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RESUMO 

O tomate (Solanum lycopersicum L.) está entre as dez hortaliças mais cultivadas no 

Brasil, e, apresenta importante relevância alimentar, pois fornece carboidratos, 

proteínas, vitaminas, minerais e possui substâncias capazes de combater radicais livres. 

Em função do elevado potencial produtivo a cultura apresenta alta extração de 

nutrientes, portanto, para que o tomateiro possa obter maiores produtividades é de 

fundamental importância o conhecimento do seu estado nutricional, assim como sua 

exigência por cada elemento em todos os estádios do seu desenvolvimento. Diante 

disso, objetivou-se obter a curva de absorção de nutrientes pela planta de tomate durante 

todo seu ciclo de desenvolvimento. O experimento foi conduzido no município de 

Cascalho Rico-MG, no período de março a agosto de 2013. O delineamento 

experimental utilizado foi em blocos casualizados, com quatro repetições, utilizando o 

híbrido Seminis Compack. Foram avaliados o teor dos micronutrientes ferro (Fe), cobre 

(Cu), manganês (Mn), zinco (Zn) e boro (B) nas folhas, hastes e frutos, com os quais 

calculou-se o acúmulo dos mesmos. A ordem decrescente de absorção dos 

micronutrientes em folhas, hastes e frutos foi: Fe> Cu > Mn > Zn > B. 

PALAVRAS-CHAVE: Solanum lycopersicum L., curva de absorção, adubação. 

ABSTRACT 

Micronutrients accumulation in tomato hybrid Compack 

The tomato (Solanum lycopersicum L.) is among the ten most vegetables grown in 

Brazil, and presents important food relevance because it provides carbohydrates, 

proteins, vitamins, minerals and has substances that can fight free radicals. Due to high 

production potential culture has high nutrient uptake, so that the tomato can get higher 

yields is fundamental knowledge of their nutritional status as well as your requirement 

for each element at all stages of their development. Therefore, we aimed to obtain the 

curve of nutrient uptake by the tomato plant throughout its development cycle. The 

experiment was conducted in the county of Cascalho Rico - MG, from March to August 

2013. Experimental design was a randomized block with four replications using a 

hybrid Seminis Compack. Content of micronutrients iron (Fe), copper (Cu), manganese 
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(Mn), zinc (Zn) and boron (B) in leaves, stems and fruit was evaluated, which 

calculated the accumulation of these were evaluated. The order of decreasing absorption 

of micronutrients in leaves, stems and fruits was: Fe >Cu>Mn>Zn>B. 

Keywords: Solanum lycopersicum L., absorption curve, fertilization. 

 

O tomateiro (Solanum lycopersicum L.) está entre as dez hortaliças mais cultivadas no 

Brasil (Prado et al, 2011), entre eles: batata, cebola, cenoura, abobora, repolho, alface, 

batata-doce, chuchu e pimentão. Os frutos desta espécie é uma importante fonte de 

carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais e compostos importantes como o licopeno, 

capaz de combater radicais livres no organismo (Gondim, 2009). 

Segundo dados de acompanhamento feito pelo IBGE (2013), a produção de tomate, na 

safra 2012, foi estimada em 3,6 milhões de toneladas, em uma área plantada de 55,7 mil 

hectares e com uma produtividade média de 65,6 mil quilos por hectare. O elevado 

destaque relaciona-se não só pelo volume da produção, como também pela geração de 

empregos. O tomate vem se consolidando como a hortaliça mais produzida no país, 

superando a produção de batata inglesa nos últimos cinco anos, inclusive no ano de 

2012, onde, devido a fatores climáticos, a produção de tomate reduziu em 11% em 

comparação à safra de 2011 (IBGE, 2013). 

À medida que a produção de tomate evolui, é relevante promover estudos sobre sua 

curva de absorção de nutrientes, uma vez que, os dados disponíveis quanto ao assunto 

datam de uma época quando a produtividade do tomateiro era a metade daquela 

alcançada atualmente.  

Uma utilidade, do ponto de vista agronômico, em se analisar o crescimento e o acúmulo 

de nutrientes é que se pode comparar o comportamento do vegetal estudado em 

diferentes condições ambientais. Assim, conhecendo o acúmulo de nutrientes, torna-se 

viável avaliar o crescimento da planta e auxiliar em sua adubação (Feltrim et al., 2008). 

Fernandes (2011) também destaca a importância de se determinar a quantidade de 

nutrientes absorvidos pela planta durante ciclo de desenvolvimento da mesma. Isso para 

que se possa estabelecer quando cada elemento foi exigido em maiores quantidades e, 

finalmente, quais seriam as quantidades corretas em que os mesmos deveriam ser 

administrados à cultura. E ainda ressalta a falta desse tipo de informação para as 

principais culturas brasileiras. 



GUEDES FC; SILVA FM; OLIVEIRA RC; CARDOSO FILHO RV; LUZ JMQ. 2014. Acúmulo de 
micronutrientes no híbrido de tomate Compack. Horticultura Brasileira 31: S2834 – S2841. 
 

Hortic. bras., v. 31, n. 2, (Suplemento-CD Rom), julho 2014                                  S2836 

 

Outro ponto que pode melhorar com as pesquisas acerca da absorção e exportação de 

nutrientes é a racionalização no uso de fertilizantes.  Normalmente são empregadas altas 

doses, pois, muitos produtores negligenciam as recomendações técnicas de adubação 

para a cultura e adubam muitas vezes sem ao menos realizar análise química do solo 

(Nava  et  al.,  2007). 

Muitas cultivares de tomate apresentam baixa eficiência na hora de absorver os 

nutrientes presentes no solo. Alguns trabalhos tem mostrado que altas doses de 

fertilizante aplicados na cultura contrastam com a relativamente baixa exportação de 

nutrientes pela cultura.  

Objetivou-se, portanto, avaliar a capacidade de absorção de micronutrientes em cada 

etapa de desenvolvimento de plantas de tomateiro, cultivar Compack. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no município de Cascalho Rico-MG em área da empresa 

Trebeschi Tomates, no período de março a agosto de 2013. Anteriormente a instalação 

do experimento, realizou-se análise química do solo da área, cujos resultados foram: pH 

(H2O) = 5,3; P (meh-
1
) = 14,2 mgdm

-3
; K = 0,21 cmolcdm

-3
; Ca = 3,1 cmolcdm

-3
; Mg = 

1,1 cmolcdm
-3

; Al = 0,3 cmolcdm
-3

; H + Al = 3,6 cmolcdm
-3

; M.O. = 3,1 dagkg
-1

; SB = 

4,41 cmolcdm
-3

; T = 8,01 e V = 55%.  

Na calagem aplicou-se 80 kg de calcário dolomítico. Para à adubação de 1000 plantas, 

no plantio foram utilizados 110 kg do formulado 4-14-8, 130 kg de super simples e 120 

kg de torta de mamona, já como cobertura foram aplicados 120 kg de 4-14-8 e 40 kg de 

super simples. 

Foram considerados os tratos comumente utilizados no cultivo de tomateiro, o 

tratamento fitossanitário realizado durante todo o desenvolvimento da cultura foi 

baseado no monitoramento de pragas e doenças. Os produtos utilizados para controle de 

pragas, doenças e plantas infestantes são registrados para a cultura do tomate e foram 

aplicados nas doses recomendadas.  

O espaçamento utilizado entre linhas simples foi de 0,8m, entre plantas de 0,7m e entre 

linhas duplas de 2,2 m perfazendo ao todo 9523,8 plantas de tomate por hectare. A 

variedade analisada foi o híbrido Compack, cujo fruto pertence ao grupo salada e a 

planta possui crescimento indeterminado.  
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O delineamento do experimento foi em blocos casualizados com quatro repetições. 

Cada tratamento correspondeu a uma época de amostragem, realizada em intervalos de 

14 dias a partir do transplantio, totalizando 8 tratamentos. Foram colhidas 

aleatoriamente duas plantas por repetição.  

O bloco foi constituído por quatro fileiras de linhas duplas, sendo as duas linhas centrais 

consideradas parcela útil. Cada bloco era constituído de 42 plantas por fileira de linha 

dupla. As duas plantas das extremidades das fileiras centrais foram consideradas 

bordaduras. 

As plantas amostradas em cada época (tratamento) e em cada repetição foram cortadas 

na região do logo acima do nível do solo e encaminhadas ao laboratório de Fitotecnia da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no qual realizou-se as avaliações dos 

parâmetros biológicos indicativos do desenvolvimento das plantas: massa fresca total, 

massa fresca de folhas, massa fresca de hastes e massa fresca de frutos. A pesagem foi 

feita em gramas, com auxílio de balança analítica. 

Do total de massa fresca, 300 gramas de folhas, hastes e frutos foram colocados em 

sacos de papel  e submetidos à secagem em estufa com circulação forçada de ar a 65ºC 

até atingir massa constante (aproximadamente 96 horas). Os frutos foram seccionados 

na transversal para facilitar a secagem. Após a secagem, as amostras foram novamente 

pesadas e obteve-se a massa seca. O resultado foi convertido em porcentagem e por 

intermédio da multiplicação pela massa fresca total, estimou-se a massa seca total das 

plantas amostradas.  

O restante do material foi destinado ao laboratório de análises de solo, onde foi 

determinado o teor e a quantidade dos micronutrientes contidos nas amostras de folhas, 

hastes e frutos. Nesta etapa, o material foi submetido ao processo de lavagem. Após 

retirar o excesso de água, as amostras foram colocadas em sacos de papel e levadas para 

a estufa com circulação forçada de ar. Após secagem, as amostras foram desintegradas 

em moinho vegetal com malha número 20, uma alíquota do material moído foi 

submetido à análise dos teores de nutrientes segundo a metodologia descrita pela 

EMBRAPA (1999).  

O acúmulo dos micronutrientes foi feito por meio da multiplicação entre a quantidade 

de nutriente extraído (contido no material vegetal) e a MS em cada estádio de 
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desenvolvimento, em cada parte da planta. Com os resultados de todos os estádios foi 

possível construir a curva de absorção e o acúmulo de cada micronutriente. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A taxa de acúmulo de cobre e zinco foi pequena até os 28 DAT (dias após o transplante) 

enquanto para os demais micronutrientes foi mais significativa, principalmente nas 

folhas do tomateiro. Todos os nutrientes tiverem seu pico na parte vegetativa da planta 

na última coleta (Figura 1 e 2). 

O ferro foi o nutriente mais acumulado, seguido pelo cobre, manganês, zinco e boro. 

Villas Bôas (2002), trabalhando com híbrido Thomas, encontrou a mesma ordem de 

extração: Fe>Cu>Mn>Zn>B. 

A maior concentração dos micronutrientes na parte vegetativa da planta (Figura 1 e 2) 

deixa claro a imobilidade do B e a pouca mobilidade dos demais micronutrientes. 

Para os micronutrientes apenas os teores de Mn situou-se no intervalo relacionado como 

referência para a cultura. O padrão considerado na refêrencia, refere-se às quarta folha a 

partir do ápice da planta (Raij et al., 1996). No entanto, pode-se observar no presente 

estudo que a junção de folhas com as hastes promoveu a redução na concentração, 

possivelmente explicado pelo efeito de diluição dos nutrientes que estariam em maior 

concentração nas folhas. Teores elevados de Cu foram observados no trabalho, 

possivelmente devido à aplicação foliar de fungicidas protetores. 

Fe e Mn encontraram-se em níveis baixos, B em nível adequado e Cu e Zn em excesso, 

de acordo com o boletim 100 (Raij et al. 1996). 

Tanto a variedade de tomate utilizada, quanto a produtividade obtida, são influenciados 

pela quantidade de nutrientes extraídas pela planta. Logo, existe entre os híbridos de 

tomate no mercado, materiais mais eficientes em converter nutrientes em frutos. 

É importante ressaltar que segundo Castellane et al. (1991) a cultura do tomate é uma 

das olerícolas mais exigente em micronutrientes, portanto deve se atentar ao manejo da 

adubação com Fe, Zn, B, Cu e Mn na cultura. 
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Figura 1. Acúmulo de boro (A) e ferro (B) em folhas, haste e frutos do tomateiro Compack (Accumulation of boron (A), iron (B) in the 

leaves, stem and fruit of Compack tomato based on the collections). Uberlândia, UFU, 2013. 
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Figura 2. Acúmulo de manganês (A), cobre (B) e zinco (C) em folhas, haste e frutos do tomateiro Compack (Accumulation of manganese 

(A), copper (B) and zinc (C) in the leaves, stem and fruit of Compack tomato based on the collections). Uberlândia, UFU, 2013. 
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