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RESUMO 

Programas de melhoramento objetivam aumentar o potencial de produção do 

tomateiro visando maior retorno econômico aos produtores. No entanto, poucos são os 

trabalhos que correlacionam produção com a qualidade do fruto produzido. Assim, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar o efeito do aumento da produtividade das plantas sobre 

características de qualidade do fruto do tomateiro cultivado no campo. O ‘sabor’ dos frutos 

do ‘Santa Clara’ e o ºBrix dos frutos do ‘Carmen’ melhoraram com o aumento da 

produtividade das plantas. A acidez dos frutos do ‘Santa Clara’ diminuiu com o aumento da 

produtividade das plantas.  

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum, ‘sabor’, ºBrix, acidez titulável, recursos 

genéticos. 

 
ABSTRACT 

Association among primary components of the production and qualitative tomato fruit 

characters growth in the field. 

Breeding programs aim to increase tomato yield potential seeking for larger 

economical return to the producers. However, few works correlate yield with fruit quality. 

Thus, the objective of this work was to evaluate the effect of the plant yield increase on 

tomato fruit quality characteristics growth in field. 'Flavor' of the ‘Santa Clara’ fruit and ºBrix of 

the ‘Carmen’ fruit increased with increase of the plant yield. Acidity of the ‘Santa Clara’ fruit 

decreased with the increase of the plant yield.  

Keywords: Lycopersicon esculentum, ºBrix, ‘flavor’, titratable acidity, genetic resources.  
 

Elevado potencial de produção e adaptabilidade das variedades sempre foram os 

principais objetivos dos programas de melhoramento, sendo o elevado potencial de 

produção a mais importante característica para o sucesso de novas variedades. Melhoristas 

trabalham intensamente visando desenvolver variedades resistentes à pragas, doenças e 



estresses abióticos capazes de expressar seu máximo potencial de produção sob condições 

adversas de cultivo. Muitos são os trabalhos avaliando o potencial de produção das plantas 

de tomateiro. No entanto, raros são os trabalhos que correlacionam produção com qualidade 

dos frutos. Assim, objetivou-se neste trabalho avaliar o efeito da produtividade das plantas 

sobre a qualidade de frutos de tomateiro representada pelo ‘sabor’, teor de açúcares 

redutores, acidez, pH, Brix, e teores de licopeno, ácido ascórbico e potássio.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no campo, sob condições naturais, sem nenhum tipo de 

proteção, no Setor de Olericultura do Departamento de Fitotecnia na Universidade Federal 

de Viçosa, Viçosa em Minas Gerais, no período de janeiro a maio de 2002. Utilizou-se uma 

estufa tipo capela, com dimensões de 10 x 40m e altura de 5 m, com cortinas laterais 

retráteis e coberta com filme plástico de 0,1mm de espessura. Utilizou-se delineamento em 

blocos ao acaso com seis repetições e três genótipos, sendo: o cultivar Santa Clara, o 

híbrido Carmen e um acesso do Banco de Germoplasma de Hortaliças da UFV, codificado 

como BGH-320. A colheita foi feita com os frutos no estádio completamente maduro, com 

100% da superfície apresentando coloração vermelha intensa, sendo as análises realizadas 

no laboratório de Pigmentos e Secagem do Departamento de Tecnologia de Alimentos da 

UFV. As características avaliadas foram: a) ‘sabor’, obtido pela relação sólidos 

solúveis/acidez titulável; b) teor de açúcares redutores; c) acidez titulável (expressa em % de 

ácido cítrico); d) pH; e) sólidos solúveis totais (expresso em ºBrix); f) carotenóides totais, 

expresso como licopeno; g) Ácido ascórbico e h) teor de potássio dos frutos. Para o ajuste 

das equações de regressão bivariada (Steel et al., 1997), considerou-se a produtividade das 

plantas como variável independente (X) e as características de qualidade dos frutos como 

variável dependente (Y).  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ajustaram-se equações de regressão bivariada para as seguintes características de 

qualidade dos frutos em função da produtividade das plantas: ‘sabor’ e acidez titulável para 

os frutos do ‘Santa Clara’, e ºBrix para frutos do ‘Carmen’. As demais características 

avaliadas não apresentaram relação com a produtividade das plantas.  

Ajustou-se equação de regressão bivariada linear para os dados de ‘sabor’ dos frutos 

do ‘Santa Clara’ (Figura 1). Analisando-se essa equação pode-se concluir que o aumento de 

uma unidade na produtividade (t.ha-1) das plantas elevou o ‘sabor’ dos frutos em 0,70 

unidade.  



Ajustou-se equação de regressão bivariada linear para a acidez dos frutos em função 

do aumento da produtividade das plantas do ‘Santa Clara’. (Figura 2). O aumento de uma 

unidade na produtividade das plantas do ‘Santa Clara’ reduziu a acidez titulável dos frutos 

em 0,01 unidade.  

 

O ºBrix dos frutos do ‘Carmen’ apresentou comportamento semelhante ao do ‘sabor’ 

dos frutos do ‘Santa Clara’ (Figura 3). Ajustou-se equação de regressão bivariada linear para 

os dados de ºBrix dos frutos em função da produtividade das plantas. A equação permite 

afirmar que o aumento de uma unidade da produtividade (t.ha-1) das plantas desse genótipo 

reduziu o ºBrix dos frutos em 0,04 unidade. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A correlação positiva observada entre ºBrix dos frutos do ‘Carmen’ e produtividade 

das plantas discorda da correlação inversa encontrada para esta característica por Stevens 

e Rudich (1978). Esses autores atribuem a relação inversa entre produção e qualidade do 

fruto à limitada capacidade fisiológica da planta em fornecer matéria prima em quantidade 

adequada ao suprimento de elevadas produções e a manutenção da qualidade do fruto sob 

tais condições. A correlação positiva observada no presente trabalho entre ‘sabor’ dos frutos 

Figura 3. Curva de regressão bivariada linear para ºBrix 
(y) dos frutos do ‘Carmen’ em função do aumento da 
produtividade (x) das plantas. Viçosa, MG. 2002. 
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Figura 1. Curva de regressão bivariada linear 
para sabor (y) dos frutos do ‘Santa Clara’ em 
função do aumento da produtividade (x) das 
plantas cultivadas. Viçosa, MG. 2002. 
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Figura 2. Curva de regressão bivariada linear 
para acidez titulável (y) dos frutos do ‘Santa 
Clara’ em função da produtividade (x) das 
plantas. Viçosa, MG. 2002. 

 

y= 0,5532 – 0,0109x** 
R2=0,79 



do ‘Santa Clara’ e ºBrix dos frutos do ‘Carmen’ com a produtividade das plantas pode estar 

acontecendo em função das produtividades obtidas. Acredita-se que, para tais níveis de 

produtividade, a capacidade fisiológica das plantas não esteja sendo ultrapassada e, desta 

forma, a qualidade do fruto produzido não esteja sendo negativamente afetada.  
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