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  INTRODUÇÃO: 
A melancia (Citrullus lanatus) é uma espécie 
cosmopolita pertencente à família das cucurbitáceas 
originária das regiões quentes da África tropical, de 
maior produção mundial e que é cultivada em diversas 
regiões do mundo (FILGUEIRA, 2007). No Brasil, as 
regiões Nordeste, Norte e Sul se destacam com 70,1% 
da produção nacional sendo a primeira, a região maior 
produtora (IBGE, 2015). O Extremo Sul da Bahia se 
sobressai como a maior região produtora do estado 
(IBGE, 2016). Contudo, não existem dados oficiais 
sobre as tecnologias de produção e perfil do produtor 
na região. O presente estudo visa delinear um 
diagnóstico da produção de melancia no território 
Extremo Sul da Bahia cujos resultados poderão 
direcionar políticas públicas e estratégias de pesquisa e 
de transferência de tecnologias adequadas para o 
desenvolvimento do setor. 

  MATERIAIS E MÉTODOS: 
A pesquisa é de campo em diversos estágios do 
desenvolvimento vegetativo da cultura, corresponde às 
safras 2016/2017, e está sendo realizada entre 12 de 
18 produtores localizados nos seis municípios maiores 
produtores de melancia da região, conforme a média de 
produção dos cinco últimos do IBGE 2010 a 2014. As 
áreas são georreferenciadas e são realizadas reuniões 
com os produtores para subsídio ao diagnóstico. Os 
resultados são parciais e foram coletados na safra 2016 
através de entrevistas estruturadas diretas e da 
aplicação de um formulário composto por questões 
padronizadas a seis produtores. Estes realizam o cultivo 
anual sistemático e estão distribuídos inicialmente em 
cinco dos seis municípios. As questões informam a 
respeito do perfil da propriedade, uso da terra, situação 
associativa, composição da mão de obra, técnicas de 
produção e manejo, produtividade e comercialização. 

  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Determinou-se a média e a distribuição de frequência 
das respostas dos produtores, chegando-se às 
conclusões a seguir: 1) eles utilizam exclusivamente o 
arrendamento de terras para a produção e desenvolvem 
outras atividades geralmente relacionadas à agricultura; 
2) participam de associação de produtores de melancia

e têm ampla experiência na atividade; 3) a mão de obra 
é treinada e na sua maioria temporária; 5) a 
produtividade média de 38,33 t/ha nesta primeira safra 
(agosto-novembro) foi prejudicada pelas elevadas 
precipitações pluviométricas; 6) fazem o controle 
preventivo de pragas e doenças pelo uso de inseticidas 
e fungicidas. 

7) REALIZA MANEJO 
INTEGRADO DE PRAGAS E 

DOENÇAS? 
QUANT. 

Sim 1 

Não 5 

Não faz e não conhece o que é. 0 

TOTAL 6 

  

  CONCLUSÃO: 
Conclui-se que se faz necessária a atuação de 
instituições públicas de ensino/pesquisa/extensão no 
desenvolvimento/adaptação de tecnologias de produção 
(irrigação, adubação, manejo de pragas e doenças e 
outros), associativismo, marketing e 
empreendedorismo. 
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