maior disponibilidade de água, tendo 

o comportamento dessa variável, em relação ao momento de supressão da irrigação, 

apresentado um comportamento linear crescente, com coeficiente de determinação (R2) de 

0,79 (Figura 01).  

 
Figura 01 – Comprimento do fruto (CF) de abobrinha em função do momento da 
supressão da irrigação, Fortaleza, Ceará, 2013.  
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Sendo assim, a cultura da abobrinha, nas condições do estudo, teve pior 

desempenho com o tratamento de S55 (Supressão aos 55 dias). Ou seja, quanto maior 

disponibilidade de água à cultura, maior será o comprimento do fruto de abobrinha.  

Para a variável massa do fruto de abobrinha foi observado comportamento 

similar, tendo a mesma apresentado crescimento linear crescente em função do momento da 

supressão da irrigação, com coeficiente de determinação (R2) de 0,83. O menor desempenho 
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correspondeu ao período onde ocorreu maior estresse hídrico (S55), ou seja, quando a 

supressão da irrigação ocorreu no 55º DAS (Figura 02). 

Figura 02 – Massa do fruto (MF) de abobrinha em função do momento da 
supressão da irrigação, Fortaleza, Ceará, 2013. 

MF = 10,18*S - 85,62
R² = 0,83
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Comportamento semelhante ao do presente estudo, foi observado por outros 

autores, como Lima et al. (2013) que, avaliando o rendimento da pimenta cayenne em função 

das diferentes tensões de agua no solo, observaram a redução da massa do fruto a medida que 

se aumentava o estresse hídrico. 

Ao se analisar o efeito do momento da supressão da irrigação sobre a 

produtividade da cultura da abobrinha através da análise de regressão, constatou-se que o 

modelo que melhor se ajustou aos dados foi o linear crescente, com R2 de 0,93 (Figura 03). A 

produtividade é considerada, em muitos casos, a variável mais importante, pois se refere à 

rentabilidade do cultivo e à fonte de receita para os agricultores. 

 

Figura 03 – Produtividade (PROD) da cultura da abobrinha em função do momento 
da supressão da irrigação, Fortaleza, Ceará, 2013. 
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PROD = 450,17*S - 12.222
R² = 0,93
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Segundo os resultados desse experimento, a maior produtividade estimada para a 

cultura da abobrinha, 25.142 kg ha-1, seria obtida com o tratamento S83 (sem supressão da 

irrigação, aos 83 DAS). A produtividade média do cultivo foi de 20.149 kg ha-1. E, o pior 

desempenho foi apresentado com o tratamento S55, quando a supressão da irrigação ocorreu 

no 55º DAS, que implicou em um maior período de estresse hídrico.  

 
CONCLUSÕES 

 

A supressão da irrigação, em todos os momentos testados, provocou a redução do 

comprimento do fruto, da massa do fruto e da produtividade da cultura da abobrinha nas 

condições estudas. 

O tratamento onde a irrigação não foi suprimida promoveu a maior produtividade 

da cultura da abobrinha (25.142 kg ha-1). 
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