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Não pretendemos que as coisas mudem se sempre fazemos o 

mesmo. A crise é a melhor benção que pode ocorrer com as 

pessoas e países, porque a crise traz progressos.  

A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite 

escura. É na crise que nascem as invenções, os 

descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a 

crise, supera a si mesmo sem ficar ‘superado’. Quem atribui à 

crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e 

respeita mais os problemas do que as soluções. A verdadeira 

crise é a crise da incompetência...  

Sem crise não há desafios; sem desafios, a vida é uma rotina, 

uma lenta agonia. Sem crise não há mérito. É na crise que se 

aflora o melhor de cada um... 

 

Albert Einstein  



 
 

 
 
 
 

 Resumo  
 
 
 
 
PERIN, Lais. Sistemas fechados de cultivo sem solo, produção e ecofisiologia 
do minitomateiro. 2017. 120f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Programa 
de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar, Faculdade de 
Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2017. 
 
 
 
Os minitomates têm conquistado espaço no mercado devido a sua aptidão para o 
consumo in natura. No entanto, estudos acerca da melhor forma de condução das 
plantas, sistemas de cultivo, práticas de manejo e seus efeitos sobre a 
produtividade, necessidades climáticas, e normas de classificação dos frutos são 
assuntos a serem esclarecidos. A adoção de técnicas de cultivo de baixo custo e 
baixo impacto ambiental são preconizadas, e os sistemas de cultivo sem solo com 
recirculação da solução nutritiva drenada são os mais adequados. Diante disto dois 
experimentos foram conduzidos em estufa, no Campo Didático do Departamento de 
Fitotecnia, da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, da Universidade Federal de 
Pelotas, nos anos de 2015 e 2016. O primeiro experimento teve como objetivos 
avaliar o crescimento, o comportamento produtivo e a qualidade de frutos de 
minitomates dos tipos Grape e Cereja cultivados em dois sistemas fechados de 
cultivo (vasos e calhas), em substrato de casca de arroz in natura sob diferentes 
intensidades de desfolha (sem desfolha, uma e duas folhas removidas por 
simpódio). Também foi realizada a classificação dos frutos por tamanho, 
empregando-se um grupo de cinco peneiras com perfurações específicas para cada 
cultivar. O segundo experimento objetivou definir a influência da temperatura e da 
radiação solar sobre o crescimento das plantas de minitomateiro em estufa em ciclo 
de outono-inverno, bem como, encontrar o menor valor de radiação solar em que 
houvesse acúmulo significativo de massa seca pelas plantas. A cultivar Cereja 
apresentou maior crescimento com acúmulo de massa seca total entre 958 e 1623 g 
planta-1, produção entre 7 e 11 kg planta-1, e tamanho médio de frutos entre 9,7 e 
12,0 g. A cultivar Grape acumulou entre 728 e 1015 g planta-1 de massa seca total, 
teve produção entre 4,62 e 5,84 kg planta-1, e entre 6 e 7 g fruto-1 de peso médio. Os 
valores variaram conforme o nível de desfolha. A cultivar Grape apresenta frutos 
com maior concentração de açúcares, e a retirada de uma folha do simpódio não 
afeta as respostas produtivas. Entretanto, para cultivar Cereja é necessária a 
manutenção do simpódio completo. O sistema de cultivo em calhas melhora o 
crescimento e eleva as respostas produtivas, enquanto que o sistema de vasos 
aumenta a concentração de açúcares dos frutos. A desfolha diminui a quantidade de 
frutos classificados como grandes para ambas as cultivares. O sistema de calhas 
favorece a produção de frutos da cultivar Grape classificados como grandes. As 
peneiras 1, 2 e 3 são adequadas para a classificação de frutos. É possível classificar 
frutos de minitomates com o uso de peneiras específicas para cada tipo de fruto. As 



 
 

cultivares apresentam respostas semelhantes à variação da radiação solar e da 
temperatura. Porém, a cultivar Cereja apresenta maior área foliar e crescimento. A 
temperatura apresenta influência indireta sobre o metabolismo das plantas, 
enquanto a radiação solar exerce influência direta sobre todas as variáveis de 
crescimento. O limiar de radiação solar para as cultivares Cereja e Grape de 
minitomateiro é de aproximadamente 3,63 MJ m-2 d-1. 
 

 
 
Palavras-chave: calhas; desfolha; limiar de radiação solar; simpódio; Solanum 
lycopersicum. 

 



 
 

 

 
 
 
 

Abstract 
 
 
 
 

PERIN, Lais. Closed soilless growing systems, production and ecophysiology 
of mini tomato plant. 2017. 120f. Dissertação (Master Degree em Agronomia) 
Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar, 
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 
2017. 
 
 
 
Mini tomatoes have gained space in the market due to their flavor for in natura 
consumption. However, studies on the best way of conducting plants, cropping 
systems, management practices and their effects on yield, climatic requirements, and 
fruit grading standards are matters to be clarified. The adoptions of low cost and low 
environmental impact techniques are recommended, and soilless cropping systems 
with recirculation of the nutrient solution drained are the most appropriate. Before 
this, two experiments were conducted in greenhouse, at the Campo Didático do 
Departamento de Fitotecnia, of Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, in 
Universidade Federal de Pelotas during 2015 and 2016. The first experiment had as 
objectives to evaluate the growth, productive behavior and fruit quality of Grape and 
Cherry mini tomatoes cultivated in two closed growing systems (pots and troughs), in 
substrate of raw rice husk under different intensities of defoliation (without defoliation, 
removal of one and two leaves of the sympodium). The classification of fruits by size 
was also performed, using a group of five sieves with specific drilling for each 
cultivar. The second experiment aimed to define the influence of temperature and 
solar radiation on the growth of mini tomato plants in a greenhouse in autumn-winter 
cycle, as well as to find the lowest value of solar radiation in which there is a 
significant accumulation of dry matter by the plants. Cherry cultivar presented the 
highest growth with total dry matter accumulation between 958 and 1623 g plant-1, 
production between 7 and 11 kg plant-1, and mean fruit size between 9.7 and 12.0 g. 
Grape cultivar accumulated between 728 and 1015 g plant-1 of total dry matter, had 
production between 4.62 and 5.84 kg plant-1, and between 6 and 7 g fruit-1 of mean 
weight. Values varied according to the level of defoliation. Grape cultivar presented 
fruits with higher sugar concentration, and the removal of one leaf of the sympodium 
did not affect the productive responses. However, for Cherry cultivar it is necessary 
to maintain the complete sympodium. The troughs system improved growth and 
increased productive responses, while the pots growing system increased the sugar 
concentration of the fruits. Defoliation decreases the amount of fruits grading as large 
for both cultivars. Troughs system favored the production of Grape cultivars grading 
as large. Sieves 1, 2 and 3 are suitable for the grading of fruits. It is possible to 
grading fruits of mini tomatoes with the use of specific sieves for each type of fruit. 
Cultivars presented responses similar to the variation of solar radiation and 
temperature. However, Cherry cultivar presented greater leaf area and growth. The 



 
 

 

temperature had an indirect influence on the plant metabolism, while the solar 
radiation exerted a direct influence on all the growth variables. The solar radiation 
threshold for cultivars Cherry and Grape of  mini tomato plant is around 3.63 MJ m-2 

d-1. 
 
 
 
Keywords: Defoliation; solar radiation threshold; Solanum lycopersicum; 
sympodium; troughs. 
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1 Introdução 

A preocupação com a saúde e a busca por alimentos saudáveis são 

crescentes nos últimos anos. Neste sentido, os alimentos com alto valor energético 

estão sendo substituídos por frutas e hortaliças (FIGUEIRA; LOPES e MODENA, 

2016). As hortaliças, de maneira geral, estão presentes diariamente no prato de 

grande parte da população, pois são ricas em vitaminas, sais minerais, fibras e 

compostos antioxidantes, que são essenciais à boa saúde. Com uma infinidade de 

cores, tipos, tamanhos e formatos, algumas espécies possuem também 

propriedades medicinais e condimentares (VIANA et al., 2015). Visando atender toda 

demanda de mercado, a olericultura passou a enfrentar o desafio de oferecer à 

população alimentos de qualidade e regularmente ao longo de todo ano para que 

não ocorra a falta de produtos.  

O tomate (Solanum lycopersicum) é a hortaliça de fruto mais consumida no 

Brasil, garantindo a renda de muitos produtores, principalmente na agricultura 

familiar, por se tratar de uma cultura altamente produtiva. Entre os grupos de 

tomates, os minitomates ganham espaço no mercado, devido ao seu sabor 

considerado único, com elevado teor de sólidos solúveis totais e ampla versatilidade 

culinária (BECKLES, 2012). 

Apesar de produzirem frutos pequenos, as plantas de minitomates são 

altamente produtivas e seu preço de comercialização é elevado, sendo, no mínimo, 

20% superiores ao dos tomates convencionais (CARON et al., 2013). Segundo o 

levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Horticultura (2015), é possível 

produzir entre 40 e 60 Mg ha-1 nos cultivos no campo com irrigação localizada. Em 

ambiente protegido, a produtividade pode chegar a 150 Mg ha-1, desde que 

adotados métodos adequados de condução. Em ciclos de cultivo de até um ano, em 

ambiente protegido com cultivares de crescimento indeterminado, a produção por 

planta pode chegar a 22 kg (MELLO, 2016), o que representa uma produtividade de 

440 Mg ha-1 (densidade de 2 plantas m-2). 
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Em ambiente protegido, a cultura do tomateiro pode ser cultivada no sistema 

hidropônico NFT (do inglês “Nutrient Film Technique” ou Técnica do filme ou lâmina 

de nutrientes) ou em substrato. No cultivo em substrato, para esta cultura, 

comumente, vem sendo utilizado o cultivo em sistema de vasos em que uma planta 

é alocada em cada vaso contendo substrato. Porém, sabe-se que os custos com 

vasos são elevados, visto que muitos não podem ser reaproveitados. Como 

alternativa, alguns produtores estão passando a realizar o cultivo em sistemas de 

calhas. Neste sistema, o substrato é colocado diretamente no interior dos canais de 

cultivo (calhas), eliminando-se os custos com os vasos. 

No sistema de cultivo em vaso, o sistema radicular se encontra confinado em 

um espaço reduzido, sendo o volume de substrato empregado entorno de 6-8 litros 

planta-1, o que, normalmente, representa uma altura de substrato entorno de 0,20 a 

0,25 m. No sistema de calhas, as raízes das plantas se estendem ao longo da calha 

e se entrelaçam, sendo a altura do substrato de aproximadamente 0,08 m. Estas 

variações na disposição do substrato e do sistema radicular podem causar 

alterações na disponibilidade de água e de nutrientes, assim como, no crescimento 

das raízes e, consequentemente, nas respostas produtivas. No entanto, ambos os 

tipos de sistemas adotados pelos produtores têm se caracterizado como “abertos”, 

isto é, a solução nutritiva lixiviada é perdida para o ambiente, com sérias 

consequências referentes ao elevado desperdício de água e fertilizantes, além da 

contaminação ambiental (ROSA, 2015). 

A produção de minitomates em sistema “fechado” de cultivo em substrato, no 

qual ocorre a coleta e reutilização da solução nutritiva drenada, reduz a ocorrência 

de danos ambientais, como a contaminação do solo e de águas subterrâneas, além 

de possibilitar economia de água e fertilizantes (ADAMS, 1981). Entretanto, a 

técnica demanda um substrato com baixa atividade química (CTC) para evitar a 

salinização do meio radicular. Na Região Sul do Brasil, importante região orízicola, a 

casca de arroz é abundante, pois trata-se de um resíduo das indústrias de 

beneficiamento do grão. A casca de arroz in natura possui elevado espaço de 

aeração e baixa atividade química, podendo ser empregada com sucesso como 

substrato isolado em sistemas fechados, tanto para o cultivo do minitomateiro (PEIL; 

ALBUQUERQUE NETO e ROMBALDI, 2014), como para outras hortaliças de fruto, 

como o meloeiro (DUARTE et al., 2008) e a abobrinha italiana (STRASSBURGER et 

al., 2011). 
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Normalmente, no cultivo sem solo do tomateiro, tem-se empregado cultivares 

de crescimento indeterminado, as quais podem alcançar alturas elevadas sob 

condições adequadas, que propiciem o prolongamento do ciclo da cultura. Estender 

o ciclo de cultivo em ambientes protegidos é uma prática comum em países como 

Holanda, onde as plantas são conduzidas por até um ano. Nestes cultivos, as folhas 

e racemos abaixo dos cachos colhidos são removidos e as plantas rebaixadas. 

Desta forma o crescimento da planta é prolongado por tempo indeterminado. No 

Brasil, o cultivo em ciclos longos ainda não é comum, mas alguns produtores estão 

passando a adotá-lo devido à eliminação dos custos com novas mudas e a não 

interrupção da colheita. 

Neste caso, é necessário adotar uma condução das plantas diferenciada em 

relação à produção de ciclo curto. À medida que os cachos são colhidos, tornam-se 

necessárias as práticas de desfolha e de rebaixamento da planta, favorecendo, 

assim, a ventilação do dossel e as práticas fitossanitárias. Além disso, se estabelece 

uma relação de equilíbrio entre o crescimento vegetativo e o reprodutivo da planta, 

por meio da relação fonte/dreno (RADIN et al., 2008). Porém, para os 

minitomateiros, cujos frutos apresentam baixa potência de dreno, o manejo 

fitotécnico em relação à desfolha pode ser diferenciado em relação ao adotado 

habitualmente para plantas de tomateiro do grupo salada. Possivelmente, além da 

desfolha na parte basal do caule, o número de folhas do simpódio, o qual é 

composto pelas duas folhas abaixo e uma folha acima da inflorescência 

(CHAMARRO, 1995), poderia ser reduzido sem prejuízos ao crescimento dos frutos 

e com benefícios quanto à ventilação do dossel e ao manejo fitossanitário.  

Com relação ao clima, o tomateiro é uma cultura de clima tropical de altitude, 

subtropical ou temperado, seco e com luminosidade elevada. É uma cultura exigente 

em termoperiodicidade diária, requerendo temperaturas diurnas entre 20 e 25ºC, 

que favorecem a polinização, e noturnas entre 13 e 18ºC (ALVARENGA, 2013). No 

Rio Grande do Sul, o tomateiro é cultivado tradicionalmente na safra de primavera, 

quando as condições de temperatura do ar e de radiação são as mais adequadas 

para o crescimento das plantas. O período de inverno é considerado crítico para a 

produção de tomate, uma vez que as temperaturas e a radiação solar, 

frequentemente, se encontram abaixo do adequado para a espécie, conforme dados 

observados nos últimos cinco anos (Estação Agroclimatológica de Pelotas, 2015).  
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Porém, devido às dificuldades para o seu cultivo, neste período, os preços 

chegam a ser duas vezes superiores aos normalmente praticados na primavera e no 

verão (CEASA, 2014). Primeiramente, a ocorrência de elevadas temperaturas do 

início do outono prejudicam o adequado desenvolvimento da cultura e favorecem a 

ocorrência de pragas e doenças. Em seguida, às baixas temperaturas do final desta 

estação, associadas à menor disponibilidade radiativa do período, dificultam o 

desenvolvimento das plantas e afetam o pegamento e a qualidade dos frutos. 

De maneira genérica, se indica que o limite trófico para hortaliças de clima 

tropical e subtropical é de 8,4 MJ m-2 dia-1 (FAO, 2013). O conceito de limite trófico 

indica que abaixo de um determinado valor acumulado de radiação solar diária, a 

produção de carboidratos pela fotossíntese não seria suficiente para suportar o 

crescimento da cultura. Isto é, na ausência de radiação solar suficiente, as plantas 

não se desenvolveriam e nem produziriam frutos de forma adequada, o que já foi 

constatado para tomateiro salada em Santa Maria (ANDRIOLO, 2004).  

Para a região de Pelotas, os meses de maio a julho, caracteristicamente, 

apresentam valores abaixo deste limite. Porém, Albuquerque Neto e Peil (2012) e 

Rosa (2015) observaram o desenvolvimento e a produtividade da cultura do 

minitomateiro em um padrão considerado adequado em experimentos conduzidos 

em estufas plásticas no outono/inverno de Pelotas. Portanto, estas pesquisas 

sugerem que o limite trófico para minitomateiro se encontre abaixo daquele indicado 

de forma geral para hortaliças de clima tropical e subtropical. Isso pode estar 

associado ao pequeno tamanho dos frutos do minitomateiro, indicando uma menor 

demanda de drenos da planta e, portanto, uma menor necessidade de aporte de 

fotoassimilados para o seu crescimento. 

No que tange à classificação de frutos, diferente dos grupos de tomate de 

mesa, para os quais existem regras de classificação dos frutos descritas pela 

CEAGESP (2003), para os minitomates ainda não foram definidos padrões de 

classificação referentes a tamanho e peso. A classificação é importante para os 

agricultores, pois permite a padronização do produto, resultando em maior 

agregação de valor. No nível acadêmico, os padrões de classificação servem para 

avaliação dos efeitos de manejo de uma cultura sobre as variáveis analisadas. 

Considerando o avanço da cultura do minitomateiro, estudos relacionados ao 

manejo ecofisiológico do minitomateiro em sistemas de cultivo sem solo com 

recirculação da solução nutritiva nas condições do estado do Rio Grande de Sul são 
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escassos. Logo, torna-se necessária a realização de pesquisas enfocando estes 

aspectos para a otimização da produção com baixo impacto ambiental e baixo custo 

de produção.  

Assim, esta pesquisa parte das seguintes hipóteses: o cultivo do 

minitomateiro em calhas com coleta e reutilização do lixiviado proporciona 

produtividade e qualidade de frutos semelhantes ou superiores às obtidas no cultivo 

em vasos; não é necessária a manutenção de todas as folhas do simpódio para 

obtenção de elevada produtividade e qualidade de frutos; é possível realizar a 

classificação de frutos de minitomates com a utilização de um conjunto específico de 

malhas de peneiras respeitando o formato de fruto de cada tipo de cultivar de 

minitomate; a radiação solar acumulada exerce maior influência do que a 

temperatura sobre o crescimento da cultura em condições de ambiente protegido no 

inverno; o limite trófico para a cultura do minitomateiro é inferior ao definido de 

maneira genérica para as hortaliças de clima subtropical (8,4 MJ m-2 dia-1); cultivares 

de minitomate do tipo cereja e do tipo grape respondem diferentemente às questões 

propostas. 

Dentro deste contexto, este trabalho foi formalizado em três artigos científicos. 

Com o primeiro artigo, buscou-se avaliar o crescimento, o comportamento produtivo 

e a qualidade de frutos de minitomates dos tipos Grape e Cereja cultivados em dois 

sistemas fechados de cultivo em substrato de casca de arroz in natura, sob três 

diferentes intensidades de desfolha. No segundo artigo, foi realizada a classificação 

de frutos de minitomates dos tipos Grape e Cereja, com base no tamanho dos frutos, 

considerando os efeitos de diferentes sistemas de cultivo e níveis de desfolha. No 

terceiro artigo, objetivou-se definir a influência relativa da temperatura e da radiação 

solar sobre o crescimento das plantas de minitomateiro em cultivo protegido e 

encontrar o menor valor de radiação solar em que ocorra acúmulo significativo de 

massa seca pelas plantas em condições de baixa radiação solar e temperatura. 
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2.2     Antecedentes e Justificativa 

 

O tomate (Solanum lycopersicum), hortaliça de fruto mais consumida do 

Brasil, tem garantido a renda de muitos produtores, principalmente na agricultura 

familiar, por se tratar de uma cultura altamente produtiva em pequenas áreas. Entre 

os grupos de tomates, os minitomates têm ganhado espaço no mercado nos últimos 

anos, com produtividades de 40 a 60 Mg ha-1 nos cultivos a campo com irrigação 

localizada. Em ambiente protegido, há a possibilidade do uso de variedades de 

crescimento indeterminado, prolongando o período de cultivo por até um ano. Assim, 

aumentando a produtividade por unidade de área, podendo-se produzir entre 130 a 

150 Mg ha-1, desde que adotados métodos adequados de condução (ABH, 2015). 

Em ambiente protegido, o tomateiro pode ser cultivado nos sistema 

hidropônico NFT (do inglês “Nutrient Film Technique” ou Técnica do filme ou lâmina 

de nutrientes) ou em substrato. No cultivo em substrato, para esta cultura, 

comumente vem sendo utilizado o cultivo em vasos. Porém, sabe-se que os custos 

com vasos são elevados, visto que muitos não podem ser reaproveitados. Como 

alternativa, alguns produtores estão passando a realizar o cultivo em sistemas de 

calhas, em que o substrato é colocado diretamente nos canais de cultivo, visto que 

eliminam-se os custos com os vasos. No entanto, em ambos os sistemas, a solução 

nutritiva lixiviada, excedente à capacidade máxima de retenção de água do 

substrato, é perdida para o ambiente, caracterizando sistemas “abertos”, com sérias 

consequências referentes ao elevado desperdício de água e fertilizantes e à 

contaminação ambiental. 

A produção de minitomates em sistema fechado de cultivo em substrato, isto 

é, que promova a coleta e reutilização da solução nutritiva drenada, além de 

apresentar menor impacto ambiental, possibilita economia de água e fertilizantes 

(ADAMS, 1981). Entretanto, a técnica demanda um substrato poroso e com baixa 

atividade química para evitar a salinização do meio radicular. Na Região Sul do 

Brasil, importante região orízicola, é abundante a casca de arroz, resíduo das 

indústrias de beneficiamento do grão, a qual tem se mostrado promissora como 

substrato para o cultivo do minitomateiro (PEIL, ALBUQUERQUE NETO e 

ROMBALDI, 2014). A casca de arroz in natura possui expressivo espaço de aeração 

e baixa atividade química (ROSA, 2015), podendo ser empregada com sucesso 

como substrato isolado em sistemas fechados tanto para o cultivo do tomateiro 
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como para outras hortaliças de fruto, como o meloeiro (DUARTE et al., 2010) e a 

abobrinha italiana (STRASSBURGER et al., 2011). 

As plantas de tomateiro de crescimento indeterminado podem alcançar 

alturas elevadas sob condições adequadas de cultivo protegido, que propiciam o 

prolongamento do ciclo da cultura. Neste caso, é necessário adotar condução das 

plantas diferenciada em relação à produção de ciclo curto. A prática da desfolha e o 

rebaixamento da porção basal do caule, conforme vai ocorrendo a colheita dos 

cachos, é obrigatória, favorecendo assim a ventilação do dossel e uma adequada 

relação fonte:dreno na planta. Porém, para minitomateiro, cujos frutos apresentam 

baixa potência de dreno, o manejo fitotécnico em relação à desfolha poderia ser 

diferenciado em relação ao adotado habitualmente para plantas de tomateiro do 

grupo salada. Possivelmente, além da desfolha na parte basal do caule, o número 

de folhas do simpódio (conjunto composto pelas duas folhas abaixo e a folha 

imediatamente acima de um determinado cacho floral e a porção de caule 

correspondente) poderia ser reduzido sem prejuízos ao crescimento dos frutos e 

com benefícios em relação à ventilação do dossel. 

Com relação ao clima, o tomateiro adapta-se melhor ao cultivo em clima 

tropical de altitude, subtropical ou temperado, seco e com luminosidade elevada. É 

exigente em termoperiodicidade diária, requerendo temperaturas diurnas entre 21 - 

28ºC, que favorecem a polinização, e noturnas entre 15 – 20ºC (FILGUEIRA, 2012). 

No Rio Grande do Sul (RS), o período de inverno é crítico para a produção de 

tomate, uma vez que as temperaturas e a radiação solar, frequentemente, se 

encontram abaixo do adequado para a espécie, conforme dados observados nos 

últimos cinco anos (Estação Agroclimatológica de Pelotas, 2015). Neste período, os 

preços chegam a ser duas vezes superiores aos normalmente praticados na 

primavera e no verão (CEASA/RS, 2014). 

De maneira genérica, se indica que o limite trófico para hortaliças de clima 

tropical e subtropical é de 8,4 MJ m-2 dia-1 (FAO, 2013). Para a região de Pelotas, os 

meses de junho e julho, caracteristicamente, apresentam valores abaixo deste limite. 

O conceito de limite trófico indica que abaixo de um determinado valor acumulado de 

radiação solar diária, a produção de carboidratos pela fotossíntese não seria 

suficiente para suportar o crescimento da cultura. Isto é, na ausência de radiação 

solar suficiente, as plantas não se desenvolveriam e nem produziriam frutos de 

forma adequada, o que já foi constatado para tomateiro salada em Santa Maria 
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(ANDRIOLO, 2004). Porém, Albuquerque Neto & Peil (2012) e Rosa (2015) 

observaram o desenvolvimento e produtividade da cultura de minitomateiro em um 

padrão considerado adequado em experimentos conduzidos em estufas no inverno 

de Pelotas. Portanto, estas pesquisas sugerem que o limite trófico para 

minitomateiro se encontre abaixo daquele indicado de forma geral para hortaliças de 

clima tropical e subtropical. Isso pode estar associado ao pequeno tamanho dos 

frutos do minitomateiro, indicando uma menor demanda de drenos da planta e, 

portanto, uma menor necessidade de aporte de fotoassimilados para o seu 

crescimento. Assim, considerando o avanço da cultura no estado, é necessário 

estabelecer o real limite trófico para este grupo de variedade de tomates em 

particular. 

Estudos relacionados ao manejo ecofisiológico do minitomateiro em sistemas 

de cultivo sem solo com recirculação da solução nutritiva nas condições do Rio 

Grande de Sul são escassos. Neste sentido, torna-se necessária a realização de 

pesquisas enfocando estes aspectos para a otimização da produção com baixo 

impacto ambiental e baixo custo de produção. 

 

 

2.3     Objetivos e Metas 

 

2.3.1   Objetivo Geral 

Estudar a ecofisiologia da produção de variedades de minitomateiro em 

sistemas fechados de cultivo sem solo. 

 

2.3.2   Objetivos Específicos 

• Avaliar o comportamento produtivo e a qualidade de minitomateiro dos tipos 

Grape e Cereja, em ciclo longo, em dois sistemas fechados de cultivo em substrato 

de casca de arroz in natura, sob três diferentes condições de desfolha; 

• Determinar o limite trófico para variedades de minitomateiro na região de 

Pelotas/RS. 
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2.3.3   Metas 

Ao final de dois anos de execução do projeto, pretende-se: 

• Definir um sistema fechado de cultivo em substrato de casca de arroz in 

natura mais adequado, do ponto de vista fitotécnico, para a cultura do minitomateiro 

dos tipos Grape e Cereja;  

• Elucidar a dinâmica das relações fonte:dreno do minitomateiro no que se 

refere à relação número de folhas/cacho floral;  

• Definir o limite trófico para duas variedades de minitomateiro. 

 

 

2.4     Material e métodos  

 

2.4.1   Informações Gerais  

Os experimentos serão desenvolvidos no Campo Experimental e Didático do 

Departamento de Fitotecnia (DFt) da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 

(FAEM), no Campus da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), localizado no 

município de Capão do Leão, RS, tendo como coordenas geográficas aproximadas: 

latitude 31º52’ S, longitude 52º21’ W e altitude média de 13 metros acima do nível do 

mar. O clima dessa região caracteriza-se por ser temperado, de chuvas bem 

distribuídas e verão quente. 

Os experimentos serão realizados em estufa modelo “Arco Pampeana”, de 

estrutura metálica, coberta com filme plástico de polietileno de baixa densidade de 

150 μm de espessura, disposta no sentido norte-sul com dimensões de 10,0 m x 

21,0 m e 5,0 m de altura máxima e 3,5 m de pé direito, compreendendo uma área de 

210 m-2. O solo apresenta-se nivelado e coberto com filme de polietileno dupla face 

(branco/preto) de 150 μm de espessura, com face branca exposta. 

As mudas serão produzidas em estufa plástica modelo “Tunel alto”, de 

estrutura coberta com filme plástico de polietileno de baixa densidade de 150μm de 

espessura, disposta no sentido norte-sul com dimensões de 5,0 m x 20,0 m e 3,0 m 

de altura máxima. Serão utilizadas sementes híbridas comerciais das variedades de 

minitomateiro do tipo Grape Dolcetto Grape® e do tipo Cereja Wanda® (Isla 

Sementes), ambos com hábito de crescimento indeterminado. 
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A solução nutritiva adaptada por Rocha et al. (2010) para a cultura do 

minitomateiro Cereja será empregada (Tabela 1) na concentração de 50% 

[condutividade elétrica (CE) de 0,9 dS m-1] na fase de produção de mudas e na 

concentração de 100% (CE de 1,8 dS m-1) na fase pós-transplante. 

 

Tabela 1: Composição da solução nutritiva a ser empregada para a cultura do minitomateiro em 
cultivo sem solo 

Macronutrientes Concentração (mmol l -1) Micronutrientes Concentração (mg l-1) 

NO3
- 12,0 Fe 3,00 

H2PO4
- 1,0 Mn 0,50 

SO4
2- 1,5 Zn 0,05 

NH4
+ 1,0 B 0,15 

K+ 6,0 Cu 0,02 
Ca2+ 3,0 Mo 0,01 
Mg2+ 1,5   

 

O monitoramento da solução nutritiva será diário e realizado através das 

medidas de CE (empregando-se condutivímetro manual digital) e de pH 

(empregando-se pHmetro manual digital). 

O pH será mantido entre 5,5 e 6,5 através da adição de solução de correção a 

base de hidróxido de sódio (NaOH 1N), quando necessário aumentar o pH, ou ácido 

sulfúrico (H2SO4) para diminuir o pH. 

A reposição de nutrientes ou de água será realizada através da adição de 

solução estoque concentrada ou de água da chuva estocada, quando o valor da CE 

sofrer variação inferior ou superior a 20%, respectivamente, ou quando a altura da 

lâmina de solução no reservatório estiver abaixo de 0,30 m, para que não haja 

interferência no funcionamento das bombas. 

O transplante será realizado quando as mudas apresentarem entre 4 e 6 

folhas definitivas, no espaçamento entre plantas de 0,40m, resultando na densidade 

de 2,94 plantas m-2. As plantas serão conduzidas com duas hastes e o tutoramento 

será feito com fita de ráfia presa em linha de arame disposta cerca de 3,0 m acima 

da linha de cultivo e sustentada pela estrutura da estufa. Os demais tratos culturais 

(desbrotas, desfolhas, etc.) e fitossanitários serão efetuados na medida em que se 

fizerem necessários, de acordo com as práticas alternativas e convencionais. 

O manejo do ambiente da estufa será efetuado apenas por ventilação natural, 

através da abertura e fechamento das janelas laterais e portas da estufa, às 8 horas 

e às 18 horas, respectivamente. Em dias que ocorram baixas temperaturas, 

precipitação, ventos muito fortes ou alta umidade relativa do ambiente externo à 
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estufa, esta será fechada parcial ou totalmente, dependendo das condições 

climáticas. 

Durante os experimentos, serão monitoradas diariamente a temperatura e a 

umidade relativa do ar no interior da estufa, em termo-higrômetro digital, instalado 

em abrigo meteorológico a 1,5 m acima da superfície do solo. A radiação solar 

global incidente no exterior da estufa será obtida através dos dados coletados na 

Estação Agroclimatológica de Pelotas, localizada a aproximadamente 1000 m do 

local onde serão executados os experimentos. 

 

2.4.2   Descrição dos Experimentos 

 

2.4.2.1   Experimento 1: Sistemas fechados de cultivo em substrato de casca 

de arroz in natura e intensidade de desfolha para minitomateiro  

Este experimento será realizado com ciclo estendido de um ano de cultivo, 

iniciando-se no inverno de 2015 e estendendo-se até o final do inverno de 2016 e 

terá o objetivo de estudar o comportamento do minitomateiro variedades Dolcetto 

Grape e Wanda em dois sistemas fechados de cultivo em substrato de casca de 

arroz in natura, cultivo em vasos ou em calhas, sob três diferentes número de folhas 

por cacho floral: três, duas e uma folha, resultantes da retirada de zero, uma ou duas 

folhas por simpódio. 

A semeadura será realizada em bandejas de poliestireno expandido com 128 

células, preenchidas com substrato comercial Carolina®, colocando-se uma 

semente por célula, que posteriormente serão cobertas por uma pequena camada 

de substrato. As bandejas serão dispostas em sistema flutuante do tipo “floating”. 

Quando as mudas apresentarem de 4 a 6 folhas definitivas serão transplantadas 

para os dois sistemas de cultivo a serem estudados. 

Para a realização do experimento, 12 canais de cultivo de madeira (0,30 m de 

largura e 7,5 m de comprimento) dispostos em 6 linhas duplas, com distância entre 

linhas duplas de 1,2 m e distância entre linhas simples de 0,5 m serão empregados. 

Os canais serão apoiados por cavaletes de madeira com altura máxima de 

0,6 m, instalados de forma a proporcionar uma declividade de 3% para o 

escoamento da solução nutritiva até o reservatório. Este será de fibra de vidro, com 
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capacidade de 500 L, e será enterrado na extremidade de cota mais baixa dos 

canais de cultivo. O sistema contará com dois reservatórios, uma para cada três 

linhas duplas de cultivo, resultando em um para cada sistema de cultivo. 

Internamente, os canais de madeira serão revestidos com filme de polietileno 

dupla face preto-branco, de maneira a formar canais de plástico, minimizando assim 

o aquecimento da solução nutritiva e a proliferação de algas e conduzindo o lixiviado 

até a rede coletora. Um conjunto moto-bomba de ¼ HP, fixado em cada tanque, 

impulsionará a solução nutritiva para a extremidade de maior cota dos canais, 

através de um cano de PVC de ½ polegada. A partir desse ponto, a solução nutritiva 

será fornecida através de mangueiras de polietileno e gotejadores direcionados para 

a base das plantas, com vazão de 1 L h-1. A solução nutritiva drenada retornará para 

o reservatório, formando um sistema fechado. 

Para o sistema de cultivo em vasos, se empregará vasos plásticos contendo 7 

L de casca de arroz in natura. Uma camada de brita média de aproximadamente 2 

cm de altura será disposta na base dos vasos perfurados para facilitar a drenagem 

da solução nutritiva excedente à capacidade máxima de retenção de água do 

substrato. Os vasos serão dispostos sobre sistema de canais que possibilitem a 

coleta e condução da solução drenada. 

Para o sistema de cultivo em calha, os canais de cultivo serão construídos da 

mesma maneira descrita para o sistema de vasos. Os canais serão preenchidos com 

casca de arroz in natura, formando-se uma camada de 10 cm de altura. Com as 

dimensões de 7,5 m de comprimento x 0,30 m de largura e 0,10 m de profundidade, 

o volume de substrato em cada calha será de 225 L. 

Nas primeiras horas após o transplante, o sistema de irrigação permanecerá 

funcionando ininterruptamente com o objetivo de evitar eventuais estresses hídricos 

às plantas. Após este período, a irrigação será acionada durante 30 minutos a cada 

1 hora das 08h00min às 19h00min, totalizando 12 irrigações diárias. Durante a noite, 

será acionada uma única vez durante 15 min, às 03h. 

O delineamento experimental a ser adotado será em blocos casualizados com 

doze tratamentos, resultantes da combinação dos dois níveis do fator sistema de 

cultivo (vasos e calha), dos dois níveis do fator cultivar (Dolcetto Grape e Wanda) 

com os três níveis do fator número de folhas por cacho floral (três, duas e uma 

folha), e três repetições. Os níveis do fator sistema serão alocados na parcela, 

cultivar na subparcela e número de folhas por cacho na subsubparcela. Cada 
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parcela corresponderá a uma linha dupla (ou duas linhas simples) de canais de 

cultivo e em cada linha simples haverá 18 plantas, totalizando 36 plantas por 

parcela. Desta maneira, a subparcela contará com 18 plantas e a subsubparcela 

com 6 plantas. 

Para caracterização do substrato, serão avaliadas as propriedades químicas, 

como CE, pH, conteúdo de macronutrientes, micronutrientes e relação C/N, além 

das propriedades físicas: densidade úmida e seca; matéria seca; porosidade total; 

espaço de aeração; água facilmente disponível; água tamponante e água 

remanescente. Serão adotadas duas épocas para a caracterização dos substratos: 

no início e ao final dos experimentos. Amostras simples de cada unidade de cultivo 

serão coletadas, que após homogeneizadas, formarão uma amostra composta, que 

será enviada para análise no laboratório de análise de substratos da 

FEPAGRO/Porto Alegre. 

Para a coleta dos dados de produção, serão realizadas duas colheitas 

semanais de frutos maduros que serão pesados para obtenção da massa fresca e, 

posteriormente, secos em estufa a 65ºC, até peso constante. A cada três meses, 

serão separadas amostras de três colheitas para determinação do teor de sólidos 

solúveis totais (ºBrix), e compostos fitoquímicos dos frutos. A partir dos dados de 

massa fresca e de número de frutos colhidos e da densidade de plantio será 

determinado os componentes do rendimento: número de frutos, peso médio de 

frutos, produção e produtividade da cultura (g planta-1 e g m-2). 

Uma vez por semana será realizada a desfolha das plantas, sendo as folhas 

pesadas para determinação da massa fresca e, posteriormente, feita a determinação 

da área foliar através de equipamento medidor de imagens (LI-COR, modelo 3100). 

O crescimento das plantas será determinado somente ao final do ciclo de cultivo, 

através da quantificação da produção acumulada da massa seca aérea das plantas, 

incluindo os frutos colhidos durante o processo produtivo, bem como as folhas 

provenientes das desfolhas. 

Para as análises de produtividade serão utilizadas quatro plantas por 

repetição (12 plantas por tratamento), e para as análises de crescimento duas 

plantas por repetição (6 plantas por tratamento), evitando-se as bordaduras. Os 

resultados serão submetidos à análise de variância (P≤ 0,05) e, quando verificadas 

diferenças significativas, as médias serão comparadas pelo teste de Tukey (P≤ 

0,05). 
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2.4.2.2  Experimento 2: Limite trófico para duas cultivares de mini tomateiro 

Este experimento será realizado no outono/inverno do ano de 2016, 

empregando-se 12 canais de cultivo construídos de forma idêntica à descrita para o 

experimento 1, porém, será utilizada a técnica NFT de cultivo hidropônico, conforme 

descrito por Rocha et al. (2010). 

A semeadura das cultivares de minitomateiro Dolcetto Grape® e Wanda® 

será efetuada em cubos de espuma fenólica (3,5 x 3,5 x 4 cm), colocando-se uma 

semente por cubo. A fertirrigação será realizada em berçário construído em bancada 

de telha de fibrocimento. 

Nas primeiras horas após o transplante, o sistema de irrigação permanecerá 

funcionando ininterruptamente com o objetivo de evitar eventuais estresses hídricos 

às plantas. Após este período, a irrigação será acionada durante 15 minutos a cada 

45 minutos, das 08h00min às 19h00min, totalizando 14 irrigações. Durante a noite, 

será acionada uma única vez durante 15 min, às 03h. 

Três plantas de cada cultivar serão coletadas semanalmente entre a segunda 

quinzena de maio e a primeira quinzena de agosto, período de baixa radiação solar 

incidente no estado do Rio Grande do Sul, totalizando 13 coletas. As plantas 

coletadas serão avaliadas quanto à altura, número de folhas e produção de massa 

fresca e seca de folhas, caules e frutos e área foliar, seguindo o mesmo protocolo 

descrito para o experimento 1. 

A radiação solar global incidente será obtida através de um tubo solarímetro 

instalado no interior da estufa sobre o dossel. 

O experimento será realizado em delineamento inteiramente casualizado com 

três repetições (uma planta por repetição) e esquema de subparcelas, sendo o 

primeiro fator a cultivar, com dois níveis, e o segundo fator a semana de coleta das 

plantas, com 13 níveis. O fator cultivar será alocado na parcela, que corresponderá a 

uma linha simples de canal de cultivo com 9 plantas. 

A partir das medidas sequenciais de massa seca produzida, o crescimento 

semanal das plantas será avaliado, relacionando-o com a radiação acumulada no 

período. Os resultados serão submetidos à análise de variância (P≤ 0,05) e, quando 

verificadas diferenças significativas, as médias serão comparadas pelo teste de 

Tukey (P≤ 0,05). 
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2.5     Recursos Necessários 

 

A seguir nas Tabelas 2, 3 e 4 são listados os materiais necessários para 

realização dos experimentos, os custos com participação em eventos e o orçamento 

geral previsto durante a execução do projeto de pesquisa, respectivamente. 

 

Tabela 2: Material de consumo: material não permanente, necessários para condução do 
experimento 

Discriminação Unid. Quant. Preço Unit. (R$) Preço Total (R$) 

Bandejas de alumínio Cento 5 15,00 75,00 
Bandejas multicelulares - 4 5,00 20,00 

Substrato Comercial Saco 2 18,00 36,00 
Sementes - 800 1,00 800,00 

Canos PVC, torneiras, cola - - - 390,00 
Madeira - 15 4,15 62,00 

Fertilizantes solúveis - - - 230,00 
Fita de ráfia Rolo 2 18,00 36,00 

Mangueira gotejadora Metro 100 0,45 45,00 
Saco de papel Cento 10 3,50 35,00 

Ganchos de sustentação Kg/ferro 4 11,00 44,00 

Subtotal    1773,00 

 

Tabela 3: Outros: diárias, inscrições em congressos, passagens aéreas, e reforma da estufa 

Discriminação Unid. Quant. Preço Unit. (R$) Preço Total (R$) 

Diárias* 1 6 120,00 720,00 
Inscrições em Congressos** 1 3 230,00 690,00 

Passagens aéreas 1 4 500,00 2000,00 
Reforma de Estufa*** 1 1 1600,00 1600,00 

Subtotal    5010,00 

*Encontro Brasileiro de Hidroponia; 
** Encontro Brasileiro de Hidroponia, e Encontro de Pós Graduação da UFPEL; 
*** Contratação de mão de obra para reforma da estufa (JEF Manutenções em 2015). 
 

 

Tabela 4: Orçamento geral das despesas para realização dos experimentos 

Discriminação    Valores (R$) 

Material de consumo    1773,00 
Outros    5010,00 

Subtotal    6783,00 
Imprevistos (10%)    678,30 

Total    7461,30 

 

 

2.6     Cronograma de Execução de Pesquisa 

 

As atividades estão distribuídas ao longo dos dois anos de vigência do curso 

de Mestrado em Sistemas de Produção Agrícola Familiar conforme Figura 1. 
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Tabela 5: Cronograma de execução das atividades a ser desenvolvido durante o projeto de pesquisa 

Ano Atividades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

2015 

Revisão Literatura             

Planejamento             

Organização Estufas             

Semeadura Exp. 1             

Transplante Exp. 1             

Avaliações Exp. 1 
            

2016 

            

Limpeza Exp. 1             

Semeadura Exp. 2             

Transplante Exp. 2             

Avaliações Exp. 2             

Limpeza Exp. 2             

Análise Resultados             

Elaboração Dissertação 
            

2017 
            

Defesa Dissertação             

 

 

2.7     Divulgação Prevista 

 

Os resultados obtidos, através da execução do projeto serão publicados em 

congressos e reuniões técnico-científicas, e revistas científicas, assim como farão 

parte de uma dissertação de mestrado apresentada pela Universidade Federal de 

Pelotas / Curso de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar. 
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3   Relatório do Trabalho de Campo
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Relatório do trabalho de campo 

 

Inicialmente, sabendo do alto custo das sementes das variedades de 

minitomateiro que se pretendia utilizar na realização dos experimentos, foi feito 

contato com a Empresa Isla Sementes para averiguar a possibilidade de uma 

parceria. O projeto de pesquisa foi encaminhado para os responsáveis e obtivemos 

resposta positiva. A Empresa cedeu a quantia de 400 sementes da cultivar Cereja 

Híbrido Wanda® e 400 da cultivar Grape Híbrido Dolcetto®, conforme planejamento 

do projeto de pesquisa. 

 Antes mesmo de dar início as atividades práticas referentes aos 

experimentos, foi necessário realizar a reforma da estufa, visto que o plástico de 

cobertura da mesma rasgou em março de 2015. Inicialmente, a conclusão da 

reforma estava prevista para o final de abril, mas por motivos diversos, a estufa ficou 

pronta somente no início de agosto. Neste período, as primeiras mudas semeadas 

em maio já haviam passado do ponto de transplante sendo descartadas (150 mudas 

de cada cultivar). Conforme programação inicial, em abril todo material necessário já 

havia sido adquirido e preparado. 

 

• Primeiro experimento: Sistemas fechados de cultivo em substrato de casca de 

arroz in natura e intensidade de desfolha para minitomateiro. 

 

A semeadura das duas cultivares de minitomates, Cereja Híbrido Wanda® e 

Grape Híbrido Dolcetto®, foi realizada em 20 de julho de 2015 em bandejas de 

poliestireno de 128 células com substrato comercial Carolina®. Em seguida as 

bandejas foram colocadas em sistema floating, onde foram mantidas durante toda 

fase de produção de mudas.  

Enquanto as mudas não estavam aptas ao transplante (4 a 6 folhas 

definitivas), a estrutura física para o experimento foi montada. Os vasos para cultivo 

foram lavados, desinfetados, e preenchidos com substrato de casca de arroz in 

natura. Os canais foram revestidos com plástico, as caixas d’água e as bombas 

foram alocadas em seu respectivo lugar (uma caixa e uma bomba para cada 
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sistema) e a tubulação do sistema de irrigação foi montada. Neste período, também, 

foi feita a solução nutritiva estoque (200 vezes concentrada). Os ganchos para 

tutoramento da cultura foram confeccionados artesanalmente com arame maleável 

número 8 e, posteriormente, 8 m de fitilho foram enrolados nos mesmos. 

Neste experimento foram empregados dois sistemas de cultivo: calha e 

vasos. No sistema de vasos, os mesmos foram alocados dentro dos canais de 

cultivo, espaçados 0,40 cm entre si de centro a centro. Para a constituição do 

sistema de calhas a casca de arroz foi colocada diretamente nos canais de cultivo. 

Sobre os vasos e as calhas foram alocadas as fitas gotejadoras para irrigação. 

Quando as mudas apresentavam aproximadamente quatro folhas definitivas, 

no dia 24 de agosto, realizou-se a poda apical das mudas para quebra da 

dominância apical e desenvolvimento das hastes laterais que foram selecionadas na 

semana seguinte do dia do transplante, em 31 de agosto de 2015. Antes do 

transplante o substrato foi irrigado em abundância, mas por se tratar de um material 

que praticamente não absorve água, o sistema de irrigação ficou ligado 

continuadamente durante e algumas horas após o transplante das mudas. Apesar 

de ter sido realizado no final da tarde, as mudas murcharam logo após o transplante, 

no entanto durante a noite recuperaram sua turgidez.  

O início do experimento passou a ser contabilizado no dia do transplante. 

Durante a mesma semana do transplante foi realizado o acompanhamento 

minucioso das mudas para observação do adequado pegamento e desenvolvimento 

das mudas nos sistemas definitivos de cultivo. Nesta semana também foram 

distribuídos e colocados, individualmente para cada haste, um ganchos com fitilho 

para tutoramento das hastes.  

A partir da emissão do primeiro cacho floral iniciou-se a prática da desfolha, 

três níveis foram empregados, sem desfolha, com uma e duas folhas removidas por 

simpódio (estrutura composta por duas folhas abaixo e uma folha acima da 

inflorescência). A desfolha foi realizada semanalmente, procurando remover as 

folhas quando ainda eram pequenas com no máximo 10 cm de comprimento, uma 

vez que o objetivo foi detectar o efeito da desfolha ainda sobre a formação e 

desenvolvimento dos frutos. Juntamente com a desfolha era feito o tutoramento das 

plantas. 

Na segunda quinzena de setembro de 2015 foi registrada a formação de 

geada, e em algumas folhas foi observado o sintoma característico de queimadura 
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causado pelo congelamento das células das folhas. Neste mês também foi 

observado a presença de sintomas de deficiência de magnésio nas folhas mais 

velhas, sendo necessário uma adaptação da solução nutritiva que estava sendo 

empregada. A solução sofreu as seguintes modificações: macronutrientes (em mmol 

litro-1): de 12,7 para 12,2 de NO3
-; de 1,15 para 1,5 de H2PO4

-; de 2,0 para 2,25 de 

SO4
-2; NH4

+ manteve-se em 1,2; de 6,15 para 6,0 de K+; Ca+2 manteve-se em 3,5; e 

de 1,75 para 2,0 de Mg+2. Os micronutrientes não foram alterados permanecendo 

(em mg litro-1): 3,0 de Fe; 0,5 de Mn; 0,05 de Zn; 0,15 de B; 0,02 de Cu e 0,01 de 

Mo. Após a alteração não foram mais observados sintomas de deficiência. 

Com o pegamento e formação dos primeiros frutos nas inflorescências, 

iniciou-se o raleio de flores nas porções terminais dos cachos. Estes apresentavam 

de duas a três ramificações longas e chegavam a apresentar até 50 flores por cacho 

floral. A prática de raleio foi desempenhada de forma a manter no máximo 30 frutos 

por inflorescência, para que dessa forma os frutos a serem formados se 

desenvolvessem adequadamente. 

Enquanto a colheita não iniciava foram desempenhadas atividades diversas, e 

dentre elas a revisão de literatura. Durante as buscas de trabalhos desenvolvidos na 

área de experimentação foi encontrado um trabalho referente a classificação de 

frutos de tomate Cereja, porém nada foi encontrado referente a classificação de 

frutos de tomate Grape. Então, por meio da medição prévia do tamanho de alguns 

frutos do tipo Grape com paquímetro, um conjunto de malhas de classificação de 

frutos foi elaborado. 

Para a classificação dos frutos foram confeccionadas caixas em que o 

tamanho das perfurações para classificação dos frutos do tipo Cereja seguiu os 

padrões da referência encontrada, e para os frutos do tipo Grape a classificação 

proposta. Foram utilizadas caixas de papelão com 36 x 26 x 5 cm de dimensão, as 

perfurações foram feitas com estilete, posteriormente as caixas foram revestidas 

com fita para evitar o molhamento e desintegração das mesmas. 

No dia 20 de novembro de 2015, aos 81 dias após o transplante iniciou a 

colheita dos frutos. As colheitas foram realizadas semanalmente contabilizando-se 

28 colheitas que se encerraram em 31 de maio de 2016 aos 270 dias de ciclo. Os 

frutos eram contados, pesados para obtenção da massa fresca e, posteriormente, 

secos em estufa para obtenção da massa seca. Duas vezes por mês foi feita 

avaliação do teor de sólidos solúveis totais (SST) com a utilização de refratômetro. A 
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classificação dos frutos foi feita uma vez ao mês com todos os frutos colhidos no dia. 

Na mesma semana de início da colheita dos frutos, as plantas atingiram a 

altura máxima do arame de sustentação das plantas, dando-se início a atividade de 

rebaixamento das plantas. Como o primeiro cacho floral ainda não havia sido 

totalmente colhido não podíamos remover as folhas abaixo dele que compunham o 

simpódio. A elevada área foliar das plantas somado aos cachos cheios de frutos, 

somado ao elevado peso das plantas, somado a baixa flexibilidade das hastes 

resultou em um grande problema. Ao mexer nas plantas os frutos caíam, folhas e 

algumas hastes quebravam, e plantas foram perdidas. 

Os dois primeiros meses, após início do rebaixamento das plantas, as 

atividades foram intensas, pois o manejo das plantas exigia muita paciência e 

tempo. Se o pé direito da estufa fosse mais alto o manejo seria mais fácil, pois daria 

tempo de colher todos os frutos dos primeiros cachos e estes e as folhas poderiam 

ser removidos facilitando o manejo.  

Com o rebaixamento das plantas a colheita ficou bem complicada, pois ficou 

difícil de identificar os cachos e as plantas, devido à grande quantidade de folhas 

acumuladas uma em cima da outra. Depois que as plantas já estavam inclinadas, 

ficou um pouco mais fácil, pois não havia mais risco das hastes se partirem, mas os 

demais problemas continuavam.  

As folhas removidas com a desfolha das folhas baixeiras (abaixo das 

inflorescências colhidas) eram contadas, pesadas, passadas em equipamento 

medidor de área foliar e posteriormente foram secas em estufa. Os cachos colhidos 

também eram removidos, contados, pesados e secos em estufa. 

O planejamento inicial seria completar um ano de ciclo de cultivo, mas 

algumas plantas do sistema de vasos começaram a morrer, aparentemente com 

sintomas de cancro bacteriano. Com a morte das plantas não foi possível continuar 

com o experimento, sendo encerrado no dia 31 de maio de 2015 com a retirada das 

plantas. As plantas foram separadas nas frações: frutos comerciais e não comerciais 

folhas e caule. 

Em relação ao controle de pragas e doenças, durante todo o ciclo de cultivo 

foram realizadas 17 aplicações de produtos fitossanitários para controle de doenças, 

insetos e ácaros seguindo as recomendações do receituário agronômico. Os 

produtos aplicados foram: Manzate®, Engeo Pleno®, Trigard®, Kraft®, Assist®, 

Actara®, Score®, Cercobin®, Azamax® e Agral®.  
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• Segundo experimento: Limite trófico para duas cultivares de minitomateiro. 

 

A semeadura foi realizada dia 17 de abril de 2016, em cubos de espuma 

fenólica (2,5 x 2,5 x 3,0 cm), antes da semeadura a espuma foi lavada com água da 

chuva várias vezes e depois colocadas para secar ao sol. Em seguida as bandejas 

foram colocadas em sistema floating, onde foram mantidas durante toda fase de 

produção de mudas. A solução nutritiva empregada tanto na produção de mudas 

quando no cultivo foi a mesma utilizada no primeiro experimento após a adequação. 

Neste experimento o sistema de cultivo sem solo empregado foi o NFT. Para 

formação do sistema, os canais foram revestidos com plástico dupla face 

preto/branco de forma a formar o canal de cultivo. Neste caso foi utilizada apenas 

uma caixa d’água e uma bomba para todo experimento. Por se tratar de um sistema 

tipo NFT a tubulação do sistema de irrigação atingia a cota mais alta dos canais, 

onde havia uma torneira de jardim para cada canal a partir deste ponto a solução 

nutritiva escoava por gravidade até voltar ao reservatório. Por ser a mesma solução 

nutritiva empregada no primeiro experimento, havia estoque, o qual era reposto 

conforme a necessidade. 

Quando as mudas apresentavam aproximadamente duas folhas definitivas, 

no dia 25 de abril, realizou-se a poda apical das mudas para quebra da dominância 

apical e desenvolvimento das hastes laterais. O transplante foi realizado no dia em 

27 de abril de 2016. Antes, durante e algumas horas após o transplante o sistema de 

irrigação ficou ligado continuadamente. Neste experimento não tivemos problemas 

com murcha das mudas logo após o transplante. 

No dia anterior ao transplante, foram instalados os equipamento para medição 

dos dados de temperatura e radiação solar global incidente no interior da estufa. O 

tubo solarímetro foi instalado sobre os arames de sustentação da cultura para 

medição do valor de radiação incidente sobre o dossel das plantas. Para medição 

dos dados de temperatura do ar foram instalados sensores embutidos em abrigo 

meteorológico a 1,5 m de altura no meio dos canais de cultivo, no meio do 

experimento. Todos aos dados eram armazenados automaticamente por meio de 

um datalogger mantido por uma bateria abastecida por uma placa de energia solar. 

Periodicamente os dados eram coletados com um notebook e colocados em 

planilhas. 
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O início do experimento passou a ser contabilizado no dia do transplante. 

Durante a mesma semana do transplante foi realizado o acompanhamento do 

desenvolvimento das mudas e observação do adequado funcionamento do sistema 

de irrigação. Nesta semana também foram distribuídos e colocados, individualmente 

para cada haste, os fitilho para tutoramento das plantas. 

Periodicamente, conforme a necessidade foi feita a remoção das brotações 

laterais (desbrota), neste experimento havia o cuidado de não deixar nenhuma 

brotação se desenvolver mais do que 4 cm para não haver alterações no acúmulo 

de massa nas plantas. Juntamente com a desbrota era feito o tutoramento das 

plantas. 

Em detrimento a época de cultivo, caracteristicamente fria e com ocorrência 

de geadas, para evitar a ocorrência de injúrias foram colocados tapumes nas 

aberturas da estufa (em baixo das portas) para evitar a entrada de vento, e 

instalados aquecedores nas extremidades do experimento. Acoplados a timers os 

aquecedores ligavam a cada 15 minutos por durante 45 minutos das 02 horas às 07 

horas, apenas nos dias em que havia previsão para ocorrência de geadas. Dessa 

forma não foram observados sintomas de queimaduras pelo frio nas plantas. 

Outro manejo empregado neste experimento era a abertura e o fechamento 

criterioso da estufa conforme as condições ambientais: pela manhã bem cedo as 

janelas eram abertas para ventilar e remover a umidade, em dias muito frios ou com 

vento a as janelas laterais ficavam parcialmente ou totalmente fechadas. Conforme a 

previsão pra ocorrência de geadas e de acordo com a temperatura ambiente a 

estufa era fechada entre 12 horas e 16 horas.  

A partir do sétimo dia após transplante iniciaram-se as coletas que foram 

realizadas semanalmente. Conforme delineamento experimental e por meio de 

sorteio eram removidas três plantas de cada cultivar. As análises foram: medição da 

total da altura das plantas, contagem das folhas maiores que 5 cm, medição da área 

foliar por meio de equipamento medidor de área foliar e contagem do número de 

frutos. Após o material vegetal foi colocado para secar em estufa com circulação 

forçada de ar (65 °C) para obtenção da massa seca. 

Os primeiro frutos maduros foram colhidos apenas na última coleta no dia 23 

de agosto de 2016. Ao término do experimento, os equipamentos foram 

desmontados e a estufa limpa. 
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4   Artigo 1: Sistemas de cultivo vasos x calhas e níveis de desfolha para 

minitomates com recirculação do lixiviado 

(Segundo Normas da Revista Acta Scientiarum Agronomy) 
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Sistemas de cultivo vasos x calhas e níveis de desfolha para minitomates com 

recirculação do lixiviado 

 

RESUMO. O emprego de casca de arroz in natura como substrato permite empregar sistemas 

de cultivo que promovam a reutilização do lixiviado em ciclos longos de produção, sendo 

importante estudar o manejo fitotécnico da cultura nesta condição. Os minitomates 

apresentam demanda de fotoassimilados relativamente pequena. Assim, a desfolha parcial do 

simpódio poderia beneficiar a cultura sem prejuízos à produção e qualidade dos frutos. O 

objetivo do trabalho foi avaliar o crescimento, o comportamento produtivo e a qualidade de 

frutos de minitomateiros Cereja Híbrido Wanda e Grape Híbrido Dolcetto em dois sistemas 

fechados de cultivo (vasos e calhas), empregando casca de arroz in natura como substrato, 

sob três condições de desfolha (sem desfolha, retirada de uma e duas folhas do simpódio). A 

cultivar Cereja apresentou maior crescimento da planta, produção e tamanho médio de frutos. 

A cultivar Grape apresentou frutos com maior concentração de açúcares. Para cultivar Grape, 

a retirada de uma folha do simpódio não afetou as respostas produtivas. Entretanto, para 

cultivar Cereja é necessária a manutenção do simpódio completo. O sistema de cultivo em 

calhas melhora o crescimento e eleva as respostas produtivas, enquanto que o sistema de 

vasos aumenta a concentração de açúcares dos frutos.  

 

Palavras-chave: Calha, Cereja, crescimento, Grape, Solanum lycopersicum, vaso. 

 

 

Crop systems pots x troughs and defoliate levels for mini tomatoes with leachate 

recirculation 

 

ABSTRACT. The use of raw rice husk as substrate allows the use of crop systems that 

promote the recirculation of the leach in long crop cycles, being important to study crop 

management in this condition. Mini tomatoes present a relatively small demand for 

photoassimilates. Thus, the partial defoliation of the sympodium could benefit the crop 

without damages to the production and quality of the fruits. The objective of this work was to 

evaluate the plant growth, fruit yield and quality of the Cherry Hybrid Wanda and Grape 

Hybrid Dolcetto mini tomatoes cultivated in two recirculation crop systems (pots and troughs) 

using raw rice husk as substrate, under three defoliation conditions (without defoliation, 

removal of one and two leaves of the sympodium). The Cherry cultivar showed higher plant 
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growth, fruit yield and mean fruit size. The Grape cultivar produced higher sugar 

concentration fruits. For Grape cultivar, the removal of one leaf of the sympodium did not 

affect the plant responses. However, for Cherry cultivar it is necessary to maintain the 

complete sympodium. Troughs cultivation system improved plant growth and yield, whereas 

pots system increased fruit sugars concentration. 

 

Keywords: Cherry, Grape, growth, Solanum lycopersicum, pots, troughs. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O tomate (Solanum lycopersicum), hortaliça de fruto mais consumida no Brasil, tem 

garantido a renda de muitos produtores, principalmente na agricultura familiar, por se tratar de 

uma cultura altamente produtiva. Entre os grupos de tomates, devido a sua ampla 

versatilidade culinária e elevado teor de sólidos solúveis totais, os minitomates tem 

conquistado cada vez mais um amplo espaço no mercado (Beckles, 2012). Mesmo produzindo 

frutos pequenos, as plantas de minitomates são altamente produtivas, atingindo produção de 

até 22 kg planta-1 (Mello, 2016) em ciclos de cultivo de até um ano. Além da elevada 

produtividade por unidade de área, esta especialidade de tomates atinge preços elevados, 

sendo estes, no mínimo, 20% superiores aos dos tomates convencionais (Caron, Tessmer, 

Mello & Jacomino, 2013). 

Em ambiente protegido, a produção de minitomates vem sendo realizada, comumente, 

empregando o cultivo em vasos preenchidos com substrato. Porém, os custos com vasos são 

elevados, visto que muitos não podem ser reaproveitados de um ciclo para outro. Como 

alternativa, surge o cultivo em sistemas de calhas, no qual o substrato é colocado diretamente 

em canais de cultivo, eliminando-se os vasos. No sistema de cultivo em vaso, o sistema 

radicular se encontra confinado em um espaço reduzido, sendo o volume de substrato 

empregado de 6 a 8 litros planta-1, o que, normalmente, representa uma altura de substrato de 

0,20 a 0,25 m. No sistema de calhas, as raízes das plantas se estendem ao longo da calha e se 

entrelaçam, sendo a altura do substrato de aproximadamente 0,08 m. Estas variações na 

disposição do substrato e do sistema radicular podem causar alterações na disponibilidade de 

água e de nutrientes, assim como, no crescimento das raízes e, consequentemente, nas 

respostas produtivas. 

No entanto, ambos os tipos de sistemas adotados pelos produtores têm se caracterizado 

como “abertos”, isto é, a solução nutritiva lixiviada é perdida para o ambiente, com sérias 
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consequências referentes ao elevado desperdício de água e fertilizantes, além da 

contaminação ambiental. 

A produção de minitomates em sistema “fechado” de cultivo em substrato, no qual 

ocorre à coleta e reutilização da solução nutritiva drenada, reduz a ocorrência de danos 

ambientais, como a contaminação do solo e de águas subterrâneas, além de possibilitar 

economia de água e fertilizantes. Entretanto, a técnica demanda um substrato com baixa 

atividade química (CTC) para evitar a salinização do meio radicular. Na Região Sul do Brasil, 

importante região orízicola, a casca de arroz é abundante, pois é resíduo das indústrias de 

beneficiamento do grão. A casca de arroz in natura possui elevado espaço de aeração e baixa 

atividade química, podendo ser empregada com sucesso como substrato isolado em sistemas 

fechados, tanto para o cultivo do minitomateiro (Peil, Albuquerque Neto & Rombaldi, 2014), 

como para outras hortaliças de fruto, como o meloeiro (Duarte, Peil, Bacchis & Strassburguer, 

2008) e a abobrinha italiana (Strassburger, Peil, Fonseca, Aumonde & Mauch, 2011). 

Normalmente, no cultivo em ambiente protegido da cultura do tomateiro, empregam-se 

cultivares de crescimento indeterminado, que sob condições adequadas pode atingir alturas 

elevadas propiciando o prolongamento do ciclo da cultura. Esta prática é comum em países 

como a Holanda, em que as plantas são conduzidas em ciclos de até um ano, sendo as folhas e 

racemos, abaixo dos cachos colhidos, removidos e as plantas rebaixadas de forma a seguir o 

seu crescimento por tempo indeterminado. No Brasil, este tipo de cultivo em ciclos longos 

não é uma prática comum entre os produtores, mas a sua adoção elimina os custos com novas 

mudas e a colheita não é interrompida. 

Neste caso, é necessário adotar uma condução das plantas diferenciada em relação à 

adotada na produção de ciclo curto. A prática da desfolha e o rebaixamento da porção basal 

do caule ocorrem conforme é feita a colheita dos cachos, favorecendo a ventilação do dossel e 

uma adequada relação fonte/dreno na planta. Porém, para os minitomateiros, cujos frutos 

apresentam baixa potência de dreno, o manejo fitotécnico em relação à desfolha pode ser 

diferenciado em relação ao adotado habitualmente para plantas de tomateiro do grupo salada. 

Possivelmente, além da desfolha na parte basal do caule, o número de folhas do simpódio, o 

qual é composto pelas duas folhas abaixo e uma folha acima da inflorescência (Chamarro, 

1995), poderia ser reduzido sem prejuízos ao crescimento dos frutos e com benefícios quanto 

à ventilação do dossel e ao manejo fitossanitário.  

Assim, esta pesquisa parte das hipóteses de que o cultivo do minitomateiro em calhas 

com coleta e reutilização do lixiviado proporciona produtividade e qualidade de frutos 

semelhantes ou superiores às obtidas no cultivo em vasos e que não é necessária a 
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manutenção de todas as folhas do simpódio para obtenção de elevada produtividade e 

qualidade de frutos. Adicionalmente, características genotípicas podem ter influência 

significativa nas respostas das plantas, uma vez que cultivares de diferentes grupos de 

minitomates podem diferir quanto ao crescimento radicular, ao tamanho dos frutos e a área 

foliar, o que implicaria em diferenças na absorção de água e de nutrientes, na relação 

fonte/dreno e, consequentemente, nas respostas a diferentes sistemas de cultivo e intensidades 

de desfolha. 

Assim sendo, os objetivos do trabalho são avaliar o crescimento, o desempenho 

produtivo e a qualidade de frutos de minitomateiros dos tipos Grape e Cereja, cultivados em 

dois sistemas fechados de cultivo – vasos e calhas – em substrato de casca de arroz in natura, 

sob três diferentes intensidades de desfolha. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido de 31 de agosto de 2015 a 31 de maio de 2016, no Campo 

Didático e Experimental do Departamento de Fitotecnia da Faculdadede Agronomia Eliseu 

Maciel, no Campus da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), localizado no município de 

Capão do Leão, Rio Grande do Sul. A localização geográfica aproximada é latitude 31o52’ 

Sul e longitude 52o21’ Oeste, com altitude média de 13 m acima do nível do mar. O clima 

dessa região caracteriza-se por ser subtropical úmido ou temperado, pela classificação cfa de 

Köppen (Kuinchtner & Buriol, 2001). 

O ensaio foi conduzido em uma casa de vegetação modelo “Teto Arco”, com estrutura 

metálica, compreendendo uma área de 210 m2 (10 x 21 m), com 4,5 m de altura máxima e 3,5 

m de pé direito, disposta no sentido Norte-Sul e coberta com filme de polietileno de baixa 

densidade (150 μm de espessura). O solo apresentava-se nivelado e coberto com filme de 

polietileno dupla face (branco/preto) de 150 μm de espessura, com a face branca exposta. 

Durante o período de execução do experimento, o manejo do ambiente da estufa foi 

efetuado apenas por ventilação natural, mediante abertura diária das janelas laterais e portas 

da estufa às 8 horas e com variações do horário do fechamento em função da condição de 

temperatura reinante no dia, ocorrendo por volta das 19 horas, em dias de elevada 

temperatura, e às 14 horas em dias de baixa temperatura. Em dias em que ocorreram 

precipitação e/ou ventos muito fortes ou alta umidade relativa do ambiente externo à estufa, 

esta ficou parcial ou totalmente fechada. 

A solução nutritiva empregada foi adaptada de Rocha, Peil e Cogo (2010) para este 

ensaio, com a seguinte composição de macronutrientes (em mmol litro-1): 12,2 de NO3
-; 1,5 
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de H2PO4
-; 2,25 de SO4

-2; 1,2 de NH4
+; 6,0 de K+; 3,5 de Ca+2; 2,0 de Mg+2; e de 

micronutrientes (em mg litro-1): 3,0 de Fe; 0,5 de Mn; 0,05 de Zn; 0,15 de B; 0,02 de Cu e 

0,01 de Mo. Para o preparo da solução nutritiva, utilizou-se água da chuva (CE = 0,0 dS m-1). 

Após o preparo, a condutividade elétrica da solução foi medida com eletrocondutivímetro 

digital obtendo-se o valor de 1,82 dSm-1. 

Foram utilizadas sementes de tomateiro das variedades Cereja Híbrido Wanda® e 

Grape Híbrido Dolcetto®, sendo, a partir de agora, referenciados como “Cereja” e “Grape”, 

respectivamente. No dia 20 de julho de 2015, realizou-se a semeadura em bandejas de 

poliestireno de 128 células contendo substrato comercial, em seguida estas foram dispostas 

em sistema flutuante para fertirrigação. Na fase de produção de mudas, utilizou-se a mesma 

solução nutritiva descrita anteriormente, na concentração de 50%, mantendo-se uma lâmina 

de solução de aproximadamente 5,0 cm de altura.  

Quando as mudas apresentavam quatro folhas, realizou-se a poda da gema apical a fim 

de quebrar a dominância apical da haste principal e estimular o crescimento de hastes laterais, 

selecionando-se duas hastes na sequência. O transplante foi realizado sete dias após a poda 

apical, em 31 de agosto de 2015, data de início do experimento. 

A base para a instalação dos dois sistemas de cultivo em substrato empregados foi 

constituída por 12 canais de madeira (7,5 m de comprimento e 0,30 m de largura), dispostos 

em 6 linhas duplas, com distância entre linhas duplas de 1,2 m e distância entre linhas simples 

de 0,5 m. Os canais foram apoiados sobre cavaletes de madeira de 0,75 m de altura máxima, 

instalados de forma a proporcionar uma declividade de 3% para o escoamento da solução 

nutritiva até os reservatórios de solução, assim formando um sistema fechado de cultivo com 

reaproveitamento do lixiviado. Internamente, os canais de madeira foram revestidos com 

filme depolietileno dupla face preto-branco, a fim de conduzir o lixiviado da solução nutritiva 

até o reservatório. 

O primeiro sistema de cultivo empregado foi em vasos, com uma planta alocada em 

cada vaso, preenchido com 7 litros de substrato na altura de 0,22 m. Os vasos foram dispostos 

sobre os canais na quantidade de 19 vasos/canal. O segundo sistema foi o cultivo em calhas, 

sendo o substrato disposto diretamente nos canais, em uma camada com dimensões de 7,5 m 

de comprimento, 0,27 m de largura e 0,08 m de altura, resultando em 8,5 litros de substrato 

para cada planta. O substrato utilizado em ambos os sistemas foi a casca de arroz in natura 

oriunda do processo de descascamento do arroz na indústria de processamento, sendo suas 

características físicas e químicas obtidas por meio de análise em laboratório (Tabela 1). 
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Tabela 1. Características físicas e químicas da casca de arroz in natura empregada no cultivo 

de minitomateiro em vasos e calhas 

Análises Resultados 

Densidade Úmida (g L-1) 236 

Matéria Seca (g 100g-1) 38 

Densidade Seca (g L-1) 90 

Porosidade Total (m3 m-3) 0.72 

Espaço de Aeração (m3 m-3) 0.58 

Água Disponível (m3 m-3) 0.04 

Água Tamponante (m3 m-3) 0.00 

CRA* 10 cm (m3 m-3) 0.14 

CRA 50 cm (m3 m-3) 0.10 

CE** (dS m-1) 0.07 

pH (H2O) 5.29 
*CRA: Capacidade de Retenção de Água. 

**CE: Condutividade Elétrica 

 

Anteriormente ao transplante, o substrato foi abundantemente irrigado apenas com água 

para lavagem do mesmo. Após o transplante, este primeiro volume drenado foi descartado, 

reabastecendo-se os reservatórios com solução nutritiva. A fertirrigação foi realizada por meio 

de fitas gotejadoras com vazão de 1,6 L hora-1 e espaçamento de 0,40 m. O fornecimento da 

solução nutritiva foi realizado de forma intermitente, conforme a demanda da cultura e a 

variação das condições climáticas, com 30 min de fornecimento a cada uma ou duas horas, 

das 7 horas às 19 horas. Durante a noite, realizava-se apenas uma irrigação de 15 min, à 1 

hora da madrugada. 

A solução nutritiva foi monitorada diariamente através das medidas de condutividade 

elétrica (empregando-se um eletrocondutivímetro digital) e de pH (empregando-se um 

pHmetro digital) do drenado, sendo este mantido entre 5,5 e 6,5, através da adição de solução 

de correção à base de ácido sulfúrico (H2SO4 1N) ou hidróxidode sódio (NaOH 1N). A 

reposição de nutrientes ou de água foi realizada através da adição de soluções estoques 

concentradas ou de água da chuva estocada, mantendo-se o valor de condutividade elétrica em 

1,8 dSm-1. 

As plantas foram dispostas de maneira que a distância entre elas, dentro da linha de 

cultivo, fosse de 0,40 m, o que resultou em uma densidade de 2,9 plantas m-2, totalizando 19 

plantas por canal de cultivo, independentemente do sistema empregado. O tutoramento foi 

feito através de uma fita de ráfia de 8 m de comprimento enroladas em ganchos suspensos 

cerca de 3,0 m acima da linha de cultivo e sustentados pela estrutura da estufa.  

A partir da emissão do primeiro cacho floral, iniciou-se a prática da desfolha, que foi 

feita periodicamente ao longo de todo ciclo de cultivo, imediatamente após a emissão de cada 
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novo cacho floral (Figura 1). A desfolha foi realizada em três diferentes níveis: 0- sem 

desfolha, mantendo-se o simpódio completo (duas folhas abaixo e uma folha acima da 

inflorescência); 1- removendo-se uma folha por simpódio, através da retirada da segunda 

folha abaixo da inflorescência e permanecendo as folhas imediatamente abaixo e acima do 

cacho floral; e 2- removendo-se duas folhas por simpódio pela retirada da segunda folha 

abaixo e da folha imediatamente acima da inflorescência, permanecendo apenas a folha 

imediatamente abaixo do cacho. Ao término da colheita dos frutos de cada cacho, as folhas 

abaixo do cacho considerado também foram removidas. Os demais tratos culturais e 

fitossanitários foram efetuados na medida em que se fizeram necessários. 

 

 

Figura 1. Níveis de desfolha aplicados na cultura do minitomateiro. 0) Sem desfolha. 1) Uma 

folha removida por simpódio. 2) Duas folhas removidas por simpódio. 

 

A colheita iniciou aos 81 dias após o transplante, em 20 de novembro de 2015, e 

encerrou aos 270 dias em 31 de maio de 2016 com o término do experimento. Os frutos foram 

colhidos semanalmente, sendo contados, pesados para obtenção da massa fresca e, 

posteriormente, secos em estufa para obtenção da massa seca. Também foi feita avaliação do 

teor de sólidos solúveis totais (SST) com a utilização de refratômetro. As folhas oriundas das 

desfolhas foram contadas, pesadas para obtenção da massa fresca, passadas em equipamento 

medidor de área foliar (LI-31000C) para obtenção do índice de área foliar (IAF) e, 

posteriormente, foram secas em estufa para obtenção da massa seca. Ao final do experimento, 

as plantas foram removidas e separadas nas frações frutos, folhas e caule. O comprimento do 

caule foi obtido por meio de medida linear do mesmo com utilização de fita métrica (trena).  

O delineamento foi em blocos ao acaso com parcelas sub-subdivididas com três 

repetições. O fator sistema de cultivo (calhas e vasos) foi alocado na parcela, o fator cultivar 

(Cereja e Grape) foi alocado na sub-parcela, e o fator desfolha (sem desfolha, uma e duas 

folhas removidas por simpódio) foi alocado na sub-subparcela. As plantas das extremidades 

foram consideradas bordaduras. Para as avaliações, foram selecionadas duas plantas por 



52 
 

 

repetição. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 

teste de Tukey, a 5% de probabilidade através do software GENES (Cruz, 2013). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para as variáveis número de cachos florais, número de frutos por planta, SST, 

comprimento final do caule, partição de massa seca para frutos, folhas e caule não houve 

interação significativa entre os fatores sistema, cultivar e desfolha. Nestes casos, a 

interpretação dos resultados foi realizada separadamente para cada um dos fatores (Tabela 2). 

O sistema de calhas não alterou o número de cachos produzidos, porém propiciou um 

maior número de frutos e, consequentemente, aumentou a partição da massa seca para os 

frutos em detrimento da proporção de massa seca destinada às folhas em relação ao cultivo 

em vasos. Além disso, o comprimento do caule das plantas cultivadas nas calhas foi 34 cm 

superior ao do sistema de vasos. Porém, não houve efeito do sistema sobre a partição de 

massa seca para o caule. Os frutos oriundos do sistema de vasos apresentaram maior teor de 

SST (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Efeitos principais dos fatores sistema de cultivo, cultivar de minitomates e desfolha 

sobre o número de cachos e frutos, teor de sólidos solúveis totais (SST), comprimento final do 

caule e partição da massa seca para os diferentes órgãos aéreos da planta 

Fator 
Nº 

Cachos 

Nº Frutos 

planta-1 
SST 

Comp. Caule 

(m) 

Partição da Massa Seca (%) 

Frutos Folhas Caule 

Sistema  
      

Calha 62ns 864 A 6,78 B 8,29 A 57,9 A 17,2 B 24,9ns 

Vaso 61  769 B 6,94 A 7,95 B 56,2 B 18,1 A 25,7  

Cultivar  
      

Cereja 67 A 842 A 6,34 B 7,91 B 58,1 A 18,4 A 23,5 B 

Grape 57 B 790 B 7,38 A 8,33 A 56,1 B 16,9 B 27,0 A 

Desfolha      
    

0 64 A 888 A 6,93ns 8,42 A 54,6 C 19,5 A 25,9 A 

1 62 AB 827 A 6,88  8,17 A 56,6 B 17,9 B 25,5 AB 

2 60 B 734 B 6,80  7,77 B 60,0 A 15,6 C 24,4 B 

Média 61,83 816 6,87 8,12 57,00 18,00 25,00 

CV% 3,4 7,71 2,64 3,29 3,25 4,41 5,29 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

ns: não significativo pelo teste F, a 5% de probabilidade. Desfolha: 0, 1 e 2 significam, respectivamente, sem 

desfolha, retirada de uma folha e de duas folhas por simpódio. 

 

A cultivar Cereja apresentou maior número de cachos florais por planta, resultando em 

maior número de frutos e maior partição da massa seca para os frutos do que a cultivar Grape 
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(Tabela 2). A cultivar Grape apresentou valor de SST 14% superior (7,38) ao medido nos 

frutos da cultivar Cereja (6,34), encontrando-se ambos os valores próximos aos obtido por 

Peil et al. (2014) para frutos do tipo Cereja e Takahashi e Cardoso (2015) para frutos do tipo 

Grape. O maior comprimento final do caule e a maior partição de massa seca para este órgão 

foram observados para a cultivar Grape, que por outro lado, apresentou menor partição de 

massa seca para as folhas (Tabela 2). 

Quanto ao efeito da desfolha, em relação às plantas com o simpódio completo, o 

número de cachos, o número de frutos, o comprimento do caule e a partição de massa seca 

para este órgão não foram afetados quando da retirada de somente uma folha, porém, foram 

reduzidos quando retiraram-se duas folhas por simpódio (Tabela 2). Contudo, como 

previsível, a partição de massa seca para as folhas foi gradativamente reduzida, com 

benefícios para a proporção de massa seca alocada para os frutos, principais drenos de 

assimilados da planta (Guimarães, Silva, Peternelli e Fontes, 2009), conforme se aumentou a 

intensidade de desfolha. Já, o teor de SST não foi afetado com a desfolha (Tabela 2). 

 O comprimento do caule foi afetado com a retirada de duas folhas, possivelmente, em 

decorrência da elevada restrição de fotoassimilados, a qual reduziu a distribuição de massa 

seca para este órgão, conforme indicado pela menor relação massa seca de caule/massa seca 

total (Tabela 2).   

Na tabela 3, observam-se os resultados referentes à interação cultivar x desfolha para as 

variáveis massa seca de folhas, caule, frutos e total, IAF, produção por planta e peso médio de 

frutos. Não houve interações significativas entre os fatores cultivar x sistema e entre cultivar x 

sistema x desfolha para estas variáveis. 

Para a quase totalidade dos resultados, a cultivar Cereja apresentou valores superiores 

aos da cultivar Grape nos três níveis de desfolha adotados, exceto para as variáveis IAF e 

massa seca de caule, para as quais não houve diferenças entre as cultivares na condição de 

retirada de duas folhas do simpódio (Tabela 3).  

Para a cultivar Cereja, conforme o número de folhas removidas por simpódio se eleva 

de zero para duas folhas, os resultados de massa seca de caule, de folhas, de frutos, do total da 

planta, IAF e produção de frutos diminuem de forma progressiva (Tabela 3). Enquanto que, 

para cultivar Grape, as plantas sem desfolha e aquelas com uma folha removida não diferem 

estatisticamente entre si para as mesmas variáveis citadas anteriormente, com exceção da 

massa seca de folhas. Este comportamento diferenciado entre as cultivares com relação à 

desfolha, possivelmente, está relacionado à estrutura de planta de cada cultivar. As plantas do 

tipo Cereja possuem maior porte, como indicado pelos maiores valores de IAF, massa seca de 
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folhas, de caule, de frutos e do total das plantas com simpódio completo (respectivamente, 

3,98; 331,7; 385,2 e 1622,7 g planta-1), quando comparados aos das plantas do tipo Grape 

(2,27; 187,9; 283,9 e 1015,4 g planta-1).  

 

Tabela 3. Massa seca de caule, de folhas, de frutos, total da planta, índice de área foliar, 

produção de frutos e massa média de frutos de duas cultivares de minitomates em função dos 

níveis de desfolha em sistemas de produção empregando substrato de casca de arroz in 

natura. 

Cultivares 

Desfolha  

(Folhas removidas por simpódio-1) 

0 1 2 

  Massa seca de folhas (g planta -1) 

Cereja 331,7 Aa 247,9 Ba 152,9 Ca 

Grape 187,9 Ab 151,4 Bb 110,2 Cb 

CV(%)  9,1 

  Massa seca de caule (g planta -1) 

Cereja 385,2 Aa 310,3 Ba 221,3 Ca 

Grape 283,9 Ab 243,8 Ab 187,9 Ba 

CV(%)  8,8 

  Massa seca dos frutos (g planta -1) 

Cereja 877,6 Aa 724,6 Ba 567,8 Ca 

Grape 522,9 Ab 486,7 Ab 412,4 Bb 

CV(%)  6,7 

  Massa seca total (g planta -1) 

Cereja 1622,7 Aa 1309,6 Ba 958,0 Ca 

Grape 1015,4 Ab 899,8 Ab 728,0 Bb 

CV(%)  6,6 

  Índice de área foliar 

Cereja 3,98 Aa 2,91 Ba 1,83 Ca 

Grape 2,27 Ab 1,88 Ab 1,33 Ba 

CV(%)  11,9 

  Produção (kg planta -1) 

Cereja 10,97 Aa 9,18 Ba 7,12 Ca 

Grape 5,84 Ab 5,49 ABb 4,62 Bb 

CV(%)  7,0 

  Peso médio dos frutos (g) 

Cereja 11,6 Aa 10,9 Aa 9,7 Ba 

Grape 7,1 Ab 6,8 Ab 6,4 Ab 

CV(%)  4,8 
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, na linha, e minúscula, na coluna, não diferem entre si, a 5% de 

probabilidade, pelo teste de Tukey.  
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Em função da maior massa dos órgãos da planta (Tabela 3), a demanda de 

fotoassimilados é relativamente mais elevada na cultivar Cereja. Assim, a retirada de uma 

única folha do simpódio já causou prejuízos à produção de massa seca de todos os órgãos 

aéreos da planta e, consequentemente, à produção de frutos (Tabela 3). Já, na cultivar Grape, 

cujas plantas apresentam menor massa (Tabela 3), a demanda de fotoassimilados é menor. 

Assim, o efeito negativo da retirada de somente uma folha por simpódio sobre as variáveis 

relacionadas ao crescimento da cultura foi observado apenas para a produção de massa seca 

das folhas nesta cultivar. Entretanto, quando se retiraram duas folhas do simpódio, as 

variáveis de crescimento citadas foram todas negativamente afetadas, indicando que nesta 

condição, a relação fonte:dreno da cultivar Grape também foi reduzida ao ponto de prejudicar 

a produção e o fornecimento de fotoassimilados para o todos os órgãos aéreos e, 

consequentemente, a produção de frutos (Tabela 3).  

Os valores de produção de frutos observados para cultivar Cereja foram de 10,97; 9,18 e 

7,12 kg planta-1, para os níveis de desfolha 0, 1 e 2, respectivamente, sendo entre 54 e 88% 

superiores aos obtidos com a cultivar Grape (5,84, 5,49 e 4,62 kg planta-1, respectivamente).  

Para a cultivar Cereja, nas plantas que sofreram desfolha de uma e de duas folhas por 

simpódio, a produção foi, respectivamente, 1,79 kg planta-1 (16%) e 3,85 kg planta-1 (35%) 

inferiores a das plantas com o simpódio completo. Já para a cultivar Grape, uma redução 

significativa da produção de frutos foi observada somente entre a ausência de desfolha e a 

desfolha de duas folhas por simpódio, sendo esta de 1,22 kg planta-1 (21%). Apesar de ambas 

cultivares se tratarem de plantas de minitomates com frutos pequenos, a intensificação da 

desfolha antes da formação dos frutos prejudicou a produtividade, sendo porém este efeito 

mais pronunciado para a cultivar Cereja cujo tamanho médio dos frutos foi significativamente 

superior ao da cultivar Grape, independente do nível de desfolha adotado. Marcano (1995) 

observou o mesmo para tomates salada, porém outros autores, e dentre estes Hachmann, 

Echer, Dalastra, Vasconcelos e Guimarães (2014), destacam que a desfolha em tomateiro do 

tipo salada pode favorecer a produção da cultura. 

Assim, na cultivar Grape seria possível remover uma folha por simpódio sem prejuízos 

à produção. Neste sentido, presume-se que a ventilação do dossel da cultura seria melhorada e 

consequentemente haveria uma redução na ocorrência de doenças. Porém, para a adoção desta 

prática, há que se considerar também o elevado dispêndio de mão de obra, sendo necessários 

estudos adicionais visando estabelecer a relação benefícios x custos da desfolha do simpódio. 

Considerando o ciclo estendido de cultivo e os fatores estudados neste experimento, não 

foram encontrados dados de ciclos de colheita similares para fins de comparação. Portanto, 
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para comparação aproximada dos dados produtivos quanto a sua adequabilidade, consideram-

se os resultados médios obtidos pelas plantas sem desfolha nos primeiros 45, 60 e 105 dias de 

colheita, sendo respectivamente 3,71; 5,42 e 6,64 kg planta-1 para cultivar Cereja, e 2,45; 3,15 

e 4,05 kg planta-1 para cultivar Grape. Alguns experimentos foram realizados sob condições 

de ambiente protegido e cultivo sem solo, aproximadas às do presente estudo. Para 

minitomates do tipo Cereja, Rocha et al. (2010) obteve 2,09 kg planta-1 em uma colheita de 45 

dias; Menezes et al. (2012) em uma colheita de 60 dias obteve 5,76 kg planta-1. Da mesma 

forma, para os minitomates do tipo Grape, Takahashi e Cardoso (2015) obtiveram 2,50 kg 

planta-1 em 60 dias de colheita; Cunha, Sandri, Vieira, Cortez e Oliveira (2014) 4,23 kg 

planta-1 em 105 dias. Os autores Maciel, Fernandes, Melo e Oliveira (2016) obtiveram 

produções de 2,77 a 5,64 kg planta-1 na avaliação de híbridos de minitomates em ciclo de 

colheita de aproximadamente 120 dias. Dessa forma, verifica-se que os resultados produtivos 

obtidos no presente estudo se encontram em consonância com outros trabalhos científicos. 

A produtividade da cultivar Cereja variou entre 206 e 318 Mg ha-1 e  a da cultivar Grape 

entre 134 e 169 Mg ha-1, sendo, os números correspondentes, respectivamente, para retirada 

de duas folhas por simpódio e sem desfolha. Estes valores são considerados acima da média, 

inclusive em comparação com cultivares de tomate do tipo salada, conforme observado por 

Reis, Azevedo, Albuquerque e Junior (2013) que obtiveram produtividade média de 123 Mg 

ha-1, e por Shirahige, Melo, Purquerio, Carvalho, e Melo (2010) que obtiveram de 80,7 a 

140,5 Mg ha-1 com diferentes cultivares de tomate dos tipos Santa Cruz e Italiano. 

O peso médio dos frutos não foi afetado com a remoção de uma folha, mas diminuiu 

16% com a retirada de duas folhas na cultivar Cereja. A retirada de uma e duas folhas na 

cultivar Grape não resultou em redução significativa do peso médio dos frutos. Assim, e 

considerando que o número de frutos foi significativamente reduzido a partir da retirada de 

duas folhas por simpódio para ambas as cultivares (Tabela 2), pode-se inferir que a redução 

da produção de frutos observada com esta prática deve-se, primariamente, a uma maior taxa 

de abortos de flores e/ou frutos, o que pode ser atribuído ao grau de redução da área foliar 

(Tabela 3) e, consequentemente, de produção de fotoassimilados provocado pelos diferentes 

níveis de desfolha. No caso das plantas da cultivar Cereja nas quais foram retiradas duas 

folhas do simpódio, também houve o efeito adicional da desfolha na diminuição do tamanho 

do fruto, causando a redução da produção. 

Considerando o peso médio de frutos obtido nas plantas sem desfolha, os resultados são 

de aproximadamente 4 g e 3 g inferiores à descrição feita pela fabricante das sementes das 

cultivares Cereja e Grape, respectivamente. Segundo as recomendações de classificação feitas 
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por Fernandes, Corá e Braz (2007) para os tomates Cereja, os frutos oriundos de plantas sem 

desfolha encontram-se na classe dos médios (10 a 15 g, > 25 ≤ 30 mm de diâmetro); e aqueles 

de plantas de uma e duas folhas removidas, na classe dos pequenos (5 a 10 g, > 20≤ 25 mm de 

diâmetro). Para os frutos do tipo Grape não se encontram referências de classificação na 

bibliografia disponível, mas acredita-se que estes se encontram dentro do padrão considerado 

adequado pelo mercado brasileiro. 

Os sistemas de cultivo não apresentaram efeito significativo sobre a produção de massa 

seca de folhas e de caule, o IAF e a massa média dos frutos. Porém, a interação sistema x 

desfolha foi estatisticamente significativa para as variáveis massa seca de frutos, massa seca 

total da planta e produção de frutos (Tabela 4). O sistema de calhas apresentou resultados 

superiores ao sistema de vasos em relação às três variáveis para as plantas em que não foi 

realizada desfolha, enquanto que nas plantas com uma e duas folhas removidas, os sistemas 

não apresentaram diferenças significativas entre si. Dessa forma, a partir do momento em que 

é feita a remoção de folhas do simpódio, o fator desfolha passa a exercer um efeito dominante 

sobre as respostas das plantas, ficando o efeito de sistema anulado.  

 

Tabela 4. Massa seca de frutos, massa seca total e produção de frutos de minitomates 

produzidos em dois sistemas de cultivo em substrato em função dos níveis de desfolha. 

Sistemas 

Desfolha  

(Folhas removidas por simpódio-1) 

0 1 2 

  Massa seca dos frutos (g planta -1) 

Calha 773,3 Aa 641,2 Ba 504,2 Ca 

Vaso 627,2 Ab 570,1 Aa 476,1 Ba 

CV(%)  6,7 

  Massa seca total (g planta -1) 

Calha 1431,8 Aa 1146,7 Ba 867,3 Ca 

Vaso 1206,4 Ab 1062,7 Ba 818,7 Ca 

CV(%)  6,8 

  Produção (kg planta -1) 

Calha 9,3 Aa 7,7 Ba 6,0 Ca 

Vaso 7,5 Ab 7,0 Aa 5,7 Ba 

CV(%)  7,0 
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, na linha, e minúscula, na coluna, não diferem entre si, a 5% de 

probabilidade, pelo teste de Tukey.  

 

A desfolha apresentou efeito decrescente no sistema de calhas conforme seu nível 

aumentou para as variáveis analisadas, o que não ocorreu da mesma forma no sistema de 

vasos (Tabela 4). Neste, as plantas sem desfolha e com uma folha removida não apresentaram 
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diferenças entre si em relação à produção de frutos. Assim, pode-se inferir que as plantas 

alocadas no sistema de calhas tinham suas necessidades de absorção de água e nutrientes 

satisfeitas, o que possivelmente, pela limitação de espaço para o desenvolvimento radicular, 

não ocorreu nas plantas dos vasos. É possível que tenha ocorrido um comprometimento da 

transpiração e, consequentemente da produção de massa seca dos frutos e do total da planta, 

bem como, da produção, equivalendo estes resultados ao das plantas com uma folha removida 

que possuíam menor área foliar. 

As calhas propiciaram melhores resultados devido a questões atreladas à disposição do 

sistema radicular das plantas, à disponibilidade de água e nutrientes minerais e à altura do 

substrato. Neste sistema, as raízes não ficaram limitadas quanto ao seu crescimento e 

expansão, como ocorreu nos vasos, em que o espaço entre as paredes do mesmo é limitado. 

Além disso, a tensão exercida pelas paredes do vaso é maior, o que pode ter prejudicado a 

disponibilidade de água para as plantas. Associado a isso, observava-se que a lixiviação da 

solução drenada a cada fertirrigação era menor no sistema de calhas devido ao conjunto 

contínuo raízes/ substrato do grupo de plantas que retinha a solução por um período maior.  

Outro fator a ser levado em consideração diz respeito à altura de substrato, que foi de 8 

cm  nas calhas e de 22 cm nos vasos (Figura 2). Este fator é determinante para uma ocupação 

mais uniforme do perfil do substrato por parte das raízes, principalmente tratando-se da casca 

de arroz in natura, na qual a capacidade de retenção de água diminui significativamente 

conforme a tensão aumenta de 10 para 50 cm de coluna de água (Tabela 1).  

 

 

Figura 2: Distribuição das raízes das plantas de minitomateiro nos sistemas de cultivo de 

calhas e vasos. 

 

Pode-se observar na figura 2, que as raízes das plantas ocuparam somente a base do 

substrato no sistema de vasos, enquanto nas calhas, praticamente, toda a altura do substrato 

foi ocupada. Assim, na prática, o volume de substrato que serviu como reserva de água e de 
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nutrientes minerais e de espaço para o crescimento das raízes das plantas cultivadas nos vasos 

foi inferior aos 7 litros de capacidade do recipiente. 

 

CONCLUSÕES 

A cultivar Cereja Híbrido Wanda apresenta maior crescimento da planta, maior 

produção e tamanho médio de frutos que a cultivar Grape Híbrido Dolcetto. Porém, esta 

apresenta frutos com maior concentração de açúcares. 

As cultivares respondem de forma diferente à intensidade de desfolha do simpódio. Para 

a cultivar Cereja, é necessária a manutenção do simpódio completo para garantir maior 

crescimento e melhores respostas produtivas. Entretanto, para a cultivar do tipo Grape, a 

retirada de uma folha por simpódio pode ser realizada, sem afetar o crescimento total da 

planta e as respostas produtivas de forma significativa. 

O sistema de cultivo em calhas propicia maior crescimento da planta e dos frutos, bem 

como maior produção para ambas as cultivares mantidas com o simpódio completo. Por outro 

lado, o sistema de vasos beneficia a concentração de açúcares dos frutos. 
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5   Artigo 2: Classificação de frutos de minitomates Cereja e Grape para 

diferentes sistemas de cultivo e níveis de desfolha 
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Classificação de frutos de minitomates Cereja e Grape para diferentes sistemas de 

cultivo e níveis de desfolha 

 

RESUMO  

Com o avanço do cultivo dos minitomates, estudos referentes à classificação dos frutos 

são necessários para obtenção de um padrão de comercialização. Portanto, o objetivo do 

trabalho foi realizar a classificação, com base no tamanho de frutos de minitomates dos tipos 

Grape e Cereja, considerando os efeitos de diferentes sistemas de cultivo e níveis de desfolha. 

As plantas de minitomate das variedades Cereja Híbrido Wanda e Grape Híbrido Dolcetto 

foram cultivadas em dois sistemas fechados de cultivo sem solo (calhas e vasos), com uso de 

substrato de casca de arroz in natura, sob três diferentes intensidades de desfolha (sem 

desfolha, uma e duas folhas removidas por simpódio). Para classificação dos frutos, foram 

utilizados dois conjuntos de cinco peneiras com perfurações das malhas adaptadas para cada 

tipo de fruto. As malhas escolhidas foram: 35, 30, 25, 20 mm e coletora para Cereja, e 25, 20, 

15, 10 mm e coletora para Grape. Com o início da colheita dos frutos foram avaliadas as 

variáveis de número de frutos, peso médio e massa seca de frutos retidos em cada uma das 

peneiras, para cada uma das cultivares. Foram avaliados 8284 frutos do tipo Cereja e 8033 

frutos do tipo Grape durante sete meses de colheita. Os dados foram submetidos à análise de 

variância, regressão linear e comparação de médias, pelo teste de Tukey. A desfolha diminui a 

quantidade de frutos classificados como grandes para ambas as cultivares Cereja e Grape. O 

sistema de calhas favorece a produção de frutos da cultivar Grape classificados como grandes. 

As peneiras 1, 2 e 3 são adequadas para a classificação de frutos. É possível classificar frutos 

de minitomates com o uso de peneiras específicas para cada tipo de fruto. 

 

Palavras-chave: calha, peneiras, peso médio, Solanum lycopersicum, vaso. 
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Chery and Grape mini tomato fruits classification according different crop systems and 

desfoliate levels 

  

ABSTRACT 

With the advancement of mini tomato cultivation in recent years, studies on fruit grading are 

necessary to obtain a commercialization standard. Therefore, the objective of the work was to 

perform the grading, based on the fruit size of Grape and Cherry mini tomatoes, considering 

the effects of different cropping systems and defoliation levels. Mini tomato plants of Wanda 

Cherry Hybrid® and Dolcetto Grape Hybrid® varieties were grown in two closed soilless 

growing systems (troughs and pots), using substrate of raw rice husk, under three different 

defoliation intensities (without defoliation, removal of one and two leaves of the sympodium). 

For fruits grading, two sets of five sieves were used, with mesh drilling adapted for each type 

of fruit. The chosen meshes were: 35, 30, 25, 20 and 0 mm for Cherry, and 25, 20, 15, 10 and 

0 mm for Grape. With the beginning of the fruit harvest the variables of number of fruits, 

mean weight and dry matter of fruits retained in each of the sieves were evaluated, for each 

one of the cultivars. A total of 8284 fruits of the Cherry type and 8033 fruits of the Grape type 

were evaluated during seven months of harvest. Data were submitted to analysis of variance, 

linear regression, and comparison of means by the Tukey test. Defoliation reduces the amount 

of fruits grading as large for both Cherry and Grape cultivars. The troughs system favors the 

production of Grape cultivar fruits grading as large. The sieves 1, 2 and 3 are suitable for the 

grading of fruits. It is possible to grading fruits of mini tomatoes with the use of specific 

sieves for each type of fruit. 

 

Key words: troughs, Solanum lycopersicum, sieves, mean weight, pot. 
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INTRODUÇÃO 

Dentre os grupos de tomates (Solanum lycopersicum), recentemente, devido ao seu 

reduzido tamanho e agradável sabor, os minitomates têm conquistado espaço no mercado 

consumidor (Beckles, 2012). Em termos produtivos, as plantas de minitomates são altamente 

produtivas, alcançando até 22 kg planta-1 em ciclo de cultivo de até um ano (Mello, 2016). 

Além da elevada produtividade por unidade de área, esta especialidade de tomates atinge 

preços elevados, sendo estes, no mínimo, 20% superiores aos dos tomates convencionais 

(Caron et al., 2013).  

Em busca de maior qualidade dos frutos, tem-se buscado alternativas de manejo que 

favorecem o melhor desenvolvimento da planta e dos frutos, sendo a desfolha uma prática 

preconizada. A desfolha reduz a área foliar das plantas e com isso busca-se uma relação de 

equilíbrio entre o crescimento vegetativo e o reprodutivo da planta, por meio de uma 

adequada relação fonte/dreno (Radin et al., 2008). Além dos fatores de produção e qualidade, 

a desfolha melhora a ventilação do dossel da cultura, facilitando as práticas fitossanitárias. 

A produção de minitomates em ambiente protegido vem sendo realizada empregando o 

cultivo em vasos preenchidos com substrato, porém os produtores estão passando a utilizar o 

cultivo em sistemas de calhas, no qual o substrato é colocado diretamente nos canais de 

cultivo. No entanto, ambos os tipos de sistemas adotados têm se caracterizado como “abertos” 

em que a solução nutritiva lixiviada é perdida para o ambiente. A produção em sistema 

“fechado” de cultivo é uma alternativa promissora, pois a solução nutritiva drenada é coletada 

e reutilizada, reduzindo a ocorrência de danos ambientais, além de possibilitar economia de 

água e fertilizantes. Contudo, o substrato adequado para este tipo de sistema deve possuir 

elevado espaço de aeração e baixa atividade química. Dessa forma a casca de arroz in natura 

tem se mostrado um substrato promissor e com alto potencial de uso, podendo ser empregada 

com sucesso no cultivo do minitomateiro (Peil et al., 2014). 
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No que tange à classificação de frutos, diferente dos grupos de tomate de mesa que 

existem regras de classificação dos frutos descritas pela CEAGESP (2003) e Alvarenga 

(2013), para os minitomates ainda não foram definidos padrões de classificação referentes a 

tamanho e peso médio para fins de comercialização. A classificação é importante para os 

agricultores, pois permite a padronização do produto, resultando em maior agregação de valor 

ao produto final. Em nível acadêmico, os padrões de classificação servem para avaliação dos 

efeitos de manejo de uma cultura sobre as variáveis em análise. 

Portanto, a finalidade do trabalho foi realizar a classificação de frutos de minitomates 

dos tipos Grape e Cereja, com base no tamanho dos frutos, considerando os efeitos de 

diferentes sistemas de cultivo e níveis de desfolha, com base na hipótese de que é possível 

realizar a classificação de frutos de minitomates com a utilização de um conjunto específico 

de malhas de peneiras, respeitando o formato de cada tipo de fruto de cada tipo de cultivar de 

minitomate. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido de 31 de agosto de 2015 a 31 de maio de 2016, no Campo 

Didático e Experimental do Departamento de Fitotecnia da Faculdade de Agronomia Eliseu 

Maciel, no Campus da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), localizado no município de 

Capão do Leão, Rio Grande do Sul. A localização geográfica aproximada é latitude 31o52’ 

Sul e longitude 52o21’ Oeste, com altitude média de 13 m acima do nível do mar.  

O ensaio foi conduzido em uma casa de vegetação modelo “Teto Arco”, com estrutura 

metálica, compreendendo uma área de 210 m2 (10 x 21 m), com 4,5 m de altura máxima e 3,5 

m de pé direito, disposta no sentido Norte-Sul e coberta com filme de polietileno de baixa 

densidade (150 μm de espessura). Durante o período de execução do experimento, o manejo 
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do ambiente da estufa foi efetuado apenas por ventilação natural, mediante abertura e 

fechamento diário das janelas laterais e portas da estufa em função das condições ambientais. 

A solução nutritiva empregada foi adaptada de Rocha, Peil e Cogo (2010) e apresentava 

a seguinte composição de macronutrientes (em mmol litro-1): 12,2 de NO3
-; 1,5 de H2PO4

-; 

2,25 de SO4
-2; 1,2 de NH4

+; 6,0 de K+; 3,5 de Ca+2; 2,0 de Mg+2; e de micronutrientes (em mg 

litro-1): 3,0 de Fe; 0,5 de Mn; 0,05 de Zn; 0,15 de B; 0,02 de Cu e 0,01 de Mo. Para o preparo 

da solução nutritiva, utilizou-se água da chuva (CE = 0,0 dS m-1). Após o preparo, a 

condutividade elétrica da solução foi medida com eletrocondutivímetro digital obtendo-se o 

valor de 1,82 dSm-1. 

Foram utilizadas sementes de tomateiro das variedades Cereja Híbrido Wanda® e Grape 

Híbrido Dolcetto®. No dia 20 de julho de 2015, realizou-se a semeadura em bandejas de 

poliestireno de 128 células contendo substrato comercial, em seguida estas foram dispostas 

em sistema flutuante para fertirrigação. Quando as mudas apresentavam quatro folhas, 

realizou-se a poda da gema apical a fim de quebrar a dominância apical da haste principal e 

estimular o crescimento de hastes laterais, selecionando-se duas hastes na sequência. O 

transplante foi realizado sete dias após a poda apical, em 31 de agosto de 2015, data de início 

do experimento. 

A base para a instalação dos dois sistemas de cultivo em substrato empregados foi 

constituída por 12 canais de madeira (7,5 m de comprimento e 0,30 m de largura), dispostos 

em 6 linhas duplas, com distância entre linhas duplas de 1,2 m e distância entre linhas simples 

de 0,5 m. Os canais foram apoiados sobre cavaletes de madeira de 0,75 m de altura máxima, 

instalados de forma a proporcionar uma declividade de 3% para o escoamento da solução 

nutritiva até os reservatórios de solução, assim formando um sistema fechado de cultivo com 

reaproveitamento do lixiviado. Internamente, os canais de madeira foram revestidos com 
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filme de polietileno dupla face preto-branco, a fim de conduzir o lixiviado da solução 

nutritiva até o reservatório. 

O primeiro sistema de cultivo empregado foi em vasos, com uma planta alocada em 

cada vaso, preenchido com 7 litros de substrato na altura de 0,22 m. Os vasos foram dispostos 

sobre os canais na quantidade de 19 vasos/canal. O segundo sistema foi o cultivo em calhas, 

sendo o substrato disposto diretamente nos canais, em uma camada com dimensões de 7,5 m 

de comprimento, 0,27 m de largura e 0,08 m de altura, resultando em 8,5 litros de substrato 

para cada planta. O substrato utilizado em ambos os sistemas foi a casca de arroz in natura 

oriunda do processo de descascamento do arroz na indústria de processamento. 

Anteriormente ao transplante, o substrato foi abundantemente irrigado apenas com água 

para lavagem do mesmo. Após o transplante, este primeiro volume drenado foi descartado, 

reabastecendo-se os reservatórios com solução nutritiva. A fertirrigação foi realizada por meio 

de fitas gotejadoras com vazão de 1,6 L hora-1 e espaçamento de 0,40 m. O fornecimento da 

solução nutritiva foi realizado de forma intermitente, conforme a demanda da cultura e a 

variação das condições climáticas, com 30 min de fornecimento a cada uma ou duas horas, 

das 7 horas às 19 horas. Durante a noite, realizava-se apenas uma irrigação de 15 min, à 1 

hora da madrugada. 

A solução nutritiva foi monitorada diariamente através das medidas de condutividade 

elétrica (empregando-se um eletrocondutivímetro digital) e de pH (empregando-se um 

pHmetro digital) do drenado, sendo este mantido entre 5,5 e 6,5, através da adição de solução 

de correção à base de ácido sulfúrico (H2SO4 1N) ou hidróxido de sódio (NaOH 1N). A 

reposição de nutrientes ou de água foi realizada através da adição de soluções estoques 

concentradas ou de água da chuva estocada, mantendo-se o valor de condutividade elétrica em 

1,8 dSm-1. 

As plantas foram dispostas de maneira que a distância entre elas, dentro da linha de 

cultivo, fosse de 0,40 m, o que resultou em uma densidade de 2,9 plantas m-2, totalizando 19 

plantas por canal de cultivo, independentemente do sistema empregado. O tutoramento foi 
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feito através de uma fita de ráfia de 8 m de comprimento enroladas em ganchos suspensos 

cerca de 3,0 m acima da linha de cultivo e sustentados pela estrutura da estufa.  

A partir da emissão do primeiro cacho floral, iniciou-se a prática da desfolha, que foi 

feita periodicamente ao longo de todo ciclo de cultivo, imediatamente após a emissão de cada 

novo cacho floral (Figura 1). A desfolha foi realizada em três diferentes níveis: 0- sem 

desfolha, mantendo-se o simpódio completo (duas folhas abaixo e uma folha acima da 

inflorescência); 1- removendo-se uma folha por simpódio, através da retirada da segunda 

folha abaixo da inflorescência e permanecendo as folhas imediatamente abaixo e acima do 

cacho floral; e 2- removendo-se duas folhas por simpódio pela retirada da segunda folha 

abaixo e da folha imediatamente acima da inflorescência, permanecendo apenas a folha 

imediatamente abaixo do cacho. Ao término da colheita dos frutos de cada cacho, as folhas 

abaixo do cacho considerado também foram removidas. Os demais tratos culturais e 

fitossanitários foram efetuados na medida em que se fizeram necessários. 

Para a classificação dos frutos, foram confeccionadas cinco peneiras, utilizando-se 

caixas de papelão com 36 x 26 x 5 cm de dimensões. As perfurações foram feitas 

manualmente, utilizando um estilete afiado. Cada caixa correspondeu a uma peneira que foi 

perfurada de acordo com o formato de cada tipo de minitomate. Para o tomate Cereja seguiu-

se as recomendações de caixas descritas por Fernandes et al. (2007), considerando a forma 

redonda do fruto para a confecção das malhas das peneiras. Já para o tomate Grape, por não 

haver referências descritas, desenvolveu-se também uma sequência de cinco peneiras, porém 

com perfurações distintas, com formato retangular em função da forma oblonga do fruto. As 

malhas escolhidas para a confecção das peneiras foram: 35, 30, 25, 20 mm e coletora para 

Cereja, e 25, 20, 15, 10 mm e coletora para Grape (Figura 2).  

A colheita iniciou aos 81 dias após o transplante, em 20 de novembro de 2015 e 

estendeu-se até 31 de maior de 2016. As avaliações de classificação dos frutos foram 
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realizadas durante os sete meses de colheita. Todos os frutos colhidos das plantas 

selecionadas foram passados nas peneiras e estes contados e pesados para obtenção do 

número e do peso médio de frutos retidos em cada peneira.  

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com parcelas sub-subdivididas 

com três repetições. O fator sistema de cultivo (calhas e vasos) foi alocado na parcela, sendo 

esta considerada um conjunto de dois canais de cultivo. O fator cultivar (Cereja e Grape) foi 

alocado na sub-parcela e o fator desfolha (sem desfolha, uma e duas folhas removidas por 

simpódio) foi alocado na sub-subparcela. Os dados foram submetidos à análise de variância, 

regressão linear, e comparação de médias pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade através 

do software GENES (Cruz, 2013). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise de variância evidenciou efeitos significativos do fator sistema para a variável 

número de frutos somente para cultivar Grape, já o fator desfolha foi significativo sobre a 

variável número de frutos apenas para cultivar Cereja. O fator peneira foi altamente 

significativo para todas as variáveis analisadas para ambas as cultivares (Tabela 1). 

Não houve interação significativa entre os fatores sistema x desfolha e entre sistema x 

desfolha x peneira para nenhuma das variáveis analisadas, em ambas as cultivares. Para 

cultivar Cereja, houve interação significativa para variável número de frutos apenas entre os 

fatores desfolha x peneiras. Enquanto que para cultivar Grape, houve interação significativa 

para variável número de frutos entre os fatores sistema x peneira e entre desfolha x peneira. O 

coeficiente de variação (CV) flutuou de 12,67 a 38,19% (Tabela 1). Todas as variáveis 

analisadas seguiram distribuição normal dos erros pelo teste de Shapiro-wilk (w>p). 

O sistema de calhas não apresentou efeito significativo sobre nenhuma das variáveis 

para cultivar Cereja. No entanto, para cultivar Grape, este sistema favoreceu o 
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desenvolvimento de um maior número de frutos (Tabela 2). Essa variação de resposta entre 

cultivares pode estar atrelada às características genotípicas de cada uma delas, além de 

diferentes formatos e tamanhos de frutos, sendo que, as cultivares de minitomateiro podem 

diferir quanto ao crescimento radicular, o que implicaria em diferenças na absorção de água e 

nutrientes, e, consequentemente, nas respostas a diferentes sistemas de cultivo. 

A utilização da prática de desfolha das plantas pode ser realizada sem prejuízo ao 

número de frutos e peso médio apenas na cultivar Grape (Tabela 2).  A prática propicia 

algumas vantagens, como maior ventilação do dossel das plantas, e diminuição da ocorrência 

de pragas e doenças (Kanyomeka e Shivute, 2005). Porém, a utilização dessa prática exige 

maior disponibilidade de mão de obra. No entanto, para cultivar Cereja, a desfolha afeta o 

número de frutos produzidos. A cultivar Cereja Wanda produziu frutos com maior peso 

médio, em função disso, a demanda de fotoassimilados foi mais elevada quando comparada a 

da cultivar Grape, que produziu frutos de menor peso médio, reduzindo sua demanda por 

fotoassimilados. 

O peso médio dos frutos decresceu progressivamente à medida que a malha das peneiras 

diminuiu (Tabela 2). A maior parte dos frutos foi classificada na peneira 2, seguida pela 

peneira 3. Os frutos retidos na peneira 1 foram classificados nas primeiras colheitas, 

especialmente para os do tipo Grape. Os frutos de descarte surgiram em sua maioria nas 

últimas avaliações de colheita, mas alguns, eventualmente, eram diagnosticados desde o 

início. A irregularidade do tamanho dos frutos pode ser decorrente do efeito de temperaturas 

baixas nas primeiras colheitas ao final da primavera e, por efeito da baixa disponibilidade de 

radiação solar a partir da metade para o final do ciclo com a saída do verão e entrada no 

outono. Conforme Alvarenga (2013) temperaturas abaixo da faixa ideal por longos períodos 

de tempo e a baixa intensidade luminosa afeta o florescimento e a polinização dos frutos. 
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Os dados apresentados na Tabela 3 indicam que a desfolha diminuiu o número de frutos 

classificados na peneira 2 de ambas cultivares. Na classificação dos frutos das plantas em que 

se manteve o simpódio completo, o número de frutos classificados nas peneiras 2 e 3 foi 

semelhante. Enquanto que, nas plantas que sofreram desfolha (uma ou duas folhas 

removidas), o número de frutos classificados na peneira 2 foi significativamente inferior em 

relação à peneira 3. Não houve diferença significativa para o número de frutos de ambas as 

cultivares classificados nas peneiras 1, 4 e 5. 

Conforme a tabela 3 observou-se que a desfolha diminuiu a quantidade de frutos de 

maior tamanho e dessa forma, a manutenção do simpódio, o qual é composto pelas duas 

folhas abaixo e uma folha acima da inflorescência (Chamarro, 1995), é necessária para uma 

maior qualidade dos frutos. No entanto, cabe ressaltar que já foi comprovado o efeito benéfico 

da desfolha da parte basal do caule, abaixo dos cachos já colhidos ou dos quais já foi iniciada 

a colheita, sem prejuízos à produção e qualidade dos frutos, melhorando o manejo e 

facilitando o controle de pragas e doenças (Kim et al., 2014; Silva et al., 2011). 

 Para a cultivar Cereja, os dados de peso médio foram distintos para as peneiras 1, 2 e 

3, não havendo diferenças significativas entre as peneiras 4 e 5 para as plantas sem desfolha e 

com uma folha removida (Tabela 3). Nas plantas com duas folhas removidas, o peso médio 

dos frutos difere entre cada umas das peneiras. Para a cultivar Grape, os dados de peso médio 

apresentaram diferença significativa para todas as peneiras nas plantas com uma e duas folhas 

removidas, sendo que nas plantas sem desfolha, os frutos classificados nas peneiras 4 e 5 não 

diferem entre si quanto seu peso médio.  

 Apenas para cultivar Grape, a interação sistema x peneira foi significativa (Tabela 4). 

O sistema de calhas favoreceu o desenvolvimento de um maior número de frutos classificados 

na peneira 2, enquanto que o sistema de vasos aumentou o número de frutos classificados na 
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peneira 3. O peso médio de frutos variou de forma decrescente à medida que diminuía o 

tamanho da malha das peneiras de classificação para ambos os sistemas de cultivo. 

Levando em consideração apenas a classificação de modo geral (Tabela 5), houve maior 

concentração de frutos classificados na classe de frutos médios, com 50,07 e 51,21%, seguido 

pelos da classe grande, com 34,39 e 39,32%, para Cereja e Grape, respectivamente. As classes 

de frutos que apresentaram menores porcentagens foram os frutos considerados gigantes para 

Cereja, com apenas 2,23%, e os frutos considerados descartes para Grape, com 1,18%. 

Menezes et al. (2012) obtiveram resultados similares ao avaliar a cultivar Carolina de 

minitomate do tipo Cereja em sistema orgânico de produção, obtendo a maior porcentagem 

dos frutos classificados como médios e a menor como gigantes. 

A classificação dos frutos do tomate Cereja apresentou respostas similares aos 

resultados obtidos por Fernandes et al. (2007), tendo-se variação de dois gramas a menos, em 

média, no peso médio correspondente a cada classe. Para os frutos da classe gigantes foi 

obtido peso médio maior que 18 g, para os frutos grandes entre 13 e 18 g, a classe dos médios 

entre 8 e 13 g e os frutos pequenos entre 5 e 8 g (Tabela 5). Em seu trabalho Mazuela et al. 

(2012) obteve peso médio de frutos variando de 9,8 a 10,6 g fruto-1 com diâmetros de fruto 

variando de 25,4 a 27 cm, ou seja, estes frutos representam a classe dos médios referente a 

peneira 3 de classificação, estando estes dados em consonância com os dados obtidos neste 

ensaio. Porém, cabe ressaltar que podem ocorrer variações decorrentes do próprio material 

genético utilizado, assim como por variações do peso específico dos frutos. 

A classificação internacional (CODEX, 2006) define como exigência o tamanho 

mínimo de 15 mm de diâmetro para tomates Cereja e cocktail, sendo que não podem ser 

encontrados mais do que 10% de frutos com 5 mm maiores ou menores do que os da classe 

definida. Especificamente para os frutos do tipo Grape não foram encontradas referências de 

classificação dos frutos, tanto em normas nacionais como internacionais. Porém sabe-se da 
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existência de máquinas de classificação para este tipo de fruto, sem atentar para normas 

específicas de classes e tamanhos. Portanto, este é o primeiro estudo desenvolvido com 

metodologia de classificação de frutos do tipo Grape. 

Independentemente da cultivar ou tipo de fruto, é possível realizar a classificação dos 

frutos por classes de acordo com seu tamanho e peso médio, visto que as variáveis são 

dependentes entre si, levando em consideração a regressão linear positiva significativa 

(p<0,001) entre o tamanho dos frutos e seus pesos médios. Para ambas as cultivares, os 

coeficientes de determinação foram R² = 0,93. Souza et al. (2012) observaram a correlação 

entre caracteres de produção e qualidade de frutos de tomates de mesa e constataram 

correlação positiva e significativa entre os caracteres de peso médio e diâmetro dos frutos. 

Dessa forma, podemos comprovar que existe relação entre as variáveis de tamanho e peso 

médio dos frutos, a fim de utilização das variáveis para fins de classificação. 

Em relação aos frutos aceitos pelo mercado consumidor, para os minitomates do tipo 

Cereja, acreditasse que os frutos com peso mínimo de até 8 g sejam aceitos, enquanto que 

para os do tipo Grape frutos com até 5 g estejam dentro do padrão adequado de 

comercialização. Ou seja, os frutos compreendidos dentro das classes de frutos gigantes, 

grandes e médios para ambas as cultivares. 

 

CONCLUSÕES 

A desfolha diminui a quantidade de frutos classificados como grandes para ambas as 

cultivares Cereja e Grape. O sistema de calhas favorece a produção de frutos da cultivar 

Grape classificados como grandes. As peneiras 1, 2 e 3 são adequadas para a classificação de 

frutos dentro dos padrões de aceitação do mercado consumidor. É possível classificar frutos 

de minitomates com o uso de peneiras específicas para cada tipo de fruto. 
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Figura 1. Níveis de desfolha aplicados na cultura do minitomateiro. 0) Sem desfolha. 1) Uma folha removida 

por simpódio. 2) Duas folhas removidas por simpódio. 
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Figura 2. Peneiras utilizadas para a classificação dos minitomates por ordem de maior para menor diâmetro ou 

tamanho de perfurações. A: Peneiras sobrepostas; B:caixas para classificação do tomate tipo Cereja e C: caixas 

para classificação do tomate tipo Grape. 
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Tabela 1. Quadrado médio da análise de variância (ANOVA) para as variáveis número de frutos classificados 

por peneira e peso médio dos frutos em cada peneira em relação os fatores sistemas (Sist), desfolha (Desf), 

peneiras (Pen) e suas interações para duas cultivares de minitomateiro 

Fatores 
  Cereja Wanda 

 

Grape Dolcetto 

 

N° Frutos Peso Médio 

 

N° Frutos Peso Médio 

Sist   35ns 0,113ns   7200** 0,032ns 

Desf 

 

5059*** 1,908ns 

 

1150ns 1,041ns 

Peneira   170079*** 973,311*** 

 

203295*** 429,445*** 

Sist*Desf 

 

105ns 1,806ns 

 

298ns 0,523ns 

Sist*Peneira 

 

903ns 2,421ns 

 

3094* 0,013ns 

Desf*Peneira 

 

5890*** 1,187ns 

 

2429* 1,547ns 

Sist*Desf*Peneira   211ns 2,232ns   414ns 1,757ns 

Erro   616 1,833 

 

1127 0,975 

Média   92,04 10,69   87,92 6,32 

CV%   26,96 12,67   38,19 15,62 

* significativo (p<0,05); ** significativo (p<0,01); *** significativo (p<0,001); ns não significativo (p>0,05). 
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Tabela 2. Fatores sistemas de cultivo, níveis de desfolha e peneiras de classificação e seus efeitos sobre as 

variáveis de número de frutos e peso médio de frutos de duas cultivares de minitomateiro 

Fatores 

Cereja   Grape 

N° frutos 

peneira-1 

Peso Médio 

(g fruto-1) 
  

N° frutos 

peneira-1 

Peso Médio 

(g fruto-1) 

Sistema 

     Calha 92,68ns 10,72ns 

 

96,87 A 6,34ns 

Vaso 91,42 10,65 

 

78,98 B 6,30 

Desfolha 

     0 104,87 A 10,90ns 

 

92,03ns 6,30ns 

1 92,37 AB 10,76 

 

90,93 6,52 

2 78,90 B 10,41   80,8 6,15 

Peneira 

     1 10,28 D 21,38 A 

 

6,28 C 13,28 A 

2 158,28 B 14,12 B 

 

175,50 B 8,72 B 

3 230,44 A 9,69 C 

 

228,56 A 5,71 C 

4 33,78 C 5,38 D 

 

27,33 C 3,00 D 

5 27,44 CD 2,87 E   1,94 C 0,88 E 

Média 92,04 10,69   87,92 6,32 

CV % 26,96 12,67   38,19 15,62 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (p<0,05);  
ns: não significativo a 5% de probabilidade. 
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Tabela 3. Interação entre os fatores desfolha e peneira (DesfPen) para as variáveis de número de frutos 

classificados por peneira e peso médio dos frutos em cada peneira para duas cultivares de minitomateiro 

Interação 

Desf*Pen 

Cereja Wanda  Grape Dolcetto 

N° frutos 

peneira-1 

Peso Médio 

(g fruto-1) 
  

N° frutos 

peneira-1 

Peso Médio 

(g fruto-1) 

0 

1 14,50 D 21,28 A 
 

6,17 C 13,28 A 

2 225,83 A 14,67 B 
 

211,33 A 9,20 B 

3 214,83 A 10,09 C 
 

205,50 AB 5,61 C 

4 33,83 D 5,45 D 
 

29,83 C 2,43 DE 

5 35,33 D 3,00 DE   1,83 C 1,00 E 

1 

1 9,17 D 21,21 A 
 

8,17 C 14,17 A 

2 157,50 B 14,59 B 
 

178,17 AB 8,54 B 

3 235,33 A 9,81 C 
 

244,17 A 5,77 C 

4 36,17 D 5,22 DE 
 

27,00 C 3,17 D 

5 23,67 D 2,95 DE   2,67 C 0,93 E 

2 

1 7,17 D 21,64 A 
 

4,50 C 12,44 A 

2 91,50 C 13,11 B 
 

137,00 B 8,43 B 

3 241,17 A 9,15 C 
 

236,00 A 5,74 C 

4 31,33 D 5,47 D 
 

25,17 C 3,39 D 

5 23,33 D 2,66 E 
 

1,33 C 0,72 E 

Média 92,04 10,69   87,92 6,32 

CV% 26,96 12,67   38,19 15,62 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 
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Tabela 4. Interação entre os fatores sistema e peneira para as variáveis número de frutos classificados por 

peneira e peso médio dos frutos em cada peneira somente para cultivar de minitomateiro Grape 

Interação 

Sist*Pen 

Grape Dolcetto 

N° frutos peneira-1 Peso Médio (g fruto-1) 

Calha 

1 7,00 C 13,34 A 

2 206,22 A 8,73 B 

3 240,44 A 5,74 C 

4 28,67 C 3,04 D 

5 2,00 C 0,86 E 

Vaso 

1 5,56 C 13,26 A 

2 144,78 B 8,72 B 

3 216,67 A 5,68 C 

4 26,00 C 2,95 D 

5 1,89 C 0,90 E 

Média 87,92 6,32 

CV% 38,19 15,62 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 
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Tabela 5. Classificação de frutos de minitomates de acordo com o diâmetro das perfurações, classe, peso médio, 

número de frutos avaliados e suas porcentagens correspondentes a cada peneira de classificação 

Cultivar Peneira 
Tamanho perfurações 

(mm) 
Classe 

Peso médio 

fruto (g) 

N° frutos 

avaliados 

% de frutos 

peneira-1 

Cereja 

1 maior que 35 Gigante >18 185 2,23% 

2 entre 30 - 35 Grande entre 13 - 18 2849 34,39% 

3 entre 25 - 30 Médio entre 8 - 13 4148 50,07% 

4 entre 20 - 25 Pequeno entre 5 - 8 608 7,34% 

5 menor que 20 Descarte <5 494 5,96% 

Grape 

1 maior que 25 x 50 Gigante >12 173 2,15% 

2 entre 20 - 25 x 50 Grande entre 8 - 12 3159 39,32% 

3 entre 15 - 20 x 50 Médio entre 5 - 8 4114 51,21% 

4 entre 10 -  15 x 50 Pequeno entre 2 - 5 492 6,12% 

5 menor que 10 x 50 Descarte <2 95 1,18% 
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6   Artigo 3: Limiar de radiação solar e crescimento do minitomateiro no 

outono-inverno do Sul do Brasil 

(Segundo Normas da Revista Agronomy Journal) 
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Limiar de radiação solar e crescimento do minitomateiro no outono-inverno do Sul 

do Brasil 

 

RESUMO 

De maneira genérica, se indica o valor de 8.46 MJ m-2 d-1 como limiar de radiação para 

hortaliças de clima tropical e subtropical, mas trabalhos apontam que o minitomateiro pode 

ser cultivado sob condições de baixa radiação solar em estufa. Portanto, é necessário 

estabelecer o real limite trófico para este grupo de tomates, sendo o objetivo, definir a 

influência da temperatura e da radiação solar sobre o crescimento das plantas e encontrar o 

menor valor de radiação solar em que ocorra acúmulo significativo de massa seca pelas 

plantas em condições de baixa radiação solar e temperatura. O ensaio foi conduzido em estufa 

durante as estações de outono/inverno no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Foram 

utilizadas as cultivares de minitomates Cereja Híbrido Wanda® e Grape Híbrido Dolcetto®. 

Dezenove coletas de plantas foram realizadas periodicamente para análise e obtenção das 

variáveis massa seca, área foliar, número de folhas, altura de planta, taxas de crescimento 

absoluto e relativo, para posterior relação com os dados de radiação solar e temperatura. Os 

resultados foram submetidos à análise de variância, regressão e teste de agrupamento. As 

cultivares Cereja e Grape apresentaram respostas semelhantes à variação da radiação solar e 

da temperatura. Porém a cultivar Cereja apresentou maior área foliar e crescimento. A 

temperatura apresentou influência indireta sobre o metabolismo das plantas, enquanto a 

radiação solar incidente exerceu influência direta sobre todas as variáveis de crescimento. O 

limiar de radiação solar para ambas cultivares de minitomateiro é de 3.63 MJ m-2 d-1. 

 

 

 



86 
 

 

 

Ideias centrais 

• O principal fator meteorológico para crescimento do minitomateiro é a radiação solar. 

• O limiar de radiação solar  para o minitomateiro é inferior à 8,4 MJ m-2 d-1. . 

 

INTRODUÇÃO 

O tomate (Solanum lycopersicum), hortaliça de fruto mais consumida no Brasil, tem 

garantido a renda de muitos produtores, principalmente na agricultura familiar, por se tratar de 

uma cultura altamente produtiva. Entre os grupos de tomates, os minitomates têm ganhado 

espaço no mercado nos últimos anos, devido ao seu sabor considerado único, com elevado 

teor de sólidos solúveis totais e ampla versatilidade culinária (Beckles, 2012). Apesar de 

produzirem frutos pequenos, as plantas de minitomates são altamente produtivas, atingindo 

até 22 kg planta-1 (Mello, 2016) em ciclos de cultivo de até um ano. Além da alta 

produtividade por unidade de área, esta especialidade de tomates atinge preços elevados, de 

no mínimo 20% superiores aos dos tomates convencionais (Caronet al., 2013). 

Caracteristicamente o tomateiro é uma cultura de clima tropical de altitude, subtropical 

ou temperado, seco e com luminosidade elevada. Requer termoperiodicidade diária, 

temperaturas diurnas entre 20 ºC e 25 ºC, e, noturnas entre 13 ºC e 18 ºC são ideais. 

Temperaturas abaixo de 10 °C por longos períodos de tempo afetam a absorção de água e 

nutrientes, e reduzem o metabolismo da planta, consequentemente reduzindo sua taxa de 

crescimento (Alvarenga, 2013). 

No Rio Grande do Sul, o tomateiro é cultivado tradicionalmente na safra de primavera, 

quando as condições de temperatura do ar e de radiação são as mais adequadas para o 

crescimento das plantas. Porém, os preços mais elevados desta hortaliça, historicamente, 

ocorrem no outono quando há dificuldades para o seu cultivo, devido, primeiramente, às 

elevadas temperaturas do início do outono e, logo, às baixas temperaturas do final desta 
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estação, associadas à menor disponibilidade radiativa do período. 

De maneira genérica, indica-se que o limite mínimo de radiação solar para hortaliças de 

clima tropical e subtropical seja de 8.46 MJ m-2 d-1 (FAO, 2013). Para a região de Pelotas, os 

meses de outono/inverno, caracteristicamente, apresentam valores abaixo deste limite. O 

conceito de limite trófico (limiar de radiação) se refere ao valor mínimo acumulado de 

radiação solar diária para que a produção de carboidratos pela fotossíntese seja suficiente para 

promover acúmulo de massa seca expresso em crescimento pela cultura. Isto é, na ausência de 

radiação solar suficiente, as plantas não acumulam massa seca e, consequentemente, não 

crescem e se desenvolvem adequadamente, o que já foi constatado por Andriolo et al. (2004) 

para tomateiro salada em ambiente protegido no inverno de Santa Maria, RS.  

No Rio Grande do Sul/Brasil, o período de inverno é crítico para a produção de tomate, 

uma vez que a temperatura do ar e a radiação solar ficam abaixo dos limites considerados 

ideais para o bom desenvolvimento da cultura. Porém, Albuquerque Neto e Peil (2012) e Rosa 

(2015) observaram o adequado crescimento e boa produtividade da cultura do minitomateiro 

em experimentos conduzidos em estufas plásticas no outono/inverno de Pelotas. Portanto, os 

resultados das pesquisas desses autores sugerem que as baixas temperaturas observadas em 

ambiente protegido não representam fator limitante ao crescimento da cultura e que o limite 

trófico para minitomateiro seja abaixo daquele indicado pela literatura para hortaliças de 

clima tropical e subtropical. Isso pode estar associado ao pequeno tamanho dos frutos do 

minitomateiro, indicando uma menor demanda de drenos da planta.  

Considerando o avanço da cultura do minitomateiro no Estado, e as hipóteses de que a 

radiação solar acumulada exerce maior influência do que a temperatura sobre o crescimento 

da cultura em condições de ambiente protegido no inverno; o limite trófico para a cultura do 

minitomateiro é inferior ao definido de maneira genérica para as hortaliças de clima 

subtropical (8,4 MJ m-2 dia-1); cultivares de minitomate do tipo cereja e do tipo grape 
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respondem diferentemente às questões propostas. Objetivou-se definir a influência relativa da 

temperatura e da radiação solar sobre o crescimento das plantas de minitomateiro em cultivo 

protegido e encontrar o menor valor de radiação solar em que ocorra acúmulo significativo de 

massa seca pelas plantas em condições de baixa radiação solar e temperatura. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido de 27 de abril a 22 de agosto de 2016, no Campo Didático 

e Experimental do Departamento de Fitotecnia da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, no 

Campus da Universidade Federal de Pelotas (31o52’S - 52o21’W), localizado no município de 

Capão do Leão, RS. O clima dessa região caracteriza-se como subtropical úmido ou 

temperado, de chuvas bem distribuídas e verão quente, pela classificação cfa de Köppen 

(Kuinchtner e Buriol, 2001). 

O ensaio foi conduzido em uma estufa modelo “Arco Pampeana”, com estrutura 

metálica, compreendendo área de 210 m2 com 4,5 m de altura máxima e 3,5 m de pé direito, 

disposta no sentido Norte-Sul. Apresenta cobertura com filme de polietileno de baixa 

densidade (150 μm de espessura). O solo apresentava-se nivelado e coberto com filme de 

polietileno dupla face (branco/preto) de 150 μm de espessura, com a face branca exposta. 

Durante o período de execução dos experimentos, o manejo do ambiente da estufa foi 

efetuado apenas por ventilação natural, mediante abertura e fechamento diário das janelas 

laterais e portas da estufa, às 8 horas e às 14 horas, respectivamente. Em dias em que 

ocorreram baixas temperaturas, precipitação e/ou ventos muito fortes ou alta umidade relativa 

do ambiente externo, a estufa permaneceu fechada. 

A solução nutritiva empregada foi adaptada de Rocha et al. (2010) para este ensaio, com 

a seguinte composição de macronutrientes (mmol litro-1): 12,2 de NO3
–; 1,5 de H2PO4

–; 2,25 

de SO4
–2; 1,2 de NH4

+; 6,0 de K+; 3,5 de Ca+2; 2,0 de Mg+2; e micronutrientes (mg litro-1), 3,0 
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de Fe; 0,5 de Mn; 0,05 de Zn; 0,15 de B; 0,02 de Cu e 0,01 de Mo. Para o preparo da solução 

nutritiva, utilizou-se água da chuva (CE = 0,0 dS m-1). Após o preparo, a condutividade 

elétrica (CE) da solução foi medida com eletrocondutivímetro digital e mantida entre 1.80 e 

2.00 dSm-1. 

Foram utilizadas sementes de tomateiro variedade Cereja Híbrido Wanda® e Grape 

Híbrido Dolcetto®. No dia 17 de março de 2016, realizou-se a semeadura em cubos de 

espuma fenólica de 2,5 x 2,5 x 3,0 cm, dispostos em sistema flutuante para fertirrigação. Na 

fase de produção de mudas, utilizou-se a mesma solução nutritiva descrita anteriormente na 

concentração de 50%, mantendo-se uma lâmina de solução de aproximadamente 5,0 cm de 

altura.  

Quando as mudas apresentavam quatro folhas, realizou-se a poda da gema apical a fim 

de quebrar a dominância apical da haste principal e estimular o crescimento das hastes 

laterais, que seriam selecionadas na sequência. O transplante foi realizado sete dias após a 

poda apical, em 27 de abril de 2016, data de início do experimento.  

A técnica de cultivo hidropônico utilizada foi a NFT (técnica do fluxo laminar de 

nutrientes). O sistema foi constituído por 12 canais de madeira (7,5 m de comprimento e 0,35 

m de largura), dispostos em 6 linhas duplas, com distância entre linhas duplas de 1,2 m e 

distância entre linhas simples de 0,5 m. Os canais foram apoiados sobre cavaletes 

galvanizados de 0,5 m de altura máxima, instalados de forma a proporcionar uma declividade 

de 2% para o escoamento da solução nutritiva até o reservatório. Internamente, os canais de 

madeira foram revestidos com filme de polietileno dupla face preto e branco. 

Cada canal foi dividido em três parcelas de 2,5 m em que as cultivares foram 

distribuídas através de sorteio aleatório. Foram transplantadas cinco plantas em cada parcela, 

totalizando 15 plantas por canal. As plantas foram dispostas de maneira que a distância entre 

elas fosse de 0,50 m, o que resultou na densidade de 2,35 plantas m-2. A condução das plantas 
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foi com duas hastes laterais, selecionadas na fase de mudas. As demais brotações axilares 

foram removidas periodicamente. O tutoramento foi feito através de uma fita de ráfia presa 

em linha de arame disposta cerca de 3,0 m acima da linha de cultivo e sustentada pela 

estrutura da estufa. 

Um conjunto moto-bomba impulsionava a solução para a extremidade de maior cota 

dos canais através de um cano de PVC de 25 mm, na vazão de 4 L min-1. A partir desse ponto, 

devido à declividade, a solução nutritiva percorria a base dos canais de cultivo, formando uma 

lâmina fina, e, após passar pelas raízes, retornava para o reservatório, formando um sistema 

fechado. O fornecimento da solução nutritiva foi realizado de forma intermitente, de 15 

minutos a cada hora das 08 às 17 horas, e uma única vez durante a noite, à 01hora da 

madrugada. 

A coleta das plantas teve inicio no dia do transplante, quando se procedeu a avaliação 

de 10 plantas de cada cultivar. A partir do sétimo dia após o transplante, foram coletadas 

periodicamente as três plantas centrais de uma parcela de cada cultivar, dispensando-se as 

plantas de bordadura, totalizando 19 coletas (mudas + 18 coletas pós-transplante). As 

variáveis analisadas foram: número de folhas emitidas, sendo consideradas aquelas com mais 

de 0.05 m de comprimento; altura de planta; produção total de massa fresca aérea; e área 

foliar medida em equipamento medidor de área foliar (LI-3100C). Posteriormente, para 

obtenção da massa seca aérea, o material foi seco em estufa com circulação forçada de ar (65 

°C). As variáveis taxa de crescimento absoluto (TCA) e taxa de crescimento relativo (TCR) 

foram calculadas conforme método descrito por Benincasa (2003). 

A radiação solar global incidente no interior da estufa foi obtida por meio de tubo 

solarímetro instalado no interior do ambiente protegido, sobre o dossel da cultura, sendo os 

dados armazenados por um sistema de aquisição de dados (datalogger), obtendo-se os valores 

diários de radiação solar incidente (Gi). A radiação solar global no exterior da estufa (Go) foi 
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obtida a partir dos dados registrados pela Estação Agroclimatológica de Pelotas, localizada a 

aproximadamente 1000 m do local do experimento. A partir das medidas sequenciais das 

variáveis analisadas, o crescimento das plantas foi avaliado, relacionando-o com a radiação 

solar global incidente acumulada no período (Gi) e as médias dos valores de Gi. 

O delineamento experimental empregado foi inteiramente casualizado, sendo realizado 

em esquema fatorial. O primeiro fator foi relativo às cultivares (Cereja Wanda e Grape 

Dolcetto), e o segundo fator relativo à radiação solar incidente sobre a cultura (19 coletas, 

portanto, 18 níveis do fator radiação. Os dados foram submetidos à análise de variância, 

regressão linear múltipla stepwise, regressão linear simples e teste de agrupamento Scott 

Knott, com utilização dos programas computacionais estatísticos SAS/STAT software (SAS 

Institute, 2011) e GENES (Cruz, 2013). 

 

RESULTADOS 

Ao final do período experimental, a radiação solar acumulada no ambiente externo e a 

incidente sobre a cultura foram respectivamente de 986,58 MJ m-2 e 628,72 MJ m-2. Durante o 

período de avaliação, em apenas 12 dias de um total de 118 dias (10%), a média de radiação 

solar incidente diária sobre o dossel das plantas no interior da estufa, manteve-se igual ou 

superior ao valor de 8.46 MJ m-2 d-1 (Figura 1), que é considerado o limite trófico para cultura 

do tomateiro e demais hortaliças de clima tropical e subtropical.  

Os valores mais altos de radiação solar diária, acima do limite trófico no interior da 

estufa, foram encontrados no início do experimento, na estação do outono, durante a qual a 

radiação solar vai diminuindo gradativamente até a data do solstício de inverno, e, 

posteriormente, ao final do experimento ao final da estação do inverno, em que a radiação 

solar vai aumentando progressivamente em sentido ao solstício de verão. Por outro lado, no 

exterior da estufa (Figura 1), durante todo o ciclo de cultivo, ocorreram 56 dias (48%) de 
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radiação solar considerada adequada. A transmissividade média do plástico de cobertura foi 

de 64%. 

Em relação à temperatura do ar, as observações indicam temperaturas mínimas críticas 

ao desenvolvimento da cultura, sendo que, ocorreram valores iguais ou inferiores a 5°C em 

alguns dias. A temperatura máxima variou entre 14 e 37 °C, ocorrendo apenas três dias de 

temperatura acima de 35 °C. A temperatura média, em compensação, manteve-se dentro dos 

valores adequados, entre 11°C e 27°C. 

A análise de variância (Tabela 1) evidenciou efeito da interação cultivar x radiação para 

todas as variáveis analisadas, porém para as variáveis altura de plantas e taxa de crescimento 

relativo, o fator simples cultivar não apresentou efeito significativo. O coeficiente de variação 

(CV) flutuou de 3.76 a 74.50%. Todas as variáveis analisadas seguiram distribuição normal 

dos erros pelo teste de Shapiro-wilk (w>p).  

A análise de regressão linear múltipla stepwise (Tabela 2) demonstrou o grau de efeito 

dos elementos radiação solar acumulada e temperatura do ar sobre as variáveis analisadas. 

Este modelo estatístico indicou que os elementos temperatura média e temperatura máxima 

apresentam reduzida influência no crescimento da cultura do minitomateiro com valores de R2 

parcial inferiores a 0.0234. A temperatura mínima foi excluída pelo modelo por não 

apresentar influência sobre as variáveis analisadas. Para cultivar Cereja, houve influência da 

temperatura média sobre a massa seca aérea e o número de folhas planta-1, enquanto que para 

cultivar Grape houve influência da temperatura máxima apenas sobre a variável de massa seca 

aérea. Assim, constatou-se que o fator radiação solar incidente foi o principal fator de 

influência sobre as variáveis analisadas, visto que, os valores de R2 parciais e R² dos modelos 

significativos foram superiores a 0.88.  

Os valores do Coeficiente de Mallows [C(p)] ficaram relativamente próximos ou abaixo 

do número de parâmetros do modelo (p+1). Tendo-se por base a análise de regressão linear 
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múltipla de stepwise, que indicou a radiação solar incidente acumulada ao longo do ciclo 

como o principal fator de influência sobre as variáveis analisadas, realizou-se análise de 

regressão linear das variáveis dependentes somente em relação a esta (Figura 2). 

O crescimento inicial de ambas cultivares até, aproximadamente, a quinta/sexta 

avaliação ocorreu de forma similar para todas as variáveis. A partir da sétima avaliação, a 

cultivar Cereja destacou-se, apresentando resultados superiores para acúmulo de massa seca, 

expansão de área foliar e número de folhas emitidas. Apenas a altura de plantas foi similar 

para ambas as cultivares durante todas as coletas (Figura 2). 

Assim, ao final do período experimental, a cultivar Cereja apresentou maior 

crescimento expresso em maior acúmulo de massa seca aérea, expansão de área foliar e 

número de folhas emitidas em relação à cultivar Grape (Figura 2). Para cada unidade de 

radiação solar incidente, a cultivar Cereja acumulou 0.589 g planta-1 de massa seca; expandiu 

27.05 cm² de área foliar; e emitiu 0.109 folhas planta-1. A cultivar Grape acumulou 0.370 g 

planta-1 de massa seca, expandiu 14.65 cm² de área foliar e emitiu 0.085 folhas planta-1 a cada 

unidade de radiação solar incidente. A altura de planta foi similar para ambas cultivares, 

sendo 0.369 e 0.378 cm planta-1 acrescidos para cada unidade de radiação solar incidente para 

cultivar Cereja e Grape, respectivamente. 

Ao final do período experimental, a cultivar Cereja acumulou 353.83 g planta-1 de 

massa seca, aproximadamente 40% a mais que a cultivar Grape, que acumulou 212.10 g 

planta-1. A emissão de folhas e a área foliar da cultivar Cereja também foram superiores, 28% 

e 48%, respectivamente, atingindo 74 folhas planta-1 e área foliar de 14492.95 cm² planta-1, 

enquanto a cultivar Grape emitiu 54 folhas planta-1 e acumulou 7600.42 cm² planta-1 de área 

foliar. 

Porém, em relação à altura de plantas, ao final do experimento a cultivar Cereja atingiu 

215 cm planta-1 e a cultivar Grape 219 cm planta-1. Nota-se que a cultivar Grape apresentou 
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maior comprimento de entrenó, uma vez que emitiu um menor número de folhas e atingiu 

altura de planta superior a da cultivar Cereja, que emitiu 20 folhas a mais. 

Na Figura 2 A, nos valores acumulados de 325 e 392 MJ m-2 de radiação solar, observa-

se que ocorreram pausas de incremento de massa seca para ambas as cultivares. Estes 

momentos correspondem aos períodos 57-63 e 76-79 dias após transplante (DAT), 

respectivamente, em que os ganhos de massa seca foram de 0.33 e 0.47 g planta-1 para a 

cultivar Cereja e 0.34 e 0.00 g planta-1 para Grape (Tabela 3). Assim, pode-se considerar que 

não houve acúmulo significativo de massa seca nas plantas nestes dois períodos de avaliação, 

sendo que as médias de radiação solar incidente diária, nestes casos, foram de 3.12 e 3.22 MJ 

m-2 d-1, respectivamente, (Tabela 3). 

Nos períodos 1-7, 8-14 e 15-21 DAT, os valores de incremento de massa seca também 

foram baixos, apesar das maiores médias de radiação solar diária incidente(respectivamente, 

7.93; 5.38 e 4.90 MJ m-2 d-1), sendo significativamente iguais aos valores dos períodos 57-63 

e 76-79 DAT, em que ocorreu menor incidência de radiação solar diária (Tabela 3).  

O terceiro menor valor médio de radiação solar diária incidente foi de 3.63 MJ m-2 d-1, 

entre 29-35 DAT (Tabela 3), porém para este valor de radiação as plantas apresentaram um 

incremento de 6.46 e 5.57 g  planta-1para as cultivares Cereja e Grape, respectivamente. 

Estatisticamente, o ganho de massa obtido para este valor médio diário de radiação equipara-

se aos valores de até 4.83 MJ m-2 d-1 pelo teste de agrupamento de Scott-Knott. 

A TCA seguiu regressão linear crescente, sendo a cultivar Cereja mais eficiente no 

incremento diário de massa seca aérea, com 0.071 g d-1, enquanto a cultivar Grape 

incrementou 0.041 g d-1 (Figura 3). Em relação à TCR, ambas cultivares apresentaram 

incremento de 0.001 g d-1 de massa seca, sendo a regressão linear desta variável descrescente. 
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Assim como observado na Tabela 3, observa-se na Figura 3 que entre 57-63 e 76-79 

DAT não ocorreu incremento de massa seca para TCA e TCR para ambas as cultivares, em 

função da baixa radiação solar incidente nestes períodos de avaliação (3.12 e 3.22 MJ m-² d-¹). 

 

DISCUSSÃO 

Caracteristicamente, nos meses de maio a julho, a radiação solar média diária disponível 

no interior de ambientes protegidos fica abaixo do limite trófico indicado para cultura do 

tomateiro (8.46 MJ m² d-1), conforme observado na Figura 1 e descrito por Estefanel et al. 

(1998). Externamente ao ambiente protegido, a radiação solar atingiu valores maiores. Essa 

diferença ocorre devido ao material de cobertura da estufa, cuja transmissividade não é de 

100%. A transmissividade do material varia de acordo com sua composição, tempo de uso, 

presença de condensação e sujeira. Neste ensaio, a transmissividade à radiação solar global da 

cobertura da estufa foi de 64%, corroborando com os dados encontrados por Reis et al. 

(2012). 

Na região sul do Brasil, nos meses de outono e inverno, caracteristicamente, ocorrem 

baixas temperaturas associadas à ocorrência de geadas, e o tomateiro não tolera esse tipo de 

intempérie, não sendo possível a produção a campo desta cultura nesta época do ano. A única 

alternativa viável de produção seria o cultivo em ambiente protegido conforme já observado 

em trabalhos realizados por Albuquerque Neto e Peil (2012) com sete diferentes genótipos de 

minitomate e Rosa (2015) com uma cultivar do tipo Grape. Dessa forma, fica evidenciado a 

possibilidade de produção de minitomates em condições de baixa incidência de radiação solar 

e temperatura. Isso possivelmente devido a reduzida demanda por fotoassimilados para 

produção de pequenos frutos entre 7 e 30 g, quando comparados aos tomates salada em que os 

frutos são pelo menos 10 vezes maiores (>70 g). 

Através da análise de regressão linear múltipla stepwise (Tabela 2), observou-se o grau 

de efeito dos fatores radiação solar e temperatura sobre as variáveis analisadas. Esta análise é 
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muito utilizada para processamento de dados que envolvam elementos meteorológicos, uma 

vez que realiza o ajuste do modelo construindo uma sequência de modelos de regressão, 

incluindo ou excluindo os fatores de influência, um a um (Lyra et al., 2011). O critério de 

inclusão ou exclusão é baseado no teste F parcial (p < 0,05). Os coeficientes de determinação 

(R²) e o coeficiente de Mallows (C(p)) são critérios quantitativos que demonstram a 

confiabilidade e a precisão estatística dos dados (Teixeira et al., 2013). Portanto, conforme os 

dados observados na Tabela 2, que indicam valores de R2 superiores a 0.91, aliados aos baixos 

valores de C(p), observou-se um adequado ajuste das equações estatísticas e boa precisão na 

estimativa dos coeficientes da regressão. 

Segundo Paiva e Oliveira (2006), a temperatura tem influência indireta sobre o 

crescimento das plantas por meio do controle das taxas metabólicas, sendo que as 

temperaturas mais elevadas favorecem a respiração e a fotorrespiração. Da mesma forma, a 

produção de primórdios foliares também é propiciada pela ocorrência de altas temperaturas, 

enquanto que a radiação solar favorece a produção de fotoassimilados, que promovem tanto a 

produção de primórdios foliares quanto apicais (Chamarro, 1995). O efeito da temperatura 

média sobre o número de folhas e massa seca, e da temperatura máxima sobre a massa seca 

não foi o mesmo entre as cultivares (Tabela 2), provavelmente, isso esteja atrelada à 

variabilidade genética. Portanto a cultivar Cereja adaptou-se melhor às temperaturas mais 

baixas, visto que emitiu um maior número de folhas. 

Para o adequado crescimento do tomateiro é necessário que as temperaturas noturnas 

sejam significativamente inferiores às diurnas, porém temperaturas muito baixas por períodos 

de tempo prolongado (alguns dias) comprometem o desenvolvimento da cultura e/ou causam 

algum tipo de injúria (Katsoulas e Kittas, 2008). Apesar de terem ocorrido temperaturas 

baixas (<5 °C), estas não permaneceram por mais do que 10 horas, no período compreendido 

entre às 22 horas e às 08 horas do dia seguinte, em alguns dias isolados. Os autores Adams et 
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al. (2001), Heuvelink (1995), de Koning (1990) em seus respectivos trabalhos descrevem os 

danos causados pelas baixas e altas temperaturas, aplicadas por longos períodos de tempo, 

destacando seus efeitos negativos com relação ao pegamento, crescimento, desenvolvimento e 

qualidade de frutos, não constando, porém, referências sobre a ocorrência de danos às partes 

vegetativas da planta. 

Segundo Benincasa e Leite (2002), a matéria seca das plantas é, pelo menos, 90% 

resultado da fotossíntese realizada durante o dia, subtraindo-se a quantidade de carboidratos 

consumidos pela respiração e fotorrespiração. Assim, o elemento climático essencial, que 

possui efeito direto sobre a fotossíntese e, consequentemente, sobre a produção de massa seca, 

é a radiação solar (Andrade Júnior et al., 2011). Por este motivo, a radiação solar apresentou 

forte influência sobre todas as variáveis analisadas, inclusive sobre aquelas que sofreram 

influência também da temperatura (Tabela 2). A maior influência da radiação solar do que da 

temperatura do ar sobre o rendimento das plantas também foi observada por Higashide (2009) 

ao constatar uma maior correlação significativa entre o número de frutos e o rendimento da 

cultura do tomateiro com a radiação solar do que com a temperatura do ar antes da antese 

(durante a estação do verão). 

Na Figura 2, através da análise de regressão linear, observou-se que as cultivares 

apresentaram comportamento similar em relação à radiação solar acumulada. Porém, a 

cultivar Cereja apresentou maior número de folhas e área foliar. Consequentemente, isso se 

refletiu em maior captação de energia solar e conversão em fotoassimilados, os quais foram 

acumulados na forma de massa seca nas plantas. 

Nas primeiras avaliações, aos 1-7, 8-14 e 15-21 DAT, os valores de incremento de 

massa seca das plantas foram muito baixos (Tabela 3), sendo significativamente iguais aos 

dos períodos 57-63 e 76-79 DAT. Porém, em termos de incremento de massa seca, 

correlacionando-se à incidência de radiação solar, estes valores não são comparativos, visto 
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que se tratava do início do experimento, fase em que as plantas ainda eram jovens, no início 

do crescimento, apresentando pouca área foliar (menos de 16 folhas e 32 cm de altura). No 

entanto, nos intervalos de 57-63 e 76-79 DAT é que foram registrados os menores valores 

médios de radiação solar diária, respectivamente 3.12 e 3.22 MJ m-2 d-1, resultando em 

valores insignificantes de ganho de massa seca nestes dois períodos (Tabela 3).  

O terceiro menor valor médio de radiação solar incidente ocorreu no intervalo de 29-35 

DAT (3.63 MJ m-2 d-1), no entanto neste período as plantas acumularam valores significativos 

de massa seca, os quais foram estatisticamente iguais aos dos períodos com valores médios 

entre 4.01 e 4.83 MJ m-2 d-1 de incidência de radiação solar diária. Portanto, pode-se inferir 

que o limiar de radiação solar para a cultura do minitomateiro esteja próximo a 3,6 MJ m-2 d-1. 

Comparando-se os dados de radiação solar e temperatura, observou-se que nos dias de 

ocorrência das mais baixas temperaturas mínimas, ocorreram também temperaturas máximas 

elevadas, devido à elevada incidência de radiação solar média nestes dias (Figura 1) havendo 

acúmulo de massa seca nestes períodos. Em contraposição, o reduzido ou insignificante 

acúmulo de massa seca nas plantas nos períodos de baixa incidência de radiação solar, aos 57-

63 e 76-79 DAT (Tabela 3), não coincidiu com a ocorrência das menores temperaturas 

mínimas (Figura 1). Dessa forma, pode-se reafirmar que o fator radiação solar incidente foi 

mais determinante para o crescimento das plantas de minitomateiro do que a temperatura 

mínima do ar. 

A taxa de crescimento absoluto apresentou crescimento linear durante o período de 

avaliação que compreendeu um total de 118 dias desde o transplante. Até este período as 

plantas ainda não haviam atingido sua máxima área foliar, quando ocorreria o auto-

sombreamento das folhas e a TCA começaria a diminuir. Por outro lado, a TCR apresentou 

decréscimo linear, o que é comum para a maioria das espécies, pois plantas jovens 

apresentam, caracteristicamente, um grande ganho de massa em relação ao seu pequeno 
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tamanho. Com o aumento da massa seca acumulada na planta, o crescimento relativo diminui 

visto que a necessidade de fotoassimilados é maior para a respiração de manutenção da planta 

(Lopes et al., 2011 e Soares et al., 2013). Também cabe destacar na Figura 3 e na análise de 

TCA e TCR (Tabela 3) os valores nulos de ambas as taxas de crescimento, registrados entre 

57-63 e 76-79 DAT, devido ao insignificante acúmulo de massa seca durante os períodos de 

baixa incidência de radiação solar. 

A quantidade de radiação solar incidente necessária para o adequado crescimento e 

desenvolvimento da planta e dos frutos de cada grupo de tomates provavelmente seja 

diferente entre si. Os tomateiros do grupo salada, provavelmente, são mais exigentes que o 

grupo dos minitomates, que conseguem acumular massa seca com valores de radiação solar 

baixos, superiores a 3.6 MJ m-2 d-1. 

 

CONCLUSÃO 

As cultivares Cereja Wanda e Grape Dolcetto apresentam respostas semelhantes à 

variação da radiação solar e da temperatura. 

A temperatura apresenta influência indireta sobre o metabolismo das plantas, enquanto 

a radiação solar incidente sobre o dossel da cultura exerce influência direta sobre as variáveis 

de crescimento de massa seca, área foliar, número de folhas, altura de plantas, taxa de 

crescimento relativo e absoluto. 

O limiar de radiação solar para as cultivares de minitomateiro Cereja e Grape é próximo 

de 3.63 MJ m-2 d-1. 

 

AGRADECIMENTOS 

À UFPel pelo apoio institucional. Ao CNPQ e à CAPES pelo apoio financeiro. 

 



100 
 

 

 

REFERÊNCIAS 

Adams, S.R., K.E. Cockshull, e C.R.J. Cave. 2001. Effect of temperature on the growth and 

development of tomato fruits. Ann. Bot. 88:869-877. doi:10.1006/anbo.2001.1524. 

Albuquerque Neto, A.A.R, e R.M.N. PEIL. 2012. Performance of tomato genotypes in 

hydroponic system and fall/winter crop-season. (In Portuguese, with English abstract.) 

Hortic. Bras. 30(4):613-619. 

Andriolo, J.L., M.C.G. Espindola, R. Godoi, O.C. Bortolotto, G.L da Luz. 2004. Growth and 

fruit yield of greenhouse tomato plants under high plant density and defoliation. (In 

Portuguese, with English abstract.) Cienc. Rural, 34(4):1251-1253. 

Bechles, D.M. 2012. Factors affecting the postharvest soluble solids and sugar content of 

tomato (Solanum lycopersicum L.) fruit. Postharvest Biol. Technol. 63:129-140. 

doi:10.1016/j.postharvbio.2011.05.016. 

Benincasa, M.M.P. e I.C. Leite. 2002. Fisiologia Vegetal. FUNEP, Jaboticabal, SP. 

Benincasa, M.M.P. 2003. Análise de crescimento de plantas: noções básicas. FUNEP, 

Jaboticabal, SP. 

Caron, V.C., M.A. Tessmer, S.C. Mello, e A.P. Jacomino. 2013. Quality of mini tomatoes 

harvested at two maturity stages and kept chilled in three packages. Hortic. Bras. 

31(2):279-286. 

Chamarro, J.L. 1995. Anatomia y fisiologia de la planta. In F. Nuez, editor, El cultivo Del 

tomate. Mundi-Presa, Madrid, ESP. p. 43-91. 

Cruz, C.D. 2013. GENES: a software package for analysis in experimental statistics and 

quantitative genetics. Acta. Sci. Agron. 35(3):271-276. 

doi:10.4025/actasciagron.v35i3.21251. 

De Koning, A.N.M. 1990. Long-term temperature integration of tomato.Growth and 

development under alternating temperature regimes. Sci. Hortic. 45:117-127. 



101 
 

 

 

Estefanel, V., G.A. Buriol, J.L. Andriolo, C.P. Lima, e N. Luzzi. 1998. Solar radiation 

availability for tomato croping during winter in Santa Maria, RS. Cienc. Rural. 

28(4):553-559. 

FAO, 2013. Good agricultural practices for greenhouse vegetable crops: principles for 

Mediterranean climate areas. FAO, Rome, ITA. 

Filgueira, F.A.R. 2012. Novo Manual de Olericultura: agrotecnologia moderna na produção e 

comercialização de hortaliças. 3th ed. UFV, Viçosa, MG. 

Heuvelink, E. 1995. Effect of temperature on biomass allocation in tomato (Lycopersicon 

esculentum). Physiol. Plant. 94(3):447-452. doi:10.1111/j.1399-3054.1995.tb00952.x. 

Higashide, T. 2009. Prediction of tomato yield on the basisof solar radiation before 

anthesisunder warm greenhouse conditions. Hort Science. 44(7):1874-1878. 

Katsoulas, N. e C. Kittas. 2008. Impact of greenhouse microclimate on plant growth and 

development with special reference to the solanaceae. In: H. Passam, editor. The 

Fruiting Species of the Solanaceae. EJB Spec. Iss. 1. GSB. p. 31-44. 

Lopes, W.A.R., M.Z. Negreiros, J.L.D. Dombroski, G.S.O. Rodrigues, A.M. Soares e A.P. 

Araújo. 2011. Growth analysis of tomato plants ‘SM-16’ cultivated under different 

mulching. (In Portuguese, with English abstract.) Hortic. Bras. 29(4):554-561. 

Lyra, G.B., M. Oda-Souza e D.N. Viola. 2011. Linear models applied to the assessment of 

daily concentration of particulate matter (pm10) in Rio de Janeiro city, RJ, Brazil. (In 

Portuguese, with English abstract.) Rev. Bras. Meteorol. 26(3):392-400. 

Mello, S.C. 2016. Cultivo de minitomates em substrato. In Oliveira, J.L.B., e R.B. Minuzzi, 

editors. Avanços no cultivo hidropônico de hortaliças de folhas e frutos. Tribo da Ilha, 

Florianópolis, SC. p. 58-65. 

Paiva, R. e L.M. Oliveira. 2006. Fisiologia e produção vegetal. UFLA, Lavras, MG. 



102 
 

 

 

Reis, L.S., J.L. Souza, C.A.V. Azevedo, G.B. Lyra, R.A. Ferreira Junior, e V.L.A. Lima. 

2012. Components of the solar radiation in tomato cultivated under greenhouse 

conditions. (In Portuguese, with English abstract.) Rev. Bras. Eng. Agríc. Ambient. 

16(7):739-744. 

Rocha, M.Q., R.M.N. Peil, e C.M. Cogo. 2010. Yield of cherry tomatoes depending on the 

floral cluster and the concentration of nutrients in hydroponics. (In Portuguese, with 

English abstract.) Hortic. Bras. 28(4):466-471. 

Rosa, D.S.B. 2015. Número de hastes para o cultivo do tomateiro Grape em substrato de 

casca de arroz e sistema fechado. Ph.D. diss., Fed. Univ. of Pelotas, Pelotas. 

SAS Institute. 2011. SAS/STAT 9.3 user’s guide. SAS Institute Inc., Cary, NC. 

Soares, A.M., M.Z. de Negreiros, W.A.R. Lopes, J.L.D. Dombroski e R.R.M. de Lucena. 

2013. Growth of tomato plants grown in soil covered with black polypropylene. (In 

Portuguese, with English abstract.) Rev. Ciênc. Agron. 44(4):790-797. 

Teixeira, C.F.A., R.C.F. Damé, P.B. Disconzi, M.A.B. Pinto, A.S. Winkler e J.P. dos Santos. 

2013. Mallows statistic in the selection of models to predict the monthly and annual 

average rainfall in Rio Grande do Sul, Brazil. (In Portuguese, with English abstract.). 

Rev.Agroambiente. 7(2):145-153.



103 

 

Figura 1. Variáveis agrometeorológicas ao longo do ciclo de crescimento de duas cultivares 

de minitomates [radiação solar global externa diária (Go), radiação solar global diária 

incidente sobre o dossel da cultura  (Gi),  temperaturas mínima (Tmin), máxima (Tmax) e 

média (Tmed) do ar no interior do ambiente protegido] e limite trófico indicado para 

hortaliças de clima tropical e subtropical (8.46 MJ m-2 d-1).
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Tabela 1. Analise de variância (ANOVA) para as variáveis: massa seca aérea, área foliar, 

número (N°) de folhas, altura de planta, taxa de crescimento absoluto (TCA) e taxa de 

crescimento relativo (TCR) em relação aos fatores cultivar e radiação solar acumulada ao 

longo do ciclo da cultura. 

ANOVA Massa seca Área foliar N° de folhas Altura de planta TCA TCR 

Cultivar 37562.6*** 226300000*** 1089.34*** 22.2ns 28.244** 0.00016ns 

Radiação 42919.3*** 74920000*** 1615.07*** 23905*** 39.1691*** 0.01416*** 

Cult*Rad 2933.6*** 7206890*** 36.75*** 33.4* 16.6098*** 0.00346*** 

Erro 84.00 248459 2.16 17.90 3.1581 0.0007 

Média 86.21 4953.50 32.34 112.73 2.39 0.06 

CV% 10.63 10.06 4.55 3.76 74.50 43.48 

* significativo (p<0.05). ** significativo (p<0.01).*** significativo (p<0.001). ns não significativo (p>0.05).
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Tabela 2. Regressão múltipla linear stepwise para as variáveis: massa seca aérea, área foliar, 

número (N°) de folhas e altura de planta (Alt. plant.) de duas cultivares de minitomateiro em 

relação aos fatores radiação solar incidente acumulada ao longo do ciclo (Gi), temperatura 

máxima (Tmax) e temperatura média (Tmed), de acordo com o grau de significância dos 

modelos para cada um dos fatores.  

CULTIVAR CHERRY WANDA 

Variável Step Fator Equação da regressão QM C(p) R² parcial 

Massa seca 
1° Gi Ms = -248.85 + 0.579 Gi + 9.537 Tmed**     

R² = 0.91 
85195 

3.17 0.883 

2° Tmed 1.72 0.023 

Área foliar - Gi Af = 27.054 Gi - 2543** 350100834 -0.95 0.975 

Nº de folhas 
1° Gi N°f = -11.87 + 0.1084 Gi + 0.679 Tmed**       

R² = 0.98 
2854.6696 

2.53 0.980 

2° Tmed 1.39 0.004 

Alt. plant. - Gi Alt = 0.36975 Gi - 9.0622** 65382 0.51 0.983 

CULTIVAR GRAPE DOLCETTO 

Variável Step Fator Equação da regressão QM C(p) R² parcial 

Massa seca 
1° Gi Ms = -156.61 + 0.3452 Gi + 4.341Tmax**        

R² = 0.93 
33599 

3.64 0.912 

2° Tmax 1.16 0.022 

Área foliar - Gi Af = 14.651 Gi - 1337.8** 102678682 0.96 0.968 

Nº de folhas - Gi N°f = 0.08595 Gi + 1.0957** 3530.88 0.78 0.979 

Alt. plant. - Gi Alt = 0.37895 Gi - 13.15** 68666 0.24 0.984 

** significativo (p<0.01).
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Figura 2. Valores acumulados das variáveis de crescimento da cultura do minitomateiro em 

relação à radiação solar incidente acumulada ao longo do ciclo de cultivo (Gi). A) Massa 

seca aérea (Ms). B) Área foliar (Af). C) Número de folhas (Nof). D) Altura de planta (Alt.).
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Tabela 3. Média para os diferentes períodos de avaliação de radiação solar incidente diária 

sobre a cultura (Gi), incremento de massa seca (IMS), taxas de crescimento absoluto (TCA) e 

relativo (TCR) de duas cultivares de minitomateiro ao longo do ciclo de cultivo (DAT - dias 

após transplante) 

Período 

(DAT) 
Média de Gi 

(MJ m-2 d-1) 

Cultivar Cereja Wanda 

 

Cultivar Grape Dolcetto 

IMS 
(g planta-1) 

TCA TCR 

 

IMS  
(g planta-1) 

TCA TCR 
(g d-1) (g g-1 d-1) 

 

(g d-1) (g g-1 d-1) 

1-7 7.93 0.28 K† 0.04 0.14 

 

0.34 K † 0.05 0.17 

8-14 5.38 0.98 K 0.14  0.18 

 

0.41 K 0.06 0.08 

15-21 4.90 1.01 K 0.14 0.08 

 

2.05 J 0.29 0.18 

22-28 4.68 5.50 J 0.79 0.17 

 

2.17 J 0.31 0.08 

29-35 3.63 6.46 J 0.92 0.08 

 

5.57 I 0.80 0.10 

36-42 5.43 14.46 H 2.07 0.10 

 

9.96 G 1.42 0.09 

43-49 6.39 16.49 G 2.36 0.07 

 

7.07 H 1.01 0.04 

50-56 4.97 19.48 F 2.78 0.05 

 

9.98 G 1.43 0.04 

57-63 3.12 0.33 K 0.05 0.00 

 

0.34 K 0.05 0.00 

64-70 4.82 42.60 C 6.09 0.07 

 

19.02 E 2.72 0.06 

71-75 4.01 5.23 J 1.05 0.01 

 

8.01 H 1.60 0.03 

76-79 3.22 0.47 K 0.12 0.00 

 

0.00 K 0.00 0.00 

80-84 4.83 6.81 J 1.36 0.01 

 

35.02 B 7.00 0.09 

85-91 4.80 31.72 E 4.53 0.03 

 

23.03 D 3.29 0.03 

92-98 5.08 8.36 I 1.19 0.01 

 

13.17 F 1.88 0.02 

99-105 5.68 58.19 B 8.31 0.04 

 

6.09 I 0.87 0.01 

106-112 7.30 98.75 A 14.11 0.05 

 

28.35 C 4.05 0.03 

113-118 8.81 36.53 D 6.09 0.02 

 

41.38 A 6.90 0.04 

† Médias seguidas de mesma letra na coluna não deferem estatisticamente entre si pelo teste de agrupamento de 

Scott-Knott.
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Figura 3. Taxas de crescimento absoluto (TCA; A) e relativo (TCR; B) das cultivares de 

minitomateiro ‘Cereja Wanda’ e ‘Grape Dolcetto’ ao longo do ciclo de cultivo (dias após o 

transplante).
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7   Considerações Finais 

  

Observou-se o adequado crescimento da cultura do minitomateiro em 

condição de cultivo sem solo, com elevados índices produtivos e a obtenção de 

frutos de qualidade compatíveis com as exigências do mercado consumidor. 

O cultivo do minitomateiro em substrato de casca de arroz in natura em 

sistemas fechados de cultivo em ambiente protegido demonstrou resultados 

satisfatórios. 

 Em cultivo com substrato de casca de arroz com recirculação do lixiviado, a 

cultivar Cereja Híbrido Wanda apresentou maior crescimento da planta, maior 

produção e tamanho médio de frutos que a cultivar Grape Híbrido Dolcetto. Porém, 

esta apresentou frutos com maior concentração de açúcares. As cultivares 

responderam de forma diferente à intensidade de desfolha do simpódio. Para a 

cultivar Cereja, é necessária a manutenção do simpódio completo para garantir 

maior crescimento e melhores respostas produtivas. Entretanto, para a cultivar do 

tipo Grape, a retirada de uma folha por simpódio pode ser realizada, sem afetar o 

crescimento total da planta e as respostas produtivas de forma significativa. O 

sistema de cultivo em calhas propiciou maior crescimento da planta e dos frutos, 

bem como maior produção para ambas as cultivares mantidas com o simpódio 

completo. Por outro lado, o sistema de vasos beneficiou a concentração de açúcares 

dos frutos. 

 Quanto à classificação dos frutos de minitomates em diferentes sistemas de 

cultivo, a desfolha diminui a quantidade de frutos classificados como grandes para 

ambas as cultivares Cereja e Grape. O sistema de calhas favoreceu a produção de 

frutos da cultivar Grape classificados como grandes. As peneiras 1, 2 e 3 

demonstraram-se adequadas para a classificação de frutos dentro dos padrões de 

aceitação do mercado consumidor. Dessa forma é possível classificar frutos de 

minitomates com o uso de peneiras específicas para cada tipo de fruto. 

 O limiar de radiação solar necessário para o adequado crescimento da cultura 

do minitomateiro foi obtido em condições de baixa radiação solar e temperatura em 
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ambiente protegido. Nestas condições as cultivares Cereja Wanda e Grape Dolcetto 

apresentaram respostas semelhantes à variação da radiação solar e da temperatura. 

A temperatura apresenta influência indireta sobre o metabolismo das plantas, 

enquanto a radiação solar incidente sobre o dossel da cultura exerce influência 

direta sobre as variáveis de crescimento de massa seca, área foliar, número de 

folhas, altura de plantas, taxa de crescimento relativo e absoluto. O limiar de 

radiação solar para as cultivares de minitomateiro Cereja e Grape é próximo de 3.63 

MJ m-2 d-1.
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Apêndice A: Sistemas de cultivo empregados no experimento 1 (vasos e calhas). 

 

 

Apêndice B: Prática de desfolha e rebaixamento das plantas (experimento1). 
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Apêndice C: Visão geral das plantas rebaixadas (experimento 1). 

 

Apêndice D: Peneiras de classificação dos frutos Grape (esquerda) e Cereja 

(direita).  
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Apêndice E: Tubo solarímetro para medição da radiação solar e sensores de 

temperatura (Experimento 2). 

 

 

Apêndice F: Mudas nos canais definitivos de cultivo (Experimento 2). 


