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Dia de campo aborda cultivo de mini melancia em cas a de vegetação 
 
Piracicaba/SP  

Tradicionalmente, a melancia é cultivada em campo, conduzida em sistema rasteiro, com produção 
principalmente de frutos grandes, com variação de peso de 6 a 25 quilos. Porém, com as mudanças na 
sociedade, com famílias cada vez menores, o consumo de melancias pequenas, denominadas mini 
melancias, vem crescendo e oferecendo um bom retorno financeiro ao produtor. 

Com o objetivo de fornecer informações aos produtores sobre como cultivar mini melancias em estufas 
agrícolas, garantindo maior lucratividade, pelo fato da atividade ser um segmento diferenciado do setor de 
produção de hortaliças, acontecerá, no dia 14 de abril, das 07h30 às 11h, o “Dia de campo: cultivo de mini 
melancia em casa de vegetação”. 

O evento, que será realizado no Departamento de Produção Vegetal (LPV), tem a realização da Casa do 
Produtor Rural (CPR) da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (USP/Esalq), com apoio da 
Comissão (Ccex) e Serviço (Svcex) de Cultura e Extensão Universitária, LPV, Departamento de Ciências 
Florestais (LCF), Grupo de Estudos e Práticas em Olericultura (Gepol), Fundação de Estudos Agrários 
“Luiz de Queiroz” (Fealq), Secretaria Municipal de Abastecimentos (Sema, Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral (Cati), Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp/Ceasa de 
Piracicaba). 
 
Produtores rurais, profissionais do setor e estudantes de Ciências Agrárias interessados podem se 
inscrever até dia 11 de abril, na CPRural (avenida Pádua Dias, 11, São Dimas), de segunda a sexta-feira, 
das 08h às 12h e das 14h às 18h. 

Informações pelo telefone (19) 3429.4178 ou e-mail cprural@esalq.usp.br . 

PROGRAMAÇÃO 
 
7h30  
Confirmação de inscrição e entrega de material 
 
8h 
Panorama do Mercado de Mini Melancia – Situação Atual e Perspectivas (Paulo César Tavares de 
Melo/ESALQ) 
 
9h 
Café da Manhã 
 
9h30  
1º Módulo: Tipos de Estufas para Cultivo de Mini Melancia (Antonio Bliska Junior/UNICAMP) 
 
10h 
2º Módulo: Cultivo e Manejo da Mini Melancia (Rafael Campagnol/ESALQ) 
 
10h30  
3º Módulo: Irrigação em Ambiente Protegido (Fernando Campos Mendonça/ESALQ) 
 
11h 



Encerramento 
 
 
A CPR 
 
Inaugurada em 3 de junho de 2005, a Casa do Produtor Rural é um modelo de orientação técnica e 
extensão rural, diretamente ligado à pesquisa e ao ensino, que possibilita o desenvolvimento dos 
produtores rurais de maneira sustentável. A CPR utiliza o contato com a comunidade rural para prestar 
consultoria e, assim, contribuir com estudos e pesquisas desenvolvidas na Esalq. 
 
Em 2011, a CPR realizou diversas palestras, práticas, dia de campo, visitas técnicas em propriedades 
rurais da região de Piracicaba e ainda lançou as publicações "Poda de Árvores Frutíferas" e "Propagação 
de Árvores Frutíferas". 

 
Fonte:  Esalq/USP 


