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RESUMO 

 

MASCARENHAS, Y. S. Diagnose por subtração de nutrientes em mudas de tomate 

para processamento industrial. 2014. 82 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia: Solo e 

Água) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014.
1 

 

O objetivo do estudo foi identificar e descrever os sintomas visuais em mudas 

de tomate para processamento industrial, decorrentes da carência de macro e 

micronutrientes e determinar atributos biométricos nessa fase. Para isso, utilizando dois 

híbridos (N901 e H9553) foi conduzido um experimento em estufa agrícola, em blocos 

casualizados e arranjo fatorial com quatro repetições e quatorze soluções nutritivas 

configurando os tratamentos: completa/controle e as soluções com omissão isolada dos 

nutrientes (-N, -P, -K, -Ca, -Mg, -S, -B, -Cu, -Fe,  -Mn, -Mo,  -Zn) e somente água 

deionizada. Realizou-se o semeio em bandejas com substratos para posterior transplantio 

para espuma fenólica. Diariamente aplicavam-se soluções tratamentos e/ou água 

deionizada. Durante 30 dias foram realizadas analises descritivas e registros da evolução 

dos sintomas de deficiência nutricional. Os resultados mostraram que a omissão isolada 

dos nutrientes comprometeu a qualidade das mudas, levando a alterações morfológicas. Os 

primeiros sintomas se manifestaram em plântulas cultivadas com omissão de N e água 

deionizada, Fe e Ca, nessa ordem.  A fitomassa seca mostrou uma redução em todos os 

tratamentos, exceto sob ausência de B, apresentando a seguinte ordem de redução: água 

deionizada=N > Ca > P = K = S = Fe > Mg = Mn = Mo > Completa = Cu = Zn > B. Estes 

resultados diferem dos encontrados na literatura para plantas adultas. Não houve interação 

entre soluções e híbridos, porem o H9553, mostrou-se mais sensível às deficiências 

nutricionais.  

 

Palavras-chave: Elemento faltante; diagnose por subtração; - viveiro comercial 
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ABSTRACT 

 

MASCARENHAS, Y. S. Diagnose by subtracting nutrients in seedlings of tomato 

processing. 2014. 82 f. Dissertation (Master in agronomy: Soil and Water) – Escola de 

Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014.
1
 

 

The objective of the study was to identify and describe the visual symptoms in 

seedlings of tomato processing, stemming from lack of macro and micronutrients and 

determine biometric attributes that stage. For this, using two hybrid (N901 and H9553) 

conducted an experiment in a agricultural greenhouse, in  randomized complete block and 

in factorial arrangement with four replications.  The treatments are composed of  fourteen 

nutrient solutions as follows : full/control and the solutions with omitting isolated nutrients 

(-N, -P, -K, -Ca, -Mg, -S, -B, -Cu, -Fe, -Mn, -Mo, -Zn) and only deionized water. Held 

sowing in trays with substrates for later transplanting for phenolic foam. Daily treatments 

to be applied and/or deionized water solutions. For 30 days of experiment was realized the 

analysis and records the evolution of nutritional deficiency symptoms. The results showed 

that the omission of isolated nutrient committed to quality seedlings, leading to 

morphological changes. The first symptoms developed on seedlings grown under omission, 

N and deionized water, Fe and Ca, respectively. The dry mass decreased in all treatments, 

except in the absence of B, with the following order of reduction: deionized water = N > 

Ca > K = P = S = Fe > Mg = Mn = Mo > Complete = Cu = Zn > B. These results are 

different from those found in the literature of adult plants. There was not interaction 

between the solutions and the hybrids, however the H9553 was more sensitive to 

nutritional deficiencies. 

 

Keywords: Missing element; diagnosis by subtraction; commercial nursery 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cultura do tomate (Solanum lycopersicum L.) é uma das mais expressivas no 

cenário agrícola mundial, constituindo importante produto para o comércio in natura e 

indústria de extratos. Destaca-se por sua produção, industrialização e valor econômico, 

ocupando o segundo lugar no mundo em produção (Domingos, 2009). 

No Brasil, na safra agrícola de 2013 foi cultivada uma área de 

aproximadamente 60 mil hectares com produtividade média de 66,1 t ha
-1

, quase 4,0 

milhões de toneladas de produção final (IBGE, 2013). Desta totalidade, cerca de 37% foi 

destinado a industrialização, enquadrando o País como o sexto maior produtor mundial de 

tomate para processamento (WPTC, 2014). Das áreas cultivadas com tomate destinado a 

indústria, 100% utilizam mudas no plantio para viabilizar a atividade (EMBRAPA, 2006), 

sendo estas produzidas em bandejas plásticas de polipropileno injetado com 450 células 

(Nascimento et al., 2013). 

O sucesso do cultivo de tomate, assim como das demais hortaliças, depende da 

formação de mudas de alta qualidade, o que torna o cultivo de hortaliças mais competitivo, 

com o aumento de produtividade e diminuição dos riscos de produção (Minami, 1995). A 

produção de mudas para o plantio, dentre outras vantagens, diminui a perda de sementes, o 

ciclo da cultura no campo e permite uma maior uniformidade da produção (Mesquita, 

2009). Minami (2010) relata que o tamanho da muda e do recipiente, o substrato, a 

nutrição antes e depois do transplante e a idade das mudas são fatores importantes para o 

êxito da produção. 

Sabe-se que a produção de tomate, depende de grande investimento por parte 

do produtor. Com isso, pesquisas sobre a nutrição mineral, a germinação, o vigor de 

sementes e o crescimento de plântulas de tomateiro assumem fundamental importância 

para fornecer informações relevantes para adequar melhor o processo de produção desta 

cultura (Löwe, 2007). Neste cenário, estudos sobre nutrição mineral são essenciais para o 

ajustamento do programa de fertirrigação buscando maximizar a eficiência de produção de 

mudas de tomate por meio de uma nutrição equilibrada. 
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A carência de cada elemento considerado essencial para o crescimento das 

plantas desencadeia fenômenos bioquímicos dentro das plantas, os quais são externados 

por sintomas típicos (Epstein, 1972). Uma das maneiras práticas de detectar o elemento 

limitante, além da diagnose foliar é por meio do aspecto visual das plantas, considerando-

se que as deficiências minerais promovem alterações no metabolismo e frequentemente, 

modificam os aspectos morfológicos e anatômicos (Silveira et al., 2002). 

O diagnóstico de problemas nutricionais, mediante a observação de sintomas, 

representa grande importância tanto na fase de viveiro quanto na de campo, pois permite a 

tomada de decisões rápidas para a correção das deficiências, alem de fornecer suporte para 

possíveis alterações no programa das soluções nutritivas para serem fetirrigadas. Na 

literatura são escassos trabalhos que descrevem os sintomas de deficiências nutricionais de 

macro e micronutrientes em mudas de tomate para o processamento industrial, bem como 

dos nutrientes mais limitantes para a cultura na fase de muda. Os estudos voltados para 

esse tipo de caracterização são referentes à planta adulta, não existindo trabalhos com foco 

para o cultivo de mudas do tomateiro destinados a produção industrial. 

Neste contexto, o presente estudo buscou identificar e descrever os sintomas 

visuais das carências de macro e micronutrientes, bem como determinar características 

biométricas na fase de muda, em função da omissão de nutrientes em dois híbridos (N901 e 

H9553) de tomate.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 CULTURA DO TOMATE 

 

Pertencente à família Solanaceae, o tomateiro (Solanum lycopersicum L.) é 

uma espécie olerícola cultivada em todo o mundo. Seu centro de origem é a parte ocidental 

da América do Sul, mas especificamente o território limitado ao norte pelo Equador, ao sul 

pelo Chile, oeste pelo Oceano Pacífico e a leste pela Cordilheira dos Andes. Após a sua 

descoberta, no século XVI, o tomate foi levado da América para a Europa, sendo 

inicialmente cultivado como planta ornamental em jardins da Espanha, Itália e Inglaterra, 

de onde então se difundiu por todo o mundo. No Brasil, o tomateiro foi introduzido por 

imigrantes europeus no final do século XIX (Alvarenga, 2013). 

O tomateiro é uma planta autógama, herbácea, de caule flexível com flores 

hermafroditas ou perfeitas, que possuem frutos que vão desde o tamanho de uma cereja até 

0,5 Kg (Sonnenberg & Silva, 2004). Seu sistema radicular é do tipo pivotante, podendo 

chegar até 1,5 m de profundidade. O caule da planta jovem de tomateiro é ereto, herbáceo, 

suculento e coberto por pêlos glandulares (Pinto & Casali, 1980). As folhas são alternadas, 

compostas por número ímpar de folíolos, sendo peciolados e apresentam bordas serrilhadas 

(Sasaki & Seno, 1994). 

 É perene, de porte arbustivo e ereto. Pode ser conduzida na forma rasteira, 

semi-rasteira e ereta. Apresenta dois hábitos de crescimento, sendo limitado nas variedades 

de crescimento determinado e ilimitado nas variedades de crescimento indeterminado 

(Alvarenga, 2013). Cultivares com hábito indeterminado, na maioria das vezes são 

destinadas a produção de frutos para consumo in natura, enquanto que plantas de tomateiro 

com hábito determinado são destinadas preferencialmente para o cultivo industrial, cujos 

frutos possuem aptidão para a exploração agroindustrial (Silva & Giordano, 2000; Silva & 

Vale, 2007). É uma planta de clima tropical de altitude que se adapta a quase todos os tipos 

de clima (Lopes & Stripari, 1998). 
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2.1.1 Importância econômica do tomate para processamento industrial 

 

O mercado do tomate industrial teve uma expansão no Brasil, que foi 

impulsionado por fatores como o aumento da renda per capita, mudança de hábitos 

alimentares, crescimento das redes de fast foods e entrada de novas empresas no mercado 

de processamento de tomate (Gameiro et al., 2007; Geraldini et al., 2011). A demanda por 

matéria prima tem se mantido constante, porque a venda de atomatados cresce num ritmo 

de aproximadamente 17% ao ano (Carvalho, 2013). 

A produção brasileira de tomate foi de aproximadamente 4,0 milhões de 

toneladas na safra de 2013, esta olerícola foi cultivada em 60.057 hectares, produtividade 

média de 66.157 Kg ha
-1 

(IBGE, 2013). O cultivo de tomate rasteiro destinado ao 

processamento industrial foi realizado em 19,43 mil hectares, destes, 14 mil hectares foram 

plantados em Goiás (Nascimento et al., 2014). Nesse seguimento o estado de Goiás é o 

principal produtor de tomate para indústria, respondendo por aproximadamente 80% da 

produção nacional, seguido por São Paulo com 17 % da produção nacional (IEA, 2013). 

Segundo os dados do Conselho Mundial de Tomate para Processamento 

(WPTC) no ano de 2013 o Brasil teve uma produção de 1,5 milhões de toneladas de tomate 

para indústria, representando 37,5% da produção final, enquadrando como o sexto maior 

produtor no ranking mundial de tomate destinado a industrialização (WPTC, 2014). 

O setor de tomate industrial apresenta grande importância econômica ao 

agronegócio brasileiro, por movimentar mais de R$ 2,6 bilhões por ano (Carvalho, 2013). 

Apresentando um elevado aspecto econômico e social, por meio da geração de emprego e 

renda no campo (Geraldini et al., 2011).  

 

2.2 Mudas de tomate para processamento industrial 

 

A base da horticultura moderna é a produção de mudas de alta qualidade. A 

partir de uma excelente muda, pode-se obter uma ótima planta adulta, seja ela ornamental, 

frutífera ou hortaliças (Gonçalves, 1995), além de um bom transplantio. Para a produção de 

mudas de tomate, hortaliça destinada ao processamento industrial, essa premissa não é 

diferente.  Das áreas cultivadas com tomate para processamento industrial 100% utilizam 

mudas no plantio para viabilizar a atividade, o qual pode ser mecânico ou manual 
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(EMBRAPA, 2006).  Segundo Jacinto et al. (2012) a utilização do transplantio manual 

representa menos que 10% de toda a área plantada no Brasil, prevalecendo a mecanizada. 

 Do ponto de vista econômico, a produção em larga escala de mudas de alta 

qualidade tem motivado os produtores a adotar novas técnicas, métodos e equipamentos 

(Oviedo & Minami, 2012). Sendo assim, essa atividade demanda alto nível tecnológico. 

Produtores de mudas de tomate industrial têm enfrentado diversos desafios, aprimorando e 

buscando novas tecnologias, principalmente no exterior, em especial na Itália, e realizando 

suas próprias pesquisas (Nascimento et al., 2013). 

Devido ao alto risco econômico da atividade a produção de mudas tem sido 

feita por empresas especializadas que produzem, na maioria das vezes, por encomenda. 

Nos últimos anos modificações importantes neste setor vem sendo realizadas, com a 

adoção de ambientes protegidos, bandejas de plástico rígido com 450 células, tanques de 

emersão e máquinas de lavagem de bandejas para desinfecção, semeadura mecanizada, uso 

de substratos de melhor qualidade, irrigação automatizada, transporte de mudas 

viabilizando a entrega a longas distâncias, entre outros (Lima et al., 2012). 

O período de formação da muda de tomate pode variar entre 28 a 40 dias, em 

função das condições de temperatura e da preferência do produtor, durante este período 

vários cuidados devem ser tomados para obter um produto de boa qualidade. Dentre estes, 

destacam-se as medidas fitossanitárias estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), por meio da Instrução Normativa nº 24 de 

15/04/2003/MAPA, que os viveiros devem ter pedilúvio, antecâmaras e telados com malha 

máxima de 0,239 mm (Nascimento et al., 2013). 

Existem vários fatores que afetam a produção de tomate desde a produção de 

mudas até a colheita. Entre estes, um dos mais significativos é a qualidade das mudas 

obtidas. Alta qualidade no transplante é essencial para o êxito da produção de tomate, pois 

a qualidade da planta afeta a frutificação, a precocidade da produção, a produção total e a 

tamanho dos frutos (Oviedo & Minami, 2012). Minami et al. (1994), consideram que 60% 

do sucesso de uma cultura está em implantá-la com mudas de alta qualidade. 

Apesar do alto nível tecnológico para a produção de mudas de tomate 

industrial, nota-se que há, ainda, necessidade de um maior rigor quanto ao controle 

nutricional, com soluções nutritivas que levem em consideração as condições e variações 

que ocorrem durante os ciclos de cultivo das mudas, como temperatura, microclima, 

híbridos, características do substrato, fonte dos fertilizantes, estádio da muda e quanto à 
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frequência das fertirrigações, tornando imprescindível o desenvolvimento de trabalhos em 

nutrição mineral na fase de mudas de tomate para processamento contribuindo como uma 

ferramenta para melhorar essa parte da cadeia produtiva. 

 

2.3 IMPORTÂNCIA DA NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS 

 

A importância da nutrição mineral de plantas está em conhecer como as plantas 

absorvem, transportam, assimilam e utilizam os íons, bem como as inter-relações de 

elementos minerais na solução do solo ou sem solo (salinidade, acidez, alcalinidade, 

presença de elementos tóxicos, como Al
3+

 e metais pesados, entre outros) e o seu papal no 

crescimento das plantas (Ferri, 1985). Esta inter-relação envolve um equilíbrio complexo 

de elementos essenciais e benéficos para o crescimento ideal da planta. Esta precisa dos 

nutrientes em quantidades ideais e em proporções adequadas para completar o seu ciclo. 

Portanto, segundo Epstein & Bloom (2006) a nutrição de plantas trata da aquisição de 

elementos minerais, nutritivos, e da função desses na vida das plantas.  

A importancia das necessidades nutricionais desde a fase de muda, é ressaltada 

pelos trabalhos como os desenvolvidos por  Weston & Zandstra (1986), Tremblay & 

Senecal (1988) e Melton & Dufault (1991). Pois segundo Carmello (1994), a formação de 

mudas é uma fase do processo produtivo de vital importância para o êxito de uma 

exploração hortícola, pois dela depende o desempenho da planta, tanto nutricionalmente 

quanto no tempo necessário para produção. 

O estudo da nutrição das plantas teve início com Aristóteles (350 AC), com a 

teoria humística, que se baseava na ideia de que as plantas se alimentam do húmus e, após 

a morte, retornam ao húmus. A Liebig é atribuída a Lei do Mínino, que diz ser a produção 

de uma planta limitada ao elemento mais escasso entre todos os nutrientes no solo. Os 

conhecimentos em nutrição mineral de plantas e deficiências de elementos minerais 

mostrando a sua essencialidade têm sido atribuídos às pesquisas originais do próprio 

Liebig (Furlani, 2004). 

Nutriente mineral vegetal é um ‘elemento químico essencial’ para o 

crescimento e reprodução da planta, ou simplesmente ‘nutriente’, o qual subentende 

essencialidade. Para um elemento químico ser considerado um nutriente ele precisa 

satisfazer os seguintes critérios de essencialidade (Arnon & Stout, 1939): (1) um elemento 

é essencial quando a planta não consegue completar seu ciclo de vida na sua ausência; (2) 
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o elemento tem função específica e não pode ser substituído; (3) o elemento deve estar 

envolvido diretamente no metabolismo da planta, fazendo parte de um constituinte 

essencial (por exemplo, uma enzima), ou exigido para um passo metabólico específico (por 

exemplo, numa reação enzimática) (Furlani, 2004).  

Arnom & Stout (1939) postularam: “Todos os elementos essenciais 

(necessários) estão presentes na planta, mas nem todos os elementos encontrados na planta 

são essenciais”. Por esse motivo, não podem ser considerados essenciais os elementos 

minerais cuja presença no meio neutraliza efeitos químicos, físicos ou biológicos 

desfavoráveis compensando o efeito tóxico de outros, ou substituindo parcialmente as 

funções menos específicas de um elemento essencial. Por exemplo, os elementos que 

substituem parcialmente a função de manutenção da pressão osmótica (função não 

essencial) são denominados benéficos Marschner (1995). 

Podem-se classificar, portanto, as funções exercidas pelos nutrientes em: 

Estrutural – o elemento faz parte da molécula de um ou mais compostos orgânicos da 

planta, assim como o N - componente de aminoácidos e proteínas, Ca – pectato, Mg – 

ocupa o centro da clorofila; Constituinte de enzimas - caso particular do primeiro; refere-

se, geralmente, a metais ou elementos de transição (Mo), que fazem parte do grupo 

prostético de enzimas e que são essenciais à atividade das mesmas; como o Fe, Cu, Mn, 

Mo, Zn e Ni. Ativador enzimático - sem fazer parte do grupo prostético, o elemento 

dissociável da fração protéica da enzima, é necessário à atividade da mesma são: Na
+
, K

+
, 

Rb
+
, Cs

+
,Mg

+2
, Ca

+2
, Zn

+2
, Cd

+2
, Cr

+2
, Cu

+2
, Mn

+2
, Fe

+2
, Co

+2
, Ni

+2
, Al

+3
 (Malavolta, 

2006). 

De acordo com a quantidade requerida de um nutriente pela planta, estes 

podem ser classificados como macronutrientes -  N, P, K, Ca, Mg, S; e micronutrientes - B, 

Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni e Zn. Outra classificação, baseada nas propriedades físicoquímicas, 

classificando-os em metais - K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, Ni; e não-metais - N, S, P, B 

e Cl. Ainda podem ser categorizados conforme as formas de assimilação e as funções 

bioquímicas e fisiológicas, em nutrientes estruturais (N e S), nutrientes esterificados (P e 

B), nutrientes iônicos (K, Ca, Mg, Mn e Cl) e nutrientes transferentes de elétrons (Fe, Cu, 

Zn, Mo e Ni) (Furlani, 2004). 
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2.4 FUNÇÕES E SINTOMAS DE DEFICIÊNCIAS DOS NUTRIENTES 

MINERAIS 

 

A deficiência nutricional produz alterações no metabolismo e crescimento, 

inicialmente retardam os processos metabólicos em que o nutriente participa diretamente, 

caso a deficiência agrave, outras etapas do metabolismo serão afetadas indiretamente, 

apresentando sintomas típicos (Epstein & Bloom, 2006). Diagnosticar uma deficiência 

nutricional e posteriormente corrigi-lá é uma das funções da ciência da nutrição mineral de 

plantas. Para tal, diversos métodos de diagnose nutricional e interpretação dos resultados 

têm sido desenvolvidos e aprimorados ao longo dos anos, entre eles a análise visual, a 

análise de tecidos, testes bioquímicos e a analise de solo. Pela importância e aplicação 

prática, a técnica de diagnose visual será aqui relatada com maiores ênfases em mudas de 

tomate para processamento. 

O suprimento inadequado de um elemento essencial resulta em desordens 

nutricionais que se manifestam por caracteristicas definidas como sintomas e que podem 

aparecer em folhas, caules ou frutos. Estas desordens estão relacionadas com os papéis 

executados pelo elemento no funcionamento normal da planta (Taiz & Zeiger, 2004). O 

fato de um dado nutriente exercer sempre as mesmas funções é o motivo pelo qual a falta 

ou o excesso deste, provocar as mesmas desordens nutricionais em todas as espécies, sendo 

assim, sintoma típico do elemento (Marschner, 1995). Os macro e micronutrientes tem 

funções específicas e essenciais no metabolismo da planta, embora em algumas dessas 

funções possa haver, dependendo do elemento, um certo grau de substituição (Malavolta, 

1999).  

Deve-se ressaltar que o sintoma visual de deficiência ou excesso, é a última 

etapa de uma série de problemas metabólicos que se iniciam com alterações moleculares, 

seguidas de lesão subcelular, depois celular e por fim modificação do tecido ocasionando o 

sintoma visual - sintoma típico do elemento. Pode haver situações em que o crescimento e 

a produção são limitadas, sem que a sintomatologia típica se manifeste. Trata-se então da 

chamada “fome ou toxidez oculta”, e ocorre quando a carência ou excesso são mais 

incipientes (Malavolta et al., 1997).  

A quantidade remobilizada dos nutrientes dentro da planta difere entre 

nutrientes minerais e é refletida na distribuição dos sintomas visuais de deficiência nas 

plantas. Sintomas de deficiência nas folhas mais velhas refletem alta taxa de 
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remobilização, considerando que aqueles nas folhas mais novas e meristemas apicais 

refletem insuficiente remobilização (Marschner, 1995). O mesmo autor classifica-os 

quanto à mobilidade como: de alta mobilidade - N, P, K, Mg, S e Cl; de mobilidade 

intermediária - Fe, Zn, Cu, B e Mo; e de baixa mobilidade - Ca e Mn.   

A desordem é apresentada pela planta, interna ou externamente por meio de 

sintomas cuja descrição e identificação são feitas pela diagnose (Resh, 1982). Essa 

diagnose de plantas crescendo no solo pode ser mais complexa de ser determinada, devido 

à deficiência de vários elementos, ou excesso e doenças virais de plantas. Por outro lado 

em cultivos hidropônicos com soluções contendo sais inorgânicos de alto grau de pureza 

permite um controle mais preciso no fornecimento de nutrientes. Podendo, então, 

correlacionar mais prontamente a ausência de um elemento com um dado sintoma (Taiz & 

Zeiger, 2004). 

A avaliação de exigências nutricionais de plantas pode envolver aspectos 

qualitativos ou quantitativos. Na avaliação qualitativa utiliza-se comumente, a técnica do 

elemento faltante (Braga, 1983) que fornece informações sobre quais nutrientes são 

deficientes, qual a importância relativa da deficiência, qual a velocidade de redução da 

fertilidade do solo, entre outros (Chaminade, 1972).  

 

2.4.1 Nitrogênio (N) 

 

O N pode ser absorvido do meio em diferentes formas: gasosa (N2); mineral como 

nitrato 
- 

(N-NO3) e amônio (N-NH4
+
) e como ureia. A forma predominante que a planta 

absorve, em condições naturais é a do nitrato. O N é móvel no xilema e no floema, 

podendo ser transportado na forma de nitrato ou de aminoácidos e amidas (Marschner, 

1995). Segundo Malavolta (2006), plantas superiores são capazes de absorver pequenas 

quantidades de N-NH3 da atmosfera.  

Este macronutriente é encontrado em muitos compostos orgânicos, incluindo 

todos os aminoácidos orgânicos e ácidos nucleicos. As plantas requerem N em quantidade 

superior a qualquer outro elemento mineral, e a disponibilidade deste nutriente geralmente 

limita a produtividade das plantas em muitos ecossistemas naturais e agrícolas (Epstein & 

Bloom, 2006). Além disso, o nível de N na planta influência a absorção ou a distribuição 

de praticamente todos os nutrientes (Malavolta & Violante Netto, 1989). 
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As funções do N na planta são: nitrato no equilíbrio de cargas - quando, na 

forma de NO
3-

 armazenado no vacúolo e tem importante função de equilíbrio de cargas e 

na absorção de cátions e ânions; elemento estrutural - fazendo parte da estrutura de 

proteínas e outros compostos orgânicos constituintes da estrutura da célula; elemento 

regulatório, na forma orgânica, de reações de síntese (Furlani, 2004). 

Segundo Mengel & Kirkby (1987), a deficiência de N é caracterizada pela 

baixa taxa de crescimento, plantas pequenas, folhas de tamanho reduzido, morte prematura 

das folhas mais velhas, raízes sem ramificações, colapso e desenvolvimento dos 

cloroplastos, folhas cloroticas com necroses no estágio mais avançado da deficiência.  

Em tomateiro os sintomas de N são caracterizados, segundo Bastos et al.  (2013), 

por um pequeno desenvolvimento da planta, folhagem verde claro (pálido ou amarelado), 

afinamento das folhas novas e, em fase aguda, paralisação do desenvolvimento das raízes. 

Plantas de tomate tipo cereja deficientes em N  mostraram crescimento retardado, menor 

emissão de número de folhas, clorose generalizada, acentuada em folhas mais velhas, 

pecíolos e caules com coloração verde-clara e menor diâmetro  conforme estudo realizados 

por Maia (2012).  

 

2.4.2 Fósforo (P) 

 

Ao contrário do nitrato e do sulfato, o fósforo (P) não passa pela redução do 

fosfato, que permanece na sua forma oxidada máxima, ortofosfato. Após sua absorção, o 

fosfato permanece na forma inorgânica (Pi), ou é esterificado por meio de um grupo 

hidroxil em uma cadeia de carbono como um ester simples de fosfato (como em um açúcar 

fosfato) ou preso a outro fosfato por ligações como pirofosfato de alta energia (como no 

ATP) (Marschner, 1995). Em pH neutro, o fosfato ocorre tanto como um ânion mono 

quanto divalente, contribuindo com a capacidade - tampão da célula (Fernandes, 2006).  

O fosfato tem várias funções na célula vegetal: elemento estrutural dos ácidos 

nucléicos (RNA, DNA); elemento transferidor de energia nas ligações energéticas do 

fosfato e pirofosfato com os açúcares, com o gliceraldeído e com as coenzimas AMP, 

ADP, ATP, UTP e GTP; elemento regulador - o Pi (iônico) armazenado no vacúolo é 

liberado no citoplasma e atua como regulador de diversas vias sintéticas (Furlani, 2004).  

Os sintomas de deficiência de P não são tão marcantes como para outros 

macronutrientes, e os efeitos mais evidentes são uma acentuada redução no crescimento da 
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planta como um todo. Mesmo assim, pode-se observar em plantas deficientes uma 

coloração verde-escura nas folhas mais velhas e, em algumas espécies, colorações 

avermelhadas e arroxeadas em consequência da acumulação de antocianina (Malavolta et 

al., 1997). Segundo Marschner (1995) isso ocorre, pois a célula e a expansão foliar são 

processos mais lentos que o de formação de clorofila. Dessa forma, o conteúdo de clorofila 

por unidade de área é elevada, mas a eficiência fotossintética é muito baixa, com inibição 

da expansão das células foliares durante o dia. A deficiência de P leva a redução 

generalizada de muitos processos metabólicos, incluindo divisão e expansão celular, 

respiração e fotossíntese. Ainda segundo o autor a função regulatória do Pi na fotossíntese 

e no metabolismo dos carboidratos nas folhas pode ser considerada como um dos maiores 

fatores limitantes do crescimento.  

Os sintomas de deficiência são caracterizados pela coloração arroxeada do lado 

inferior dos cotilédones e das folhas novas, na região das nervuras (Bastos et al., 2013). 

Sendo que os sintomas aparecem mais nas folhas velhas, que adquirem coloração também 

arroxeada, devido ao acúmulo do pigmento antocianina. Em estádios de desenvolvimento 

mais tardios, as folhas apresentam áreas roxo-amarronzadas que evoluem para necroses. 

Estas folhas caem prematuramente e a planta retarda sua frutificação (EMBRAPA, 2006). 

Maia (2012) estudando plantas de tomate tipo cereja cultivadas em solução nutritiva sob 

omissão de P, observou sintomas semelhantes, sendo que inicialmente apresentaram 

crescimento retardado e as folhas novas com coloração arroxeada, posteriormente, áreas 

necrosadas nas margens progrediram no sentido da nervura central. 

 

2.4.3 Potássio (K) 

 

O K é o cátion mais abundante no citoplasma, sendo altamente móvel na 

planta, e transportado a longas distâncias pelo xilema e floema, com importante papel no 

estado energético da planta, na translocação e no armazenamento de assimilados, além da 

manutenção da água nos tecidos vegetais. Por ser um íon monovalente compete em 

desvantagem pelo mesmo sítio de absorção na planta com os cátions bivalentes como o 

Ca
+2 

e o Mg
+2

 quando estes estão em altas concentrações (Marschner, 1995). Desempenha 

importante papel na regulação do potencial osmótico das células vegetais, controlando 

assim, a abertura e fechamento dos estômatos, e é responsável pela ativação de enzimas 

envolvidas na fotossíntese e na respiração (Taiz & Zeiger, 2009). A energia do ATP 
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produzido na respiração ou na fotossíntese é usada no acúmulo de P nas células guardas 

(Malavolta, 2006). 

K não faz parte de nenhuma estrutura ou molécula orgânica na planta (Meurer, 

2006), encontrando-se como cátion livre ou adsorvido, podendo ser facilmente deslocado 

nas células ou tecidos da planta (Lindhauer, 1985) e remobilizado para as folhas mais 

jovens (Taiz & Zeiger, 2009). Dessa forma, a deficiência deste macronutriente é observada 

inicialmente nas folhas mais velhas com clorose e posterior necrose das margens e pontas 

das folhas (Malavolta, 2006). 

Este macronutriente é o maior agente osmótico catiônico celular (Epstein & 

Bloom, 2006). Está relacionado com a sua presença na célula como íon livre. Aumentando 

a concentração de K na célula aumenta também sua capacidade de absorver água 

(Malavolta, 2006). 

Plantas com teores adequados de íons potássio (K
+
) apresentam número e 

tamanho de estômatos maiores por unidade de área foliar, facilitando as trocas gasosas nos 

tecidos, assim, plantas deficientes deste nutriente podem ter respostas estomáticas 

alteradas, já que ele controla o mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos 

(Moraes, 2006).  

Para Mengel & Kirkby (1987), o sintoma de deficiência de K é retratado pela 

redução da taxa de crescimento e, posteriormente, clorose e necrose das folhas, iniciada 

nas margens e nas extremidades de folhas velhas, com o decréscimo no turgor sob estresse 

hídrico e flacidez. Observa-se deformação do xilema e floema, além do colapso nos 

cloroplastos e mitocôndrias. Epstein & Bloom (2006), em plantas com deficiência de K, os 

compostos nitrogenados solúveis, inclusive as aminas putrescinas e agmatina, muitas 

vezes, se acumulam, sendo esta última, provavelmente, responsável pelas manchas 

necróticas que aparecem nas folhas deficientes em K, isso demonstra a relação entre as 

concentrações de N e K no balanço nutricional da planta. 

O K é o nutriente mais extraído pelo tomateiro, a sua deficiência causa 

crescimento lento das plantas do tomateiro; as folhas novas afilam e as velhas apresentam 

amarelecimento das bordas, que vão se tornando amarronzadas e posteriormente se 

necrosam. O amarelecimento geralmente progride das bordas para o centro das folhas. 

Ocasionalmente verifica-se o aparecimento de áreas alaranjadas e brilhantes. A falta de 

firmeza dos frutos, em muitos casos, é também devido à deficiência de K (EMBRAPA, 

2006). 
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2.4.4 Cálcio (Ca) 

 

Absorvido pelas plantas na forma de cátion bivalente (Ca
+2

), na qual, cumpre 

múltiplas funções nas plantas. Quantitativamente é mais proeminente na parede celular, 

interligando cadeias pécticas, assim como o B, contribui para sua estabilidade (Matoh & 

Kobayashi, 1998).  

A sua absorção pela planta pode ser afetado por concentrações altas de NH
4+

, 

K
+
, Mg

+2
, Al

+3
 e Mn

+2
 diminuindo a quantidade absorvida podendo provocar deficiência de 

Ca. É essencial para manter a integridade estrutural e funcional das membranas e da parede 

celular: quando há deficiência as membranas permitem o vazamento do conteúdo 

citoplasmático; a compartimentação celular é comprometida e fica afetada a ligação do Ca 

com a pectina da parede celular. O pectato de Ca da lamela média cimenta uma célula a 

outra, sendo depositado durante a citocinese (Malavolta, 2006). 

Além da função estrutural, o Ca esta envolvido em outras funções na planta 

como elemento regulatório, atuando no equilíbrio da relação cátions/ânions e na regulação 

osmótica (Furlani, 2004). É utilizado no fuso mitótico durante a divisão celular e também 

apresenta a função de mensageiro secundário ligando-se à calmodulina, uma proteína 

encontrada no citosol das células vegetais, na qual o complexo calmodulina-cálcio é 

responsável pela regulação de vários processos celulares, como o controle de transcrição, 

sobrevivência celular e liberação de sinais químicos (Taiz & Zeiger, 2009). 

Foi evidenciado por O’Brien & Ferguson (1997) que o Ca está envolvido na 

morte celular programada (MCP). A morte da célula é um sintoma maior da deficiência de 

Ca, que resulta, provavelmente, na desorganização de funções críticas como a 

permeabilidade seletiva da membrana, a não operação dos mecanismos de sinalização em 

que o Ca atua como mensageiro. A MCP é caracterizada por um conjunto de eventos 

morfológicos: condensação da cromatina nuclear, fragmentação do DNA, formação de 

corpos vesiculares no citosol, murchamento da célula, perda do potencial da membrana das 

mitocôndrias, migração da fosfatidil serina para a superfície externa do plasmalema.  

A insolubilidade dos compostos da Ca na planta e sua localização na célula 

justificam, em parte, a de baixa redistribuição, imobilidade no floema, o que leva aos 

sintomas de deficiência se manifestar inicialmente nas partes mais novas da planta 

(Minami & Haag, 1987). Conforme Mengel & Kirkby (1987), as plantas com deficiência 

de Ca apresentam uma redução no crescimento meristemático, observada primeiramente na 
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região do crescimento apical e nas folhas mais novas, que se tornam deformadas e 

cloróticas. Nos estágios mais avançados constata-se uma necrose das margens das folhas e 

os tecidos tornam-se “moles”, devido à dissolução da parede celular. 

A deficiência de Ca em tomateiro , quando o sintoma é agudo, promove necrose das 

pontas e margens dos folíolos (folhas jovens). As faces inferiores das folhas tornam-se 

arroxeadas e os folíolos permanecem pequenos e deformados. Essas folhas eventualmente 

morrem (Bastos et al, 2013).  

 

2.4.5 Magnésio (Mg) 

 

O Mg é absorvido pelas plantas na forma de íon bivalente. Por ser o Mg
2+

 um 

pequeno íon, porém com grande raio de hidratação, sua absorção pode ser fortemente 

reduzida pelo K
+
, NH

4+
, Ca

2+
 e Mn

2+
e pelos H

+
 em baixo pH. A deficiência de Mg

2+
 

induzida pelos outros cátions competitivos é um fenômeno comum. Quanto à sua 

mobilidade, o Mg
2+

 é bastante móvel no xilema e no floema, e o transporte e redistribuição 

se dão na forma iônica (Furlani, 2004). 

Quando altas concentrações de Ca e de K são encontradas, podem inibir a 

competitividade a absorção, causando, às vezes, a deficiência. Tanto o Mg como Ca e o K, 

se move para parte aérea na corrente transpiratória. Sendo assim, os sintomas de 

deficiência aparecerão primeiro nas folhas mais velhas (Malavolta et al., 1997). 

Como um dos principais ativadores enzimáticos na respiração, fotossíntese e 

síntese de DNA e RNA, o Mg também é parte da estrutura da molécula de clorofila (Taiz 

& Zieger, 2004). A clorofila possui 2,7% de Mg, cerca de 10% do teor total de Mg da 

folha. No processo de biossíntese da clorofila quelatase de protoporfirina magnesiana IX 

(quelatase de Mg) introduz o Mg no núcleo tetrapirrólico (Papenbrock, 2000), é o centro da 

molécula de clorofila.  Entretanto, os plastídios tem mais Mg além daquele contido na 

clorofila: a conversão de energia é uma das principais funções dos cloroplastos.  

O Mg é ativador de muitas enzimas. Quase todas as enzimas fosforilativas 

(incorporação ou transferência de Pi) dependendo da presença do Mg, que forma uma 

ponte entre o ATP ou o ADP e a molécula da enzima. A transferência de energia desses 

dois compostos é fundamental nos processos da fotossíntese, respiração (glicólise e ciclo 

de Krebs), reações de síntese de compostos orgânicos (carboidratos, lipídios, proteínas) 

absorção iônica e trabalho mecânico (Malavolta, 1980). 
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A deficiência de Mg é bastante comum em plantações de tomate e se 

caracteriza por uma descoloração das margens dos folíolos mais velhos, que progride em 

direção à área internerval, permanecendo verdes as nervuras. Quando a deficiência é mais 

severa, as áreas amarelas tornam-se escuras e posteriormente necrosadas (EMBRAPA, 

2006). Estes sintomas foram observados por Maia (2012) ao estudar omissão de Mg em 

plantas de tomate do tipo cereja. 

 

2.4.6 Enxofre (S) 

 

Embora o S seja absorvido principalmente como SO4
2-

, é encontrado na planta, 

em maior parte na forma reduzida como o sulfeto (S
2-

). Deste modo, a incorporação do S 

em compostos orgânicos exige sua redução prévia, que necessita de energia do ATP e de 

poder redutor. O processo ocorre principalmente durante o período luminoso e as enzimas 

estão localizadas nas membranas dos cloroplastos (Furlani, 2004). O SO
2
 atmosférico pode 

ser absorvido através dos estômatos das folhas e então metabolizado, apesar de ser um 

processo pouco eficiente (Mengel & Kirkby, 1987). 

Tem participação direta do grupo (-SH) como grupo ativo das enzimas na 

ligação com o substrato. Muitas enzimas e coenzimas como a uréase, APS-sulfotransferase 

e a coenzima A (CoASH), tem o grupo SH como grupo ativo nas reações enzimáticas. As 

ferredoxinas, que contem o grupo Fe-S, participam da transferência de elétrons na 

fotossíntese. Alem de ser componente do acetil-CoA, que é o ponto de convergência do 

metabolismo degradativo de carboidratos, aminoácidos e ácidos graxos. O S não reduzido 

(sulfato) é constituinte estrutural das membranas celulares.  

Devido à sua participação num grande número de compostos e reações, a 

carência de S provoca uma série muito grande de distúrbios metabólicos. Nestas condições, 

pode ocorrer diminuição na fotossíntese e na atividade respiratória, queda na síntese de 

proteínas gerando aumento na relação N solúvel/N protéico, acúmulo de carboidratos com 

o aparecimento de altas relações de C solúvel/C amido e diminuição na fixação livre e 

simbiótica do N2 atmosférico (Fernandes, 2006). 

Embora o S pertença à classe dos nutrientes de alta mobilidade na planta, ele é 

na verdade pouco redistribuído. A sua redistribuição está condicionada ao “status” da 

nutrição nitrogenada da planta. Devido a essa pouca mobilidade na planta as deficiências 

ocorrem inicialmente em folhas novas (Marschner, 1995).  
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Epstein & Bloom (2005) descrevem que os sintomas de deficiência de S 

geralmente relembram os de deficiência de N: plantas cloroticas e espigadas, com 

crescimento reduzido. Py et al. (1987) relataram que podem apresentar folhas brilhantes e 

de coloração verde-limão e são mais largas do que o normal; tanto as folhas novas como as 

velhas são amareladas Segundo Marschner (1995) as características comuns desses 

elementos são os teores reduzidos de clorofila e de proteína, além de um aumento de 

compostos solúveis de N presentes nas folhas, decorrentes da redução de síntese de 

proteínas. 

Maia (2012) trabalhando com plantas de tomate tipo cereja, sob omissão de S, 

observou redução no crescimento, clorose generalizada inicial nas folhas jovens e tamanho 

reduzido em relação às folhas sem deficiência de S.  

 

2.4.7 Boro (B) 

 

O B é absorvido pelas plantas preferencialmente na forma molecular, sem 

carga (H3B03). Possui propriedades intermediárias entre os metais e os não metais 

eletronegativos e tem tendência a formar complexos catiônicos dentro da planta, com 

compostos orgânicos de configuração cis-diol, como os açúcares e seus derivados, ácido 

urânico e alguns odifenóis abundantes na parede celular (Furlani, 2004). Seu transporte 

também ocorre na forma molecular, e a ascensão na seiva xilemática é governada 

principalmente pela transpiração (Marschner, 1995). 

Uma das importantes funções do B está relacionada ao metabolismo ou 

incorporação do Ca na parede celular. Este elemento atua na biossíntese da parede celular 

auxiliando o Ca na deposição e formação de pectatos envolvidos na construção destas 

estruturas (Yamauchi et al., 1986). Aproximadamente 90% do B da célula está na sua 

parede primaria da planta, e a carência desse elemento acarreta redução na produção de 

celulose, pectina, lignina e suberina da parede celular (Malavolta, 2006).  

A falta de B na planta leva a um aumento na concentração do ácido endol 

acético (IAA), pois a atividade do IAA oxidase é inibida, resultando em acúmulo de 

compostos fenólicos nas regiões de crescimento das plantas, mais notadamente raízes e 

gemas terminais (Graham & Webb, 1991). Diminui o nível de compostos orgânicos de P 

como ATP, nucleotídeos, fosfatos de inositol. A diminuição da ATPase faz decrescer a 
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extrusão de H
+ 

(Malavolta, 2006), que favorece o meio externo para a absorção de 

nutrientes. 

Devido ao acumulo de fenóis a atividade da enzima polifenoloxidase (PFO) 

aumenta nos tecidos deficientes de B. A oxidação de fenóis pela PFO nas plantas 

deficiente pode levar à produção de quinonas altamente tóxicas e responsáveis pela 

produção de compostos tóxicas de O2, sendo, assim, mais deletérias que os próprios fenóis. 

Muitas vezes a carência de B está associada com o escurecimento do tecido decorrente da 

polimerização das quinonas dando melanina de cor marrom (Malavolta, 2006). 

Embora a falta de B diminua fotossíntese, há um acúmulo de açúcares e de 

amido nas folhas das plantas deficientes (Dugger, citado por Malavolta, 2006), o que 

indica reduzido transporte dos fotoassimilados para os órgãos dreno. Uma possível 

explicação, segundo Malavolta (2006), é que a falta de B diminui a formação dos 

compostos de borato com açúcares que facilita o transporte dos últimos drenos da planta. O 

acumulo de hexoses nas plantas carentes pode ser devido também à inibição da síntese do 

amido pela fosforilase (amido + nH2PO4 = n glicose –I-P).  

Em tomateiro os sintomas de deficiência de B se manifestam nas folhas novas 

tornando-as bronzeadas, ocorrendo em seguida morte das gemas e das folhas. O pecíolo 

torna-se quebradiço e a planta murcha nas horas mais quentes do dia, devido aos danos 

provocados ao sistema radicular (EMBRAPA, 2006).  

 

2.4.8 Cobre (Cu) 

 

É absorvido, transportado e redistribuído na forma cátion bivalente (Cu
2+

), 

sendo de mobilidade variável no sistema, dependendo da espécie. Elemento de transição 

similar ao Fe, com habilidade para formação de quelatos estáveis e facilidade para o 

transporte de elétrons (Cu
2+

 Cu
+
). Tem função estrutural em enzimas que podem reagir 

diretamente com o oxigênio molecular e atalisar preferencialmente processos terminais de 

oxidação. Várias proteínas contendo Cu são importantes nos processos da fotossíntese, da 

respiração, da desintoxicação dos radicais livres de superóxidos e da lignificação (Furlani, 

2004). 

O cobre (Cu
2+

) é inibido competitivamente por zinco (Zn
+2

) e reduzido também 

por H2PO
-
4, K

+
, Ca

+2
 e NH4

+
 (Malavolta, 2006). O Cu participa de uma série de processos 

metabólicos nos vegetais. Em plantas deficientes em Cu, a taxa fotossintética é reduzida 
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devido ser um elemento capaz de transferir elétrons, captando energia através de proteínas 

e enzimas oxidativas. A maior parte do Cu em células foliares está associada à 

plastocianina, o doador imediato de elétrons para o fotossitema I (Epstein & Bloom, 2005). 

Segundo Giordano & Silva (2000), a deficiência de Cu em tomateiro é pouco 

comum devido o uso frequente de fungicidas cúpricos, sendo inclusive, muitas vezes, 

observados sintomas de toxidez desse elemento. Aplicados com frequência em produção 

de mudas de tomate para processamento industrial. 

Epstein & Bloom (2005) relatam que a deficiência de Cu varia grandemente, 

dependendo da espécie. Folhas podem ficar cloroticas ou com um tom azul-esverdeado 

escuro, com margens enroladas para cima.  

 

2.4.9 Ferro (Fe) 

 

A planta absorve o Fe na forma reduzida (Fe
2+

). O Fe é descrito como um 

elemento de transição caracterizado pela mudança fácil no seu estado de oxidação (Fe
3+

/ 

Fe
2+

) e pela sua habilidade em formar complexos octaédricos com vários ligantes. 

Dependendo do ligante, o potencial de oxirredução do Fe varia significativamente, dando-o 

uma especial importância nos sistemas oxirredução. Embora seja absorvido através da 

membrana plasmática na forma reduzida (Fe
2+

), dentro da planta o seu principal estado de 

oxidação nos complexos é a forma oxidada (Fe
3+

) (Furlani, 2004).  

O Fe esta envolvido na fotossíntese, catalisando a biossíntese da clorofila; os 

cloroplastos têm 80% do Fe das células das folhas; participa do transporte eletrônico nos 

processos de redução via citocromos e ferredoxina (grupos Fe-S), da ativação de enzimas 

do ciclo do ácido cítrico, e da biossíntese dos citocromos. Ocorre nos nódulos das 

leguminosas, participando da fixação biológica do N e da sua assimilação (Marschner, 

1995).  

A principal função do Fe é a ativação de enzimas, atuando como grupo 

prostético. Participa de reações fundamentais de oxidorredução, tanto em hemoproteínas, 

como em proteínas não-hémicas com ligação Fe-S. As hemoproteínas incluem os 

citocromos que apresentam um complexo hemo-Fe-porfirina como grupo prostético. A 

cadeia de transporte de elétrons na fotossíntese que ocorre nas membranas tilacóides dos 

cloroplastos consiste de vários hemogrupos contendo Fe e de aglomerados de Fe-S 

(Furlani, 2004).  
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Oliveira et al. (2009) constataram clorose nas folhas novas e posteriormente na 

planta inteira, baixo desenvolvimento, caules levemente arroxeados e menor número de 

folhas em plantas de tomate do grupo salada cultivadas na ausência do nutriente Fe. 

Epstein & Bloom (2005) relataram que na deficiência de Fe, primeiramente as nervuras 

permanecem verdes, mas na maioria das espécies em que a deficiência foi observada, elas 

também se tornam cloróticas no final. 

 

2.4.10 Manganês (Mn) 

 

As plantas absorvem o Mn na forma de cátion bivalente (Mn
2+

). Dentro da 

célula, forma ligações fracas com ligantes orgânicos e pode ser rapidamente oxidado para 

MnH, Mn
4+

 e Mn
6+

 (Furlani, 2004). 

Por causa dessa relativa facilidade de mudança no estado de oxidação, o Mn 

apresenta importante função nos processos de oxirredução na planta, como o transporte de 

elétrons na fotossíntese e desintoxicação dos radicais livres de oxigênio (O2
-
). Uma das 

funções mais importantes do Mn é seu envolvimento no processo fotossintético 

(fotossistema II, na fotólise da água) (Marschner, 1995) e (Furlani, 2004). O Mn é 

essencial à síntese de clorofila e sua função principal está relacionada com a ativação de 

enzimas. Pode atuar no balanço iônico como um contra-íon de grupos aniônicos. Grande 

número de enzimas é ativado pelo Mn como as que atuam na glicólise e no ciclo do ácido 

cítrico na respiração, e está especialmente envolvido na ativação de enzimas em 

metabolismos intermediários. Deve-se ter presente que Mn
+2

 e Mg
+2

 são intersubstituíveis 

na ativação de muitas dessas enzimas (Fernandes, 2006). 

Os cloroplastos são as organelas mais sensíveis à deficiência de Mn, ocorrendo 

desordens no sistema lamelar destes, com volume pequeno e dominado pela parede celular. 

O tecido inter epidermais se mostraram enrugados, com clorose internerval nas folhas mais 

novas (Mengel & Kirkby, 1987). E, devido a sua participação na síntese da clorofila, os 

sintomas de deficiência desse elemento geralmente envolvem amarelecimento de folhas ou 

clorose (Malavolta, 1996).  

Os sintomas de deficiência de Mn podem ocorrer tanto em folhas jovens como 

em folhas intermediárias e compreendem ampla variedade de formas cloróticas e manchas 

necróticas (Fernandes, 2006) devido a baixa mobilidade desse elemento. Epstein & Bloom 

(2005) relatam que os sintomas de deficiência de Mn variam grandemente de uma espécie 
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para outra. As folhas frequentemente mostram uma clorose entre nervuras, produzindo um 

desenho verde em um fundo amarelo ou verde claro, assemelhando com a deficiência de 

Fe. Podem ocorrer ainda manchas ou riscas necróticas nas folhas.  

A deficiência de Mn é pouco encontrada no tomateiro, devido às pulverizações 

realizadas com defensivos a base desse nutriente. Os sintomas quando ocorrem, 

apresentam-se nas folhas mais jovens, como clorose internerval verde-clara a amarelado. 

Pontos necróticos aparecem nas folhas novas confundido-se com as provocadas por 

doenças viróticas, alem da redução do crescimento da planta (Bastos et al., 2013). Oliveira 

et al. (2009) observaram clorose internerval leve nas folhas velhas, sob um reticulado 

grosso de nervuras que permaneciam verdes, ao intensificar a deficiência as manchas 

tornaram-se arroxeadas e as folhas inferiores totalmente amareladas, em tomateiro do tipo 

salada cultivados sob omissão de Mn. 

 

2.4.11 Molibdênio (Mo) 

 

O Mo é um elemento de transição que é absorvido e ocorre nas plantas na 

forma do ânion molibdato, em geral no estado de oxidação mais elevado (Mo
6+

), mas pode 

ocorrer também como Mo
5+

 e Mo
4+

 (Furlani, 2004). Reisenauer (1963) escreve que o Mo é 

absorvido na forma do ânion MoO4
2-

  e sua absorção é proporcional à sua concentração na 

solução do solo, que pode ser reduzida pelo efeito competitivo do SO4
2-

 o que sugere um 

processo comum na membrana citoplasmática.  

O Mo é componente de pelo menos cinco enzimas distintas que catalisam 

reações muito diversas participando em processos de transferência eletrônica (Malavolta, 

2006): redutase de nitrato RNO3, nitrogenase, desidrogenase de xantina, oxidase de aldeído 

e oxidase do sulfito.  

A exigência de Mo pelas plantas é muito pequena comparada à de outros 

nutrientes e depende da forma de absorção do N pela planta (fixação de N2, absorção de 

NO-3 ou de NH4), pois a redutase do nitrato e a nitrogenase estão envolvidas na redução de 

nitrato NO
-
3 para nitrito NO

-
2 e de N atmosférico N2 para amônio NH4, respectivamente. 

Assim, a deficiência de Mo pode aparecer como deficiência de N se a fonte de N for o 

nitrato ou se a planta depender da fixação biológica de N2 (simbiose) (Taiz & Zieger, 

2004).  
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Segundo Furlani (2004), a faixa do limite de deficiência varia entre 0,1 e 1,0 

mg kg
-l
 nas folhas. Malavolta (2006) relata a quantidade presente na semente de Mo é o 

bastante para o crescimento normal dependendo da espécie. E que a mobilidade no floema 

também parece depender da espécie, a julgar pelo aparecimento dos sintomas: no cafeeiro 

as folhas mais velhas são as primeiras a serem afetadas, enquanto no tomateiro são as mais 

novas.  

Os sintomas de deficiência de Mo expressam-se em condições de carência de N, 

apresentando um amarelecimento das folhas mais velhas e possíveis necroses marginais 

com acúmulo de nitrato. Solos com pH abaixo de 5,0 predispõem a deficiência desse 

nutriente (Bastos et al., 2013).  

 

2.4.12 Zinco (Zn) 

 

O Zn é absorvido na forma de Zn
2+

 tanto por via radicular como por via foliar e 

não está sujeito a mudanças de valência (Marschner, 1995). Segundo Yamada (2004), o Zn 

é necessário na manutenção da integridade das biomembranas. Ele pode ligar-se aos 

grupos fosfolipídios e sulfidril dos constituintes da membrana ou formar complexos 

tetraedais com resíduos de cisteína das cadeias polipeptídicas e assim proteger os lipídeos e 

as proteínas das membranas contra danos oxidativos.  

 Zn é um micronutriente essencial que serve como cofator enzimático além de 

algumas enzimas o conterem na sua estrutura molecular. O Zn é essencial para a atividade, 

regulação e estabilização da estrutura proteica. Dessa forma a falta desse nutriente na 

planta pode comprometer processos como a fotossíntese, respiração, síntese (proteína, 

amido) e controle hormonal, alem de acarretar perda na integridade das membranas e 

elevar os níveis de radicais livres de O2 destroem as ligações duplas dos ácidos graxos 

polinsaturados e fosfolipídios nas membranas (Malavolta, 2006). 

 Deficiência de Zn é caracterizada pela redução no crescimento internodal, 

formando roseta de folhas no ápice dos ramos, redução do crescimento das folhas. Este 

sintoma pode ser resultado da perda da capacidade da planta para produzir suficiente 

auxina (fitohormônio). Algumas evidências disponíveis indicam que o Zn pode ser 

requerido para a biossíntese do triptofano, o qual é um dos precursores da auxina natural, 

ácido indol-3-acético (AIA) (Taiz & Zieger, 2004). 
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Em plantas de tomate do grupo salada submetidas à deficiência de Zn 

apresentaram folhas cloróticas e posteriormente arroxeadas nas margens, coreáceas e 

encarquilhadas, encurtamento das nervuras e engrossamento do pecíolo (Oliveira et al., 

2009). Em tomateiro do tipo cereja cultivado sob ausência de Zn não apresentaram 

sintomas visuais de deficiência da parte aere (Maia, 2012).  

 

2.5 SOLUÇÃO NUTRITIVA 

 

Considera-se solução nutritiva como um sistema homogênio onde os nutrientes 

necessários à planta são fornecidos em proporções adequadas. Deve haver oxigênio e estar 

com temperatura adequada à absorção dos nutrientes.  

Segundo Cadahia (1998), para a ótima absorção dos nutrientes pelas plantas é 

necessário que estes se encontrem em concentrações e relações adequadas na solução 

nutritiva, evitando, dessa forma, fenômenos negativos devido ao potencial osmótico e o 

antagonismo entre os nutrientes dificultando a absorção pelas plantas. A solução nutritiva 

ideal deve ser formulada levando em consideração as condições climáticas da região, 

momentos fenológicos e a evapotranspiração, para evitar salinização da cultura.  

 Fatores como temperatura, pH e condutividade elétrica devem ser monitorados 

e controlados periodicamente durante o manejo da solução nutritiva. Faixa ótima em torno 

de 24 ± 3°C; 5,5 a 6,5 e 1,5 a 4,0 dS m
-1

, respectivamente (Furlani et al., 1999). A 

condutividade e o pH da água da solução são usados para ajustar a concentração, a 

frequência e o volume de água (Cadahia, 1998). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1CARACTERIZAÇÃO DOS LOCAIS DE ESTUDO 

 

O estudo foi conduzido em dois locais: a) no campus experimental da Escola de 

Agronomia (EA) da Universidade Federal de Goiás (UFG), na estufa agrícola do Setor de 

Hortaliças da EA, em Goiânia (16°41” latitude sul, 49°17” longitude oeste, 730 m de 

altitude),  e b) ambiente protegido do viveiro comercial, Vivati-Abadia de Goiás, 

coordenadas geográficas 16° 45’26” S, 49° 26’ 15” W e 898 metros de altitude, ambos 

localizados em Goiás.  O clima, segundo Koppen, foi caracterizado por verão chuvoso e 

inverno seco, com precipitação média de 1.575 mm.  

Na EA/UFG, onde foi realizado um pré-ensaio do experimento a ser 

implantado, a estufa agrícola utilizada foi do tipo arco com 7 m de largura, 25m de 

comprimento e pé direito de 3 m, o teto era coberto com plástico anti-UV e tela de 50% 

sombreamento, adaptado para obter um ambiente mais favorável ao desenvolvimento da 

muda. No interior da estufa agrícola as laterais eram formadas com tela anti-afídeo, o solo 

foi revestido com ráfia preta para melhor controle do ambiente. Apenas 35% da estufa 

foram utilizados para a condução do experimento, sendo essa área separada do restante por 

tecido não tecido (TNT) (Figura 1 A). 

 

 
Figura 1. Estruturas das estufas agrícola utilizadas nos experimentos em: (A) Goiânia;        

(B) Abadia de Goiás, Goiás 2013 
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No viveiro comercial as estufas agrícolas eram germinadas com pedilúvio, 

antecâmaras e telados com malha máxima de 0,239 mm, conforme estabelecido pelo 

Ministério da Agricultura (Figura 1 B). 

 

 Dados meteorológicos durante o tempo de condução do experimento  

 

Os valores máximos, médios e mínimos semanais de temperatura (°C) e 

umidade relativa (%), para os ciclos das mudas de tomate industrial cultivadas entre os 

meses de novembro a dezembro de 2013 estão apresentados na Figura 2 

 
Figura 2. Valores médios semanais de temperatura máxima, média e mínima e de umidade  

relativa do ar (%) em estufa agrícola com e sem tela de sombreamento de 50%. 

Abadia de Goiás, GO. 2013 

 

A fim de caracterizar a estufa agrícola, os dados de temperatura e umidade 

relativa do ar foram obtidos a partir de leituras realizadas pela estação meteorológica 

WatchDog. As leituras foram efetuadas diariamente sempre no mesmo período, na qual 

coletou-se dados de temperatura máxima e mínima, a umidade relativa máxima e mínima 

do dia.  
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DO EXPERIMENTO 

 

a) Produção das mudas em substrato 

 

Para realizar o experimento, foram utilizadas sementes de dois híbridos: H9553 

e N901, fornecidas pelo Viveiro Vale Do Tietê - Grupo VIVATI, e pela empresa 

Nunhems/Bayer. Estes híbridos foram escolhidos com base na aceitação no mercado de 

tomate para processamento industrial, sendo os genótipos mais plantados no Brasil. 

Portanto, são os que apresentam maior demanda por mudas. 

A semeadura dos híbridos foi feita diretamente em substrato composto por 

fibra de coco. As características químicas desse substrato foram analisadas no Laboratório 

de Análise de Solo e Planta do Instituto Agronômico de Campinas, sendo os resultados 

dessa análise apresentados na Tabela 1. Os valores para o pH e para a condutividade 

elétrica (CE) foram de 5, 6 e 1,0 mS cm
-1

, respectivamente. 

 

Tabela 1. Características químicas do substrato fibra de coco (SFC) usado na produção de 

mudas de tomate industrial, expressas em mg L
-1

 

- 

 

 

N 

- Nitrato 

 

P Cl
-
 S 

 

 

N 

- Amônia 

 

K Na Ca Mg B Cu Fe Mn Zn 

 

SFC 8,8 15,3 77,8 72,4 5,9 335,4 15,3 6,5 2,7 0,7 0,1 1,1 0,1 0,22 

 

Devido à possível ocorrência de perdas (morte) das mudas, foi efetuada a 

semeadura de 140% a mais de sementes, nas mesmas condições, para possíveis 

substituições.  

 

b) Arranjo experimental e descrição dos tratamentos 

 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, sendo 56 

parcelas aleatorizadas em quatro blocos. Os tratamentos apresentou-se em arranjo fatorial 

(soluções (14) X híbridos (2)). Cada parcela era representada por uma bandeja contendo 20 

plantas, 10 para cada híbrido.  



39 
 

Os tratamentos foram compostos pelas soluções nutritivas: i) completa ou 

controle (N, P, K, Ca, Mg, S,B, Cu, Fe, Mn, Zn e Mo), ii)  preparadas com a omissão 

individual de - N, - P, - K, - Ca, - Mg, - S, - B, - Cu, - Fe,  - Mn, - Mo,  - Zn, e iii) uma 

solução contendo somente água deionizada. Todos os tratamentos dispuseram de quatro 

repetições perfazendo um total de 56 parcelas (14 x 4).  

As soluções nutritivas foram preparadas a partir da solução completa proposta 

por Hoagland & Arnon (1950), adaptando-a para cultura do tomate, eliminando-se do 

preparo da solução o elemento faltante desejado e constituindo assim os tratamentos.  

Foi considerada como solução nutritiva completa uma solução contendo a 

seguinte concentração de nutriente: (mg L
-1

): 202,42 de N; 61,32 de P; 232,20 de K; 

158,68 de Ca; 47,64 de Mg; 63,14 de S; 0,54 de B; 0,06 de Cu; 2,20 de Fe; 0,38 de Mn; 

0,08 de Mo e 0,26 de Zn. Para compor os tratamentos, omitiu-se um dos elementos na 

solução nutritiva, deixando os demais nutrientes nas mesmas concentrações encontradas na 

solução completa. Para isso foram utilizados os seguintes sais PA (pura para análise): 

 

Macronutrientes: nitrato de potássio (38,67% K; 13,85% N); nitrato de cálcio (16,97% Ca; 

11,86% NO3
-
; 1% NH4

+
); fosfato diamônico (DAP) (23,45% P; 21,21% NH4

+
); sulfato de 

magnésio (9,86% Mg; 13,01% S); nitrato de amônio (17,5% NO3
-
; 17,5% NH4

+
); sulfato 

de cálcio (23,69% Ca; 18,59% S); nitrato de sódio (16,48% NO-3); fosfato monobásico de 

potássio (17,79% P; 22,45% K); sulfato de potássio (44,87% K; 18,37% S); sulfato de 

amônio (21,20% NH4
+
, 24,27% S); cloreto de magnésio (11,96% Mg); sulfato de sódio 

(22,58% S); cloreto de cálcio ( 27,26% Ca).   

 

Micronutrientes: ácido bórico (17,49% B); sulfato de cobre (25,45% Cu; 12,84% S); ácido 

molibídico (59,24% Mo); sulfato de zinco (22,74% Zn; 11,15% S); sulfato de manganês 

(56,76% Mn; 18,97% S) e FeEDTA (13,26% Fe).   

As soluções estoque ou de uso, preparadas a partir dos sais diluídos em água 

deionizada, foram armazenadas em frascos escuros de um litro de volume. Depois foram 

utilizadas alíquotas para o preparo de cinco litros de solução para facilitar o manejo da 

reposição de nutrientes de cada tratamento seguindo as concentrações conforme Tabela 2.  
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Tabela 2. Composição química das soluções nutritivas, em ml L
-1

, utilizadas durante a 

condução do experimento de omissão de nutrientes em mudas de tomate para 

processamento industrial. Abadia, GO. 2013 

Solução  

Estoque 

 

 

Tratamentos (ml L
-1

) 

 

  Omissão  

Completo N P K Ca Mg S Fe B Cu Mn Zn Mo H2OD
1
 

Macronutrientes (mol L
-1

) 

KNO3 6  6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

Ca(NO3)2 . 4H2O 4  4 4  4 4 4 4 4 4 4 4  

(NH4)2 HPO4 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

MgSO4. 7H2O 2 2 2 2 2   2 2 2 2 2 2  

NH4NO3    3 3          

CaSO4-2H2O*  200             

NaNO3     2          

K2H PO4  2             

K2SO4**  4             

(NH4)2SO4   1            

MgCl2- 6H2O       2        

Na2SO4      2         

CaCl2 2H2O  2             

Micronutriente (mmol L
-1

) 

H3BO3*** 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2  

CuSO4. 5H2O**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2  

H2MoO4**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

ZnSO4.7H2O***** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2  

MnSO4. H2O***** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2  

EDTA Férrico 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4  

*0,01mol L
-1

; **0,5mol L
-1

; *** 25mmol L
-1

; ****0,5mmol L
-1

; *****2mmol L
-1

. 1 = água deionizada 

 

 

Tabela 3. Valores médios do pH e da condutividade elétrica (CE, mS cm
-1

) para as 

soluções nutritivas utilizadas nos experimentos. Abadia de Goiás, GO. 2013 

  Tratamentos (ml L
-1

)   

 

          Omissão               

 

Completo -N -P -K -Ca -Mg -S -Fe -B -Cu -Mn -Zn -Mo H2O 

pH 5,9 5,6 5,9 5,9 5,8 5,9 5,9 6,0 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 7,1 

CE 2,11 1,74 1,85 1,7 1,88 2,02 2,04 1,98 2,09 1,99 1,99 2 2,1 0,04 
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Em cada solução nutritiva (tratamento) foi feita a leitura da condutividade 

elétrica (CE), em mS cm
-1

, e do pH, com equipamento Combo portátil. O pH das soluções 

foram ajustados inicialmente e corrigido periodicamente, mantendo-o na faixa de 5,5 a 6,0 

(Tabela 3) com auxilio de soluções de HCl 0,1 mol L
-1 

e NaOH, respectivamente 

 

3.3 PRÉ-TESTE EXPERIMENTAL 

 

Para conhecer as dificuldades associadas ao experimento a ser realizado no 

viveiro comercial e familiarizar com o preparo e manuseio das soluções nutritivas, foi feito 

um pré-teste do experimento no viveiro da EA/UFG. Esse foi iniciado em 16 de setembro 

de 2013, semeando diretamente nas espumas fenólicas umedecidas e acondicionadas em 

recipiente plástico de capacidade de 50 ml (copo descartável) e dispostas conforme o 

arranjo experimental pré-definido em bandejas. Após o semeio, as bandejas foram cobertas 

com filme plástico preto para manter a temperatura e o grau de umidade adequadas e 

constantes para germinação (Figura 3).  

 

 
Figura 3. Bandejas semeadas com tomate industrial recobertas por filme plástico preto 

para manter temperatura e umidade constantes na estufa da EA/UFG em 

Goiânia, Goiás  
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A faixa ótima de temperatura para crescimento de mudas de tomate é de 16 a 

29ºC conforme Geisenberg & Stewart (1986). A temperatura e umidade relativa média do 

ar no período de geminação foram de 28ºC e 76,5%, respectivamente. As medidas foram 

obtidas com um Termo-Higrômetro J.Prolab, colocado sobre a bandeja embaixo do filme 

de plástico preto. As bandejas permaneceram no laboratório por 72 horas, apenas com água 

deionizada. 

No 4º dia após semeio (DAS) as bandejas foram transportadas para a estufa 

agrícola, quando mais de 50% das plântulas possuíam eixo hipocótilo-radícula bem 

desenvolvido (Figura 3).  

 

 
Figura 4. Plântulas com eixo hipocótilo-radícula desenvolvidos e formação do gancho 

plumular, Goiânia, Goiás 2013 

 

Depois de três dias que as plântulas passaram por um período de aclimatação 

na estufa agrícola e foram irrigadas com água deionizada, procedeu-se à aplicação das 

soluções nutritivas com forças iônicas de 25%, 50% e 100%, aumentadas em intervalos de 

quatro dias até atingir 100%. As soluções nutritivas foram renovadas a cada dois dias, 

nesse intervalo, quando necessário, acrescentava-se água deionizada para completar o 

volume. 
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Os sintomas visuais foram verificados e fotografados a cada 2 dias, durante 23 

dias. Infelizmente não foi possível realizar o levantamento final dos parâmetros 

biométricos e visuais aos 30 DAS, devido a problemas decorrentes de fenômenos naturais 

(tempestade) (Figura 5), o que resultou na reinstalação do experimento. Entretanto, devido 

ao cronograma do projeto, o experimento foi instalado novamente direto no viveiro 

comercial localizado em Abadia de Goiás, GO. 

 

 
Figura 5. Condições da estufa agrícola após tempestade, Goiânia, Goiás 2013  

 

3.4 CONDUÇÃO DO EXPERIMENTO NO VIVEIRO COMERCIAL 

 

No viveiro comercial, as sementes do N901 e H9553 foram colocadas para 

germinar dia 31 de outubro de 2013 em bandejas de polietileno com 450 células, 

preenchidas com substrato a base de fibra de coco – (Golden mix, tipo 11) e cobertas com 

vermiculita. Em seguida, foram embaladas com filme de polietileno (Stretch) para manter a 

temperatura e umidade relativa constante, estimulando a germinação uniforme das 

sementes (Figura 6).  

Durante o período de 72 h, foram feitas observações diárias para verificar a 

germinação das sementes, observando-se o desenvolvimento das radículas, pois as 
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bandejas só deveriam ser transferidas para a área sob tela de 50 % de sombreamento na 

estufa agrícola quando houvesse mais de 50% de radículas emergidas em uma bandeja de 

450 células. As radículas eram contadas em seis fileiras, na largura da bandeja, 15 células 

cada, quando apresentava mais de 8 radículas emergidas por fileira, considerava-se mais de 

50% de emergência na bandeja. Durante a permanência na estufa agrícola, as plântulas 

receberam apenas água, fornecida por um sistema de irrigação automático, conforme 

manejo do viveiro. 

 

 
Figura 6. Etapas do semeio para implantação do experimento, Abadia de Goiás, GO 

 

As plântulas foram retiradas do substrato com ajuda de um suporte para evitar 

destruição da mesma, sendo o sistema radicular aparado. Em seguida, procedeu-se a 

lavagem em água corrente e emersão em água deionizada para completa limpeza e evitar 

desidratação. Foram transplantadas para a espuma fenólica acondicionada em recipiente 

plástico (copos descartáveis) com capacidade de 50 ml (Figura 7B) contendo água 

deionizada até a superfície da espuma.  Estavam com 8 DAS e com primeiro par de folhas 

verdadeiro em inicio de emissão (Figura 7A). 

 

 
Figura 7. Detalhe da mudas com início da emissão de folhas verdadeiras (A) e do 

transplantio 
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Antes de receber as plântulas as espumas fenólicas foram lavadas com água 

corrente e depois com água deionizada, para eliminação dos resíduos ácidos resultantes do 

processo de fabricação. Em seguida foram cortadas e furadas para o acondicionamento das 

mudas. 

As plântulas foram levadas para um galpão onde permaneceram por um 

período de 72 horas, para aclimatação (Figura 8), sendo depois encaminhadas para estufa 

agrícola, onde permaneceram por duas semanas em área com tela de 50% de 

sombreamento. 

 

 

Figura 8. Plântulas em ambiente para aclimatação, Abadia de Goiás, GO 

 

Depois desse período foram transportadas à área sem tela de 50% de 

sombreamento em que permaneceram até o final do ciclo.    

A aplicação de solução nutritiva e água deionizada foi realizada com o auxilio 

de copos plásticos descartáveis de 50 ml. Colocando 12,5 ml de solução ou de água, 

volume suficiente para irrigar 3 a 4 plântulas.  

Após os três dias de aclimatação, as plântulas foram submetidas a um período 

de adaptação em solução nutritiva contendo 50% da força iônica original. Após esse 

período, a aplicação das soluções nutritivas foi realizada diariamente, durante o período 

matutino com 100% de força iônica. Quando necessário aplicava-se água deionizada para 

evitar a desidratação das plântulas.  
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Aos 15 DAS, foram identificados sintomas de salinidade nas mudas, cristais 

salinos na base do caule das mudas. Diante desse fato e da possibilidade de não se 

conseguir finalizar o experimento, esse foi reiniciado.  

Aos 15 dias do mês de novembro de 2013 realizou-se nova semeadura. Nesse 

novo ciclo as plântulas foram selecionadas por uniformidade para, então, serem 

transplantadas para a espuma fenólica com 12 DAS. Nesse momento possuíam o primeiro 

par de folhas verdadeiro bem definido, 2 cm, mas não totalmente desenvolvida, apenas 

com o primeiro folíolo totalmente aberto() e com aproximadamente 5 cm de altura de 

plântula. 

  

 

  Figura 9. Plântulas com 12 dias após semeio (DAS) com folha verdadeira bem definida, 

2cm, Goiânia, Goiás 2013  

 

Foram feitas substituições das mudas mortas até uma semana após o 

transplantio. As mudas para o transplantio passaram pelo mesmo processo de aclimatação 

(galpão + tela de 50% de sombreamento). A adaptação das plântulas à solução nutritiva foi 

sequencial: 50% de força iônica por três dias, em seguida 80% durante uma semana, para, 

então, estarem aptas a receber 100% até o final do experimento. As soluções foram 

aplicadas no final da manhã, para evitar reposição ao longo dia, no entanto em dias de alta 

evapotranspiração foram necessário reposições, realizada com água deionizada. 
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Renovavam-se diariamente as soluções, para evitar a formação de lodo e possível 

salinização das mudas.  

Diariamente eram efetuadas as leituras do pH e da CE das soluções nutritivas. 

Quando necessário, ajustou-se o pH, mantendo-o na faixa de 5,5 a 6,0 para todos os 

tratamentos.  

 

3.5 CARACTERÍSTICAS BIOMÉTRICAS AVALIADAS 

 

 Diagnose visual 

 

As análises da evolução dos sintomas de deficiência nutricional foram descritas 

e fotografadas, a partir do semeio até, aproximadamente, 30 DAS período em que as 

mudas estão aptas a irem para o campo. A evolução dos sintomas de deficiência dos 

elementos minerais foi descrita e fotografada diariamente. Para melhor captação da 

imagem as fotos foram registradas no primeiro horário da manhã, antes da luz forte do Sol, 

ou ao final da tarde. 

 

 Diâmetro do caule das mudas 

 

Para determinação do diâmetro do colo do caule utilizou-se um paquímetro 

digital 150 mm, Tools Club, a leitura foi feita 1cm acima da superfície do substrato 

(espuma fenólica)  

 

 Altura da planta 

 

A altura das mudas foi medida, em centímetros, usando uma régua graduada, 

medindo-se a distância entre 1cm acima do substrato até a  folha mais nova totalmente 

expandida. 

 

 Número de folhas 

 

Foi realizada a contagem do número de folhas totalmente expandidas. 
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 Fitomassa parte aérea 

 

Para a obtenção da fitomassa fresca as mudas foram separadas em raízes e 

parte aérea (folhas, ramos e caules). Em seguida foram pesadas para a obtenção do peso 

verde. Após a pesagem as mudas foram embaladas em sacos de papel, devidamente 

etiquetados. Posteriormente, foram levadas para secagem em estufa de circulação forçada a 

65ºC, até atingir peso constante, obtendo o peso da fitomassa seca da parte área. 

 

3.5.1 Índice de relativo de clorofila (IRC) 

 

O clorofilômetro  ClorofiLOG
®

 1030 (Falker Automação Agrícola, 2008) é um 

medidor  portátil que permite obtenção de um índice relativo da clorofila na folha (IRC), 

com base na intensidade da coloração verde das folhas, o qual se correlaciona com o teor 

de clorofila. Para determinação indireta do IRC o equipamento opera com medições nas 

bandas espectrais de 635 nm e 660 nm (região do vermelho visível – VIS) e 850 nm ( 

radiação na faixa do infravermelho). O aparelho calcula a quantidade de luz transmitida 

pela folha, por meio dos três comprimentos de onda com diferentes absorbâncias, que 

fornecem um valor em unidade adimensional - ICF (Índice de clorofila Falker), 

proporcional ao índice de clorofila presente na região medida (Markwell et al., 1995). 

As avaliações foram efetuadas aos 30 DAS e as leituras foram obtidas 

mensurando-se a folha mais nova completamente expandida, de 10 plantas de cada parcela. 

Em cada planta foi realizada uma leitura, devido a fragilidade da folhas na fase de muda e 

à quanidade reduzida do número de folhas na maioria dos tratamentos. 

 

3.6 TEORES DE NUTRIENTES NAS FOLHAS  

 

Após coleta dos dados, o material vegetal foi levado para o Laboratório de 

Análise de Solo e Foliar (LASF) da UFG para a realização da análise química. 

O material vegetal seco foi macerado em almofariz com pistilo de porcelana, 

pesado e submetido à digestão nitroperclorica. O material foi avaliado quanto aos teores de 

P, K, Ca, Mg, S, Cu, Fe, Mn e Zn, sendo P por redução do fosfomolibdato; K, por 

fotometria de emissão de chama; Ca, Mg, Cu, Fe, Mn e Zn, por espectrofotometria de 

absorção atômica; e S, por turbidimetria do sulfato. Os teores totais de N foram 
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determinados por solubilização sulfúrica seguida do método semi-micro Kjeldahl. Todas as 

análises foram realizadas conforme metodologia proposta por Malavolta et al. (1997). 

 

 Análise estatística dos dados 

 

Os dados foram submetidos a analises de variância e comparação de médias, 

sendo realizada por meio do teste Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade aplicando o 

programa computacional ASSISTAT (Silva & Azevedo, 2009).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 SINTOMAS VISUAIS DE DEFICIÊNCIA DE NUTRIENTES  

 

As plantas que se desenvolveram nas soluções nutritivas em que houve 

omissão isolada de macro ou micronutrientes apresentaram sintomas visuais de 

deficiências, ausentes no tratamento completo e de morte prematura das plântulas 

cultivadas com apenas água deionizada (H2OD) (Figura 10A e 10B). 

 

 Figura 10. Mudas de tomate cultivadas em solução nutritiva completa (A) e em água   

deionizada (H2OD) (B) 

 

4.1.1 Nitrogênio (N) 

 

A ausência de N na solução nutritiva comprometeu drasticamente o 

desenvolvimento das mudas de tomate industrial.  Os primeiros sintomas foram 

identificados no quarto dia após aplicação dos tratamentos (DAT) (Figura 11A). As 

plântulas mostraram-se desnutridas, com seus cotilédones completamente amarelados, 
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crescimento retardado, caules pouco lignificado (pouca firmeza), com emissão de um par 

de folíolos em alguns indivíduos. Aos 12 DAT, ainda era possível encontrar plântulas 

vivas, com caules extremamente frágeis e juntamente com a base abaxial dos cotilédones 

apresentaram um aspecto rosado (Figura 11B), ocorrendo à morte logo em seguida (Figura 

11C). De acordo Mengel & Kirkby (1987), a deficiência de N é caracterizada pela baixa 

taxa de crescimento, plantas pequenas, folhas de tamanho reduzido, morte prematura das 

folhas mais velhas, raízes sem ramificações, colapso e desenvolvimento dos cloroplastos, 

folhas cloroticas com necroses no estágio mais avançado da deficiência. 

 

 
Figura 11. Sintomas de deficiência N em mudas de tomate aos 4 (A),12(B) e 14(C) dias 

após aplicação do tratamento (DAT)  

 

Os sintomas visuais de deficiência observados em mudas de tomate industrial 

foram semelhantes aos descritos por Maia (2012) em plantas de tomate do grupo cereja, 

híbrido Sindy. Segundo Malavolta et al. (1997), o N além de fazer parte da estrutura de 

aminoácidos, proteínas, bases nitrogenadas, ácidos nucléicos, enzimas, coenzimas, 

vitaminas, pigmentos e produtos secundários, participa de processos como absorção iônica, 

fotossíntese, respiração, multiplicação e diferenciação celular. Assim, sua ausência na 

solução não permitiu o desenvolvimento das plântulas. 

 

 4.1.2 Fósforo (P) 

 

O P foi o nutriente com sintomas de deficiência menos marcante no inicio do 

desenvolvimento das plântulas. Na Figura 12A pode-se observar uma intensa cor arroxeada 

na parte abaxial dos folíolos, consequência do acúmulo de antocianina, em plântulas com 9 



52 
 

a 10 DAT. de acordo Malavolta et al. (1997) em plantas sob deficiência de P podem 

observar coloração verde-escura nas folhas mais velhas e, em algumas espécies, colorações 

avermelhadas e arroxeadas em consequência da acumulação de antocianina. 

 

 
Figura 12. Sintomas de deficiência P em mudas de tomate aos 10 (A), 12 (B e C) e 15 (D) 

dias após aplicação do tratamento (DAT)  

 

Com a progressão da carência os folíolos mais velhos passaram a ter uma 

coloração verde opaco, sem brilho e nervuras roxo-claras (Figura 12B). Notou-se uma 

acentuada redução no crescimento das plântulas, que mostraram caules finos e levemente 

endurecidos em relação ao controle (Figura 12C). Entre as importantes funções exercidas 

pelo P na planta, o relevante papel na síntese de proteínas determina que sua carência se 

reflita no menor crescimento vegetal (Malavolta, 1980; Marschner, 1995). O número de 

folhas e folíolos diminuiu e a cor verde opaco passou a verde marrom com alguns pontos 

necrosados (Figura 12D).  A omissão de P na solução nutritiva não comprometeu o número 

de folhas em tomateiro do grupo cereja híbrido Sindy (Maia, 2012). Deficiência 

prolongada de P pode levar ao surgimento de manchas necróticas marrom escuras nas 

folhas velhas e lesões necróticas nas margens das folhas (Bergmann, 1992). 
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4.1.3 Potássio (K) 

 

As primeiras manifestações morfológicas visuais resultantes da omissão do K 

surgiram no décimo dia após início dos tratamentos. No inicio ocorreu emborcamento dos 

folíolos, voltando suas pontas para o caule da muda (aspecto de guarda chuva) com 

coloração verde clara nas bordas (Figura 13A).  

 
Figura 13. Sintomas de deficiência K em mudas de tomate aos 10 (A), 11 (B), 13 (C) e 15 

(D) dias após aplicação do tratamento (DAT) 

 

Em seguida, 11 DAT, externaram pequenas pontuações cloroticas entre 

nervuras dos folíolos mais velhos, estes apresentaram bordas levemente amareladas e 

emborcamento mais acentuado (Figura 13B). Em seguida, houve uma evolução gradativa 

do amarelo das bordas para lesões necróticas (aspecto queimado) caminhando em direção 

ao centro das nervuras, estendendo-se por todo o limbo (Figura 13C). Em plantas de 

tomateiro a deficiência de K causa crescimento lento, afilamento de folhas novas e as 

velhas apresentam amarelecimento das bordas, que se tornam amarronzadas e 

posteriormente necrosam (EMBRAPA, 2006).  
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Os folíolos adquiriram um aspecto ondulado, enrugado e com nervuras verdes. 

A parte abaxial evidenciou o aparecimento de coloração avermelhada. As folhas novas se 

apresentaram com coloração verde intensa, deformadas, encarquilhadas, com caule pouco 

espesso e houve reduzido desenvolvimento em comparação ao tratamento completo 

(Figura 13D).  

Os sintomas identificados coincidiram com os descritos por Alves et al. (2008) 

em plantas de beterraba (Alves et al., 2008) e em plantas de pimenta longa descritos por 

Viégas et al. (2013). Em ambos ocorreu clorose ao longo das bordas das folhas mais 

velhas, expandindo-se em direção à nervura central e com a progressão da deficiência toda 

a lâmina foliar ficou clorótica e com necrose nas bordas e ápices das folhas. Epstein & 

Bloom (2006), em plantas com deficiência de K, os compostos nitrogenados solúveis, 

inclusive as aminas putrescinas e agmatina, muitas vezes, se acumulam, sendo esta última, 

provavelmente, responsável pelas manchas necróticas que aparecem nas folhas deficientes 

nesse nutriente. 

 

4.1.4 Cálcio (Ca) 

 

No sexto dia de aplicação dos tratamentos foi observado o surgimento de 

manchas brancas nos folíolos mais novos do primeiro par de folhas das mudas cultivadas 

com omissão de Ca (Figura 14A).  As manchas foram se tornando levemente escurecidas e 

os folíolo deformados com bordas enrijecidas voltadas para cima. As mudas apresentaram 

folhas com coloração verde amarelada e com aspecto coriáceo (grosso), alem de reduzido 

número e tamanho dos folíolos, morte dos pontos de crescimento (gemas apicais) e 

espessura fina do caule (Figura 14B e 14C). Na região abaxial alguns folíolos apresentaram 

coloração avermelhada ou levemente arroxeada. Bastos et al. (2013) a deficiência de Ca no 

tomateiro é caracterizada por necrose nas pontas e margens dos folíolos (folhas novas). As 

faces inferiores das folhas tornam-se arroxeadas e os folíolos permanecem pequenos e 

deformados. 

As modificações morfológicas decorrentes da omissão de Ca foram 

semelhantes às encontradas em mudas de café por Gontijo et al. (2008) e em plântulas de 

feijão-de-corda descritas por Miranda et al. (2010). Conforme Mengel & Kirkby (1987), as 

plantas com deficiência de Ca apresentam uma redução no crescimento meristemático, 

observada primeiramente na região do crescimento apical e nas folhas mais novas, que se 
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tornam deformadas e cloróticas. Nos estágios mais avançados constata-se uma necrose das 

margens das folhas e os tecidos tornam-se “moles”, devido à dissolução da parede celular. 

 

 
Figura 14. Sintomas de deficiência de Ca em mudas de tomate aos 6 (A), 9 (B) e  15 (C) 

dias após aplicação dos tratamentos (DAT) 

 

 4.1.5 Magnésio (Mg) 

 

Os primeiros sintomas foram observados com 10 DAT. A deficiência de Mg 

ocasionou clorose internerval iniciada nas bordaduras. Os folíolos mais velhos 

apresentaram uma coloração verde claro no centro e amarelo claro nas bordas (Figura 

15A), seguida por amarelecimento total. Observaram, também, folhas moles (textura 

macia) e em forma de guarda-chuva, semelhante ao observado para plântulas cultivadas em 

solução com omissão de K (Figura 15B). Pecíolos e caules exibiram coloração verde claro 

e as partes abaxiais dos folíolos apresentaram concentração de antocianina, expressa por 

uma cor levemente avermelhada (Figura 15C). Com a evolução da deficiência surgiram 

manchas brancas no ápice das folhas (Figura 15D).  
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  Figura 15. Sintomas de deficiência de Mg em mudas de tomate aos 10 (A), 13 (B) e 15  

(C e D) dias após aplicação do tratamento (DAT) 

 

As folhas curvaram-se para baixo, formato de concha para baixo, diferente do 

encontrado por Bastos et al. (2013) em plantas adultas e tomateiro, em que a deficiência 

caracterizou-se com um formato de concha, mas com tendência de curvarem-se para cima. 

A deficiência de Mg é bastante comum em plantações de tomate e se 

caracteriza por uma descoloração das margens dos folíolos mais velhos, que progride em 

direção à área internerval, permanecendo as nervuras verdes. Quando a deficiência é mais 

severa, as áreas amarelas tornam-se escuras e posteriormente necrosadas (EMBRAPA, 

2006). Estes sintomas foram observados por Maia (2012) ao estudar omissão de Mg em 

tomate do tipo cereja híbrido Sindy. A clorose entre as nervuras ocorreu porque a clorofila 

nos feixes vasculares permaneceu inalterada por períodos mais longos que a clorofila nas 

células entre os feixes (Taiz & Zeiger, 2009). 
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4.1.6 Enxofre (S) 

 

Os sintomas foliares de deficiência de S começaram a aparecer com 9 a 10 

DAT. As alterações morfológicas manifestaram-se com uma coloração verde-amarelada, 

verde pálida, iniciada na base dos folíolos, com nervuras levemente arroxeadas e folhas 

apontadas para cima, eretas (Figura 16A e 16B) Na região abaxial ocorreu uma 

intensificação do arroxeamanto nas nervuras e manchas roxas no limbo foliar (Figura 

16C), devido ao provável aumento da formação de antocianinas. A ausência de S levou a 

uma diminuição do número de folhas e folíolos, do diâmetro dos caules em relação ao 

controle, e com coloração roxo-claro (Figura 16C e 16D). A cor verde-amarelada 

progrediu para uma clorose intensa, resultando em folhas completamente amareladas, com 

queima dos tecidos foliares devido a pouca proteção contra a intensidade luminosa. 

 

 
Figura 16. Sintomas de deficiência S em mudas de tomate aos 10 (A), 14 (B), 14 (C) e 15 

(D) dias após aplicação do tratamento (DAT) 

 

Os resultados observados no presente estudo estão de acordo com os citados 

por Epstein & Bloom (2005) que descrevem que os sintomas de deficiência de S se 

manifestam com clorose e espigamento das folhas e crescem pouco.  
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4.1.7 Boro (B) 

 

Foi o último micronutriente a apresentar sintomas de deficiência na produção 

de mudas de tomate industrial sob omissão isolada. Os sintomas surgiram nitidamente no 

final do ciclo, aproximadamente 19 dias após a omissão. Foram observadas folhas com 

aspectos coriáceos (acumulo de carboidratos), grossas e quebradiças. Folíolos mais velhos 

apresentaram-se mais expandidos quando comparado ao tratamento completo. Observou-se 

também um escurecimento na base dos folíolos mais novos (Figura 17A e 17B). Este 

escurecimento, segundo Malavolta (2006), é justificado devido a decorrente da 

polimerização das quinonas resultando em melanina de cor marrom.  Inicialmente as folhas 

apresentaram pústulas amareladas ao longo do limbo foliar evoluindo para uma coloração 

verde amarelado ou verde pálida, que evoluiu das bordaduras para o centro.  

 

 
 Figura 17. Sintomas de deficiência de B em mudas de tomate aos 19 (A) e 20 (B) dias 

após aplicação do tratamento (DAT) 

 

Os sintomas caracterizados na fase de muda em tomate industrial diferiram dos 

observados em tomateiro do grupo salada, visto que o B foi pouco limitante na fase inicial 

de desenvolvimento (Oliveira et al., 2009). Em tomateiro do grupo cereja, híbrido Sindy, a 

omissão de B retratou-se em drástica redução no crescimento, dando às plantas um aspecto 

de “roseta”, folhas mostraram-se mais espessas, mal formadas e com necroses localizadas 

(Maia, 2012). Em mudas do tomate industrial, a omissão de B não comprometeu o 

desenvolvimento da muda até os 30 dias de avaliação, quando comparado com o 

tratamento completo. Conforme descrito em EMBRAPA (2006) em tomateiro os sintomas 
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de deficiência de B se manifestam nas folhas novas tornando-se bronzeadas, ocorrendo em 

seguida morte das gemas e das folhas. O pecíolo torna-se quebradiço e a planta murcha nas 

horas mais quentes do dia, devido aos danos provocados ao sistema radicular. 

 

4.1.8 Cobre (Cu) e Molibdênio (Mo) 

 

Não houve resposta de deficiência para a omissão isolada de Cu (Figura 18) e 

de Mo (Figura 19) no presente estudo, provavelmente devido à baixa exigência dos 

híbridos de tomate avaliados para estes nutrientes no início do ciclo da cultura. A 

quantidade de reservas nutritivas existentes nas sementes, possivelmente foi suficiente para 

suprir as exigências desses elementos durante a produção de mudas de tomate.  

Para Tiffin (1972), as quantidades de Mo encontradas nas sementes são, 

geralmente, suficientes para que as plantas se desenvolvam ou então adiem os sintomas de 

deficiência. As sementes dos híbridos N901 e H9553 continham 20,6 mg kg
-1

 e 17, 2 mg 

kg
-1 

de Cu, respectivamente. Estes resultados são semelhantes com os registrados por 

Salvador et al. (1999) para mudas de goiabeira, Oliveira et al. (2009) para plantas de 

tomate do grupo salada e por Miranda et al. (2010) para plântulas de feijão-de-corda. 

 
Figura 18. Mudas de tomate com tratamento de omissão de Cu e com sintomas 

generalizados de deficiência com fornecimento de água deionizada 
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 Figura 19. Ausência de sintomas visuais de Mo em mudas de tomate aos 30 dias após 

aplicação do tratamento (DAT) 

 

4.1.9 Ferro (Fe) 

 

A omissão de ferro (Fe) foi o primeiro tratamento a externar os sintomas 

visuais de deficiência de micronutrientes, por volta de 4 a 5 DAT. O primeiro par de folhas 

da muda de tomate apresentou-se com clorose internerval que se iniciava da base do folíolo 

para as pontas (Figura 20A). No início do surgimento das deficiências, as folhas mostraram 

uma aparência rendilhada, nervuras com finos fios verdes e limbo verde-claro.  

Com a evolução da deficiência a clorose atingiu todo o limbo foliar e, também, 

folíolos velhos, as novas brotações das plântulas já surgiam totalmente cloroticas (Figura 

20B). Devido ao agravamento dos sintomas as mudas apresentaram pontos necróticos nas 

folhas, parte do limbo deformado, baixo desenvolvimento, caules finos e mais claros (rosa 

claro) e menor emissão de folhas e folíolos que o tratamento controle (Figura 20C e 20D). 

Oliveira et al. (2009) constataram, clorose nas folhas novas e posteriormente na 

planta inteira, baixo desenvolvimento, caules levemente arroxeados e menor número de 

folhas em plantas de tomate do grupo salada cultivadas na ausência de Fe, sendo este  o 

micronutriente mais limitante para o desenvolvimento das plantas. Miranda et al. (2010) 
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observaram os mesmos sintomas para plântulas de feijão-de-corda ([Vigna unguiculata 

(L.) Walp] cv. Pitiuba). Epstein & Bloom (2005) relataram que na deficiência de Fe, 

primeiramente as nervuras permanecem verdes, mas na maioria das espécies em que a 

deficiência foi observada, elas também se tornam cloróticas no final. 

 

 
Figura 20. Sintomas de deficiência de Fe em mudas de tomate aos 5 (A), 14 (B e C) e 15 

(D) dias após aplicação do tratamento (DAT) 

 

As folhas tornaram-se cloróticas, devido ao fato do Fe ser necessário à síntese 

de alguns dos complexos clorofila-proteina no cloroplasto (Taiz & Zeiger, 2004).  

 

4.1.10 Manganês (Mn) 

 

Aos 12 DAT, surgiram os primeiros sintomas de alterações morfológicas 

decorrentes da omissão de manganês (Mn) (Figura 21A).  
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Figura 21. Deficiência em mudas de tomate com omissão de Mn aos 12 (A), 13 (B), 15 

(C) e 16 (D) dias após aplicação do tratamento (DAT) 

 

No início observou-se suave clorose internerval que evoluiu da parte mais nova 

para a parte mais velha da folha. As brotações surgiam com o reticulado formado. O limbo 

foliar apresentou ligeiras ondulações (leve enrugamento) e as nervuras afundadas (retículo 

grosso) (Figura 21B). Com o prolongamento da deficiência a clorose foi tornando-se bem 

evidente, com aspecto verde claro-amarelado, e atingindo toda a muda (Figura 21C). 

Conforme a deficiência foi se tornando mais severa, as folhas foram apresentando 

pequenas pontuações necróticas (Figura 21D). Alguns indivíduos expressaram cloroses 

esbranquiçadas nas pontas das folhas.  

A omissão de Mn em tomateiro do tipo salada promoveu clorose internerval 

leve nas folhas velhas, sob um reticulado grosso de nervuras que permaneciam verdes, mas 

o desenvolvimento da planta não foi afetado (Oliveira et al., 2009).  Viégas et al. (2013) 

relataram sintomas visuais semelhantes em plantas de pimenta-longa. Devido a sua 

participação na síntese da clorofila, os sintomas de deficiência desse elemento geralmente 

envolvem amarelecimento de folhas ou clorose (Malavolta, 1996). 
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4.1.11 Zinco (Zn) 

 

As manifestações morfológicas nas mudas em solução com omissão de Zn, 

assim, como as de B, surgiram no final do ciclo, entre 14 e 16 DAT. Os primeiros sintomas 

foram visualizados nas folhas novas, aparecendo uma coloração de amarelo intenso 

(brilhante) na base dos folíolos mais novos das folhas e a parte mais velha apresentaram-se 

com um verde opaco (Figura 22A). Na região do amarelo intenso ocorreu um 

encurtamento da lâmina para cima (aspecto enrugado). Sequencialmente foram surgindo 

pontuações amareladas distribuídas pelo limbo, deixando a folha com aspecto verde 

amarelada (Figura 22B). 

 

 
Figura 22. Deficiência em mudas de tomate com omissão de Zn aos 14 (A) e 15 (B) dias 

após aplicação do tratamento (DAT) 

 

Alguns indivíduos, com sintomas avançados de deficiência mostraram folhas 

com aspecto acastanhado, encarquilhadas, pontiagudas e necroses nos primeiros pontos 

onde surgiram as cloroses e folhas em forma de roseta (Figura 23A e 23B). A parte abaxial 

das folhas apresentou acumulo de antocianina (Figura 23C). Em alguns indivíduos o 

desenvolvimento foi comprometido.  

Foi possível notar engrossamento do caule e do pecíolo em relação às mudas 

cultivadas em solução nutritiva completa (Figura 24).  
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Figura 23. Sintomas de máxima deficiência de Zn em mudas de tomate aos 20 dias após 

aplicação do tratamento (DAT). Clorose e folhas em roseta (A e B); 

antocianina na parte abaxial da folha (C) 

 

 

 

Figura 24. Engrossamento de caule das plântulas de tomate com deficiência de Zn aos 20 

dias após aplicação do tratamento (DAT) 

 

Yo
n

á 
Se

rp
a 

M
as

ca
re

n
h

as
 

Yo
n

á 
Se

rp
a 

M
as

ca
re

n
h

as
 



65 
 

Em tomateiro do grupo cereja, as plantas submetidas à omissão de Zn não 

promoveu sintomas visuais de deficiência na parte aérea (Maia, 2012). A ausência de Zn 

em tomateiro do grupo salada ocasionou folhas cloróticas, coreáceas e encarquilhadas, 

encurtamento das nervuras e engrossamento do pecíolo (Oliveira et al., 2009). Deficiência 

de Zn é caracterizada pela redução no crescimento internodal, formando roseta de folhas 

no ápice dos ramos, redução do crescimento das folhas. Este sintoma pode ser resultado da 

perda da capacidade da planta para produzir suficiente auxina (fitohormônio) (Taiz & 

Zieger, 2004). 

Os macronutrientes apresentaram deficiências comprometedoras para a fase de 

muda, sendo os tratamentos com omissão de N e Ca os que mais influenciaram 

negativamente o desenvolvimento das mudas de tomate industrial. 

Diferente do observado por Oliveira et al. (2009) em plantas de tomate do 

grupo salada, que identificaram uma sequencia cronológica de aparecimento de sintomas 

de deficiência de micronutrientes (primeiro Fe, seguido de Zn, Mn, Mo, Cu e B), no 

presente estudo essa sequencia correspondeu a Fe, seguido por Mn, Zn, B, Cu e Mo. O Fe 

e o Mn mostraram-se serem os mais limitantes, enquanto que o Cu e Mo não expressaram 

sintomas de deficiências visuais na fase de muda. 

Apesar do B e Zn apresentarem sintomas de deficiência na fase final do ciclo 

da muda, essa deficiência não foi suficiente para comprometer o desenvolvimento da 

maioria dos indivíduos estudados. Estes resultados podem estar relacionados à eficiência 

que os híbridos têm em utilizar as reservas de nutrientes e fotoassimilados de suas reservas 

(Welch, 1999; Gonçalves et al., 2000).   

É importante ressaltar que o surgimento dos sintomas está associado com as 

condições de temperatura, luminosidade e umidade local. É possível que esses fatores 

contribuíssem para a não expressão dos sintomas de deficiência de Cu e Mo na fase de 

muda e também do material genético quanto às exigências nutricionais. 

A sequencia crescente de surgimento de sintomas de deficiência foi: N → Fe 

→ Ca → S→ P = Mg = K → Mn → Zn → B. Sendo o N e o Ca os primeiros a 

manifestarem deficiência entre os macronutrientes. O Fe foi o micronutriente que mais 

afetou o desenvolvimento das mudas de tomate seguido do Mn e do Zn. Sendo este o 

micronutriente mais limitante para a fase de muda.  
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4.2 CARACTERÍSTICAS BIOMÉTRICAS  

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 4, a ausência dos nutrientes 

influenciou significativamente nas características biométricas avaliadas. 

 

Tabela 4. Médias de altura de plantas, Índice Relativo de Clorofila (IRC), diâmetro do 

caule (DC), número de folhas (NF), massa seca da parte aérea (MSPA) de 

plântulas de tomate industrial de dois híbridos (N901 e H9553) de plantas aos 

30 dias após semeadura sob omissão de nutrientes 

- 
Altura 

(cm) 

DC  

(cm) 
NF IRC MSPA 

Cultivar  - - - - - 

N901 6,42 a 2,30 a 2,89 a 39,34 a 0,10 a 

H9553 5,84 b 2,15 b 2,76 a 33,63 a 0,09 a 

Teste F 8,79** 5,04* 3,26 ns 2,54 ns 0,71 ns 

        Soluções  - - - - - 

Completa 8,49 a 3,06 a 3,70 a 49,22 a 0,17 b 

-N 1,54 e 0,48 d 0,34 e 8,81 f 0,00 f 

-P 6,07 c 2,51 b 3,00 b 42,88 b 0,07 d 

-K 5,78 c 1,89 c 3,12 b 36,35 c 0,07 d 

-Ca 4,69 d 1,69 c 2,02 d 28,31 d 0,04 e 

-Mg 6,00 c 2,05 c 3,75 a 20,78 e 0,11 c 

-S 6,00 c 2,62 b 2,62 c 27,31 d 0,09 d 

-Fe 6,85 c 2,55 b 3,05 b 28,99 d 0,09 d 

-B 9,02 a 3,11 a 3,90 a 49,19 a 0,20 a 

-Cu 8,04 b 2,91 a 3,47 a 48,94 a 0,14 b 

-Mn 7,52 b 2,37 b 3,70 a 29,81 d 0,11 c 

-Zn 7,90 b 3,09 a 3,40 a 50,68 a 0,17 b 

-Mo 8,54 a 2,98 a 3,43 a 48,64 a 0,10 c 

H2O D
***

 0,75 e 0,20 d 0,00 e 0,00 g 0,00 f 

Teste F 44,57
**

 48,80
**

 82,46
**

 64,55
**

 28,56
**

 

Teste F (CxS) 0,85 ns 0,54 ns 0,55 ns 0,27* 0,88 ns 

CV (%) 16,75 16,55 13,57 16,46 32,01 

Bloco (F) 0,34 ns 4,12
**

 5,11
**

 9,92
**

 16,01
**

 
* significativo ao nível de 5% de probabilidade (. 01 =< p < .05); ** significativo ao nível de 1% de   

probabilidade (p < .01); ns = não significativo (p >= .05). Médias seguidas pela mesma letra na vertical não 

diferem significativamente a 5%, pelo teste Scott-nott. ***H2O D= Água deionizada. 

  

De posse dos resultados verifica-se, pela análise estatística dos dados, que a 

omissão de alguns nutrientes comprometeu a altura das mudas. Os tratamentos solução 

nutritiva completa, omissão isolada de B e de Mo foram os que proporcionaram melhor 

desempenho em comparação aos demais. Os piores resultados foram encontrados nas 

mudas cultivadas sem Ca, sem N e com apenas água deionizada, em que apresentaram 
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maior restrição para o incremento de altura. Entre os micronutrientes a carência de Fe foi o 

que contribuiu para a maior limitação em altura das mudas, reduzindo-as em 19,32% em 

relação ao tratamento completo, sendo equivalente, estatisticamente, aos valores 

encontrados para os macros, P, K, Mg e S respectivamente, 28,50%, 31,92%, 29,32% e 

29,32%. 

O diâmetro do caule das mudas cultivadas em solução nutritiva com omissão 

isolada de N, K, Ca e Mg apresentaram caules menos espessos. Sendo a omissão de N 

obtendo o mesmo resultado estatístico que as mudas cultivadas com H2OD. A ausência dos 

demais nutrientes, também, comprometeu o desenvolvimento normal do diâmetro, exceto a 

restrição isolada do B, Cu, Mo e Zn, os quais não diferiram da solução completa.  Para o 

número de folha as piores limitações, também, foram provocadas pela ausência de N, 

seguidas do Ca>S>P=K=Fe. A omissão de Mg, B, Cu, Mo e Zn houve pouca limitação, 

não atingindo significância. 

Para mudas cultivadas sob omissão de Mg apenas o número de folhas não 

diferiu do tratamento com solução nutritiva completa. Em tomateiro tipo cereja, a ausência 

de Mg também não provocou diminuição no número de folhas, não diferiu da testemunha, 

sendo que as demais variáveis apresentaram redução comparativamente ao tratamento 

controle (Maia, 2012). 

A restrição de N foi a que mais a limitou nas características fitotécnicas 

estudadas, pois conforme Marschner (1995) e Malavolta et al. (1997), esse nutriente, além 

de fazer parte da estrutura de aminoácidos, proteínas, bases nitrogenadas, ácidos nucléicos, 

enzimas, coenzimas, vitaminas, pigmentos e produtos secundários, participa de processos 

como absorção iônica, fotossíntese, respiração, multiplicação e diferenciação celular, os 

quais interferem direta ou indiretamente no desenvolvimento da planta.  

A altura das mudas foi reduzida na seguinte ordem: N = H2OD > Ca > P = K = 

Mg = S = Fe > Cu = Mn = Zn> B = Completa = Mo. Para o diâmetro: N = H2OD > K = Ca 

= Mg > P = S = Fe = Mn > B = Completa = Cu = = Mo = Zn. Número de folhas: N = 

H2OD > Ca > S > P = K >  Mg = B = completa = Cu = Fe = Mn = Mo = Zn. 

Os híbridos mostraram-se sensíveis a ausência dos macro e micronutrientes na 

solução nutritiva, apresentando menor produção de matéria seca quando comparado com a 

solução completa, exceto na omissão B, que obteve desempenho em 17,65% superior à 

solução completa. Não houve diferenças estatísticas os valores apresentados para mudas 

que cresceram na restrição de Cu, Zn e tratamento controle..  
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As maiores reduções na produção de matéria seca nas mudas de tomate 

industrial foram observadas nas soluções nutritivas onde se omitiu o N e Ca. Nos 

tratamentos com ausência de N o valor obtido foi zero, pois não houve formação de mudas, 

devido à morte prematura destas. A ausência de Ca afetou em aproximadamente 76,5% a 

produção da matéria seca das mudas em relação à solução controle. No trabalho 

desenvolvido por Maia (2012) o tomateiro do grupo cereja híbrido Sindy não apresentou 

diferença estatística para a omissão de Fe e Zn em relação ao tratamento controle. Porem o 

B foi o nutriente mais limitante na produção de matéria seca da parte aérea.  

A massa seca apresentou redução crescente com os tratamentos de omissão na 

seguinte ordem: H2OD =N > Ca > P = K = S = Fe > Mg = Mn = Mo > Completa = Cu = 

Zn > B. Salvador et al. (1998; 1999) obtiveram a seguinte sequencia para micronutrientes 

em mudas de goiabeira quanto a redução da massa seca: Fe>Cu>B>Zn>Mn. Para alguns 

macronutrientes encontrou a sequencia decrescente: K>S>P>N. Vieira et al. (2011) para 

mudas de cerejeira a redução da massa seca encontrada foi dada na seguinte ordem: 

P>S>N>K>Completa>Ca>Mg. 

Em relação aos efeitos de interação entre os tratamentos solução nutritiva com 

omissão de nutrientes e cultivares, constatou-se a não interação entre estes fatores. Não 

houve efeito diferenciado exercido pelo fator solução nutritiva sob as diferentes cultivares. 

As diferenças encontradas para altura e diâmetro do colo são decorrentes de características 

genéticas inerentes a cada híbrido (Tabela 4). Pode-se inferir que o híbrido que obteve os 

menores valores para as médias tolerou menos a omissão dos nutrientes. 

 

4.2.1 Índice Relativo de Clorofila (IRC) 

 

 O Índice Relativo de Clorofila (IRC) diferiu significativamente entre os 

tratamentos (Tabela 4).  

Observou-se que o IRC obteve maior valor médio para os tratamentos nos 

quais ocorreram alterações morfológicas com menor intensidade, principalmente na 

mudança de pigmentação. Esses tratamentos não diferiram entre si, sendo: completa = B= 

Cu = Zn = Mo.  A ordem dos nutrientes que mais limitaram a clorofila foram H2O D > N > 

Mg > Ca = S =  Fe = Mn >  K > P. 

A clorofila é um pigmento que reflete a cor verde nas plantas e está 

diretamente associado com o potencial da atividade fotossintética ,assim como o estado 
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nutricional das plantas, geralmente, está associado com a quantidade e qualidade de 

clorofila (Zotarelli et al., 2003). Dessa forma, as plântulas que expressaram menor teor de 

clorofila, estão relacionadas com as soluções com omissão de nutrientes que estão ligados 

a essa molécula, aos processos fotossintéticos e ao desenvolvimento da área foliar. A 

deficiência de Mg, elemento central da molécula de clorofila, proporcionou uma redução 

no teor de clorofila da planta, assim como a ausência de Mn e Fe que participam da síntese 

de clorofila. A carência de S desencadeou inúmeros distúrbios metabólicos, pois este 

nutriente faz parte do composto da coenzima A, que é o ponto de convergência do 

metabolismo degradativo de carboidratos, aminoácidos e ácidos graxos. Conforme Furlani 

(2004) a ausência de S ocasiona menor teor de clorofila nas folhas. 

A atividade fotossintética, o conteúdo de proteínas solúveis de nitrogênio (N), 

outros macro e micronutrientes existentes nas folhas são variáveis e podem ser 

correlacionados com o conteúdo de clorofila no tecido foliar (Rajcan et al., citado por 

Ramos et al., 2013). No presente estudo, ocorreu oscilação na intensidade de coloração 

verde das mudas, decorrente da subtração individual dos nutrientes na solução nutritiva, 

manejo que provavelmente afetou o conteúdo de clorofila na folha.   

 

4.2. TEORES DE NUTRIENTES EM FOLHAS DE MUDAS DE TOMATE 

INDUSTRIAL 

           

 Concentrações dos macronutrientes  

 

Na restrição isolada dos macronutrientes, notou-se decréscimo dos teores 

desses nutrientes na parte aérea das mudas de tomate industrial, híbridos N 901 e H9553, 

quando comparado com o tratamento completo (Tabela 5). A redução dos teores de 

nutrientes nas folhas em função dos tratamentos, também foi observado por Maia (2012) 

em planas de tomate cereja hibrido Sindy.   

Segundo Epstein & Bloom (2005), nenhuma deficiência é tão dramática em 

seus efeitos quanto à deficiência de N. Ao observar a Tabelas 5, pode-se confirmar esta 

evidencia, pois a omissão de N foi o mais limitante para a vida da muda, em relação a 

todos os parâmetros analisados, os resultados obtidos com o tratamento com ausência de N 
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se equipararam aos obtidos usando apenas H2OD, sem nutriente, aos 30 dias após 

semeadura. 

 

Tabela 5. Teor de macronutrientes na parte aérea de mudas de tomate industrial aos 30 dias 

após semeadura, de dois híbridos: V1 = N 901 e V2 = H 9553, sob omissão de 

nutrientes 

- N  P  K  Ca  Mg  S 

1
Trat. g kg

-1
 

- V1 V2  V1 V2  V1 V2  V1 V2  V1 V2  V1 V2 

2
Comp. 44,0 44,2   11,9 17,4   13,4 16,0   27,0 24,0  4,0 4,0  3,4 3,9 

 - N 0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

 - P 44,5 45,4   4,5 4,7   26,0 19,6   29,0 25,0   4,0 4,0   5,9 7,0 

 - K 56,3 52,9   22,4 21,3   9,2 9,4   40,0 16,0   4,0 4,0   5,8 5,8 

 - Ca 41,4 37,5   23,5 19,5   14,2 20,6   4,0 8,0   4,0 3,0   6,5 5,9 

 - Mg 42,6 42,0   14,3 15,2   22,2 19,6   27,0 22,0  2,0 2,0  4,7 4,1 

 - S 42,8 38,9   18,1 15,2   16,6 18,4   27,0 23,0  3,0 3,0  1,2 1,0 

 - Fe 45,6 48,2   17,4 18,8   18,0 23,2   32,0 24,0  4,0 4,0  5,3 5,8 

 - B 44,8 40,9   18,8 15,7   19,0 21,4   29,0 28,0  4,0 3,0  5,0 4,9 

 - Cu 41,4 46,2   15,7 16,2   20,4 20,6   28,0 28,0  4,0 4,0  4,2 5,3 

 - Mn 52,6 49,6   18,1 17,4   24,0 23,2   35,0 32,0  4,0 4,0  5,9 5,8 

 - Zn 1,7 48,2   17,4 22,4   17,8 21,6   24,0 32,0  4,0 4,0  3,9 3,7 

 - Mo 33,0 44,2   16,8 18,1   17,0 21,8   26,0 30,0  4,0 3,0  4,0 3,9 

H2OD* 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0 

    *Água deionizada;1 = Tratamento; 2 = Completa 

Os híbridos submetidos à omissão de P apresentaram teores foliares de 4,5 g 

kg
-1

 para o N901 e de 4,7 g kg
-1 

para o H 9553 (Tabela 5), 62,3 % e 73 % respectivamente 

mais baixo que os teores para o tratamento completo. No híbrido N901 ocorreu aumento 

nos teores de fósforo com a omissão dos demais nutrientes. Enquanto o híbrido H9553 

houve redução com a ausência de Mg, S, B e Cu em relação à sua testemunha. Os valores 

de deficiências se encontraram na faixa de níveis adequados de nutrientes na parte aérea da 

planta que é de 2,5 a 7,5 g kg
-1

 (Silva & Giordano, 2000). Porem esses valores mostrou-se 

insuficientes para o desenvolvimento adequando, sem sintomas de deficiência de fósforo, 

para mudas de tomate industrial.   

Os teores apresentados pelas plantas cultivadas em solução completa para o 

nutriente K foram inferiores aos descritos como adequados para plantas de tomate por 

Silva & Giordano (2000) de 30 a 50 g kg
-1

 e de 20 a 50 g kg
-1

 por Furlani (2004) para 

plantas. No entanto esses valores, 13,4 g kg
-1

 para o N 901 e de 16 g kg
-1

 para o H9553, 
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foram suficientes para produção de mudas sem sintomas de deficiência. A diminuição de 

31,3% N901 e 41,2 % H9553 no teor de K resultou em sintomas visual de deficiência. 

Sob a omissão de Ca, as mudas obtiveram teores 85,2% N 901 e 66,7% H 9553 

menores em relação ao tratamento completo, sendo o macronutriente que apresentou 

menor redução no teor foliar entre as omissões em relação à completa, perdendo apenas 

para o N, que não formou muda. O híbrido N901 proporcionou aumento no teor foliar de 

cálcio com a omissão de potássio em relação ao completo. Este resultado provavelmente 

está relacionado à ausência do mecanismo de inibição competitiva entre Ca e K 

favorecendo a absorção de Ca (Malavolta et al., 1997).  

Em solução completa as mudas apresentaram 4,0 g kg
-1

 em ambos os híbridos 

para os teores de Mg, valores dentro da faixa de 4 a 6 g kg
-1

 determinada por Silva & 

Giordano (2000). Ocorreu diminuição de 50% do teor de Mg nas mudas que apresentaram 

deficiência de Mg. Os teores deste nutriente mantiveram-se constantes nas demais 

omissões.  

Assim como o P e K o teor de S encontrou-se abaixo da faixa de adequação de 

Silva & Giordano (2000), porem não causou deficiência desse elemento nas mudas 

cultivadas em solução completa. A concentração de S nas folhas aumentou com a omissão 

individual dos macro e micronutrientes, exceto o Zn no híbrido H9553 alem da omissão de 

S. Segundo Malavolta (2006) o teor foliar de fósforo está relacionado com o de enxofre e 

vice-versa e que a causa dessa interação são as proteínas.  

 

 Concentrações dos micronutrientes  

 

A seguir encontram-se os teores foliares dos micronutrientes Cu, Fe, Mn e Zn 

(Tabela 6). Observa-se que as plantas submetidas à omissão de Cu apesar de apresentarem 

teores inferiores 28,6% N901 e 40% H9553 em relação à solução completa, não 

apresentaram sintomas de deficiência visual. Os teores de Cu nas mudas do tratamento 

completo se encontram dentro da faixa de adequação de 10 a 20 mg kg
-1 

(Silva & Giordano 

2000) . Em tomateiro tipo salada, a omissão de Cu não promoveu sintomas de deficiência 

(Oliveira et al., 2009). Segundo Maia (2012), para tomateiro do grupo cereja, também não 

se observaram sintomas evidentes, e a concentração desse nutriente nas plantas foi superior 

à das plantas controle (Maia, 2012). 

A deficiência de Fe ocasionou uma redução no teor desse nutriente nas folhas 

da muda de tomate industrial. Segundo Malavolta (1980), a absorção de Fe é influenciada 
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pela competição dos cátions bivalentes Ca
+2

, Mn
+2

 e Cu
+2

 no meio, de modo que a ausência 

desses elementos podem auxiliar a absorção de Fe.  

 

Tabela 6. Teor foliar de micronutrientes de mudas de tomate industrial com 30 dias após 

semeadura, de dois híbridos: V1 = N901 e V2 = H9553, sob omissão de 

nutrientes 

 *Água deionizada. 

 

Exceto nas mudas cultivadas sob a ausência de Mn, foram encontrados teores 

elevados desse nutriente nos demais tratamentos de omissão em relação ao completo. 

Tendo a limitação de Fe a que proporcionou maior elevação da concentração de Mn na 

parte aérea das mudas de tomate industrial. De acordo Malavolta (1980) e Marschner 

(1995), a absorção de Mn é diminuída por altas concentrações de K, Ca, Cu e Zn no meio, 

de modo que a ausência desses elementos pode auxiliar a absorção de Mn.  

Com relação ao Zn, o teor foliar no tratamento completo está abaixo do padrão 

considerado adequação para o tomateiro, 60 a 70 mg kg
-1

 (Silva & Giordano, 2000). Porem 

não se observaram sintomas de deficiência visual em Zn. As mudas que externaram 

características de deficiência nutricional obtiveram uma redução de 26,6% para o N 901 e 

1,3% para o H 9553. Com a omissão dos demais nutrientes houve um aumento no teor 

foliar de Zn em relação ao tratamento completo.  

Tratamentos 

Cu   Fe   Mn   Zn 

mg kg
-1

 

V1 V2   V1 V2   V1 V2   V1 V2 

Completa 14,0 15,0 

 

154,0 222,0 

 

22,0 27,0 

 

17,6 19,8 

 - N 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 

 

0,0 0,0 

 

0,0 0,0 

 - P 17,0 17,0 

 

180,0 202,0 

 

36,0 44,0 

 

23,6 25,2 

 - K 17,0 17,0 

 

170,0 157,0 

 

43,0 44,0 

 

23,1 25,7 

 - Ca 18,0 19,0 

 

172,0 157,0 

 

41,0 39,0 

 

26,7 25,5 

 - Mg 19,0 14,0 

 

157,0 159,0 

 

35,0 29,0 

 

19,6 18,7 

 - S 16,0 15,0 

 

140,0 139,0 

 

31,0 31,0 

 

18,4 18,7 

 - Fe 19,0 19,0 

 

135,0 144,0 

 

80,0 77,0 

 

32,6 30,2 

 - B 16,0 16,0 

 

161,0 153,0 

 

38,0 33,0 

 

22,0 21,6 

 - Cu 10,0 9,0 

 

153,0 166,0 

 

28,0 28,0 

 

19,5 20,7 

 - Mn 18,0 17,0 

 

160,0 162,0 

 

7,0 7,0 

 

22,9 23,1 

 - Zn 16,0 14,0 

 

179,0 172,0 

 

27,0 24,0 

 

13,9 13,6 

 - Mo 15,0 10,0 

 

163,0 171,0 

 

33,0 35,0 

 

19,5 21,2 

H2OD* 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 

 

0,0 0,0 

 

0,0 0,0 
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5 CONCLUSÕES 

 

A carência individual dos nutrientes com exceção do Cu e Mo resultam em 

alterações morfológicas traduzidas em deficiências visíveis em mudas de tomate industrial, 

acompanhadas de alterações nos parâmetros biométricos estudados e no teor foliar dos 

respectivos nutriente, quando comparados com a referência (tratamento completo).  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar dos problemas de salinização e de mortalidade do primeiro ciclo, este 

foi conduzido até o final da produção de mudas de tomate industrial, aproximadamente 30 

dias, paralelamente aos primeiros dias do segundo ciclo. Por meio desse acompanhamento 

foi possível identificar comportamento diferente entre os indivíduos cultivados em ciclos 

diferentes para o mesmo tratamento, com base nas alterações das condições meteorológicas 

ocorridas durante o período de condução do experimento. Essas diferenças foram 

marcantes para os micronutrientes na fase final do ciclo das mudas. 

Com base nas observações dos dados meteorológicos apresentados na Figura 2, 

no segundo ciclo houve um decréscimo das médias de temperatura e menor umidade 

relativa em relação às médias de temperatura e umidade ocorridas durante o primeiro ciclo. 

Temperaturas mais elevadas aceleram as atividades vitais dos seres vivos, nas plantas 

aceleram as atividades fotossintéticas, fazendo com que tenha um gasto maior dos 

nutrientes absorvidos e, consequentemente, fazendo com que a planta sinta necessidade de 

reposição, caso essa não ocorra como na omissão isolada dos nutrientes, este externam 

seus sintomas de deficiência. Portanto em temperaturas mais elevadas tendem a 

apresentara mais rapidamente os sintomas de deficiência que em temperaturas mais baixas 

e umidades mais elevadas como pôde ser observado no presente estudo.  

Decorrente das mudanças meteorológicas alguns micronutrientes mostraram 

deficiência no primeiro ciclo não o apresentaram no segundo como o B. O Cu 

possivelmente pode ter mostrado deficiência no primeiro ciclo como mostra a Figura 25. 

Em a deficiência pode ter se caracterizado como pequenas pontuações amareladas ao logo 

dos folíolos mais velhos (Figura 25A) e posteriormente emborcamento para baixo das 

folhas mais velhas e aspecto coriáceo (Figura 25B). Epstein & Bloom (2005) relatam que a 

deficiência de Cu varia grandemente, dependendo da espécie. Folhas podem ficar 

cloroticas ou com um tom azul-esverdeado escuro, com margens enroladas para cima.  
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Figura 25. Possíveis sintomas de deficiência visual de Cu aos 30 DAS 

 

Ressalvam ainda a importância de estudos de melhoramento genético de fora 

para dentro, seleção mediante observação em campo do comportamento do material em 

estudo (cultivar, híbrido, variedades). Muda conduzida com omissão de Ca apresentou 

desenvolvimento satisfatório, quanto às características visuais e biométricas, para uma 

muda de qualidade (Figura 26).  

 

 
       Figura 26. Muda sob omissão de Ca com desenvolvimento satisfatório para produção 

de mudas 

 

Devido às diferenças na porcentagem de germinação, recomenda-se realizar o 

teste de germinação do lote de sementes antes efetuar o semeio, para ter-se maior 

segurança no momento do semeio e não correr riscos de perdas. Para o primeiro semeio as 

A B 
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falhas de germinação foram de 25,5% para o H9553 e de 11% para o N901. No segundo 

semeio a porcentagem foi de 10%, para o H9553 e de 14% para N901, numa população de 

1350 sementes para cada híbrido. 

Diante das dificuldades de obter matéria seca suficiente para realizar as 

analises foliares recomenda-se o cultivo de um número maior de mudas, para possíveis 

trabalhos futuras. 
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