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RESUMO: Objetivou-se avaliar a influência da frequência da irrigação na cultura da 
abobrinha, na área experimental da Estação Meteorológica da Universidade Federal do 
Ceará, Fortaleza, Ceará. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso. Os 
tratamentos consistiram em diferentes frequências de rega, quando as irrigações ocorriam: 
Fi1 – diariamente; Fi2 – a cada dois dias; Fi3 – a cada três dias; Fi4 – a cada quatro dias; Fi5 
– a cada cinco dias e Fi6 – a cada seis dias, todos com aplicação de 100% da ETo para o 
período correspondente ao tratamento. 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. As diferentes frequências de irrigação avaliadas influenciaram significativamente 
a MF e a PROD, ambas apresentando máximos valores para a frequência diária de irrigação, 
sendo a maior produtividade de 24.588 kg ha-1. 
 
Palavras-chave: Cucurbita pepo L. Manejo da irrigação. Penman-Monteith. 
 

ABSTRACT: In order to evaluate the influence of different times of irrigation frequency in 
the culture of zucchini, there were 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 six treatments and four replications for irrigation frequency 
of experiment. The treatments corresponding to the experiment the treatments consisted of 
different frequencies of irrigation: Fi1 - daily; Fi2 - every two days; Fi3 - every three days; 
Fi4 - every four days; Fi5 - every five days and Fi6 - every six days, all irrigated with 100% 
ETo. 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 different irrigation frequencies significantly influenced the average fruit 
weight and productivity, both have greater value when irrigated daily, with the highest 
productivity 24,588 kg ha-1.  
 
Keywords: Cucurbita pepo L. Irrigation management. Penman-Monteith. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a cultura da abobrinha apresenta-se como uma das dez principais 

cucurbitáceas de maior valor econômico. No Norte, Nordeste e em grande parte das regiões 

Sudeste e Centro-Oeste, ela pode ser plantada em qualquer época do ano, tornando-se de 

grande importância e uma excelente alternativa para os agricultores.  

Assim, torna-se necessário o estudo da frequência de aplicação de água no cultivo da 

abobrinha, a fim de conhecer a resposta da cultura frente aos diferentes manejos, gerando 

informações que poderão ser utilizadas por produtores agrícolas, e tendo como consequência 

incrementos na qualidade dos frutos, na produtividade e na eficiência de uso do insumo água. 

O trabalho teve como objetivo avaliar efeitos de diferentes frequências de irrigação na 

cultura da abobrinha, a fim de estimar a mais eficiente, considerando a quantidade e 

de produção. 

 

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. As sementes foram compradas da empresa Top Seed em 

embalagens de 50 g, com aproximadamente 500 sementes por pacote.  

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.  

As linhas de derivação apresentavam distintos comprimentos, em função do número e 

do sorteio dos tratamentos em cada experimento serem diferentes. Foram instaladas 32 linhas 

laterais distribuídas nas cinco linhas de derivação. No início de cada linha de derivação, foi 
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instalado um registro de gaveta de 25 mm de diâmetro com o objetivo de controlar a pressão 

os tratamentos aplicados. 

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

e quatro repetições para o experimento de supressão da irrigação. 

Os tratamentos adotados foram correspondentes à aplicação de água em diferentes 

frequências de irrigação, sendo: Fi1 – irrigação diária; Fi2 – a cada dois dias; Fi3 – a cada 

três dias; Fi4 - a cada quatro dias; Fi5 - a cada cinco dias; Fi6 - a cada seis dias, com todos os 

tratamentos iniciando no 15º DAS e aplicando 100 % da ETo. 

Para os tratamentos Fi2, Fi3, Fi4, Fi5 e Fi6 a quantidade de água aplicada correspondeu 

à ETo do período, ou seja, a evapotranspiração acumulada em 2, 3 e 4, 5 e 6 dias, 

respectivamente. Na Figura 01, pode-se observar o layout da disposição em campo dos seis 

tratamentos e dos quatro blocos do experimento com frequência de irrigação. 

 
 

Figura 01 – Layout do experimento com frequência de irrigação, contendo os tratamentos 
e os blocos, Fortaleza, Ceará, 2013. 

 
Fonte: Autora, 2014. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Verifica-se que a massa do fruto (MF) respondeu significativamente a 1% (P<0,01), 

enquanto que a produtividade (PROD) foi significativa a 5% (P<0,05), à frequência de 

irrigação. As demais variáveis: sólidos solúveis (SS), diâmetro do fruto (DF), espessura da 

polpa (EP), número de frutos (NF) e comprimento do fruto (CF) não apresentaram diferença 

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

FV GL 
 Quadrado Médio 

SS DF EF NF CF MF PROD 

Tratamento 5 1,46ns 0,70ns 0,47ns 1,25ns 0,72ns 5,49** 3,59* 

Bloco 3 0,47ns 0,86ns 0,007** 0,71ns 0,40ns 0,61ns 0,90ns 

Resíduo 15 0,10 23,39 2,86 0,26 6,62 4.263 27.893.325 

Total 23  - - - - - - 

CV(%) 
 

9,91 7,02 11,32 24,70 11,36 12,59 29 
 ** 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. 

 

Apesar das variáveis SS, DF, EP, NF, CF não diferirem estatisticamente, em função da 

frequência de irrigação adotada, os menores valores absolutos foram encontrados para o 

maior turno de rega, sendo nesse caso a cada seis dias (Fi6), enquanto que os maiores valores 

foram relacionados aos tratamentos com aplicação de água mais frequente. Tal fato indica a 

forte dependência da cultura por umidade constante na zona radicular e a baixa tolerância a 

déficit hídrico no solo, mesmo que por curto período de tempo. 

Azevedo et al. (2005)  observaram que os sólidos solúveis da polpa dos frutos de 

melancia, quando testaram cinco níveis de irrigação (25, 50, 75, 100 e 125 da evaporação do 

tanque de Classe “A”), diminuíam com o acréscimo de água aplicada à cultura. Os 

tratamentos com frequência de irrigação influenciaram significativamente todas as variáveis, 

sendo que a irrigação diária (DMT - 50% de manhã e 50% de tarde) foi responsável pela 

maior produtividade (69,79 t ha-1). 

Campelo et al. (2014), testando seis frequências de irrigação no meloeiro em Cruz, 

Ceará, encontraram que, para a espessura da polpa, diâmetro equatorial e polar do fruto de 

melão, os melhores valores obtidos foram para frequências de irrigação diária. 

Para as variáveis: massa do fruto (figura 02) e produtividade da abobrinha (figura 03), 

em função das diferentes frequências de irrigação, constatou-se por meio da análise de 

regressão, que o modelo que melhor se ajustou aos dados foi o linear decrescente, com 

coeficientes de determinação (R2) de 0,90, em ambos os casos. 

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

1051



Com relação à massa do fruto, ela alcançou o maior valor estimado (616 g) com o 

tratamento com menor intervalo entre irrigações, Fi1 (irrigação diária). Enquanto que, o 

menor valor (421 g) foi relativo ao tratamento com maior intervalo entre as irrigações, Fi6 

(irrigação a cada seis dias). Essa diferença, entre a maior e a menor massa do fruto, foi 

equivalente a 68% do valor encontrado com o melhor tratamento. 

 

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

 

 
Figura 03 – Produtividade (PROD) da abobrinha em função da frequência de 
irrigação, Fortaleza, Ceará, 2013. 
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A maior produtividade estimada nessa pesquisa, 24.588 kg ha-1, seria obtida com a 

frequência de irrigação diária (Fi1), o menor intervalo testado, e a menor produtividade foi 

estimada em 11.837 kg ha-1, com o tratamento Fi6, que tinha o maior intervalo entre as 

irrigações, seis dias. Observou-se uma variação de 12.751 kg ha-1, entre a maior e a menor 

produtividade estimada para a cultura da abobrinha, sendo a menor produtividade equivalente 

a apenas 48% da maior produtividade estimada. 

MIRANDA et al. (2004) afirmam que intervalos entre irrigações maiores que dois dias 

podem provocar um déficit hídrico nas plantas, possivelmente isso pode ser atribuído ao 

confinamento das raízes em um volume de solo limitado, com consideráveis reduções nas 

quantidades de água e nutrientes disponíveis para as plantas 

A realização de irrigações com baixa frequência e lâminas mais elevadas favorece a 

lixiviação de nutrientes e o surgimento de doenças, afetando o desenvolvimento e produção 

dos cultivos agrícolas (WENDLING; GATTO, 2002).  

 

CONCLUSÕES 

O aumento do intervalo entre as irrigações provocou redução da massa do fruto e da 

produtividade da cultura da abobrinha nas condições deste estudo. 

A frequência de irrigação diária promoveu a maior produtividade da cultura da 

abobrinha (24.588 kg ha-1). 
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