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RESUMO 

A constante busca por aumento de produtividade exige que o produtor maneje de forma 

adequada fatores considerados chave para o sucesso na produção agrícola. Um desses 

fatores diz respeito à nutrição de plantas. Assim como em grandes culturas, as olerícolas 

necessitam de um fornecimento adequado de nutrientes para que possam atingir seu 

potencial máximo de produção. Dentre essas, o tomate se destaca como uma das 

hortaliças mais exigentes em micronutrientes. Este trabalho foi executado em uma 

lavoura comercial no município de Araguari, no período de abril a agosto de 2013, 

utilizando-se a cultivar de tomate Guaraitã. O experimento foi instalado em blocos 

inteiramente casualizados com 9 tratamentos e 4 repetições, onde os tratamentos 

corresponderam às diferentes épocas de coleta. Os resultados indicaram um aumento 

crescente no ganho de biomassa da planta, até certo ponto, a partir do qual há um 

decréscimo. Os micronutrientes apresentaram dias de acúmulo máximo variáveis, e a 

ordem decrescente de absorção foi: Fe>Mn>Cu>Zn>B.  

PALAVRAS-CHAVE: Solanum lycopersicum L., nutrição de plantas, tomaticultura. 

ABSTRACT 

Micronutrients accumulation in tomato cultivar Guaraitã 

The constant search for increased productivity requires the appropriate management of 

key factors for success in agricultural production. One of these factors relates to plant 

nutrition. As in field crops, vegetable crops require the adequate supply of nutrients to  

reach their maximum production potential. Among these, the tomato is one of the most 

demanding vegetables in micronutrients. This work was done on a commercial farm in 

the county of Araguari-MG from April to August 2013, using the tomato cultivar 

Guaraitã. The experiment was conducted in a completely randomized design with 4 

replications and nine treatments, corresponding to different sampling times. The results 

indicated a gradual increase in the gain of plant biomass, to a maximum, from which 

there is a decrease. The micronutrients presented variable maximum days accumulation, 

and the order of decreasing absorption was: Fe>Mn>Cu>Zn>B. 
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Originário da América do Sul (Polston & Anderson, 1999) o tomate (Solanum 

lycopersicum L.) encontra-se amplamente difundido pelo mundo, sendo no Brasil a 

hortaliça mais importante do ponto de vista socioeconômico (Rodrigues et al., 2002).  

Segundo Alvarenga et al. (2013) as cultivares de tomate podem ser classificadas nos 

seguintes grupos: santa cruz, caqui, salada, italiano, minitomates e os destinados à 

industrialização, onde os frutos do grupo salada são os mais cultivados, representando e 

55% do mercado brasileiro. 

A fim de aumentar a produção brasileira, para suprir a demanda pelo fruto, e diante da 

dificuldade de abertura de novas áreas agricultáveis, a opção do produtor é aumentar a 

produtividade, seja através da inserção de novas tecnologias ou mesmo manejando os 

fatores considerados chave na produção agrícola. Dentre esses fatores, o fornecimento 

adequado de nutrientes merece destaque. 

Na nutrição de plantas, os nutrientes essenciais são divididos em macro e 

micronutrientes, exigidos em maior e menor quantidade, respectivamente. É importante 

ressaltar que não se deve desprezar nenhum nutriente essencial, mesmo os requeridos 

em quantidades mínimas. Segundo Castellane et al. (1991) a cultura do tomate é uma 

das olerícolas mais exigente em micronutrientes. Sendo assim, o conhecimento do 

acúmulo de Boro, Ferro, Zinco, Cobre, Manganês ao longo do ciclo da cultura torna-se 

imprescindível para a elaboração de um programa adequado de adubação, que 

possibilite a planta atingir o seu potencial máximo de produção (Augustinho et al., 

2008). 

Diante do exposto, objetivou-se com este trabalho determinar a curva de acúmulo de 

micronutrientes para o tomateiro Guaraitã, podendo assim fornecer dados para melhorar 

as recomendações de adubação da cultura. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em uma lavoura comercial no município de Araguari, no 

período de abril a agosto de 2013. A análise química do solo da área, realizada pelo 

FerLAB Laboratório Agrícola Ltda, foi fornecida pelo produtor e revelou: pH (H2O) = 

5,6; P (meh
-1

) = 16,9 mgdm
-3

; B = 0,1 mgdm
-3

; Cu = 1,0 mgdm
-3

; Fe = 37 mgdm
-3

; Zn = 

0,8 mgdm
-3

; M.O. = 3,7 dagkg
-1

; SB = 4,25 cmolcdm
-3

; T = 7,65 e V = 56%. Na 

calagem aplicou-se 100 kg de calcário dolomítico, na adubação de plantio 100 kg do 
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formulado 4-14-8, 150 kg de super simples e 150 kg de torta de mamona, já como 

cobertura foram aplicados 100 kg de 4-14-8 e 50 kg de super simples, sendo todas as 

quantidades citadas referentes à adubação de 1000 plantas. O transplantio das mudas da 

cultivar Guaraitã, do grupo salada e de crescimento indeterminado da empresa 

BlueSeeds, ocorreu no dia 05/04/2013. 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. O delineamento experimental utilizado foi em blocos 

casualizados, composto por 9 tratamentos e 4 repetições. Os tratamentos consistiram nas 

diferentes épocas de coleta, sendo a primeira no dia 19/04/2013 e, as outras oito, 

realizadas em intervalos de 14 dias. 

Foram coletadas duas plantas por bloco com o auxílio de uma faca e um tesourão, 

procedendo-se um corte ao nível do solo. Posteriormente as mesmas eram armazenadas 

em sacolas plásticas até o laboratório de fitotecnia da Universidade Federal de 

Uberlândia, onde foram desmembradas e pesadas utilizando uma balança de precisão, 

determinando assim a massa fresca das folhas, caule e dos frutos (quando houve) de 

cada planta. Em seguida foram feitas amostras, de aproximadamente 200 gramas, com 

os materiais (2 plantas colhidas por repetição) as quais foram encaminhadas para um 

laboratório particular, Safrar Agrícola, responsável por fornecer a massa seca e os teores 

de micronutrientes do conteúdo amostrado. Por fim, utilizando o valor médio das 

plantas, foi possível determinar o acúmulo de matéria seca e de nutrientes em função 

das épocas de coleta. 

Os dados foram submetidos a analise de regressão utilizando o programa estatístico 

SISVAR. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores de biomassa seca de folhas + caule, frutos e total das plantas são exibidos na 

Tabela 1. É possível visualizar apenas a parte vegetativa da planta até os 28 DAT (dias 

após o transplante), porém a partir dessa data os frutos surgem, apresentando 

crescimento contínuo exercendo aos 84 DAT a função de dreno principal, como pode 

ser visualizado na Figura 1, onde os frutos possuem maior fração do total da planta em 

relação aos outros componentes (caule e folhas). 

O maior valor de biomassa seca foi atingido aos 98 DAT (Tabela 1 e Figura 1) com 520 

g planta
-1

 resultado inferior ao de Lucena (2001) que aos 94 DAT encontrou 766,9 g 
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planta
-1 

trabalhando com o híbrido de tomate determinado SM-16, porém superior aos 

406,3 g planta
-1

 encontrados por Fayad (2002) avaliando a cultivar Santa Clara. Ainda 

na Tabela 1, têm-se o ganho de massa seca diário, que foi adquirido dividindo-se a 

massa seca total de um período pelo número de dias do intervalo, no caso 14. O ganho 

máximo foi de 12,09 g dia
-1

, sendo que no final do ciclo o resultado foi negativo devido 

à própria senescência da planta. 

Na Tabela 2 são expostos os valores do acúmulo de todos os micronutrientes em função 

das épocas de amostragens. O ferro foi o nutriente mais acumulado, 191 mg planta
-1

, 

seguido pelo Mn (170 mg planta
-1

), Cu (26,88 mg planta
-1

), Zn (18,61 mg planta
-1

) e B 

(17,61 mg planta
-1

). Villas Bôas (2002), trabalhando com híbrido Thomas, encontrou a 

seguinte ordem de extração: Fe>Cu>Mn>Zn>B, resultados muito semelhantes. 

Com os dados exibidos na Tabela 2, é possível calcular o valor extraído de qualquer 

micronutriente por hectare, basta multiplicar o acúmulo máximo pelo número de 

plantas. Por exemplo, uma planta extraiu 191 mg de ferro, se no hectare temos 9523,8 

plantas então seriam extraídos 1,82 kg de Fe. Já para o manganês, cobre, zinco e boro 

seriam extraídos 1,62 kg ha
-1

, 256 g ha
-1

, 177,24 g ha
-1

, 167,71 g ha
-1

respectivamente, 

visando uma produtividade de aproximadamente 89 t ha
-1

, como a encontrada nesse 

experimento. 

O acúmulo de cada micronutriente nas folhas, caule e frutos das plantas são exibidos 

nas Figuras 2 e 3. É possível notar uma relação entre a massa seca e o acúmulo de 

nutrientes, por exemplo, o intervalo entre 56 e 98 dias, onde se tem um crescimento 

contínuo na quantidade de frutos, o acúmulo de micronutrientes atinge o pico, sendo a 

data variável para cada um dentro desse período.  

O tomateiro apresenta biomassa crescente, até certo ponto, onde há o decréscimo devido 

à própria senescência da planta. O ferro é o micronutriente mais extraído, seguindo pelo 

manganês, cobre, zinco e boro. 
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Tabela 1: Massa seca da planta de tomate Guaraitã (exceto raízes), em gramas por planta, em função das coletas (Dry mass of Guaraitã 1 

tomato (except roots), in grams per plant, based on the collections. Roberto Filho, UFU, 2013. 2 

D.A.T Folha + Caule % Frutos % Total % Dia 

 14 17,75 100 0 0 17,75 100 - 

28 43 100 0 0 43 100 1,8 

42 147,75 93,22 10,75 6,78 158,5 100 8,25 

56 130,25 66,03 67 33,97 197,25 100 2,77 

70 191,5 60,17 126,75 39,83 318,25 100 8,64 

84 249,5 51,18 238 48,82 487,5 100 12,09 

98 261,75 50,34 258,25 49,66 520 100 2,32 

112 267 59,76 179,75 40,24 446,75 100 -5,23 

126 184,5 70,02 79 29,98 263,5 100 -13,09 

 3 
Tabela 2: Quantidade total de micronutrientes extraídos pelo tomateiro (exceto raízes), em gramas por planta, em função das coletas (Total 4 

quantity of micronutrients extracted by tomato plants (except roots) in grams per plant, based on the collections). Roberto Filho, UFU, 5 

2013. 6 

D.A.T B Cu Fe Mn Zn  

 

------------------mg planta
-1

 ------------------ 

14 0,54 0,31 9 3 0,7  

28 2,17 1,12 15 10 2,87  

42 5,92 5,52 45 46 8,62  

56 4,6 6,14 191 55 8,11  

70 10 23,25 114 99 13,69  

84 11,89 26,88 142 170 16,23  

98 17,61 20,62 121 131 18,61  

112 11,25 23,34 172 134 15,47  

126 13,58 17,8 121 108 11,92  
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 7 

Figura 1: Biomassa seca de folhas, caule, frutos e total em gramas planta
-1 

do tomateiro Guaraitã em função das coletas (Dry biomass of 8 

leaves, stems, fruits, and total grams plant
-1

 of Guraitã tomato based on the collections). Roberto Filho, UFU, 2013. 9 

 10 

 11 
Figura 2: Acúmulo de boro nas folhas, haste e frutos do tomateiro Guraitã (Accumulation of boron in the leaves, stem and fruit of Guaraitã 12 

tomato based on the collections). Roberto Filho, UFU, 2013. 13 
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Figura 3: Acúmulo de cobre (A), ferro (B), manganês (C) e zinco (D) nas folhas, haste e frutos do tomateiro Guraitã (Accumulation of 38 

copper (A), iron (B), manganese (C) and zinc (D) in the leaves, stem and fruit of Guaraitã tomato based on the collections). Roberto Filho, 39 

UFU, 2013.  40 
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