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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi identificar cultivares de tomate para plantio em Várzea 

Grande – MT. Foi adotado delineamento experimental em blocos ao acaso, com três 

repetições, sendo os tratamentos constituídos por oito cultivares de tomateiro, 

pertencentes aos grupos Santa Cruz (Santa Clara I 5300, Jumbo e Santa Cruz), Italiano 

(híbridos Netuno e Heinz 2601), Salada (híbrido Duradoro e Gaúcho Melhorado) e 

Indústria (Santamélia). Foram avaliadas as seguintes características: produtividade total, 

produtividade comercial e porcentagem de frutos comerciais. De acordo com os 

resultados obtidos, e nas condições em que o trabalho foi conduzido, todas as cultivares 

avaliadas apresentam-se aptas para o plantio em Várzea Grande, visto que, problemas no 

manejo da cultura (controle do vírus-do-vira-cabeça-do-tomateiro e oscilação na umidade 

do solo) foram responsáveis pela baixa produtividade das cultivares, não havendo 

interferência do clima da região. 

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum, frutos comerciais, oscilação de umidade. 

 

ABSTRACT 

Selection of tomato cultivars for planting in the region of Várzea Grande, Mato 

Grosso State. 

The purpose of this work was to identify tomato cultivars for planting in the region of 

Várzea Grande, Mato Grosso State. The experimental design was performed in triplicates 

in randomized blocks. The treatments tested were eight tomato cultivars belonging to 

Santa Cruz group (Santa Clara I 5300, Jumbo and Santa Cruz), Italian (Netuno hybrids 

and Heinz 2601), Salad (Duradoro híbrid e Gaúcho Melhorado) e Industry (Santamélia). In 

this research, the characteristic of total yield, commercial yield and the percentage of 

commercial tomato fruits were analyzed. According to the results and the conditions that 

this work was performed, all the cultivars tested are adapted for planting in the region of 

Várzea Grande-MT. It was observed that the incidence of TSWV (Tomato Spotted Wilt 

Virus) and the fluctuations of soil humidity were factors responsible for low yield of the 

cultivars. The environmental conditions of the region did not interfere in the results of this 

experiment. 
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INTRODUÇÃO 

A cultura do tomate desempenha importante papel na economia nacional, apresentando-

se como o principal produto olerícola do Brasil. A produção de tomates para o consumo in 

natura no país sofreu grandes transformações tecnológicas nesta última década. Um dos 

principais ajustes se refere à segmentação no campo de cultivares. Merece destaque o 

crescimento da nova geração de híbridos do grupo Salada, que substituíram às 

tradicionais cultivares japonesas de frutos exageradamente grandes e moles (Gualberto, 

2003) e o surgimento de cultivares de tomate italiano, com excelente sabor e conservação 

pós-colheita. 

O tomateiro apresenta grande capacidade de adaptação e responde bem a seleções 

localizadas. Assim, reveste-se de grande importância, a escolha da cultivar mais bem 

adaptada às condições ambientais da região onde será instalada a cultura. 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi identificar cultivares de tomate para plantio em 

Várzea Grande – MT. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no campo experimental do UNIVAG – Centro Universitário, 

em Várzea Grande – MT, no período de maio a outubro de 2005. O solo é classificado por 

Argissolo vermelho amarelo distrófico, de textura arenosa/média, baixa capacidade de 

retenção de água, bom arejamento e topografia plana. 

Foi adotado delineamento experimental em blocos ao acaso, com três repetições, sendo 

os tratamentos constituídos por oito cultivares de tomate, pertencentes aos grupos Santa 

Cruz (Santa Clara I 5300, Jumbo e Santa Cruz), Italiano (híbridos Netuno e Heinz 2601), 

Salada (híbrido Duradoro e Gaúcho Melhorado) e Indústria (Santamélia). A parcela foi 

composta de quatro fileiras de plantas, com 6 m de comprimento, sendo a parcela útil 

formada por seis plantas em cada uma das duas linhas centrais. 

No campo, as plantas foram conduzidas em fileiras simples, no espaçamento de 1,0 m x 

0,5 m, com uma planta por cova e uma haste por planta, tutoradas no sistema cerca 

horizontal (espaldeira), até a quarta inflorescência, em função da alta incidência de virose 

causada pelo vírus-do-vira-cabeça-do-tomateiro. 

A colheita foi realizada manualmente quando os frutos apresentavam-se maduros, porém 

ainda firmes. Foram avaliadas as seguintes características: produtividade total, 

produtividade comercial e porcentagem de frutos comerciais. 



Os valores das características avaliadas foram submetidos à análise de variância, 

utilizando, para isso, o programa estatístico SISVAR (Ferreira, 2000). As médias foram 

comparadas pelos testes F e Tukey a 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Houve efeito significativo das cultivares de tomate sobre a produtividade total de frutos. O 

híbrido Duradoro apresentou maior produtividade total (Tabela 1), no entanto, não diferiu 

dos híbridos Netuno e Heinz 2601 e das cultivares Santamélia e Gaúcho Melhorado. As 

maiores produtividades alcançadas pelos híbridos Duradoro, Netuno e Heinz 2601, 

devem-se as principais características dos híbridos de maior potencial produtivo, plantas 

mais vigorosas e resistência às principais doenças que atacam a cultura. 

 

TABELA 1. Produtividade total, produtividade comercial e porcentagem de frutos 
comerciais de tomateiro, em função das cultivares. UNIVAG, Várzea  
Grande – MT, 2005. 

Cultivar Produtividade total 
(t.ha-1) 

Produtividade 
comercial (t.ha-1) 

Porcentagem de 
frutos comerciais 

(%) 
Duradoro 64,13 a 38,21 a 59,58 
Netuno   52,63 ab 38,51 a 73,17 
Heinz 2601   45,94 ab 31,10 a 67,70 
Santamélia   44,92 ab 30,14 a 67,10 
Gaúcho Melhorado   42,77 ab 30,65 a 71,66 
Jumbo   40,83    b 28,95 a 70,90 
Santa Clara I 5300   40,56    b 30,89 a 76,16 
Santa Cruz   34,66    b 27,54 a 79,46 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
 

De um modo geral, todas as cultivares avaliadas apresentaram baixas produtividades. 

Contribuiu para isso a ocorrência do vírus-do-vira-cabeça-do-tomateiro, obrigando a 

realizar a poda apical após a quarta inflorescência. 

Na produtividade de frutos comerciais não houve diferença significativa entre as 

cultivares. No entanto, uma maior porcentagem de frutos comerciais foi verificada nas 

cultivares Santa Cruz (79,46%), Santa Clara I 5300 (76,16%) e no híbrido Netuno 

(73,11%), enquanto que o híbrido Duradoro apresentou menor porcentagem de frutos 

comerciais (59,58%) (Tabela 1), devido à alta ocorrência de rachadura nos frutos, 

responsável por 72,34% das perdas. A alta ocorrência de rachadura nos frutos é atribuída 

à oscilação na umidade do solo, portanto, a condução do experimento num solo de 

textura arenosa, com baixa capacidade de retenção de água, e a irrigação utilizada, do 



tipo aspersão convencional, levaram a variações na umidade do solo que resultaram na 

elevada ocorrência de frutos rachados observada no presente trabalho. A oscilação na 

umidade do solo também induziu uma deficiência de cálcio nos frutos, levando à 

ocorrência de podridão apical, com maiores perdas no híbrido Heinz 2601 (14,97%), e nas 

cultivares Jumbo (13,05%) e Santamélia (12,65%); e deficiência de boro, causando lóculo 

aberto em 24,83% e 7,95% dos frutos da cultivar Gaúcho Melhorado e do híbrido 

Duradoro, respectivamente, confirmando informações de Filgueira (2003) e Alvarenga 

(2004), que relacionaram a maior suscetibilidade do grupo Salada ao lóculo aberto, pelo 

fato dos frutos apresentarem maior número de lóculos, conseqüentemente, maior 

tamanho e peso. Também causaram perdas à ocorrência do vírus-do-vira-cabeça-do-

tomateiro, em 23,89% e 23,46% dos frutos dos híbridos Netuno e Heinz 2601, 

respectivamente. 

De acordo com os resultados obtidos, e nas condições em que o trabalho foi conduzido, 

conclui-se que todas as cultivares avaliadas apresentam-se aptas para o plantio em 

Várzea Grande, visto que, problemas no manejo da cultura (controle do vírus-do-vira-

cabeça-do-tomateiro e oscilação na umidade do solo) foram responsáveis pela baixa 

produtividade das cultivares, não havendo interferência do clima da região. 
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