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RESUMO

Este experimento foi conduzindo para avaliar

a dinâmica da curva de acúmulo da matéria

seca do tomate cereja em hidroponia capilar

com TNT. O experimento foi disposto em um

delineamento inteiramente casualizado com

três repetições, sendo os tratamentos

compostos por 6 épocas de coleta (15, 30, 45,

60, 75 e 90 dias após a emergência - DAE)

totalizando 18 unidades experimentais. Foram

avaliados os acúmulos de massa seca de

raízes, caules e folhas. As plantas de tomate

cereja apresentaram maior acúmulo de

biomassa nos órgãos folha e caule. A taxa de

acúmulo de massa seca de raiz foi maior na

fase reprodutiva da cultura. Acreditamos que

esse sistema possa ser uma opção no cultivo

hidropônico de tomate cereja, sem o uso de

aeração forçada.

PALAVRAS-CHAVE: Solanum

lycopersicum, nutrição mineral, solução

nutritiva.

ABSTRACT

This study had as objective to obtain the

tomato dry matter accumulation curve when

in hydroponic capillary cultivation. The

experiment was performed in a greenhouse

using vesels of static nutritive solution

without aeration and with TNT capillary

match. The treatments consisted of six

sampling times (15, 30, 45, 60, 75 and 90

days after emergence - DAE) and were

arranged in a completely randomized design

with three replications, totaling 18

experimental units. We evaluated the

accumulation of dry mass of roots, stems and

leaves. Cherry Tomato plants showed greater

biomass accumulation in leaves and stems.

The rate of accumulation of root dry weight

was greater in the reproductive phase of

culture. We believe that this system can be

used in the hydroponic cultivation of cherry

tomatoes, without the use of forced aeration.

Keywords: Solanum lycopersicum, mineral

nutrition, nutrient solution.

INTRODUÇÃO

Os cultivos hidropônicos se apresentam como alternativa de produção agrícola, proporcionando

maior rendimento e qualidade da produção, economia de energia, redução da ocorrência de doenças,

mínimo desperdício de água e nutrientes e otimização do uso da área de produção (Ferreira et al.,
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2001). Dentre os grupos de hortaliças cultivados no sistema hidropônicos está o grupo do tomate

cereja (Solanum lycopersicum L.), que é muito saboroso e adocicado. Essas características levam-

no a ser utilizado na confecção de pratos diversos e com isso seu consumo tem aumentado

substancialmente nos últimos anos (Gusmão et al., 2000).

A maioria dos sistemas hidropônicos utilizados no cultivo de hortaliças requer aeração ou

circulação da solução nutritiva para possibilitar ótimas condições para respiração aeróbica das

raízes, afim de que haja uma boa absorção de água e nutrientes. Essa necessidade demanda custos

adicionais e complexidades inerentes que, no seu todo, impedem ou retardam a adoção de práticas

hidropônicas por parte dos horticultores (Kratky, 1993). Com isso, o cultivo hidropônico de

hortaliças pelo sistema de capilaridade se destaca como alternativa, por ser uma técnica bastante

simples, de baixo custo e, principalmente, por eliminar a necessidade do uso de eletricidade, pois a

solução nutritiva permanece estática junto ou próxima as raízes (Chanseetis et al., 2001).

No cultivo hidropônico, a composição da solução nutritiva é essencial para garantir o adequado

estado nutricional das plantas, uma vez que ela é determinante da composição do meio radicular.

Desse modo, para uma nutrição adequada das plantas ao longo de todo o ciclo de cultivo, além da

quantidade e da relação entre nutrientes, é preciso conhecer a dinâmica de seu acúmulo na matéria

seca, o que informa se são necessários ajustes nas quantidades e proporções de nutrientes fornecidos

nas diferentes fases fenológicas da cultura.

Com base nas considerações acima objetivou-se com esta pesquisa estudar a dinâmica de acúmulo

de massa seca de tomate cereja em hidroponia capilar com TNT.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no período compreendido entre setembro e dezembro de 2010, em

casa de vegetação, a aferição da temperatura média do ar, durante o período de condução do

experimento foi obtida por meio de medições diárias com termômetro de máxima e de mínima. A

unidade experimental foi formada por um vaso plástico com capacidade para 9 litros, com

dimensões de 50 x 21,5 x 18 cm. Os recipientes foram previamente lavados, e envolvidos com um

plástico de polietileno de baixa densidade e preenchidos com 8 litros de solução nutritiva. Sobre os

vasos foram colocadas, para sustentar as plantas, lâminas de isopor com 1,5 cm de espessura com

área total de 1080 cm2 (20 x 54 cm) e 8 furos de 5 cm de diâmetro, recobertas com TNT preto (50 x

90 cm) previamente embebido em solução nutritiva, para promover a manutenção da umidade por

capilaridade. Sobre o TNT, próximo a dois furos, foram dispostas as sementes, após a emergência

foi feito desbaste e deixado duas plantas por vaso. Foi utilizado tomate cereja Prati Pak Lote: 26699

(ISLA Sementes Ltda.). A condução das plantas foi feita em haste única, fazendo-se a desbrota das

hastes laterais periodicamente e poda apical da haste principal duas folhas após a emissão da 4ª
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inflorescência. O tutoramento foi feito por meio de uma fita de ráfia presa em arame. A solução de

macronutrientes utilizada foi a modificada de Steiner (1980) e a solução de micronutrientes a de

Clark (1975), de acordo com a Tabela 1. Para a força 0,75 utilizaram-se: 0,75; 1,50; 1,13; 3,38; 4,50

mL L-1 de KH2PO4, MgSO4, (NH4)SO4, Ca(NO3)2, KCl, respectivamente, mais 0,75 mL L-1 de

solução concentrada de micronutrientes, e 0,75 mL L-1 de solução concentrada de Fe-EDTA.

A solução nutritiva foi monitorada periodicamente avaliando-se condutividade elétrica e pH. A

reposição de nutrientes e de água foi realizada mediante adição de solução nutritiva de força 0,75,

quando os vasos apresentavam uma redução de aproximadamente 30% do volume inicial.

O experimento foi disposto em um delineamento inteiramente casualizado com três repetições,

sendo os tratamentos compostos por 6 épocas de coleta (15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias após a

emergência - DAE) totalizando 18 unidades experimentais. A primeira coleta das plantas foi

realizada aos 15 dias, seguindo-se a ela coletas quinzenais até o final do período experimental. A

cada coleta, as plantas foram divididas em raízes, caule e folhas. O material vegetal foi lavado em

água deionizada e seco em estufa com circulação forçada de ar, à temperatura de 70º C, até atingir

massa constante. Foi quantificada a massa da matéria seca das diferentes partes da planta e, em

seguida, o material foi moído e armazenado.

Foram avaliados os acúmulos de massa seca de raízes, caule e folhas durante o período

experimental, sendo utilizadas duas plantas por floreira.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os acúmulos de massa seca de raízes, caule e folhas ao longo das épocas de coleta se ajustaram ao

modelo linear. Os acúmulos de massa seca de raízes (Figura 1), massa seca de caule (Figura 2) e

massa seca de folhas (Figura 3), apresentaram-se menores no início das coletas até próximo aos 30

DAE, e a partir desta época ocorreram maiores incrementos, atingindo valores máximos aos 90

DAE. Haag et al. (1978), trabalhando com tomate industrial, observaram que o crescimento foi

lento até os 30 dias, havendo crescimento acelerado após, com a massa seca da planta inteira

dobrando a cada quinzena no período dos 45 aos 75 DAT, atingindo o máximo com 105 DAT.

Os acúmulos de massa seca de caule e folhas (Figuras 2 e 3) seguiram o mesmo padrão, com taxa

de incrementos semelhantes, chegando aos valores máximos aos 90 DAE, sendo estes de 41,33 g

planta-1 para o caule e 47,0 g planta-1 para folhas. O acúmulo de massa seca de raiz chegou ao valor

de 13,0 g planta-1 aos 90 DAE, indicando que as plantas de tomate investem seus assimilados na

produção de folhas para suportar elevadas taxas fotossintéticas e caule para sustentar os frutos e

armazenar reservas para serem utilizadas no crescimento e desenvolvimento de frutos. A produção

de massa seca do tomate cereja aos 90 DAE foi de 137,66 g planta-1, alocada nos diferentes órgãos

nas seguintes proporções: frutos 27%; folhas 34%; caule 30%; e raízes 9%. Esses valores estão
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próximos aos que foram encontrados por Perboni et al. (2009), quando trabalhou com variações na

densidade de plantação de tomate cereja em sistema hidropônico.

Acreditamos que esse sistema possa ser uma opção no cultivo hidropônico de tomate cereja, sem o

uso de aeração forçada.
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Tabela 1. Concentração de macro e micronutrientes da solução nutritiva utilizada no experimento
de cultivo hidropônico de tomate cereja (Concentration of macro and micronutrients in the nutrient
solution used in the experiment of hydroponic cultivation of cherry tomatoes). UFV – Viçosa, MG,
2010.

Macronutrientes mmol L-1

NO3
- 9

NH4
+ 3

H2PO4
- 1

Ca2+ 4,5



SILVA FILHO JB; LACERDA JS; FAVARATO LF; ISMINIO PL; PEREIRA RG; MARTINEZ
HEP; FONTES PCR; PUIATTI P; COELHO FS. 2011. Acúmulo de massa seca de tomate cereja
em hidroponia capilar com TNT. Horticultura Brasileira 29: S4101-S4106

Hortic. bras., v.29, n. 2 (Suplemento - CD ROM), julho 2011 S4105

K+ 7

Mg2+ 2

SO4
2- 3,5

Micronutrientes mmol L-1

MnCl2.4H2O 7x10-3

H3BO3 19x10-3

ZnSO4.7H2O 2x10-3

(NH4)6Mo7O24.4H2O 86x10-6

CuSO4.5H2O 5x10-4

Fe EDTA 3,8x10-2

Figura 1. Acúmulo de massa seca de raízes, em função das épocas de coletas (Accumulation of dry
mass of roots, depending on the sampling times ) - DAE. ** - Significativo pelo teste F (Significant
by F test), p<0,01. UFV – Viçosa, MG, 2010.
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Figura 2. Acúmulo de massa seca de folhas, em função das épocas de coletas (Dry matter
accumulation of leaves, depending on the sampling times). ** - Significativo pelo teste F
(Significant by F test), p<0,01. UFV – Viçosa, MG, 2010.

Figura 3. Acúmulo de massa seca de caule, em função das épocas de coletas (Accumulation of
stem dry weight, depending on the sampling times) - DAE. ** - Significativo pelo teste F
(Significant by F test), p<0,01. UFV – Viçosa, MG, 2010.


