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RESUMO 

O tomateiro é uma das principais espécies cultivadas em todo o mundo, sendo que o 

Brasil está entre os dez maiores países produtores de tomate. Devido a essa importância, 

estudos sobre à adubação e nutrição do tomateiro torna-se necessário para alcançar 

maiores produtividades. Este trabalho objetivou determinar a curva de acúmulo de 

micronutrientes para o tomateiro BS IS 0002, podendo assim fornecer dados para 

melhorar as recomendações de adubação da cultura. O trabalho foi conduzido em uma 

lavoura comercial no município de Araguari - MG, no período de abril a agosto de 

2013, utilizando a cultivar BS IS 0002. O experimento foi composto por nove 

tratamentos e o delineamento experimental foi em blocos casualizados com quatro 

repetições. Os tratamentos foram compostos por diferentes épocas de coleta. A partir 

dos 42 DAT foi possível avaliar o acúmulo de massa seca dos frutos e foi crescente até 

98 DAT, sendo que após isso houve um decréscimo. O acúmulo de micronutrientes, no 

final do ciclo da cultura, apresentou a seguinte ordem decrescente: Mn>Fe>B>Cu>Zn. 

PALAVRAS-CHAVE: Solanum lycopersicum L., marcha de absorção, nutrição de 

plantas. 

ABSTRACT 

Micronutrients accumulation in tomato cultivar BS IS 0002 

Tomato is one of the main species grown all over the world, of which Brazil is among 

the ten largest producer countries of tomato. Because of this importance, studies on the 

fertilization and mineral nutrition of tomato becomes necessary to achieve higher yields. 

This study aimed to determine the curve of micronutrients accumulation for tomato IS 

BS 0002, thus being able to provide data to improve fertilizer recommendations of 

culture. The work was conducted on a commercial farm in the municipality of Araguari 

- MG for the period April to August 2013, using the cultivar BS IS 0002. The 

experiment consisted of nine treatments and experimental design was randomized 

blocks with four replicates. The treatments consisted of different sampling times. From 

42 DAT was possible to evaluate the dry mass of fruit and has grown until 98 DAT, and 
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after that there was a decrease. Micronutrients accumulation in the end of the crop 

cycle, showed the following descending order: Mn> Fe> B> Cu> Zn. 

Keywords: Solanum lycopersicum L., absorption course, plant nutrition. 

 

Dentre as culturas olerícolas, o tomateiro (Solanum lycopersicum L.) é uma das 

principais espécies cultivada em todo o mundo. Em termos de importância econômica, 

essa cultura tem papel de destaque na produção agrícola do Brasil, pois 

aproximadamente 4 milhões de toneladas são produzidas anualmente, em cerca de 65 

mil hectares (Agrianual, 2011). 

O tomateiro apresenta dois segmentos no mercado, sendo eles, o tomate para indústria e 

o tomate de mesa (consumo in natura). A maioria das cultivares pertencente ao 

segmento de tomate de mesa possui hábito de crescimento indeterminado, e nesse caso 

há necessidade de realizar tutoramento (Matos et al., 2012). 

Na produção do tomateiro é importante atender às exigências nutricionais da cultura, 

principalmente na época de maior demanda por nutrientes, período este definido em 

estudos de marcha de absorção e que contribuem para programas de adubação mais 

eficientes e, assim para a obtenção de maior produtividade da cultura (Prado et al., 

2011).  

Os nutrientes essenciais à nutrição das plantas são divididos em macronutrientes, 

aqueles exigidos em maior quantidade, e micronutrientes, aqueles exigidos em menor 

quantidade pela planta, mas não menos importantes. Os micronutrientes têm como 

principais funções constituir metal-proteínas e atuar como ativadores de reações 

enzimáticas, e sua ausência levaria o sistema enzimático das plantas a ser apenas uma 

massa inerte de proteínas (Marcussi & Villas Bôas, 2003).  

Visto isso, este trabalho teve como objetivo determinar a curva de acúmulo de 

micronutrientes para o tomateiro BS IS 0002, podendo assim fornecer dados para 

melhorar as recomendações de adubação da cultura. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi conduzido em uma lavoura comercial no município de Araguari - MG, 

no período de abril a agosto de 2013. A análise química do solo da área experimental foi 

realizada pelo FerLAB, Laboratório Agrícola Ltda (Tabelas 1 e 2). Foi utilizado para a 

correção do solo 950 kg ha
-1

 de calcário dolomítico, para adubação aplicou-se na época 
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do plantio 950 kg ha
-1

 do formulado 4-14-8, 1430 kg ha
-1

 de super simples e 1430 kg ha
-

1
 de torta de mamona, e na adubação de cobertura foram aplicados 950 kg ha

-1
 de 4-14-8 

e 475 kg ha
-1

 de super simples. 

As mudas utilizadas foram da cultivar BS IS 0002 do grupo salada de hábito de 

crescimento indeterminado, sendo que o transplantio dessas mudas foi realizado em 

abril de 2013. Com relação ao espaçamento, foi utilizado entre linhas simples 0,8 m, 

entre linhas duplas de 2,2 m e entre plantas de 0,7 m contabilizando 9524 plantas de 

tomate por hectare. O experimento foi composto por nove tratamentos e o delineamento 

experimental foi em blocos casualizados com quatro repetições. Os tratamentos foram 

compostos por diferentes épocas de coleta, sendo a primeira em 19 de abril de 2013 e as 

demais em intervalos de 14 dias. 

A coleta das plantas foi realizada por meio de um corte ao nível do solo com o auxílio 

de uma faca e um tesourão, sendo coletadas 2 plantas por parcela. Em seguida as plantas 

foram armazenadas em sacolas plásticas identificadas e levadas até o Laboratório de 

Fitotecnia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), onde foram desmembradas e 

pesadas utilizando uma balança de precisão para determinação da massa fresca das 

folhas, caule, e frutos (quando presente) de cada planta. Posteriormente foram feitas 

amostras de aproximadamente 200 gramas de cada material, e estas foram enviadas ao 

Laboratório Safrar Agrícola, responsável por determinar a massa seca e os teores de 

micronutrientes das amostras. A partir dos valores obtidos nas análises, determinou-se o 

acúmulo de matéria seca e de nutrientes em função da época de coleta. 

A análise de variância para as diferentes épocas de coleta foi feita pelo teste F a 0,05 de 

significância, utilizando-se o programa estatístico Sisvar (Ferreira, 2000). Os resultados 

foram submetidos à análise de regressão.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O crescimento da planta de tomate, expresso pelo acúmulo de massa seca, foi lento até 

28 dias após transplantio (DAT), intensificando-se a partir desse período (Figura 1). 

Resultado semelhante foi o observado por Prado et al. (2011), em que o acúmulo de 

matéria seca pela planta inteira de tomate ao longo do ciclo foi relativamente lento 

próximo aos 30 DAT, sendo que maiores incrementos ocorreram a partir dessa época 

até o final do ciclo. 
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Observou-se que aos 98 DAT houve maior acúmulo de massa seca pela planta do 

tomateiro (520 g planta
-1

), sendo que a maior quantidade estava contida nos frutos 

(49,7%), seguidos pelas folhas (36,8%), e haste (13,5%) (Figura 1). Grave et al. (2001) 

relataram que o acúmulo de matéria seca total médio pelo fruto do tomateiro foi de 

30%. Este valor é inferior ao encontrado nesse trabalho, devido possivelmente a 

diferença de cultivar e modo de produção utilizados. 

A partir dos 42 DAT foi possível avaliar o acúmulo de massa seca dos frutos e foi 

crescente até 98 DAT, sendo que após isso houve um decréscimo (Figura 1). Esse 

comportamento de acúmulo de massa seca pelo fruto foi semelhante ao observado por 

Grangeiro & Cecílio Filho (2005) em seu trabalho com a cultura da melancia. Isso 

demonstra que após a frutificação há registro de maiores taxas de acúmulo de massa 

seca nos frutos, indicando que estes foram os drenos preferenciais pela planta de tomate. 

Em relação ao acúmulo de micronutrientes pelo tomateiro, no final do ciclo da cultura  

(126 DAT), observou-se que o acúmulo de boro pela planta foi de 25,5 mg planta
-1

, 

concentrando-se principalmente nas folhas (89%) e aproximadamente na mesma 

quantidade na haste (5,5%) e no fruto (5,5%) (Figura 2). O acúmulo de ferro pelo 

tomateiro foi de 132,1 mg planta
-1

, concentrando nas folhas (77%), a haste (15%) e o 

fruto (8%) (Figura 3A). O acúmulo de manganês pela cultura do tomateiro foi de 188,3 

mg planta
-1

, concentrado principalmente nas folhas (86%) quando comparado a haste 

(11%) e fruto (3%) (Figura 3B). Para o zinco, o acúmulo pela cultura foi de 20,4 mg 

planta
-1

, concentrando-se principalmente na haste (64%) comparando-se com as folhas 

(21%) e o fruto (15%) (Figura 3C). E o acúmulo de cobre pela planta foi de 

aproximadamente 23,0 mg planta
-1

, sendo que a maior concentração foi nas folhas 

(94%) em relação a haste (3%) e fruto (3%) (Figura 3D). 

Assim, verificou-se que o acúmulo de micronutrientes aos 126 DAT apresentou a 

seguinte ordem decrescente: Mn>Fe>B>Cu>Zn. Resultados diferentes em relação a esta 

ordem de extração de micronutrientes em tomateiro foram encontrados por Prado et 

al.(2011) (Fe=Zn>Mn>B>Cu), Rodrigues et al. (2002) (Mn>Fe>Zn<Cu>B) e 

Fernandes et al.(1975) (Fe>Mn>Zn>B>Cu), sendo que nos dois últimos trabalhos 

citados, houve uma semelhança com o resultado encontrado no presente trabalho, 

devido ao fato de os dois primeiros nutrientes mais extraídos pelo cultura do tomateiro 

terem sido o Mn e o Fe.  
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Essa diferença de resultados encontrados sobre a extração dos micronutrientes pelo 

tomateiro pode ser devido a fatores de produção distintos, tais como o genótipo e o 

sistema de cultivo (Prado et al., 2011). 

Notou-se então, que aos 126 DAT a folha foi o órgão vegetativo que acumulou maior 

quantidade dos micronutrientes analisados quando comparado a haste e ao fruto, exceto 

o Zn, em que a haste foi o órgão que acumulou maior quantidade deste micronutriente 

em relação aos demais órgãos analisados (Figura 2 e Figura 3). 

A extração de micronutrientes pelo tomateiro obteve ao final do ciclo da cultura a 

seguinte ordem decrescente: Mn>Fe>B>Cu>Zn. 
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Tabela 1. Características do solo para implantação do experimento (Soil characteristics 

for the experiment implantation). UFU, 2013. 

Item 

 

pH 

(H2O) 

P (meh
-1

) K  Ca Mg Al H + Al SB T  V M.O 

mg dm
-3

  cmol dm
-3

     (%)        dag kg
-1

  

SOLO 5,6 16,9 97,7  2,8 1,2 0,0 3,4 4,25 7,65  56 3,7 

P-Fósforo; K-Potássio; Ca-Cálcio; Mg-Magnésio; Al-Alumínio; H+Al-Acidez Potencial; SB-Soma de 

Bases; T-Capacidade de Troca de Cátions (CTC total); V-Saturação em Bases; M.O-Matéria Orgânica. 

 

Tabela 2. Teores de micronutrientes no solo da área do experimento (Micronutrient 

content in the soil of the experimental area). UFU, 2013. 

Item 

 

 Fe Cu Zn B 

                            mg dm
-3 

SOLO  37,0 1,0 0,8 0,1 

Fe-Ferro; Cu-Cobre; Zn-Zinco; B-Boro. 

 

 

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

do tomateiro 

BS IS 0002 em função das coletas (Dry biomass of leaves, stems, fruits, and total grams 

plant
-1

 of BS IS 0002 tomato based on the collections). UFU, 2013. 
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Figura 2: Acúmulo de boro nas folhas, haste e frutos do tomateiro BS IS 0002 

(Accumulation of boron in the leaves, stem and fruit of BS IS 0002 tomato based on the 

collections). UFU, 2013. 

 

 

Figura 3: Acúmulo de ferro (A), manganês (B), zinco (C) e cobre (D) nas folhas, haste 

e frutos do tomateiro BS IS 0002 (Accumulation of iron (A), manganese (B), zinc (C) 

and cuprum (D) in the leaves, stem and fruit of BS IS 0002 tomato based on the 

collections). UFU, 2013. 


