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RESUMO 

Avaliaram-se cinco híbridos de tomate rasteiro em campo aberto e ambiente protegido em 

Ilha Solteira/SP, com relação à produção classificada (graúdos, médios e pequenos) e total 

de frutos, massa média de frutos e número de frutos por área. Adotou-se o delineamento em 

blocos casualizados, com 4 repetições por ambiente e analise de variância para grupo de 

experimentos, modelo fixo. Não houve diferenças entre os ambientes de cultivo na produção 

total, entretanto, em campo aberto houve maior produção de frutos graúdos e médios, além 

de maior massa media de frutos. Os híbridos AP 529 e AP 533, apresentaram bom 

desempenho produtivo, com produtividades superiores a 97 t/ha.  

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum Mill; tomate rasteiro, plasticultura, produtividade, 

massa média de frutos. 

ABSTRAT - Processing tomato hybrids cultivated protecting environment and field, 

aiming at production of fruits for table. 

Five hybrids of industrial tomatoes in protected open and surrounding field in Ilha 

Solteira/SP/Brazil had been evaluated, with relation to the classified production (big, average 

and small) and total of fruits, average mass of fruits and number of fruits per area. The 

experimental design consisted of randomized blocks, with 4 repetitions for ambient, and 

analysis of variance, in a fixed model. It did not have differences between environments of 

culture in the total production, however, in open field had greater production of big fruits and 

average, beyond bigger mass it measured of fruits. Hybrids AP 529 and AP 533, had 

presented good productive performance, with the 97 t/ha superior productivities. 

Keywords: Lycopersicon esculentum Mill.; processing tomato; plasticulture; productivity, 

fruits average mass. 

 

 



INTRODUÇÃO 

A maioria das cultivares de tomate para consumo “in natura” são de crescimento 

indeterminado, provenientes geralmente de cultivos estaqueados, de elevado custo de 

produção. Segundo Batista e Leal (1983) o tomateiro rasteiro apresenta aproximadamente a 

metade do custo de produção do tomateiro estaqueado, devido ao menor número de práticas 

culturais necessárias a esse cultivo e ao menor ciclo da cultura. 

Diante disso, a identificação de cultivares de tomateiro que combinem alta produção, tipo de 

fruto adequado ao consumo “in natura”, com boa qualidade e aparência externa, associado 

ao hábito de crescimento rasteiro são de interesse para o aproveitamento de áreas ou 

períodos adversos à cultura estaqueada ou onde se pretenda apenas baixar o custo de 

produção.  

Este trabalho teve por objetivo estudar o comportamento de diferentes híbridos de tomateiro 

para processamento industrial, nas condições de campo aberto e casa-de-vegetação, 

visando a produção de tomates para mesa nas condições edafoclimáticas de Ilha Solteira, 

SP. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O ensaio foi conduzido de março a agosto de 2004, na Fazenda de Ensino, Pesquisa e 

Extensão da Faculdade de Engenharia – UNESP, no município de Ilha Solteira-SP. O solo da 

área foi classificado como Argissolo Vermelho, Eutrófico, e na análise química do solo foram 

verificados os seguintes resultados, respectivamente para solo em ambiente protegido e 

campo: P resina=123 e 115 mg/dm3; M.O.= 25 e 22 g/dm3; pH CaCl2 = 5,5 e 5,3; K = 8,4 e 

7,7 mmolc/dm3; Ca = 46 e 37 mmolc/dm3; Mg = 10 e 15 mmolc/dm3; H+Al=22 e 27 

mmolc/dm3; Al = 0, 7 mmolc/dm3; SB = 65 e 60 mmolc/dm3; CTC=87 e 93 mmolc/dm3 e 

V=75 e 65 %. 

Os tratamentos constaram de cinco genótipos de tomateiro de crescimento determinado, 

destinadas principalmente à obtenção de matéria prima para a industria AP 529, AP 533, 

Malinta, Heinz e Rio Brazil, cultivados em campo aberto e ambiente protegido. Adotou-se o 

delineamento em blocos casualizados, com 4 repetições por ambiente, e análise de variância 

para grupo de experimentos, modelo fixo. A semeadura foi realizada em 05/03/2004 e o 

transplante no dia 24/03/2001, no espaçamento de 1,0 m entre fileiras e 0,3m entre plantas. 

A colheita teve inicio em 10/06/2004 (77dias após o transplante), estendendo-se até 

03/08/2004. Avaliaram-se as seguintes características: massa média de frutos; número 



médio de frutos por unidade de área; produção total, produção de frutos graúdos (frutos com 

massa >80 g), médios (60-80 g) e pequenos (> 60 g).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Não houve efeito da interação entre os fatores (local x híbridos) para nenhuma das 

características estudadas, entretanto, foram constatados efeitos isolados do local e híbridos. 

Em ambiente protegido verificou-se menor produção de frutos graúdos, entretanto, 

apresentou maior produtividade de frutos pequenos (Tabela 1). Tais resultados podem ter 

ocorrido, provavelmente pela redução da intensidade luminosa dentro do ambiente protegido 

que esta diretamente relacionada com a fotossíntese e/ou também pela menor relação de 

frutos por área verificados no ensaio do campo. A média geral do cultivo protegido (91,80 

t/ha) foi igual à média do cultivo a campo (91,71 t/ha). Mills et al. (1990), Araújo et al. (1995), 

Fontes et al. (1997), Lopes (1997) e Gualberto (2002) encontraram produções superiores nos 

cultivos em casa-de-vegetação, porém, os genótipos utilizados nas pesquisas eram de 

crescimento indeterminado. 

A produtividade dos híbridos variou de 80,65 a 101,98 t/ha, destacando-se os híbridos AP 

529 e AP 533 com rendimentos acima de 97,0 t/ha, seguidas pelos híbridos Heinz e Malinta 

que não diferiram do AP 533.  

Na produção de frutos graúdos destacaram-se os híbridos APs que apresentaram produções 

superiores a 40,0 t/ha, bem maior que os demais Rio Brazil (33,0 t/ha), Malinta (30,0 t/ha), e 

Heinz que teve o pior desempenho com apenas 20,3 t/ha de frutos graúdos produzidos. 

Verificou-se que o híbrido Rio Brazil apresentou maior massa média de fruto (95,65 g/fruto). 

Os híbridos AP 533 (77,2 g/fruto) e AP 529 (72,55 g/fruto) apresentaram valores 

intermediários, e Malinta (68,8 g/fruto) e Heinz (53,2 g/fruto) apresentaram as menores 

médias (Tabela 1). Ao contrario do verificado para massa, o número de frutos por área foi 

maior em ambiente protegido (144,4 frutos/m2) comparado ao campo (118,7 frutos), o que 

representa um aumento de 21%. Para médios o percentual foi de quase 15%, e chegou a 

68% para pequenos (Tabela 1). 

O híbrido Heinz apresentou maior potencial de produção de frutos em número (175,24), 

seguido pelos híbridos AP 529 (141,09), Malinta (128,75) e AP 533 (127,09) que diferiram do 

Heinz, contudo foram iguais entre si. O híbrido Rio Brazil apresentou a menor produção 

(85,87) (Tabela 1). 

Os resultados obtidos em termos de produção permitem recomendar, como 

orientação geral para uso dos agricultores para destino de produção de frutos para mesa, os 



híbridos AP 533 e AP 529 que apresentaram elevadas produtividades (acima de 97, t/ha) e 

boa qualidade de fruto. Quanto ao ambiente de cultivo, não se verificou diferença entre as 

produtividades no campo e estufa.  
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Tabela 1: Produção de frutos graúdos, médios e pequenos (kg/ha) de híbridos de tomateiro 
industrial em casa de vegetação e campo. Ilha Solteira (SP), 2005. 

Produção de frutos 
Graúdos Médios Pequenos Total 

Massa média 
de frutos Fatores 

kg/ha g/fruto 

Número de 
frutos/área 

(m2) 

Local  
Estufa 
Campo 

30,15 b 
37,06 a 

41,14 a 
40,41 a 

20,52 a 
14,25 b 

91,80 a 
91,71 a 

66,70 b 
80,50 a 

144,40 a 
118,70 b 

DMS (5%)   4,33   3,26   2,45   6,84   2,92   10,14 

Híbridos 

AP-529 
AP-533 
Malinta 
Heinz 9992 
Rio Brazil 

40,13 a 
44,47 a 
30,08 b 
20,33 c 
33,01 b 

44,70 a  
38,05 b  
39,26 b  
46,10 a  
35,77 b  

17,16 b 
14,57 bc 
17,86 b 
25,42 a 
11,87 c 

101,98 a 
97,09 ab 
87,21 bc 
91,85 abc 
80,65 c 

72,55 c 
77,72 b 
68,81 c 
53,19 d 
95,65 a 

141,09 b 
127,09 b 
128,75 b 
175,24 a 
085,57 c 

DMS(5%)   7,13   5,38   4,05 11,29   4,82   16,72 
Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 


