
SILVA MS; LUZ JMQ, OLIVEIRA RC, MACHADO DLM. 2014. Acúmulo de massa seca e 
macronutrientes do híbrido de tomate ‘Compack’. Horticultura Brasileira 31: S2818 – S2825. 

Hortic. bras., v. 31, n. 2, (Suplemento-CD Rom), julho 2014                                  S2818 

 

Acúmulo de massa seca e macronutrientes do híbrido de tomate 

‘Compack’ 
Felipe Morelli da Silva

1
; José Magno Queiroz Luz

1, 
Roberta Camargos de 

Oliveira
1
; Daniel Lucas Magalhães Machado

1 

1
UFU – Instituto de Ciências Agrárias, Avenida Amazonas s/no – Bloco 2E  Sala 01 - Bairro Umuarama. 

38.400-783 Uberlândia – MG, morellicom2ls@gmail.com, jmagno@umuarama.ufu.br, 

robertacamargoss@gmail.com, danielmagalhaes_agro@yahoo.com.br 

 

RESUMO 

Considerando-se os aspectos sócio-econômicos, a cultura do tomateiro (Solanum 

lycopersicum Mill) é hoje, dentre as hortaliças produzidas no Brasil, uma das mais 

importantes. A análise de crescimento, expresso pela acumulação de massa seca, e o 

acúmulo de nutrientes podem ser úteis no estudo do comportamento vegetal sob 

diferentes condições ambientais. Permite também avaliar o crescimento final da planta 

como um todo, além de auxiliar nas adubações, pela quantificação do acúmulo de 

nutrientes em cada estádio de crescimento da planta. Assim, objetivou-se obter a curva 

de absorção de macronutrientes 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 a massa seca e o teor dos nutrientes nitrogênio (N), fósforo (P), 

potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S) nas folhas, hastes e frutos, com 

os quais calculou-se o acúmulo dos mesmos. Ao fim do trabalho pode-se apresentar o 

quadro com a ordem decrescente de absorção de macronutrientes, nas folhas foi Ca > K 

> N > Mg > P > S, hastes K > Ca > N > Mg > P > S e nos frutos K > N > P > Ca > Mg  

> S. 

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

ABSTRACT 

Accumulation of dry matter and macronutrients hybrid tomato 'Compack' 

Considering the socio- economic aspects, the culture of tomato (Solanum lycopersicum 

Mill) Is now among the vegetables produced in Brazil , one of the most important . 

Analysis of growth, expressed by dry mass accumulation, and the accumulation of 

nutrients may be useful in the study of plant behavior under different environmental 

conditions . It also allows to evaluate the final growth of the plant as a whole , besides 

assisting in fertilization , by quantifying the accumulation of nutrients at each stage of 
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plant growth . Thus, the objective was to get the curve of absorption of nutrients by 

tomato plant throughout its development cycle. The experiment was conducted in the 

municipality of Cascalho Rico-MG, from March to August 2013. The experimental 

design was a randomized block with four replications using a hybrid Seminis Compack . 

Dry weight and content of nutrients nitrogen (N), phosphorus (P), potassium ( K) , 

calcium (Ca ), magnesium ( Mg ) and sulfur ( S) in leaves , stems and fruit, which were 

assessed calculated the accumulation thereof . After work can present a picture with the 

order of decreasing absorption of macronutrients in leaves was Ca> K> N> Mg> P> S, 

rods K> Ca> N> Mg> P> S and K in fruits > N> P> Ca> Mg> S. 

Keywords: Solanum lycopersicum, Absorption curve, fertilization. 

 

Considerando-se os aspectos sócio-econômicos, a cultura do tomateiro (Solanum 

lycopersicum Mill) é hoje, dentre as hortaliças produzidas no Brasil, uma das mais 

importantes. A cultura do tomateiro sozinha equivaleu a quase um quarto do total da 

produção de hortaliças no último ano, com uma produção de mais de 4 milhões de 

toneladas de frutos colhidos (Agrianual, 2013). O Estado de Minas Gerais é o terceiro 

maior produtor do país, com uma área colhida de aproximadamente 7 mil ha e produção 

de cerca de 460 mil toneladas de frutos (Agrianual, 2013).  

Apesar dos números apresentados, incrementos na produtividade e qualidade, podem ser 

obtidos caso sejam solucionados problemas ligados à tecnologia agronômica empregada 

no cultivo, à falta de assistência técnica, a implantação de uma melhor política de 

comercialização (Silva et al., 2003).  

Nesse sentido, empresas públicas e privadas sempre estão desenvolvendo novas 

cultivares e híbridos das diferentes espécies de hortaliças cultivadas. Esses materiais 

apresentam resistência a pragas e doenças, são adaptados a diferentes condições 

climáticas e aproveitam melhor os insumos disponíveis, aumentando seu potencial 

produtivo. Consequentemente, com a maior produção de massa vegetal, também se 

altera a necessidade nutricional dessas plantas. 

Com a crescente produtividade, um adequado conhecimento das exigências nutricionais 

do tomateiro em cada estádio de crescimento é de extrema importância para o manejo 

da adubação durante o ciclo da cultura (Minami & Haag, 1989). As curvas de absorção 

de nutrientes e o acúmulo de massa de matéria seca em função da idade da planta 
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possibilitam conhecer os períodos de maior exigência dos nutrientes e de produção de 

massa de matéria seca, obtendo-se informações seguras quanto às épocas mais 

convenientes de aplicação de fertilizantes (Furlani & Purquerio, 2010). Do ponto de 

vista agronômico ainda, a análise de crescimento, expresso pela acumulação de massa 

seca, e o acúmulo de nutrientes podem ser úteis no estudo do comportamento vegetal 

sob diferentes condições ambientais. Permite também avaliar o crescimento final da 

planta como um todo e a contribuição dos diferentes órgãos no crescimento (Feltrim et 

al., 2008). 

Com o uso de novas técnicas de cultivo e de novos híbridos, bem como, os ganhos nos 

conhecimentos existentes sobre o processo produtivo do tomateiro, tem sido importante 

o estudo do crescimento e da curva de absorção de nutrientes pela cultura conduzida 

segundo as práticas culturais vigentes.  

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

etapa de desenvolvimento de plantas de tomateiro, híbrido ‘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. Considerados os tratos 

comumente utilizados na cultura do tomateiro, o espaçamento utilizado entre linhas foi 

de 1,8m, entre plantas de 0,5m, perfazendo 11.111 plantas de tomate por hectare. 

A variedade analisada foi o híbrido Compack. 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 fora constituído de 42 plantas por fileira de linha 

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

bordaduras. 

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 
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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. 

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

Na região do coleto e encaminhadas ao laboratório de Fitotecnia da Universidade 

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

biológicos indicativos do desenvolvimento das plantas: altura da maior haste (cm), 

massa fresca total, massa fresca de folhas, massa fresca de hastes, massa fresca de 

frutos, e número de frutos. A pesagem foi feita em gramas, com auxílio de balança 

analítica. 

Após obtenção da massa fresca, fora colocada uma amostra com aproximadamente 300g 

de cada repetição para cada órgão da planta em estufa, com circulação forçada de ar à 

temperatura de 65ºC para determinação de massa seca, e outra parte do material 

encaminhado ao Laboratório “Safrar Agrícola”, Uberlândia-MG, para determinação dos 

teores de macronutrientes nos órgãos das plantas (folha, hastes e fruto). A partir dos 

valores obtidos estimou-se as respectivas curvas de regressão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Analisando o crescimento do híbrido de tomate ‘Compack’ (folhas e caules, e também 

os frutos), expresso pelo acúmulo de massa seca, notou-se que, inicialmente (até 28 

DAT - Dias após o transplantio), a biomassa é formada apenas por parte vegetativa e 

raiz, até que, aos 42 DAT surgem os primeiros frutos. Observou-se também que a 

biomassa de frutos supera a biomassa de caule mais folhas aos 84 DAT, a partir do qual, 

os frutos tornam-se responsáveis por 58% da massa seca e as folhas mais caule por 42% 

(Figura 1A). 

Do transplantio da muda até a 1º coleta o ganho diário de massa (durante 14 dias) foi de 

1,9g, para os demais intervalos (14-28 dias; 28-42 dias; 45-56 dias e 56-70 dias) os 

ganhos diários foram de 4,86; 2,92; 9,60; 9,35; -2,90; -4,14 e 5,28 gramas dia
-1

. Nos 

intervalos seguintes (70-84 dias; 84-98 dias e 98-112 dias) houve diminuição de massa 

seca. Para os intervalos 70-84 dias e 84-98 dias a incorporação diária de biomassa pela 

planta foi negativa (o que significa que a massa diminuiu em relação à anterior) o que é 

justificado pela queda de frutos e desbaste de folhas.  

A máxima incorporação de massa seca (g dia
-1

 planta
-1

) ocorreu no período de 56-70 

DAT (Figura 1A). Este é, portanto, um momento de extrema demanda de nutrientes, 
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destacando a importância de uma suplementação com nutrientes nessa fase de 

desenvolvimento. A partir dos 42 DAT, houve um incremento na massa seca de frutos. 

Momento no qual, o dreno principal da planta passa a ser o fruto. Isso porque, com o 

início do processo reprodutivo, os carboidratos e outros compostos são translocados das 

folhas para os frutos, como decorrência da predominância da fase reprodutiva sobre a 

vegetativa (Marschner, 2012). 

Para os macronutrientes na parte vegetativa da planta (folhas e caules), os teores de N e 

S encontraram-se dentro dos valores de referência para a planta de tomate, ao contrário 

do P, K, Ca e Mg que foram acima dos valores de referência segundo Raij et al. (1996), 

sendo o padrão de referência à quarta folha a partir do ápice da planta.  

O híbrido ‘Compack’ acumulou 6,8 g planta
-1

 de N, sendo que as folhas foram 

responsáveis por 54%, hastes 26% e os frutos com 20% do acumulado. A maior 

demanda ocorreu dos 28 aos 75 DAT, coincidindo com a época de maior acúmulo de 

massa seca na planta (Figura 1A e 1B). Lucena et al., (2013), trabalhando com o híbrido 

de tomate ‘SM-16’ observaram comportamento semelhante, onde o máximo acúmulo de 

nitrogênio também coincidiu com a fase de maior desenvolvimento da parte vegetativa. 

A queda mais acentuada no teor de N nas folhas mais caule ocorreu a partir dos 84 dias 

(Figura 1B), sinalizando o momento de maior demanda de nutrientes por drenos 

importantes, como os frutos. A partir dos 56 DAT (dias após transplantio) observou-se 

redução nos teores de P na parte aérea, o que justificaria a aplicação do nutriente P 

(Figura 1C). 

Os teores dos nutrientes nos frutos do tomate ‘Compack’ mantiveram-se em torno de 

um valor médio, não havendo grandes variações ao longo do ciclo, onde o elemento de 

maior concentração foi o K, seguido pelo N > P > Ca > Mg = S.  

Avaliando-se o somatório dos nutrientes nas folhas mais caule mais frutos, o K foi o 

elemento acumulado em maior quantidade na planta (14,5 g) (Figura 1D), seguido pelo 

Ca (11,3 g), N (6,8 g), Mg (2,8 g), P (1,5 g) e S (0,8 g). O híbrido de tomate utilizado, 

assim como a produtividade obtida, influenciaram a quantidade de nutrientes extraídas 

pela planta. Existindo, entre os híbridos de tomate no mercado, materiais mais eficientes 

em converter nutrientes em frutos. De forma que, as pesquisas em geral, encontram 

resultados de extração de nutrientes bastante variados. 
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Em uma visão geral da marcha de absorção dos macronutrientes em estudo, a taxa de 

acúmulo foi pequena nos primeiros 28 DAT, coincidindo com o período de menor 

acúmulo de massa seca. Os maiores incrementos aconteceram após a frutificação (42 

DAT), de forma que a cultura acumulou grande porcentagem do total acumulado de N, 

P, K, Ca, Mg e S (Figura 1). Ao final, a ordem decrescente de acúmulo de 

macronutrientes nas folhas foi Ca (100 kg/ha) > K (84 kg/ha) > N (41 kg/ha) > Mg (23 

kg/ha) > P (8 kg/ha) > S (5 kg/ha) ; Hastes K (54 kg/ha) > Ca (23 kg/ha) > N (20 kg/ha) 

> Mg (6 kg/ha) > P (4 kg/ha) > S (2 kg/ha); Frutos K (23 kg/ha) > N (15 kg/ha) > P (4 

kg/ha) > Ca (2 kg/ha) > Mg (2 kg/ha) > S (1 kg/ha). 
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Figura 1: Acúmulo de massa seca (A), nitrogênio (B), fósforo (C), potássio (D), cálcio 

(E), magnésio (F) e enxofre (G) em folhas, hastes e frutos de tomateiro, híbrido 

‘Compack’ (Accumulation of dry matter, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, 

magnesium and sulfur on leaves, stems and fruits of tomato hybrid 'Compack'), 

Cascalho Rico, UFU, 2013. 
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