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RESUMO 
 
Este trabalho foi conduzido no período de 21 de agosto de 1998 a 20 de janeiro de 1999, 
com o objetivo de se avaliar a evolução da salinidade de um solo em dois ciclos de melão 
irrigado com águas de baixa e alta salinidade, em Mossoró, RN. O delineamento 
experimental adotado foi o de blocos ao acaso, em arranjo fatorial 2 x 6, com 3 
repetições. Foram avaliadas seis lâminas de irrigação equivalentes a 0,55; 0,70; 0,85; 
1,00; 1,15 e 1,30 da evapotranspiração máxima da cultura (ETm) e dois níveis de 
salinidade da água de irrigação: 0,55 e 2,65 dS m -1. De modo geral, a salinidade do solo 
tendeu ao equilíbrio, a partir do final do primeiro ciclo. No segundo ciclo da cultura, 
embora a salinidade tenha progredido nas camadas mais profundas, a concentração de 
sais foi superior na camada superficial. Tanto no primeiro como no segundo ciclo, a 
salinidade média do solo na zona radicular foi reduzida linearmente com a lâmina de 
irrigação, ao longo de cada ciclo.  
 
Palavras-chave: Cucumis melon L., lâmina, salinidade, melão. 
 
 
ABSTRACT 
 
This study was conducted during August 21, 1998 to January 20, 1999, with the objective 
of determining the evolution of the soil salinity under melon during two cycles, irrigated 
with different depths of water of low and high salinity, in Mossoró, RN. The experimental 
design adopted consisted of radomized blocks in a 2 x 6 fatorial scheme, with 3 
repetitions. Six irrigation depths (0.55, 0.70, 0.85, 1.00, 1.15, and 1.30 of maximim crop 
evapotranspiration - ETm) and two levels of salinity of the irrigation water (0.55 and 2.65 
dS m-1) were analysed. In general the soil salinity tended to achieve equilibrium starting 
from the end of the first cycle. The salinity in the second crop cycle, increased in the 
deeper layers towords the end of the cycle, although the concentration of salts was higher 
is the superficial layer. In the first as well as in the second cycle, the mean salinity in the 
root zone reduced linearly with the irrigation depth.   
  
Key words: Cucumis melon L.,depth, salinity, melon 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O melão (Cucumis melo, L.) é uma cultura de clima tropical exigente em calor, insolação e 
baixa umidade relativa do ar para o seu desenvolvimento e produção. Por isso, seu cultivo 



se restringe mais às regiões quentes e secas, tais como o Nordeste do Brasil, parte semi-
árida do México e da Espanha (Carvalho, 1996). 
 
No Estado do Rio Grande do Norte, a água usada na região produtora de melão é 
proveniente de poços artesianos profundos e, embora de boa qualidade, apresenta alto 
custo de obtenção, impossibilitando o uso por parte de pequenos produtores e vem 
levando os grandes produtores a buscarem fontes alternativas de água, como poços 
abertos no calcário Jandaíra, a um custo consideravelmente menor. Entretanto, essas 
fontes de água apresentam níveis elevados de sais, podendo causar a salinização dos 
solos e prejudicar o rendimento das culturas. 
 
Assim como outras propriedades químicas e físicas, a salinidade do solo e da água é um 
atributo bastante variável no espaço e no tempo. Os fatores mais diretamente 
responsáveis por esta salinidade, são: a natureza química dos solos, as interações com 
outros fatores, aumentando na perda de permeabilidade, elevação do nível do lençol 
freático e as variáveis climáticas, como pluviosidade, irregularidade de distribuição das 
chuvas, além das perdas hídricas por evaporação e evapotranspiração.   
 
De acordo com Rhoades & Loveday (1990) e van Hoorn & van Alphen (1994) para se 
manter a solução do solo num nível de salinidade compatível com o sistema de cultivo, a 
remoção de sais na zona radicular depende da manutenção do balanço de sais. Esta 
lixiviação é o fator mais importante para reduzir a intensidade da salinização de uma área 
irrigada. 
 
Medeiros (1992) cita que em Israel o uso de água com condutividade elétrica variando 
entre 0,70 e 4,00 dS m-1, tem aumentado a condutividade elétrica do extrato de saturação 
do solo, de 0,20 a 2,50 dS m-1, após um período de irrigação  
 
A lâmina de lixiviação que controla a acumulação de sais na zona radicular das culturas 
irrigadas, depende da concentração salina da água, do método de aplicação, da 
precipitação pluviométrica e das peculiaridades do solo (Kelley, 1963). Segundo Bower et 
al. (1969) frações de lixiviações maiores produzem perfis de salinidade mais uniformes. 
Shalhevet & Reiniger (1964) observaram, durante o ciclo de culturas anuais que, com 
lixiviações elevadas, ocorreu aumento gradativo da salinidade com a profundidade, 
enquanto pequenas frações de lixiviação induziram uma concentração maior na parte 
intermediária da zona radicular. 
 
Para Rhoades et al. (1992) o nível de sais na zona radicular deve ficar abaixo do nível 
nocivo às plantas cultivadas. Assim, o monitoramento direto da salinidade na zona 
radicular é recomendado para se avaliar a eficiência dos diversos programas de manejo 
na área irrigada. 
 
O presente trabalho teve como objetivo estudar o comportamento espacial e temporal da 
salinidade do solo durante dois ciclos da cultura do melão irrigado com diferentes lâminas 
de água, com baixa e alta salinidade. 

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi conduzido na Fazenda São João, no município de Mossoró, Estado do 
Rio Grande do Norte, situado às coordenadas geográficas 5º11’ de Latitude Sul e 37º de 
Longitude Oeste, com altitude média de 16 m. Segundo a classificação de Köppen, o 



clima é do tipo BSwh’, apresentando temperatura média anual de 27,4 ºC, precipitação 
pluviométrica anual bastante irregular, com média de 673,9 mm e umidade relativa de 
68,9% (Carmo Filho et al., 1991). 
 
As análises laboratoriais foram realizadas nos Laboratórios de Irrigação e Salinidade, 
Química e Fertilidade de Solos dos Departamentos de Engenharia Rural, Solos e 
Química, respectivamente, todos da Escola Superior de Agricultura de Mossoró (ESAM).   
 
O solo da área de acordo com a EMBRAPA (1999), é classificado como Argissolos 
Vermelho-Amarelo Eutrófico latossólico, textura franco-argilo-arenosa. A sua 
caracterização através de análises físicas para as camadas de 0-8; 8-23; 23-38 e 38-53 
cm estão apresentadas na Tabela 1. Já as análises químicas foram realizadas para 
camadas 0 –20 e 20 – 40 cm, cujos resultados encontram-se na Tabela 2. 
 
Os valores obtidos das análises das águas utilizada na irrigação são mostrados na Tabela 
3. O primeiro ciclo cultural foi conduzido de 21 de agosto a 30 de outubro de 1998, e o 
segundo de 9 de novembro de 1998 a 20 de janeiro de 1999.  

 
 

Tabela 1. Características físicas do solo 
 
 
Camadas 
 (cm) 

Argila   Silte     
(g kg-

1) 

Areia 
Fina 

Areia 
Grossa 

Densidade 
(kg dm-3) 

Umidade* (cm3 cm-3) 
      θCC              θPMP
θs 

0-8 160 40 310 490 1,81 0,1943 0,087 0,305 
8-23 180 40 290 490 1,80 0,1854 0,078 0,330 
23-38 240 30 310 420 1,70 0,2365 0,091 0,323 
38-53 410 20 210 360 1,73 0,2753 0,140 0,333 
53-68 460 20 220 300 1,74 -- -- -- 
*θCC  - Umidade do solo para o potencial de 10 kPa, θPMP - Umidade do solo para o potencial de 1500 kPa,       

θs  - Umidade de saturação do solo. 
 
 

Tabela 2. Atributos químicas do solo, determinado antes do experimento 
 

Característica ------------- Camada (cm) -------
------- 

 0-20 20-40 
Pres.  (mg dm-

3) 
12,00 8,00 

K   (cmolc dm-

3) 
0,40 0,40 

Na  (cmolc dm-

3) 
0,21 0,20 

Mg (cmolc dm-

3) 
1,50 1,60 

Ca (cmolc dm-

3)                    
3,60 3,50 

CEes (dS m1)  0,30 0,20 
pH1:2,5               6,70 6,50 

 
Tabela 3. Análise das águas utilizadas na irrigação 

 



     
Origem 

CEa Pha ISL* Ca Mg K Na Cl HCO3 CO3 

 dSm-

1 
   ------------------------------------------- mmolC L-1-------------------

------------------ 
     
   
Calcária 

2,65 7,00 0,25 11,90 6,20 0,11 8,16 17,60 6,80 - 

  
Arenítica 

0,55 7,80 0,35 3,10 1,20 0,61 0,91 1,40 3,20 0,40 

    *ISL – Índice de Saturação de Langelier 
 

Para aquisição dos dados meteorológicos foi instalado no centro da área experimental um 
anemômetro totalizador de canecas a 2 m de altura, um Tanque Classe “A”, além de um 
pluviômetro, sendo que os demais dados para o cálculo da evapotranspiração de referência 
foram obtidos a partir da Estação Meteorológica da Escola Superior de Agricultura de 
Mossoró, com distância aproximada de 10 km da Fazenda. A média da temperatura diária, 
da umidade relativa do ar e da evapotranspiração, foi de 28,8 ºC, 63,8%, 6,3 mm d-1, 
respectivamente, e o total de precipitação pluviométrica ocorrida no final do segundo ciclo 
foi de 63 mm (19 mm aos 18 dias e 44 mm após o 610 dias após a semeadura). 
 
No plantio, utilizou-se a cultura do melão (Cucumis melo, L.) feito com a cultivar do tipo 
“amarelo”, híbrido Gold Mine, bastante explorada na região. O espaçamento adotado foi 
de 2,0 m entre linhas e 0,60 m entre covas, mantendo-se duas sementes por cova. 
 
Com base na análise do solo, a adubação de condução foi feita na dosagem de 300 kg ha-1 
de superfosfato simples, aplicando-se 60 g m-1 linear. O restante deste adubo foi aplicado 
via água de irrigação, a partir do 60 dia da semeadura até o enchimento dos frutos. Foram 
aplicados 109 kg ha-1 de N; 110 kg ha-1 de P e 232 kg ha-1 de K, durante o 10 plantio e, 
durante o 20 plantio, aplicaram-se 165 kg ha-1 de N; 113 kg ha-1 de P2O5 e 248 kg ha-1 de 
K2O. Os adubos foram aplicados na forma de nitrato de amônio e nitrato de potássio, ácido 
fosfórico, sulfato de potássio e formulações 19-19-19, 13-36-13 e 10-00-47. 
 
O sistema de irrigação utilizado foi por gotejamento, cujos gotejadores, foram 
autocompensantes com vazão de 3,75 L h-1, previamente avaliados em condições de 
laboratório e no campo, apresentando coeficiente de variação de fabricação (CV) de 4%. 
 
A irrigação foi realizada de modo a repor as perdas por evapotranspiração da cultura, 
estimando a evapotranspiração de referência (ETo) pelo método do Penman Monteith 
(Allen, 1993).  
 
Foram utilizados os coeficientes de cultivo (Kc) propostos pela metodologia original da 
FAO modificada por Allen et al. (1996), recomendadas para as fases I, II, III IV e V. Em 
todas as fases foram feitas as seguintes correções, para ajuste das condições locais de 
vento, umidade relativa e altura da planta. 

 
Kcajustado = Kc + [0,04*(U2 –2) - 0,004(URmin – 45)](h/3)0,3                                    (1) 

onde:   
 
h - altura da planta (m); 
U2 - velocidade do vento a 2 m de altura (m s-1); 
URmin - Umidade relativa média mínima diária (%). 
 



A expressão utilizada no cálculo da evapotranspiração cultural foi, segundo Hernandez 
(1995) para irrigação localizada: 

 
ETm = ETo Kc FCS                                                                                              (2) 
 

em que: 
 
ETm - evapotranspiração máxima da cultura (mm d-1); 
ETo - evapotranspiração de referência (mm d-1); 
Kc - coeficiente de cultura; 
FCS - fator de cobertura do solo ou fração de solo melhorado para a fase I. 
 
O FCS foi determinado, à períodos de 3 dias, medindo-se as dimensões dos ramos do 
meloeiro no sentido transversal às linhas de plantio na parcela testemunha (L4B) e a 
seguir dividiu-se o valor obtido na leitura, pelo espaçamento de cultura (2 m). Para 
verificar uma maior precisão desse coeficiente, foi medida em todas as parcelas e em seis 
épocas distinta usando metodologia de Stocking (1995).  
 
As irrigações foram diárias, sendo o que o momento de aplicação foi definido com base 
nas leituras de tensiômetros instalados a 15 cm de profundidade (ψm < -30 kPa) e a 
lâmina de irrigação aplicada foi aquela para repor a ETm da cultura no tratamento L4B ou 
fracionada, de tal modo que a lâmina não ultrapasse a umidade do solo acima da 
capacidade de campo na camada de 0-40 cm.   
 
Foram avaliadas seis lâminas de irrigação e duas fontes de água, uma das quais salina 
(S). A água não salina (B) provinha de poços artesianos profundos (CE - 0,55 dS m-1), 
enquanto a água salina (S) era proveniente de poços abertos no calcário Jandaíra (2,65 
dS m-1). Sendo que quando da adição dos adubos as águas salinas e de baixa salinidade 
passaram a ter valores de CE de 3,65 e 1,51 dS m-1, respectivamente. As lâminas de 
irrigação foram as seguintes: L1 (0,55 x ETm), L2 (0,70 x ETm), L3 (0,85 x ETm), L4 (1,00 
x ETm), L5 (1,15 x ETm) e L6 (1,30 x ETm). Assim, a lâmina L4 corresponde a uma 
lâmina de irrigação similar à necessidade hídrica estimada para a cultura, sendo o 
tratamento L4B considerado testemunha. 
 
Os tratamentos foram dispostos em 36 parcelas de 6 x 6 m, compostas de 3 fileiras de 
plantas com 20 unidades em cada linha. O delineamento empregado foi em blocos 
inteiramente casualisado, no esquema fatorial 2 x 6, com 3 repetições. 
 
Durante o primeiro plantio foram aplicados 190, 240, 293, 345, 397 e 449 mm e para o 
segundo plantio 139, 176, 214, 252, 290 e 328 mm, respectivamente para os tratamentos 
com lâminas L1, L2, L3, L4, L5 e L6, para ciclos de 65 dias.  
 
A salinidade do solo foi medida no extrato aquoso em todas as amostras, constando de 
uma parte de solo e duas de água destilada (CE1:2) conforme recomendam Rhoades & 
Miyamoto (1990) e convertida em condutividade elétrica no extrato de saturação do solo 
mediante Richards (1954) em 36 amostras. Estas amostras foram coletadas nas camadas    
0-8, 8-23, 23-38 e 38-53 cm, no início, após 43 dias e no final de cada ciclo, sendo 
retiradas com um trado coletor de solo, tipo holandês, de 30 mm de diâmetro. Em 
seguida, estas foram secas ao ar, destorroadas e passadas em peneira de malha 2 mm. 
 
Conhecendo o teor de sais na zona radicular, o qual foi medido no início do estudo, 
estimou-se a variação de armazenamento de sais (∆Z) durante um período total de 140 



dias, referente aos dois plantios a intervalos de 0, 42, 70, 115, e 140 dias após o primeiro 
plantio, utilizando a metodologia proposta por van Hoorn & van Alphen (1994), adaptado 
por Medeiros (1998), usando a Eq. 3. A fração de lixiviação foi estudada para a 
profundidade z = 40 cm; e a lâmina de água que o solo retém a capacidade de campo 
(Wcc) igual a 75 mm. Quanto a lâmina percolada (R*) considerou-se zero para as lâminas 
menores ou igual a evapotranspiração e, igual a diferença entre a lâmina de irrigação e a 
evapotranspiração da cultura para as lâminas L4, L5 e L6. Vale salientar, que no balanço 
considerou-se a salinidade natural da água de irrigação e a adicionada pelos adubos 
utilizados durante os dois ciclos culturais, e a lâmina percolada equivalente a diferença 
entre as lâminas e a ETc estimada da cultura para o tratamento testemunha; e no 
segundo ciclo quando ocorreu chuvas considerou-se a precipitação efetiva como lâmina 
percolada. 
 

                                                                                                     (3) 
onde:  
 
Z1 - quantidade de sais na zona radicular (CEcc.Wcc), no início da irrigação ou período 

considerado, expresso como CEmm (dS m-1 mm); 
Wcc - lâmina de água que o solo retém à capacidade de campo (θcc) na profundidade da 

zona radicular (mm); 
R* - percolação profunda líquida (R* = R - G) (mm); sendo G a ascensão capilar e R é a 

percolação profunda, drenagem profunda ou o fluxo vertical descendente (mm); no 
presente estudo G foi considerado igual a zero. 

I - lâmina efetiva de irrigação (mm); 
Ca - concentração total de sais na água de irrigação expressa em CE (dS m-1). 

 
 
A concentração de sais no solo a capacidade de campo (CECC) ao longo do experimento 
foi convertida em condutividade elétrica do extrato de saturação (CEes) multiplicando-se 
pela razão entre a θCC e θS. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A salinidade do solo medida (Figura 1A) e a esperada mediante o balanço de sais (Figura 
1B) ao longo dos dois ciclos consecutivos, em geral aumenta a salinidade nos 
tratamentos irrigados com menores lâminas de água. Esses resultados divergem dos 
apresentados por Kelley (1963), Cruciani et al. (1996) e Medeiros (1998). Por outro lado 
concordam com as suposições teóricas de Richards (1954), Rhoades & Merrill (1976), 
Rhoades & Loveday (1990) e Ayers & Westcot (1991) para as condições de equilíbrio 
dinâmico, pois consideram que após várias irrigações sucessivas, quanto menor a fração 
de lixiviação maior será a concentração de sais. 
 
A partir do início do segundo ciclo, a salinidade tendeu a constância, exceto para as 
lâminas L2, L3 e L6, que aumentaram, com posterior redução (Figura 1A). Esta queda 
pode ter sido ocasionada pela ocorrência, neste período, de chuvas de 62 mm. Como o 
solo apresenta baixa retenção de água na camada superficial (Tabela 1), em que apenas 



75 mm de água seriam suficientes para saturar a camada de 0-40 cm, a salinidade do 
solo atingiu as condições de equilíbrio para o período estudado. 
 
A evolução da salinidade simulada através do balanço de sais (Figura 1B) verifica-se 
aumento do conteúdo salino independente das lâminas aplicadas até os 40 d do primeiro 
ciclo, sendo máxima em L4. Após este período até o fim do primeiro ciclo (70 d) foi 
registrada redução da salinidade do solo nas quatro maiores lâminas (L3, L4, L5 e L6) 
com as demais (L1 e L2), ocasionando níveis crescentes. Esta ocorrência, provavelmente, 
se deve ao fato das lâminas superiores terem ocasionado maiores lixiviação dos sais. 
 
Com o início do segundo ciclo, a salinidade voltou a elevar-se para todas as lâminas até 
os 120 d, seguida de uma leve redução devido, provavelmente, às precipitações ocorridas 
aos 130 dias após o plantio, proporcionando lixiviação em todos os tratamentos. Para 
ambas as situações, perceberam-se variações dos níveis de salinidade do solo com as 
lâminas aplicadas. Os maiores níveis foram conseguidos com o balanço de sais, 
sobretudo para as menores lâminas, pois este balanço leva em conta a salinidade da 
água de irrigação e dos adubos aplicados na área como um todo, sem se considerar as 
variações da salinidade no perfil, no sentido transversal (Medeiros, 1998). 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Evolução da salinidade do solo (CEes – dS m-1) medida para cada lâmina de irrigação (A) e 

esperada pelo balanço de sais (B) ao longo dos dois ciclos da cultura 
 

Para a evolução da salinidade medida e estimada pelo balanço de sais, quando se leva 
em consideração a qualidade de água utilizada na irrigação (Figura 2), observa-se que os 
valores experimentais nas parcelas irrigadas com água salina cresceram mais 
acentuadamente durante o primeiro ciclo, estendendo-se até os 43 d do segundo ciclo, 
seguida de uma redução até o final deste ciclo; a tendência de redução também verificada 
através do balanço de sais, mas este sempre se mantendo com superioridade. 
 
Quanto ao incremento salino induzido ao solo pela água de baixa salinidade, observou-se 
que, durante os 50 d do primeiro ciclo, a salinidade estimada através do balanço de sais 
superou a medida. Posteriormente, registrou superioridade da última a partir deste 
período, revelando resultados semelhantes ao final do segundo ciclo. Verifica-se, ainda, 
que os valores de salinidade do solo, sobretudo para a água de 0,55 dS m-1 tanto medida 
quanto estimada foram mais altos em relação a salinidade da respectiva água, pelo fato 
dos adubos aplicados na água de irrigação ter contribuído para elevação da salinidade da 



água (0,3 a 0,6 dS m-1). Esses dados corroboram com aqueles obtidos por Kelly (1963), 
pois considera que acumulação de sais na zona radicular das culturas irrigadas depende 
da concentração salina da água, do método de aplicação, da precipitação pluviométrica e 
das peculiaridades do solo. Concordam ainda com Rhoades & Merrill (1976). 
 
Considerando-se a salinidade estimada pelo balanço de sais, embora as curvas 
apresentem tendência semelhante aos valores medidos para água de maior salinidade, os 
valores sobreestimam em média de 2,0 dS m-1, enquanto para a água de baixa salinidade 
no final do experimento, se equiparam. Medeiros (1998) verificou resultados semelhantes, 
ou seja, a salinidade estimada pelo balanço de sais superou a medida. 
 
A sobreestimativa da água salina se deve à redução no desenvolvimento vegetativo da 
cultura, o que proporcionou redução no coeficiente de cultivo (Kc) aumentando, 
conseqüentemente, a lâmina percolada, ocorrência esta não considerada nos cálculos. 
Outro fator que pode ter contribuído para a obtenção destes resultados é o fato da 
concentração de sais no solo a capacidade de campo (CECC) ter sido convertida em 
condutividade elétrica do extrato de saturação (CEes) multiplicando-se pela razão entre a 
θCC e θS. 
 
No primeiro ciclo, dos 38 aos 48 d, foram fornecidas lâminas de irrigação que, no mínimo, 
atenderiam às necessidades hídricas da cultura, dentre as quais a maior proporcionou 
fração de lixiviação superior a 60%. Além disso, as texturas do solo nas camadas 
superficiais eram franco-arenosas, onde aproximadamente 75 mm de lâmina de água 
eram suficientes para saturar a camada de 0-40 cm. Esta situação deve ter provocado 
salinização do solo mesmo no curto espaço de tempo, levando às condições de equilíbrio. 
Medeiros (1998) verificou equilíbrio com irrigação por gotejamento em solo argiloso, mas 
a partir de 100 d de irrigação; embora a salinidade no fundo da zona radicular 
permanecesse inferior à da superfície, a salinidade nas camadas mais superficiais atingiu 
tendência de equilíbrio. 

 
 

 
Figura 2. Evolução da salinidade do solo (CEes-dS m-1) medida e estimada através do balanço durante os 

dois ciclos consecutivos para as duas águas de irrigação 
 



De acordo com os resultados obtidos para os perfis de salinidade em função das 
diferentes lâminas de irrigação, no fim do primeiro ciclo (Figura 3A), meio (Figura 3B) e 
fim do segundo ciclo (Figura 3C), constata-se que, de modo geral, o aumento da lâmina 
de água resultou na diminuição de salinidade do solo ao longo do perfil, principalmente no 
início e no meio do segundo ciclo cultural. Ao final do ciclo ocorreu tendência de 
homogeneidade da salinidade no perfil e redução, em decorrência de chuvas no período  
(62 mm) que ocasionaram lixiviação. A freqüência de irrigação e lixiviação adotadas, 
podem ter contribuído para o acúmulo de sais na camada mais superficial (Bernstein & 
François, 1973; e Hoffman et al., 1992). A redução da salinidade no final do ciclo, pode 
ser reflexo da aplicação de água em excesso ou pelas chuvas, proporcionando a 
lixiviação dos sais, conforme discutido por Cruciani et al. (1996). Com relação à qualidade 
da água, observa-se superioridade do incremento de sais nos três casos entre as curvas 
de água salina (S) e água baixa (B). Rhoades (1981) considera que a concentração de 
sais no solo resultante do uso de água de irrigação está relacionada, primeiramente, ao 
seu teor de sais e composição. Entretanto alertam no sentido de que o perfil de salinidade 
pode ser bastante variável. Embora os perfis tenham sido obtidos para determinada 
porção do bulbo molhado, as variações na salinidade do solo são maiores quando se 
considera período curto de irrigação, o que concorda com dados obtidos por Medeiros 
(1998). 

 

 
Figura 3. Perfis de salinidade do solo (CEes) verificados no final  do primeiro cilclo (A), meio e fim do 

segundo ciclo (B e C) 
 
Os valores médios na camada 0–38cm do solo, ao longo de cada ciclo cultural do melão, 
mostra queda da salinidade, em função do aumento das lâminas de irrigação durante o 
primeiro ciclo, enquanto no segundo ocorreu efeito apenas para água salina (S) o contrário 
para lâmina de água de menor salinidade (Figura 4). Esse efeito verificado para a água 



salina, possivelmente, se deve ao fato desta ser rica em Ca e HCO3 permitiu a formação 
de precipitados na forma de carbonatos de cálcio. A salinidade do solo (CEes) variou de 
2,06 a 2,84 dS m-1 para a água de baixa e alta salinidade, respectivamente, no primeiro 
ciclo, e 2,59 a 3,82 dS m-1 para o segundo. Pelos resultados, observa-se que a salinidade 
média do solo irrigado com água de baixa salinidade (B) atingiu médias bem acima que as 
da salinidade da água, e para a mais salina (S) manteve-se inferior. Ressalta-se que as 
salinidades das águas foram aumentadas pelos fertilizantes e que a salinidade medida 
reflete apenas a situada na região de aproximadamente 15 cm dos gotejadores e do colo 
da planta. Vale salientar que apenas uma curva média representa as duas águas no 
primeiro ciclo pelo fato de não ter ocorrido interação entre as mesmas.  

 

Figura 4. Salinidade média do solo ao longo de cada ciclo cultural do melão, na camada 0-38 cm, em função 

 

4. CONCLUSÕES 

1. De modo geral, a salinidade do solo tendeu ao equilíbrio, a partir do final do primeiro 

2. ração salina do solo no segundo ciclo da cultura, ter aumentado nas 

3. dicular, ao 
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