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RESUMO 
A população tem preferido alimentos de melhor qualidade que possam auxiliar o 

organismo humano na prevenção de doenças. Desta forma, o tomate é um importante 

alimento na dieta humana em função da quantidade ingerida e do seu valor nutricional. No 

entanto, a qualidade do fruto é determinada geneticamente e pode sofrer influência do 

ambiente de cultivo. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar os teores de ‘licopeno’, ácido 

ascórbico e potássio em frutos de tomateiro produzidos em ambiente protegido e no campo. 

Entre os genótipos avaliados, frutos do acesso BGH-320 apresentaram maior teor de 

licopeno que frutos do ‘Carmen’ e ‘Santa Clara’. Não houve diferença no teor de licopeno de 

frutos produzidos em ambiente protegido e no campo. Frutos produzidos no campo tiveram 

maior teor de ácido ascórbico que frutos produzidos no ambiente protegido e, entre 

genótipos, frutos do ‘Santa Clara’ apresentaram maior teor que frutos do ‘Carmen’ e ‘Santa 

Clara’. Para potássio, houve interação entre ambientes de cultivo e entre genótipos, com 

frutos do ‘Santa Clara’ apresentando maiores teores quando produzidos no campo. 
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ABSTRACT 

Vitamin C, lycopene and potassium content in fruits of different tomato genotypes 

grow in protected environment and field. 

The population has preferred better quality foods that can aid the human organism in 

the diseases prevention. This way, tomato is an important food in the human diet in function 

of the amount ingested and nutritional value. However, fruit quality is determined genetically 

and can suffer influence of the cultivation environment. Thus, the objective of this work was 

to evaluate tomato fruit lycopene, ascorbic acid and potassium contents in fruits produced in 

protected environment and field. Among the evaluated genotypes, BGH-320 fruits had most  

lycopene content that 'Carmen' and 'Santa Clara' fruits. There was not difference in lycopene 

content of fruits produced in protected environment and field. Fruit yield in field had higher 

ascorbic acid content that fruits produced in the protected environment. Among genotypes, 



'Santa Clara' fruits had most ascorbic acid content that 'Carmen' and 'Santa Clara' fruits. For 

potassium content, there was interaction among cultivation environment and among 

genotypes, with 'Santa Clara' fruits presenting most content when produced in the field. 

Keywords:  Lycopersicon esculentum, fruit quality, genetic resources. 

 

Atualmente, há crescente interesse da população em incluir na sua dieta alimentos 

que contribuam para a manutenção da saúde do seu corpo. Muitos compostos que conferem 

efeito protetor ao organismo têm sido identificados em frutos e vegetais, destacando-se 

entre eles antioxidantes (vitaminas, flavonoides, carotenóides), fibras, selênio, potássio, 

isoflavonoides entre outros. O tomate possui muitos destes elementos protetores, havendo 

evidências de que sua ingestão regular tem correlação negativa com risco de doenças 

cardiovasculares, catarata, diferentes formas de câncer entre outros, fatos estes atribuídos 

principalmente ao licopeno e vitamina C (Dorais et al., 2001). Além dos compostos 

anteriormente citados, o potássio tem importante participação na manutenção da saúde do 

organismo humano. Estudos epidemiológicos e clínicos demonstram que o potássio tem 

função reguladora da pressão sanguínea e, quando presente na dieta humana, pode ter 

outros efeitos benéficos como a redução do risco de derrame cerebral, prevenção do 

desenvolvimento de cálculo renal, osteoporose (Ascherio et al., 1996). 

O valor nutricional torna os frutos do tomateiro alimento de grande importância para a 

dieta humana. No entanto, a qualidade do fruto do tomateiro é determinada geneticamente e 

pode sofrer influência do ambiente de cultivo em função, principalmente, da luz, temperatura 

e umidade relativa do ar (Davies & Hobson, 1981). No Brasil, e também em outros países, o 

cultivo em ambiente protegido vem sendo expandido nos últimos anos como forma de se 

prevenir a sazonalidade na oferta de produtos ao longo do ano. Sabe-se, no entanto, que 

nestes ambientes há consideráveis alterações na luminosidade, temperatura e umidade 

relativa do ar, podendo tais alterações, afetar a produção e partição de fotoassimilados na 

planta e, conseqüentemente, a composição do alimento produzido. Assim, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar o efeito de ambientes de cultivo e de genótipos sobre os teores de 

licopeno, ácido ascórbico e potássio em frutos de tomate. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram conduzidos dois experimentos, um em ambiente protegido e outro no campo, 

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 a 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) carotenóides totais, expresso 

como ‘licopeno’, utilizando-se espectrofotometria, com leitura no pico de máxima absorção a 

472 nm lidos no espectro entre 400 e 520 nm, com valor de absortividade de E1cm
1% = 3450; 

b) Ácido ascórbico, determinado por titulação com 2,6-diclorofenolindofenol, segundo 

metodologia da AOAC (1975) 43.051 – 43.055; e c) teor de potássio, extraído do tecido dos 

frutos por meio da digestão nítrico-perclórica e determinado por fotometria de chama. 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância individual e conjunta 

envolvendo os dois ambientes. Os resultados médios foram comparados pelo teste de Tukey 

a 5% de probabilidade. Utilizou-se na análise dos resultados o Sistema para Análise 

Estatística e Genética – SAEG. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os ambientes de cultivo não influenciaram o teor de ‘licopeno’ dos frutos, o qual 

diferiu apenas entre os genótipos avaliados. Frutos do acesso BGH-320 apresentaram maior 

teor de ‘licopeno’ que frutos do ‘Carmen’ e ‘Santa Clara’ (Tabela 1). Frutos produzidos no 

campo apresentaram maiores teores de ácido ascórbico que frutos produzidos no ambiente 

protegido. Entre os genótipos, frutos do ‘Santa Clara’ apresentaram maior teor, frutos do 

acesso BGH-320, valor intermediário, e frutos do ‘Carmen’ menor teor de ácido ascórbico. 

 

Tabela 1. Características de qualidade do fruto dos diferentes genótipos cultivados nos 
diferentes ambientes. Viçosa - MG. 2002 

 GENÓTIPO DE TOMATE  
AMBIENTE ‘BGH-320’ ‘Carmen’ ‘Santa Clara’ Média geral 

 ‘Licopeno’ (mg/100g fruto fresco)  
Protegido 8,88 6,95 7,26 7,81 
Campo 8,82 6,75 6,86 7,47 

Média geral 8,85 A 7,24 B 6,85 B  
 Ácido ascórbico (mg/100g fruto fresco)  

Protegido 12,70 12,03 13,76 12,83 b 
Campo 15,23 14,17  21,66 17,02 a 

Média geral 13,96 AB 13,10 B 17,71A  
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na l inha não diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de 
Tukey, médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo 
teste F. 
 

 Com relação ao teor de potássio nos frutos, houve interação significativa entre 

ambientes de cultivo e genótipos. O menor teor de potássio foi observado nos frutos do 

‘Santa Clara’ quando cultivados no ambiente protegido (Tabela 2). Frutos do acesso ‘BGH-



320’ e do ‘Carmen’ apresentaram teores de potássio semelhantes nos dois ambientes de 

cultivo.  

Tabela 2. Teor de potássio (dag.kg-1) em frutos do acesso BGH-320, do híbrido Carmen e 
do cultivar Santa Clara, cultivados em Ambiente Protegido e Campo. Viçosa – 
MG, 2002 

GENÓTIPO  
AMBIENTE ‘BGH-320’ ‘CARMEN’ ‘Santa Clara’ 

                       
Média geral 

Protegido 4,26 Aa 4,08 Aa 3,90 Ab 4,03 
Campo 4,16 Aa 4,31 Aa 4,53 Aa 4,33 
Média geral 4,21 4,19 4,21  

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de 
Tukey, médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo 
teste F. 

 

Os teores de licopeno encontrados nos frutos dos genótipos avaliados estão de 

acordo com valores citados na literatura, os quais variam de 5,5 a 7,5 mg/100g e 2,5 a 14,8 

mg/100g do peso de frutos frescos de cultivares e híbridos, respectivamente.  

Os teores de ácido ascórbico encontrados estão de acordo com Davies e Hobson 

(1981) que relatam valores entre 10 e 30 mg/100g de fruto fresco, considerando cultivo 

protegido e campo e também diferentes genótipos. O teor de ácido ascórbico é fortemente 

influenciado pelas condições do ambiente de cultivo. A luminosidade durante o período de 

crescimento da planta e dos frutos influencia a biossíntese do ácido ascórbico que é 

sintetizado a partir dos açúcares produzidos na fotossíntese (Lee & Kader, 2000). A 

produção de açúcares é função da taxa fotossintética da planta, que por sua vez é função da 

intensidade luminosa. Assim, o menor teor de ácido ascórbico dos frutos produzidos no 

Ambiente Protegido provavelmente é causa da menor luminosidade neste ambiente. 

Com relação ao teor de potássio encontrado nos frutos analisados, houve variação de 

3,9 a 4,56 dag.kg-1 da matéria seca, pouco superior aos valores de 3 a 4 dag.kg-1 

mencionados na literatura. O teor de potássio do solo do Ambiente Protegido era inferior ao 

do Campo, podendo contribuir para que se observassem diferenças também nos teores de 

potássio dos frutos.  

A principal fonte de energia para células e tecidos não fotossintetizantes é a 

respiração, sendo os carboidratos produzidos durante a fotossíntese os principais substratos 

deste processo (Marschner, 1995). Portanto, qualquer fator que afete a disponibilidade de 

carboidratos para a respiração pode também afetar o acúmulo de íons. Desta forma, a 

menor luminosidade no ambiente protegido pode estar contribuindo para a redução da 

fotossíntese e disponibilidade de carboidratos ao processo respiratório, implicando no menor 

teor de potássio nos frutos. 
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