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RESUMO GERAL 
 

BEZERRA, R. S. Manejo da fertirrigação na produção de minitomate em ambiente 

protegido. 2015. 87 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia: Solo e Água)–Escola de 

Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015.
1 

 

O uso de elevadas doses de adubação e o manejo inadequado da irrigação no 

cultivo do tomateiro (Solanum Lycopersicum L.) em vasos causam, além da salinidade no 

ambiente de cultivo, desequilíbrio nutricional e desordens fisiológicas nas plantas, 

provocando normalmente redução de produtividade e prejuízos econômicos aos 

produtores. O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito de diferentes técnicas de 

fertirrigação sobre o desenvolvimento e produção do tomateiro cultivado em ambiente 

protegido e avaliar o sistema automático de fertirrigação utilizado. O experimento foi 

conduzido dentro de uma casa-de-vegetação na área experimental da Escola de Agronomia 

da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia-GO, no período de 23/05 a 26/09/2014. 

Cultivou-se minitomates do tipo grape, híbrido Mascot F1. O delineamento experimental 

utilizado foi blocos completos casualizados, com cinco blocos e quatro repetições por 

bloco. Cada planta representava uma parcela. Os tratamentos corresponderam a quatro 

formas de manejo da fertirrigação, sendo: a) Tratamento 1 - fertirrigação com aplicação de 

fração de lixiviação de 20%; b) Tratamento 2 – fertirrigação ao longo do dia e aplicação de 

água com fração de lixiviação de 20% no final do dia; Tratamento 3 - aplicação inicial de 

água com fração de lixiviação de 20% seguida de fertirrigação; Tratamento 4 - 

fertirrigação usando a solução nutritiva de reuso com aplicação de fração de lixiviação de 

20%. Avaliaram-se a condutividade elétrica da solução percolada; o teor de nutrientes na 

matéria seca das folhas; altura e diâmetro da haste; número de cachos; produção total e 

comercial; e atributos de qualidade de frutos, como tamanho, coloração, acidez total 

titulável, teor de sólidos solúveis e textura. Para avaliação do sistema de automação, 

realizaram-se testes do funcionamento e a análise de custo para a sua aquisição e 

montagem. Os diferentes manejos de fertirrigação testados não influenciam o 

desenvolvimento vegetativo do tomateiro; o uso da solução nutritiva padrão com fração de 

lixiviação de 20% (tratamento 1) e o reuso da solução percolada, também com fração de 

lixiviação de 20% (tratamento 4), proporcionam maior produção comercial (1616,85 g 

planta
-1

 e 1401,90 g planta
-1

), maior teor de sólidos solúveis (5,82 e 5,65 ºBrix, 

respectivamente) e maior incidência de podridão apical nos frutos de minitomates; é 

possível reutilizar a solução nutritiva no cultivo em substrato do tomateiro corrigindo-se 

diariamente a condutividade elétrica da solução; o sistema de controle das fertirrigações 

não apresenta problemas de mau funcionamento e ainda apresenta baixo custo quando 

comparado aos controladores comerciais. 

 

Palavras-chave: minitomate, salinidade, lâmina de lixiviação, automação, potencial 

matricial. 
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GENERAL ABSTRACT 
 

BEZERRA, R. S. Fertigation management in the production of mini tomato in 

greenhouse. 2015. 87 f. Dissertation (Master in Agronomy: Soil and Water)–Escola de 

Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015.
1 

 

The application of high level of fertilization and inappropriate irrigation 

management in substrate cultivation tomato (Solanum Lycopersicum L.) causes salinity in 

cultivation environmental, imbalance nutritional and physiological disorders in plants, 

which normally leads to decrease yield and cause economic losses. The aim of this study 

was to test the effect of different fertigation techniques controlled by an automatic 

irrigation system, consisting of programmable logic controllers (PLC) and Irrigas® 

sensors, on growth and yield of tomato plants in greenhouses. The experiment was 

conducted in a greenhouse at the experimental area of the Agronomy School of the Federal 

University of Goiás (UFG), in Goiânia, GO, Brazil, from May 23 to September 26, 2014. It 

was used Mascot F1 hybrid that is a mini tomato type grape. The experimental design was 

a randomized complete block with five blocks and four replications in block. The 

experimental unit was one plant. The treatments consisted of four forms of fertigation 

management, as follows: a) Treatment 1 - fertigation with application of 20% leaching 

fraction; b) Treatment 2 - fertigation throughout the day and application of water with 20% 

leaching fraction at the end of the day; Treatment 3 - initial application of water leaching 

fraction of 20% followed by fertigation; Treatment 4 - fertigation using the nutrient 

solution reuse with application of 20% leaching fraction. We evaluated the electrical 

conductivity (EC) of the leached solution; the nutrient content in the dry matter of leaves; 

height and diameter of the stalk; number of bunchs; total yield and marketable fruit yield; 

the fruit quality was evaluated by size, color, total titratable acidity, soluble solids content 

and texture of fruits. To evaluate the automation system was done operation tests and also 

an cost analysis to construction of the fertigation control system. The differents forms of 

fertigation not influence the vegetative growth of tomato; the use of standard nutrient 

solution with 20% leaching fraction (treatment 1) and the reuse of the leached solution, 

also with 20% leaching fraction (treatment 2), provided the largest marketable production 

(1616.85 g plant
-1

 and 1401.90 g plant
-1

), fruit production with higher soluble solids (5.82 

and 5.65 ° Brix, respectively), and increase blossom end rot in minitomato; it is possible 

reuse the nutrient solution drained of pots if the EC of solution were adjusted daily; the 

fertigation control system works fine and presents low cost compared to comercial system 

control of fertigation. 

 

Key words: mini tomato, salinity, leaching fraction, automation, matric potential. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 
 

A produção brasileira de tomate (Solanum Lycopersicum L.) ocupa a oitava 

posição mundial, sendo a Nigéria e os Estados Unidos os maiores produtores, com 

produção de 11.700 e 8.773 mil toneladas de tomate, respectivamente, na safra 2010/11. 

Neste período, a produção de tomate no Brasil foi de 1.794 mil toneladas, sendo o Estado 

de Goiás o maior produtor, alcançando no ano de 2010 a produção de 1.120.135 toneladas, 

o que representou 30,3% da produção nacional (Agrianual, 2012). A baixa umidade 

relativa do ar e as temperaturas amenas, entre os meses de março e setembro, favorecem o 

cultivo do tomateiro neste Estado (Silva & Giordano, 2000). 

A diversidade de tomates e os trabalhos de melhoramento genético com a 

cultura permitiram o desenvolvimento de cultivares que produzem frutos pequenos, 

genericamente denominados de minitomates. Dentro deste grupo, os frutos do tipo grape 

ou uva merecem atenção especial, pois são tomates com excelente sabor, resultante do alto 

teor de açúcar encontrado na polpa e pela atrativa coloração vermelha intensa causada pelo 

elevado teor de licopeno na casca. Essas características são responsáveis pela crescente 

demanda dos consumidores por estes frutos e, consequentemente, têm gerado grande 

interesse por parte dos agricultores devido aos valores compensadores de mercado 

(Alvarenga, 2013). 

Comercialmente, os minitomates são produzidos em vasos preenchidos com 

substrato e dentro de ambiente protegido. O fornecimento de nutrientes para o 

desenvolvimento das plantas é feito exclusivamente pela técnica da fertirrigação, pois os 

substratos utilizados são normalmente inertes conferindo apenas a sustentação da planta e 

condições físicas adequadas para o desenvolvimento de suas raízes (Alvarenga, 2013). 

A fertirrigação aplicada de forma correta apresenta vantagens por fornecer 

equilibradamente e com precisão, os nutrientes de acordo com a demanda da planta. 

Entretanto, o manejo inadequado dessa técnica nos cultivos de minitomates, caracterizado 

pelo elevado nível de adubação comumente utilizado, têm sido uma das principais causas 

da salinização do substrato de cultivo e, consequentemente, tem contribuído para a redução 

da produtividade (Eloi et al., 2007). 
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Vários pesquisadores têm avaliado os efeitos da salinidade no desenvolvimento 

da planta e na qualidade do fruto do tomateiro (Adams & Ho, 1989; Cuartero & Muñoz, 

1999; Li et al., 2001; Li & Stanghellini, 2001; Eloi et al., 2007; Magán et al., 2008). Dentre 

as técnicas avaliadas, o parcelamento da oferta de nutrientes à cultura tem mostrado ser 

eficiente para reduzir os problemas citados anteriormente (Fernandes et al., 2002). Outra 

técnica proposta consiste em aplicar um volume adicional de solução nutritiva que 

promova uma drenagem de parte da solução aplicada nos vasos para os sais acumulados e 

não aumentar a salinidade ou promover o desequilíbrio nutricional da planta (Katerji et al., 

2003). 

No Estado de Goiás, alguns produtores utilizam outras formas de manejo da 

fertirrigação do minitomateiro, visando diminuir o efeito prejudicial da salinidade no 

substrato provocada pela aplicação intensiva de fertilizantes. Porém, isso tem sido feito 

sem nenhum critério técnico científico, portanto são necessários estudos que indiquem a 

melhor forma de manejar as práticas de irrigação e de fertirrigação. 

A necessidade de sistemas de fertirrigação mais complexos têm exigido a 

utilização de sistemas automatizados para o controle da irrigação, principalmente em 

culturas que apresentam bons valores de mercado. O cultivo de minitomate é um exemplo, 

pois requer atenção especial por ser exclusivamente realizado em ambiente protegido, com 

consideráveis investimentos financeiros em automação do sistema de fertirrigação. 

Sistemas automáticos para monitoramento e controle da irrigação e fertirrigação 

apresentam a potencialidade de aplicar água e fertilizantes no momento e quantidade 

adequados, contribuindo para otimização no uso desses recursos, além de reduzir custos 

associados à mão de obra demandada para execução de tarefas repetitivas (Camargo, 

2012). Melo Júnior et al. (2013) e Santos & Gervásio (2010), utilizando 

microcontroladores no desenvolvimento de sistemas de automação para manejo da 

irrigação por subirrigação e por microaspersão, respectivamente, verificaram versatilidade, 

segurança e baixo custo aos projetos de automação. Nos mercados nacionais e 

internacionais, existem diversos modelos de controladores, desde os mais simples com 

custo de aquisição relativamente baixo, porém capazes de controlar poucos dispositivos, 

até os modelos mais sofisticados que são normalmente de custo elevado. 

Em 2000, a Embrapa patenteou o “sistema gasoso de controle de irrigação”, 

com marca registrada Irrigas
®
. Os sensores desse sistema apresentam baixo custo, 

facilidade de leitura, são resistentes e não necessitam de manutenção, favorecendo o 
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manejo de irrigação em diferentes sistemas de cultivo e culturas, inclusive plantas 

cultivadas em vasos, como o tomateiro (Calbo & Silva, 2005; Marouelli & Calbo, 2009). 

No mercado brasileiro, existem controladores de irrigação que funcionam associados com 

sensores Irrigas
®

. Dentre eles, o controlador MRI da empresa Hidrosense
®

 é um dos mais 

conhecidos e utilizados no cultivo de tomate em vasos. Este controlador de irrigação é 

constituído de uma central de medição digital de funcionamento elétrico, normalmente 

instalada na casa de bomba, e de sensores Irrigas
®
 instalados na área monitorada 

(Hidrosense, 2014). 

Diante do exposto, ressalta-se a importância de estudos que indiquem a melhor 

forma de manejar a fertirrigação no cultivo de minitomates em vasos. Portanto, o objetivo 

deste trabalho foi testar diferentes técnicas de fertirrigação e propor um sistema automático 

de controle da irrigação que apresente baixo custo e que seja eficiente para o manejo das 

fertirrigações no cultivo do minitomate em ambiente protegido. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A CULTURA DO TOMATE 

 

2.1.1 Origem 

 

O centro de origem do tomateiro é a região andina, abrangendo a Colômbia, 

Equador, Peru, Bolívia e Chile (Nuez, 1995; Filgueira, 2008; Jones, 2008; Alvarenga, 

2013). A espécie foi domesticada no México, onde o fruto foi denominado “tomatl” pelos 

Astecas. Os espanhóis e portugueses introduziram o fruto pela Europa, no século XVI e 

somente no século XIX, o tomate foi introduzido no Brasil através dos imigrantes 

europeus, principalmente italianos, espanhóis e portugueses. Entretanto, o aumento de 

consumo da hortaliça pelo povo brasileiro ocorreu apenas depois da primeira guerra 

mundial, por volta de 1930 (Alvarenga, 2013). 

Em 1753, o botânico Linnaeus nomeou a espécie como Solanum lycopersicum, 

mas quinze anos depois Philip Miller mudou o nome para Lycopersicon esculentum Mill. 

(Taylor, citado por Heuvelink, 2005). Recentemente, os taxonomistas reintroduziram o 

nome original Solanum Lycopersicum L. (Heuvelink, 2005). 

 

2.1.2 Aspectos morfológicos e do ciclo 

 

O tomateiro é uma planta com porte arbustivo, perene, mas é cultivada como 

anual. Da semeadura até a produção de novas sementes, o ciclo biológico varia de quatro a 

sete meses, incluindo-se de um a três meses de colheita, entretanto, em casa de vegetação, 

o ciclo e a colheita podem prolongar-se um pouco mais (Filgueira, 2008). 

O ciclo do tomateiro pode ser dividido em três fases. A primeira fase tem 

duração aproximada de quatro a cinco semanas e está compreendida do transplante das 

mudas (entre 25 e 30 dias após a semeadura) até o início do florescimento (entre 60 e 65 

dias). A segunda fase tem duração de cinco a seis semanas, iniciando-se por ocasião do 
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florescimento e terminando no início da colheita dos frutos (entre 105 e 115 dias após a 

semeadura). E a terceira fase vai do início ao final da colheita. Esta fase dura de seis a oito 

semanas nas cultivares de crescimento indeterminado e apenas três a cinco semanas para as 

cultivares de crescimento determinado (Alvarenga, 2013).  

Distinguem-se pelo menos dois hábitos de crescimento no tomateiro: i) 

indeterminado: o caule apresenta crescimento apical ilimitado, assim como os ramos 

laterais, chegando a mais de 1,5 m no início das colheitas (Sonnenberg & Silva, 2011) e a 

dez metros em um ano (Alvarenga, 2013). As inflorescências são sempre laterais, 

geralmente separadas por três folhas. Para se obter alta produtividade e qualidade dos 

frutos, esse tipo de tomateiro deve ser tutorado; ii) determinado: é caracterizado pela 

ausência de dominância apical. A principal característica é que cada haste ou ramificação 

apresenta inflorescência apical que limita o crescimento da haste (Sonnenberg & Silva, 

2011). A haste principal pode atingir até dois metros de comprimento (Nuez, 1995). O 

número de folhas entre inflorescências consecutivas varia de zero a duas na haste principal 

e nas hastes laterais. A floração e a frutificação são produzidas em um período de tempo 

limitado, o que provoca a concentração da produção, permitindo efetuar a colheita 

mecânica e favorecendo sua utilização nas culturas extensivas, cuja produção se destina ao 

processamento industrial (Sonnenberg & Silva, 2011). 

O sistema radicular do tomateiro é pivotante e a raiz principal pode alcançar 

mais de 1,5 m de profundidade, desde que não haja interrupções, como acontece nos 

transplantes de mudas. Neste caso, as raízes laterais se desenvolvem rapidamente, 

tornando-se mais ramificadas e superficiais. Geralmente, 70% das raízes se localizam a 

menos de 20 cm de profundidade (Alvarenga, 2013) e 60% delas localizam-se nos 

primeiros 10 cm do perfil do solo (Filgueira, 2008). 

A parte aérea da planta é um simpódio. A haste principal forma de seis a doze 

folhas que crescem lateralmente com uma filotaxia de 2/5 antes que a gema principal se 

transforme em uma inflorescência. Nas axilas dessas folhas ocorrem gemas que darão 

origem a hastes secundárias e que apresentam desenvolvimento semelhante à haste 

principal (Nuez, 1995; Alvarenga, 2013).  

A haste principal do tomateiro tem de dois a quatro centímetros de diâmetro na 

base e está coberto por pelos glandulares e não glandulares. As células mais externas da 

epiderme têm clorofila e são fotossintetizantes (Nuez, 1995). No início do 

desenvolvimento, o caule é ereto, herbáceo e suculento (Alvarenga, 2013), porém, com o 
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crescimento da planta se torna lenhoso e fino, não suportando o peso da planta em posição 

ereta (Sonnenberg & Silva, 2011). 

De acordo com Alvarenga (2013), as folhas do tomateiro são alternadas, 

compostas, com um grande folíolo terminal e possuem cerca de seis a oito folíolos que 

podem, por sua vez, ser compostos. Os folíolos são lobados irregularmente e peciolados 

com bordos dentados. As folhas são cobertas de pelos glandulares semelhantes ao caule. 

A precocidade, o rendimento e a qualidade dos frutos de tomate são 

influenciados pela diferenciação e desenvolvimento da flor, a qual é regular e hipógina, 

com cinco ou mais sépalas e pétalas, e com um ovário bi ou plurilocular (Nuez, 1995; 

Alvarenga, 2013). O fruto do tomateiro é uma baga de tamanho e formato muito variados. 

Dependendo da cultivar, ocorrem frutos do tamanho de uma cereja, com menos de 25 g 

(Filgueira, 2008), e outros pesando até 500 g (Sonnenberg & Silva, 2011). O tomate é uma 

baga, carnosa e suculenta, bi, tri ou plurilocular. A cor externa do fruto resulta da 

combinação da cor da polpa e da cor da película, podendo apresentar frutos vermelhos, 

rosados e amarelos, quando maduros. Geralmente a colheita é feita logo no início da 

maturação, quando os frutos começam a mudar de cor, completando assim a maturação em 

pós-colheita. Isso é possível porque o tomate é um fruto climatérico (Alvarenga, 2013). A 

floração e a frutificação ocorrem simultaneamente com o desenvolvimento vegetativo 

(Filgueira, 2008). 

As sementes do tomate são pequenas e leves, em que cerca de 250 a 350 

sementes possuem massa de 1,0 g, com 3,0 mm a 4,0 mm de diâmetro e 0,5 mm a 1,0 mm 

de espessura. São de coloração amarelada a marrom clara e cobertas de pelos (Sonnenberg 

& Silva, 2011). Um fruto contém entre cinquenta e duzentas sementes (Alvarenga, 2013). 

O tomateiro é uma planta de clima tropical de altitude que se adapta a quase 

todos os tipos de clima, não tolerando, porém, temperaturas muito elevadas. Por isso, esta 

cultura pode ser cultivada em várias partes do mundo (Alvarenga, 2013). O gênero 

Solanum apresenta grande variabilidade, o que possibilita o desenvolvimento de diferentes 

cultivares que atendem os mais diversos segmentos de mercado de tomate para 

processamento industrial e para consumo in natura (Silva & Giordano, 2000). 
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2.1.3 Importância econômica 

 

O cultivo do tomateiro é praticado no mundo todo. Nas Américas e na Europa, 

assim como em muitos países da Ásia e África e em partes da Austrália, o tomate é a 

hortaliça com maior expressão econômica, sendo consumido ao natural ou industrializado 

de várias formas (Sonnenberg & Silva, 2011). 

A produção brasileira de tomate é uma das maiores do mundo. Dados do 

Agrianual (2012) mostram que, em 2010/11, a produção da Nigéria foi a maior, com 

11.700 mil toneladas, seguida da produção dos Estados Unidos, com 8.773 mil toneladas 

de tomate. A produção brasileira, neste período foi de 1.794 mil toneladas, colocando o 

Brasil na posição de oitavo maior produtor da hortaliça. 

No Brasil, o tomate é a hortaliça de maior importância econômica e também a 

primeira em popularidade, pois é consumida em todas as regiões do país. A produção 

nacional aumentou de 2.343.800 toneladas em 1991 para 3.867.655 toneladas, em 2008, ou 

seja, um aumento de 65% em dezessete anos (Sonnenberg & Silva, 2011). 

A produção brasileira de tomate, em 2010, foi de 3.691.316 toneladas, sendo o 

Estado de Goiás o maior produtor, com 1.120.135 toneladas, o que representa 30,3% da 

produção nacional (Agrianual, 2012). O Estado se destaca principalmente pela produção de 

tomate para processamento industrial, pois a baixa umidade relativa do ar e as temperaturas 

amenas, entre os meses de março e setembro, favorecem o cultivo do tomateiro (Silva & 

Giordano, 2000). 

De acordo com Sonnenberg & Silva (2011), a produtividade do tomateiro 

depende das condições climáticas e dos métodos culturais como tutoramento, adubação, 

irrigação, cultivo protegido ou não e controle fitossanitário. Assim, a maior produtividade 

é obtida em culturas tutoradas em casas de vegetação como, por exemplo, na Holanda, cuja 

média superou 480 t/ha em 2008. Em cultura de campo, no Brasil Central, consegue-se 

produzir, durante a época seca, até mais de 150 t/ha em cultura tutorada e cerca de 100 t/ha 

em cultura rasteira. Entretanto, durante a época chuvosa, a produtividade pode ser inferior 

a 50 t/ha na cultura tutorada e até nula na cultura rasteira (Sonnenberg & Silva, 2011). 
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2.1.4 Minitomate 

 

Um dos maiores atrativos de qualquer produto frente ao consumidor é a sua 

diversidade. O tomate é uma hortaliça que tem alcançado uma grande variedade de tipos 

(Nuez, 1995), dentre eles o minitomate. Devido à grande variedade de cores e formatos dos 

tomates de tamanho reduzido, convencionou-se, recentemente, agrupá-los em um único 

segmento chamado de minitomate. Nesse grupo estão incluídos os tomates cereja, grape, 

coquetel, mini-italiano e tomatoberry (Alvarenga, 2013). Todos são cultivares de tomate 

para mesa.  

Segundo Alvarenga (2013), os minitomates são mais adocicados que aqueles 

dos demais grupos consumidos ao natural e são considerados como um produto gourmet. 

De uso culinário versátil, podem ser consumidos em saladas, conferindo-lhes apelo 

decorativo, assim como na composição de canapés, de molhos e assado. Ainda apresentam 

a vantagem de ter tamanho reduzido, o que evita o desperdício. 

Nesse grupo, os mais populares são os tomates cereja, cujos frutos 

normalmente apresentam massa menor que trinta gramas e são predominantemente 

arredondados ou periforme, dispostos geralmente em cachos compridos com grande 

quantidade de frutos. As plantas são, em geral, de hábito de crescimento indeterminado e 

de porte alto, necessitando de tutoramento (Alvarenga, 2013). 

Uma das inovações introduzidas recentemente no mercado brasileiro de 

hortaliças é o minitomate denominado grape ou uva. De acordo com Alvarenga (2013), as 

cultivares desse tipo especial de tomate produzem frutos com massa média de doze 

gramas, de cor vermelho intenso e formato semelhante a uma baga de uva Thompson. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, o principal diferencial dos tomates grapes, em 

relação ao tradicional cereja, é quanto ao alto teor de açúcar (maior que 6 
°
brix) e baixa 

acidez. Por isso, tem agradado ao paladar de consumidores de todas as idades, em especial 

do público infantil. 

O cultivo desses tipos de tomate requer atenção especial e tem sido feito 

exclusivamente em ambiente protegido. Para explorar todo o potencial produtivo das 

cultivares, é necessário manejo cuidadoso da irrigação normalmente por gotejamento e 

aplicação de fertilizantes no tempo certo e em quantidades corretas. A produtividade média 

alcançada por produtores de tomate grape durante o ciclo é de 10 kg planta
-1

 de frutos com 

alto padrão de qualidade. Os frutos devem se colhidos completamente maduros para 
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ressaltar sua intensa cor vermelha e o excelente sabor. A vida de prateleira desses tomates 

pode se estender por até quinze dias sem perder a qualidade para o consumo (Alvarenga, 

2013). 

Em relação ao aspecto econômico, desde o final da década de noventa, o 

consumo desse grupo de tomate tem crescido em importância nos mercados das grandes 

cidades brasileiras (Filgueira, 2008). Além do mais, os valores de comercialização desse 

produto são compensadores, o que representa vantagem em seu cultivo. 

 

2.2 FERTIRRIGAÇÃO 

 

Fertirrigação consiste na técnica de aplicação de fertilizantes necessários para 

as culturas através da água de irrigação. Para isto, utiliza-se a própria estrutura dos 

sistemas de irrigação e nutrientes solúveis em água (Folegatti, 1999). De acordo com este 

autor, a irrigação por gotejamento é a mais adequada para aplicar fertilizantes, pois é 

caracterizada pela aplicação de água pontual junto à zona de concentração das raízes das 

plantas. 

A fertirrigação é utilizada para complementar a adubação de plantio ou como 

via exclusiva de fornecimento de fertilizantes para a nutrição das plantas, como acontece 

com o cultivo sem solo. Dentre as vantagens, o uso da fertirrigação permite a aplicação 

exata e uniforme de nutrientes na região de maior concentração de raízes e, também, 

possibilita adequar a quantidade e a concentração de nutrientes a ser aplicada de acordo 

com a demanda nos diferentes estádios de desenvolvimento da cultura (Andriolo et al., 

1999; Folegatti, 1999; Alvarenga, 2013).  

De acordo com Lopes & Stripari (1998), o cultivo de tomate em ambiente 

protegido tem apresentado problemas como desequilíbrios nutricionais e desordens 

fisiológicas em razão, principalmente, do elevado nível de adubação comumente utilizado 

nesta cultura. Outras desordens no tomateiro, segundo Blanco (2004), são devidas ao 

manejo inadequado da irrigação, que pode provocar aumento da salinidade da solução do 

solo quando a quantidade de água aplicada é abaixo da necessária, ou ainda causar 

lixiviação de nutrientes em condições de excesso de água.  

Fernandes et al. (2002), estudando o parcelamento da fertirrigação na produção 

de tomate sob cultivo protegido, concluíram que o parcelamento da oferta de nutrientes à 

cultura desenvolvida em substrato resultou em consideráveis melhorias de 
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desenvolvimento e produção. Neste caso, os nutrientes foram fornecidos de maneira mais 

uniforme, durante todo o ciclo da cultura. 

A solução nutritiva utilizada nos cultivos sem solo, como é o caso do tomateiro 

cultivado em substrato, é completa, ou seja, apresenta todos os macronutrientes e os 

micronutrientes essenciais para as plantas. Contudo, para a ótima absorção dos nutrientes 

pelas plantas é necessário que estes se encontrem em concentrações e relações adequadas 

na solução nutritiva, o que garante melhor desenvolvimento, produção e qualidade das 

culturas. As espécies e as cultivares vegetais têm exigências diferentes em relação à 

quantidade e à forma química do mesmo nutriente. O tomateiro, por exemplo, é mais 

exigente em cálcio, fósforo e potássio do que a alface (Rodrigues, 2002). 

Algumas características dos nutrientes como solubilidade, poder acidificante e 

alcalificante, poder salinizante e mobilidade no solo ou substrato devem ser consideradas 

na formulação de uma solução nutritiva (Rodrigues, 2002). A proporção dos nutrientes é 

baseada na extração desses nutrientes pelas plantas nas diferentes fases do 

desenvolvimento (Rodrigues, 2002). Na solução nutritiva, podem ocorrer interações entre 

os diferentes íons ou entre os íons e as partículas do substrato, ocasionando antagonismos e 

ou imobilizações de nutrientes (Andriolo et al., 2003). 

No manejo da solução nutritiva, fatores como temperatura, pH e condutividade 

elétrica da solução devem ser monitorados e controlados periodicamente. De maneira 

genérica para o cultivo de hortaliças, a faixa ótima da temperatura da solução está em torno 

de 24 ± 3°C, o pH deve ser mantido com uso de ácidos e bases fracos entre 5,5 e 6,5, e 

condutividade elétrica da solução ajustada entre 1,5 e 4,0 dS m
-1

 (Furlani et al., 1999). 

Estudos realizados por Papadopoulos (1991), Carrasco & Izquierdo (1996), Resh (1997) e 

Furlani et al. (2013) apresentam diferentes formulações de soluções nutritivas para o 

cultivo sem solo do tomateiro.  

 

 

2.3 CONTROLE AUTOMÁTICO DE IRRIGAÇÃO 

 

2.3.1 Controlador Lógico Programável 

 

O controlador lógico programável (CLP) é um equipamento eletrônico, 

normalmente digital, com sistema interno de programação para armazenamento de 
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instruções capaz de implementar funções específicas como lógica, seqüenciamento, 

registro e controle de tempos, contadores e operações aritmética para controlar, através de 

módulos de entrada/saída digitais ou analógicas diversos tipos de máquinas ou processos 

(NEMA - National Eletrical Manufactures Association – citado por Franchi & Camargo, 

2009). 

O CLP foi desenvolvido a partir de uma demanda da indústria automotiva dos 

Estados Unidos. Suas primeiras aplicações foram nas linhas de montagem da General 

Motors
®
, em 1968, devido à dificuldade de alterar a lógica de painéis de comando a cada 

linha de montagem, que implicavam em altos custos financeiros e de tempo (Franchi & 

Camargo, 2009). Com a criação do CLP, as alterações nos painéis de comando ficaram 

resumidas a alterações de software, o que passou a garantir maior agilidade e flexibilidade 

(Pereira, 2011). A Figura 1.1 exemplifica um sistema de controle com controlador lógico 

programável. 

 
Figura 1.1. Representação esquemática de um sistema de controle com controlador lógico 

programável (fonte: Pereira, 2011). 

 

De acordo com Pereira (2011), estruturalmente o CLP pode ser dividido em: 

unidade central de processamento (CLP), a qual é formada por um processador e sistema 

de memória e é responsável por comandar todas as atividades do controlador; sistema de 

interface de entrada/saída (I/O), pelo qual o controlador realiza a coleta de dados digitais 

ou analógicos (entradas) através dos sensores ou transdutores, e fornece os sinais digitais 

ou analógicos (saídas) para os atuadores (motores, válvula solenóides, lâmpadas, etc.); 

unidade de comunicação, a qual normalmente é utilizada para realizar a programação do 
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controlador; e fonte de alimentação, que é responsável pelo fornecimento de energia para 

alimentação da CLP e dos módulos de entrada e saída. 

De acordo com Franchi & Camargo (2009), existem basicamente cinco 

linguagens de programação do CLP: Texto Estruturado, Lista de Instruções (ambas 

utilizam o modo texto), Diagrama de Blocos e Funções, Sequenciamento Gráfico de 

Funções e Linguagem Ladder. As três últimas linguagens citadas são de modo gráfico. 

  

2.3.2 Linguagem Ladder 

 

A Linguagem Ladder é uma linguagem gráfica baseada na lógica de relés e 

contatos elétricos para realização de circuitos de comandos de acionamentos (Franchi & 

Camargo, 2009). Esta foi a primeira linguagem que surgiu para a programação de CLPs. 

Para melhor aceitação pelo mercado, os projetistas se preocuparam em realizá-la de forma 

familiar para os profissionais de manutenção elétrica, como os eletricistas e engenheiros 

eletricistas. Dessa forma, ela foi desenvolvida com os mesmos conceitos dos diagramas de 

comandos elétricos que utilizam bobinas e contatos (Pereira, 2011). 

Na Linguagem Ladder, cada contato pode assumir dois estados (fechado ou 

aberto). Isso representa uma variável booleana, ou seja, uma variável que assume um de 

dois estados (verdadeiro ou falso, 0 ou 1). Cada linha do diagrama Ladder permite 

programar desde funções binárias até funções digitais complexas (Pereira, 2011). 

 

2.3.3 Sensores 

 

De acordo com Rosário (2005), sensores são elementos provedores de 

informação para os sistemas de automação. Eles podem ser utilizados no controle de 

processos discretos, com a medição das variáveis lógicas ou booleanas, e no controle de 

processos contínuos, em que normalmente se medem grandezas analógicas.  

O uso de sensores e transdutores para detecção dos mais variados tipos de 

grandezas físicas e, ou, posição, presença etc., são fundamentais para monitorar, regular e 

controlar a automação das máquinas e equipamentos dos mais diferentes tipos de processo. 

Este tipo de utilização dos sensores é chamado de sensoriamento (Pereira, 2011). 
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Um sensor pode fornecer direta ou indiretamente um sinal que indica uma 

determinada grandeza física convertida em um sinal elétrico. Os sensores podem ser 

divididos em dois tipos: sensores analógicos, os quais produzem continuamente uma 

grande faixa de variação, como por exemplo, 0 a 10 Vcc, 4 a 20 mA, etc.; sensores digitais, 

que são aqueles que apresentam somente dois valores de seu estado, ou seja, 0 ou 1 

(Rosário, 2005). 

Ainda de acordo com Rosário (2005), um sensor deve apresentar as seguintes 

características: a) linearidade: grau de proporcionalidade entre sinal gerado e a grandeza 

física; b) faixa de atuação: intervalo de valores da grandeza em que pode ser utilizado o 

sensor, sem causar sua destruição ou imprecisão na leitura; c) acurácia: razão entre o valor 

real e o valor medido pelo sensor; d) resolução: grandeza relacionada ao grau de precisão 

de leitura do sensor; e) sensibilidade: índice associado à acurácia, resolução, faixa de 

atuação, repetibilidade e a distância de detecção; f) tipos de sinais de entrada e saída: tipo 

de grandeza a ser medido (entrada) e a grandeza física necessária para se alimentar os 

controladores ou indicadores de processo (saída).  

De acordo com Pereira (2011), os sensores mais comuns no mercado são os de 

proximidade; de posição e velocidade; de força e pressão; termopar (analógico de 

temperatura); e de vibração e aceleração. Neste trabalho, foram usados sensores analógicos 

de tensiometria a gás (sensor de pressão) capazes de avaliar o potencial matricial de água 

no substrato, com faixa de atuação de 0 kPa a 15 kPa. 

 

2.3.4 Sistema Irrigas
®
 

 

O “sistema gasoso de controle de irrigação” foi patenteado pela Embrapa no 

ano 2000, com marca registrada Irrigas
®
. Os sensores desse sistema apresentam baixo 

custo, facilidade de leitura, são resistentes e não necessitam de manutenção, o que faz o 

Irrigas
®
 ser apropriado para manejo de irrigação com leitura manual ou para manejo de 

irrigação automatizado em diferentes sistemas de irrigação e em várias culturas, inclusive 

plantas cultivadas em vasos (Marouelli & Calbo, 2009; Calbo & Silva, 2005). 

O sistema avalia o potencial matricial de água no solo ou substrato e o 

relaciona com a umidade. As propriedades físicas principais dos sensores Irrigas
®

 são 

respectivamente, as pressões de início (Td) e fim (Ts) de borbulhamento. A Td 

corresponde à tensão crítica da água no solo ou substrato acima da qual o sensor Irrigas
®
 se 
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torna permeável ao ar. A propriedade Ts, por outro lado, é de magnitude um pouco menor 

que Td, sendo importante em tensiômetros e tensiostatos a gás (Calbo & Silva, 2005), 

como no sistema MRI da Hidrosense
®
 (Hidrosense, 2014). Do ponto de vista de manejo de 

irrigação, os sensores Irrigas
®
 são comercializados em diferentes dimensões e cada um 

com especificação da tensão crítica (Td), como por exemplo, 15 kPa, 25 kPa e 40 kPa. O 

Irrigas
®
 de 15 kPa é usado principalmente para o manejo de irrigação de plantas cultivadas 

em substratos e em solos muito arenosos. O Irrigas
®
 de 25 kPa é indicado para o manejo de 

irrigação da maioria das culturas, hortaliças, frutas e até de grandes culturas, em solos de 

textura média a argilosa. O Irrigas
®
 de 40 kPa, por outro lado é recomendado para cultura 

mais tolerantes ao déficit de água, especialmente quando cultivadas em solos argilosos 

(Calbo & Silva, 2005; Hidrosense, 2014a). 

De acordo com a metodologia para instalação dos sensores Irrigas
®
 proposta 

por Calbo & Silva (2005), a distância horizontal entre a planta e sensor deve ser de um 

terço à metade da profundidade efetiva das raízes. Na irrigação por sulcos ou gotejamento 

os sensores Irrigas
®

 podem ser instalados na linha ou paralelamente à linha das plantas. A 

distância horizontal entre o sensor e a linha de emissão de água (gotejadores ou sulco) 

também deve ser de aproximadamente um terço da profundidade efetiva das raízes. 

Convém que as distâncias horizontais entre o sensor e a planta e entre o sensor e a linha de 

emissão de água sejam aproximadamente iguais. Para o cultivo em vasos, o sensor deve ser 

instalado a cerca de dois terços da profundidade do vaso. 

 

2.3.5 Controlador de irrigação Hidrosense
®
 

 

Em um sistema automatizado com um ou mais sensores Irrigas
®
 (em paralelo), 

a perda de água do solo causa permeação de ar através da cápsula porosa do sensor. Em 

conseqüência, ocorre uma diminuição da pressão na linha de transmissão de ar, alimentada 

por um minicompressor e ajustada por um capilar. Sob esta despressurização, o pressostato 

fecha o circuito e energiza a válvula solenóide que abre a passagem da água. A irrigação, 

então, perdura até que o solo volte a umedecer e a obstruir os poros do sensor Irrigas
®
. 

Neste novo estado, sem vazamentos, o fluxo de ar causa aumento de pressão, fazendo com 

que o pressostato desligue a válvula solenóide e termine a irrigação (Calbo & Silva, 2005). 

O controlador de irrigação MRI da marca Hidrosense
®

 é constituído de uma 

central de medição digital de funcionamento elétrico, normalmente instalada na casa de 
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bomba, e de sensores Irrigas
®
 instalados na área monitorada. O controlador MRI possui, 

originalmente, até quatro ramais de leitura e pode ser programado para fazer o controle da 

irrigação independentemente para cada ramal. A ligação dos sensores à central de medição 

é feita por microtubos (ramais de leitura ou medição) que são submetidos à pressão e ao 

fluxo de ar adequados. Cada microtubo, que corresponde a um ramal de leitura, interliga 

seis sensores Irrigas
®
. Com isso, o equipamento coleta e registra a tensão hídrica média do 

solo ou substrato obtida pelos seis sensores de cada ramal. A central de medição possui um 

display de LCD retroiluminado com textos em português, onde é possível navegar pelos 

recursos e os parâmetros configuráveis (Hidrosense, 2014). 

 

2.4 CULTIVO EM SUBSTRATO 

 

Substrato agrícola é o meio onde se desenvolvem as raízes das plantas 

cultivadas fora do solo. O substrato serve de suporte para as plantas, podendo ainda regular 

a disponibilidade de nutrientes para as raízes. O cultivo em substrato apresenta algumas 

vantagens em relação ao cultivo no solo, tais como: i) menor probabilidade de ocorrência 

de problemas de ordem fitossanitária nas culturas, tanto na parte aérea como das raízes; ii) 

menor risco de salinização da zona radicular por meio da drenagem do excesso de 

nutrientes não absorvidos pela cultura; iii) controle da umidade excessiva no sistema 

radicular;  e iv) controle da dosagem de nutrientes ao longo do ciclo de produção de acordo 

com a espécie, cultivar, época, estádio fenológico e outros fatores (Rodrigues, 2002). 

Para se obterem resultados positivos cultivando em substratos, estes devem 

apresentar condições satisfatórias para o desenvolvimento das plantas. Para isso, o 

substrato deve apresentar características que conferem retenção de água, boa aeração, 

permeabilidade, poder de tamponamento para valor de pH e capacidade de retenção de 

nutrientes. O material do substrato também deve ter alta estabilidade estrutural, alto valor 

em fibras resistentes à decomposição para evitar a compostagem no vaso, estar livre de 

agentes causadores de doenças, de pragas e de propágulos de ervas daninhas (Kämpf, 

2005) e apresentar uniformidade (Alvarenga, 2013). 

A escolha do tipo de substrato a ser utilizado varia de acordo com as 

necessidades de cada espécie. No entanto, é necessário ter maior atenção em relação às 

propriedades físicas do que as químicas do substrato, já que as primeiras não podem ser 

facilmente modificadas (Milner, 2001). 
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A otimização das práticas de irrigação e nutrição das plantas são fundamentais 

para se ter sucesso no cultivo em substrato. Na Holanda, Sonneveld citado por Alvarenga 

(2013) recomenda usar na fertirrigação de plantas em substrato a mesma solução nutritiva 

completa contendo macro e micronutrientes recomendada para o sistema hidropônico NFT 

(Nutrient Film Technique), uma vez que esses substratos podem ser considerados inertes 

em relação à liberação e imobilização de nutrientes. 

A casca de coco é um material de difícil decomposição e pode levar mais de 

oito anos para se decompor. As propriedades físico-químicas da fibra de coco variam 

bastante em função da fonte de matéria prima e do seu processamento (Alvarenga, 2013). 

Souza (2011) verificou que o substrato de fibra de coco proporciona maior produtividade e 

qualidade de frutos de híbridos de tomateiro, quando comparado a substratos provenientes 

de outros materiais.  

 

2.5 SALINIDADE 

 

A alta concentração salina no meio de cultivo dificulta a absorção de água e 

nutrientes pelas plantas devido ao baixo potencial hídrico total da solução do solo e, 

também, devido à competição química entre nutrientes e sais. O acúmulo de sais no solo 

ou substrato em cultivos protegido é bastante comum, principalmente devido às altas doses 

de fertilizantes aplicadas, à falta de lixiviação dos sais acumulados após um cultivo e à 

utilização de águas de poços de má qualidade (Blanco, 2004). Como os sais são capazes de 

conduzir corrente elétrica quando dissolvidos em água, o seu conteúdo é estimado pela 

condutividade elétrica da solução nutritiva, a qual pode ser medida por condutivímetro. 

Cada cultura possui determinada tolerância à salinidade. De acordo com 

Alvarenga (2013), o sintoma do efeito salino no tomateiro é caracterizado, inicialmente, 

por murchamento foliar nos períodos mais quentes do dia, mesmo o solo estando úmido. 

Em seguida, ocorre queimadura do ápice e dos bordos das folhas pela morte do tecido 

foliar e, finalmente, a morte da planta. O limite máximo da salinidade do solo para o 

tomateiro (após o transplantio), sem registrar perdas de produtividade é de 2,5 dS m
-1

, 

sendo considerada uma cultura moderadamente sensível à salinidade (Katerji, 2003). 

De acordo com Cuartero & Muñoz (1999), sob salinidade moderada, a redução 

no rendimento do tomateiro é devida, principalmente, à redução na massa média de frutos, 

enquanto que em condições de alta salinidade a redução na produtividade é resultado do 
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menor número de frutos por planta. O número de cachos por planta diminui quando a 

planta é irrigada com água que apresenta alta concentração de sais e por longos períodos de 

exposição. Além disso, a salinidade aumenta a ocorrência de podridão apical em frutos de 

tomate. Contudo, alguns autores afirmam que a salinidade pode aumentar a qualidade dos 

frutos do tomateiro (Adams & Ho, 1989; Mitchell et al., 1991, Magán et al., 2008), pois 

melhora a firmeza e aumenta a vida de prateleira dos frutos, além de melhorar seu sabor 

devido ao aumento dos sólidos solúveis. 

Li & Stanghellini (2001), analisando diferentes condutividades elétricas (2,0 

dS m
-1

; 6,5 dS m
-1

; 8,0 dS m
-1

 e 9,5 dS m
-1

) da solução nutritiva e o potencial de 

transpiração no crescimento vegetativo de tomate, observaram que condutividades elétricas 

da solução nutritiva maiores que 6,5 dS m
-1

 reduziram o tamanho das folhas, sendo que a 

área foliar individual reduziu 8% por dS m
-1

 excedido. Entretanto, a salinidade promoveu 

um pequeno aumento proporcional de dois por cento do número de folhas por unidade de 

condutividade elétrica.  

Steidle Neto et al. (2010), estudando a influência da transpiração do tomateiro 

cultivado em substrato na fração lixiviada e na condutividade elétrica da solução nutritiva 

drenada, concluíram que a transpiração do tomateiro influenciou a fração lixiviada e a 

condutividade elétrica da solução drenada dos vasos de cultivo. Em condições de alta 

transpiração dessa cultura, a fração lixiviada foi reduzida e a condutividade elétrica da 

solução drenada aumentou consideravelmente.  

Estudos de Katerji et al. (2003) mostram a necessidade de aplicar um volume 

de solução nutritiva que promova uma drenagem em torno de dez a vinte por cento da 

solução aplicada nos vasos. Essa técnica é utilizada com o intuito de lixiviar os sais 

acumulados no substrato, reduzindo, consequentemente, os riscos com salinização do 

substrato e com desequilíbrio nutricional. 
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4 AUTOMAÇÃO DE BAIXO CUSTO DA FERTIRRIGAÇÃO COM 

USO DE CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL E 

SENSORES IRRIGAS
®
 

 

RESUMO 

 

 Na irrigação de precisão, a economia de mão de obra e insumos pode ser 

alcançada de forma eficiente através do aperfeiçoamento da estratégia de controle do 

sistema de fertirrigação. Contudo, os controladores comerciais capazes de controlar vários 

dispositivos apresentam altos cultos. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi 

desenvolver e avaliar um sistema de automação para o gerenciamento de diferentes formas 

de realização do manejo da fertirrigação do tomateiro (Solanum Lycopersicum L.) 

cultivado em ambiente protegido. Para o desenvolvimento do sistema de automação, 

constituído por um controlador de irrigação acoplado a sensores de umidade de substrato e 

um controlador lógico programável (CLP), levaram-se em consideração quatro formas de 

realização de aplicação de água e nutrientes às plantas. Durante o desenvolvimento do 

sistema de automação foram realizados testes do funcionamento e também uma análise de 

custo para montagem do sistema. Concluiu-se, que o sistema de automação para o controle 

da fertirrigação corresponde de forma satisfatória e eficiente, não apresentando problemas 

de mau funcionamento e ainda apresenta baixo custo quando comparado aos controladores 

comerciais.  

 

Palavras-chave: irrigação, microcontrolador, potencial matricial. 

 

 

ABSTRACT 
 

 

LOW COST OF AUTOMATION FERTIGATION WITH 

PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS AND IRRIGAS
®
 SENSORS 

 

In precision irrigation, it is possible to save hand labor and agricultural inputs 

with the improvement of the fertigation system control strategy. However, commercial 

controllers capable of controlling multiple devices have high costs. The aim of this work 

was to develop and evaluate an automation system for control the different ways to make 

the management of the tomato fertigation (Solanum lycopersicum L.) cultivated in 

greenhouses. The fertigation automatic system consisted of programmable logic controllers 

(PLC) and Irrigas
® 

sensors. The treatments consisted of four forms of fertigation 

management. To evaluate the automation system was done operation tests and also an cost 

analysis to construction of the fertigation control system. The fertigation control system 

works fine and presents low cost compared to comercial system control of fertigation. 

 

Key words: irrigation, microcontroller, matric potential. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

Assim como na indústria e na medicina, a eletrônica tem assumido um 

importante papel na agricultura. O advento dos microprocessadores e micro controladores 

possibilitou o desenvolvimento de complexos sistemas de controle e automação, como por 

exemplo, os utilizados na automação de sistemas de irrigação e de máquinas e 

implementos agrícolas inteligentes utilizados para a realização da agricultura de precisão 

(Torre Neto et al., 1996). 

Com a automação no setor agrícola, é possível reduzir custos associados à mão 

de obra demandada para execução de tarefas repetitivas. Sistemas automáticos para 

monitoramento e controle da irrigação e fertirrigação apresentam a potencialidade de 

aplicar água e fertilizantes no momento e quantidade adequados, contribuindo para 

otimização no uso desses recursos (Camargo, 2012). Santos & Gervásio (2010) e Melo 

Júnior et al. (2013), utilizando microcontroladores no desenvolvimento de sistemas de 

automação para manejo da irrigação por subirrigação e por microaspersão, 

respectivamente, verificaram versatilidade, segurança e baixo custo dos sistema de 

automação desenvolvidos. No mercado, existem diversos modelos de controladores em que 

os mais simples, com apenas um ramal de controle, possuem custo de aquisição 

relativamente baixo, entretanto, podem ser encontrados sistemas mais sofisticados, porém 

com custo maior que cinco vezes. 

Em 2000, a Embrapa patenteou o “sistema gasoso de controle de irrigação”, 

com marca registrada Irrigas
®
. Os sensores desse sistema apresentam baixo custo, 

facilidade de leitura, são resistentes, e não necessitam de manutenção, proporcionando um 

eficiente manejo de irrigação seja por leitura manual ou automatizada, podendo ser 

utilizados para o manejo de diferentes sistemas de irrigação e culturas, inclusive em plantas 

cultivadas em vasos (Calbo & Silva, 2005; Marouelli & Calbo, 2009). No mercado 

brasileiro, existem controladores de irrigação que funcionam associados aos sensores 

Irrigas
®
, dentre eles, o controlador MRI da empresa Hidrosense

®
 é um dos mais 

conhecidos e utilizados no cultivo de tomate em vasos (Silva & Calbo, 2003). Este 

controlador de irrigação é constituído de uma central de medição digital de funcionamento 

elétrico, normalmente instalada na casa de bomba, e de sensores Irrigas
®
 instalados na área 

monitorada. O controlador MRI possui, originalmente, até quatro ramais de leitura e pode 

ser programado para fazer o controle da irrigação independentemente para cada ramal. A 
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ligação dos sensores à central de medição é feita por microtubos (ramais de leitura ou 

medição) que são submetidos à pressão e ao fluxo de ar adequados. Cada microtubo, que 

corresponde a um ramal de leitura, fica ligado a seis sensores Irrigas
®
. Com isso, o 

equipamento coleta e registra a tensão hídrica média do solo ou substrato obtida pelos seis 

sensores de cada ramal. A central de medição possui um display de LCD retroiluminado 

com textos em português, no qual é possível navegar pelos recursos e os parâmetros 

configuráveis (Hidrosense, 2014). 

A necessidade de sistemas de fertirrigação mais complexos e automatizados é 

maior para as culturas que apresentam altos valores de mercado. O cultivo de minitomate é 

um exemplo, pois requer atenção especial e tem sido feito exclusivamente em ambiente 

protegido e com consideráveis investimentos em automação do sistema de fertirrigação.  

Outra aplicação dos controladores é na experimentação agropecuária (Vilela et 

al., 2001). A casualização é um dos princípios básicos da experimentação, necessário para 

que as conclusões que venham a ser obtidas se tornem válidas na pesquisa científica 

(Banzatto & Kronka, 2006). Em experimentos com irrigação, a casualização, muitas vezes, 

se torna trabalhosa e de alto custo, dado o grande número de linhas de irrigação e válvulas 

a serem acionadas para cada tratamento (Camargo, 2012). 

Para fins de automação do controle da irrigação em áreas experimentais, o 

monitoramento do consumo de água requer um sistema capaz de coletar dados de sensores, 

processar estes dados segundo critérios estabelecidos pelo usuário e atuar sobre 

dispositivos para o controle do sistema de irrigação (Camargo, 2012). De acordo com este 

autor, os controladores comerciais, na maioria das vezes, são importados, o que condiciona 

dependência brasileira às tecnologias aprimoradas em outros países; o custo geralmente é 

restritivo para as pesquisas; e, para muitos experimentos, são exigidas soluções especiais 

de automação, devido à própria especificidade das pesquisas, de modo que os sistemas 

comerciais muitas vezes não são capazes de atender as necessidades das pesquisas 

agrícolas. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver a programação e 

avaliar um sistema automático de controle para quatro formas de manejo da fertirrigação 

em um experimento com tomate utilizando-se controlador lógico programável e sensores 

Irrigas
®
.  
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4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1 Descrição do sistema 

 

O sistema de automação foi desenvolvido para o controle das fertirrigações 

realizadas por meio de um sistema de irrigação por gotejamento, em um experimento para 

avaliação de diferentes técnicas de fertirrigação do tomateiro cultivado em vasos com 

substrato. O experimento foi conduzido no interior de uma estufa equipada com sistema de 

controle automático de temperatura e umidade relativa do ar, localizada na área 

experimental da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia-

GO (16º 35‟ S; 49º 16‟ O; e 722 m de altitude). O sistema automático de controle da casa 

de vegetação foi programado para que a temperatura interna não ultrapassasse a 25ºC e a 

umidade relativa ficasse em torno de 65%, de acordo com recomendações de Alvarenga 

(2013) para o cultivo do tomateiro. 

Foram cultivadas plantas do híbrido Mascot F1 do grupo de minitomates do 

tipo grape. As plantas foram cultivadas em vasos plásticos dispostos sobre bancadas de 

metal de forma que ficassem suspensos, propiciando a coleta para análise e reuso da 

solução drenada. O espaçamento usado foi de 1,0 m entre linhas e 0,4 m entre plantas 

(Figura 4.1). Cultivou-se uma planta por vaso e as hastes foram conduzidas por fitilhos 

verticais. 

Os vasos foram preenchidos com substrato comercial (Golden Mix
®
, tipo 11, 

Amafibra), sendo constituído exclusivamente por fibra de coco. As características físicas e 

químicas do substrato foram determinadas conforme metodologia oficial do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Brasil, 2007), descrita também por Fermino 

(2014). Observando os seguintes resultados: densidade aparente úmida de 635,12 g/L; 

densidade aparente seca de 108,64 g/L; densidade da partícula de 369,92 g/L; espaço de 

aeração de 23,55%; capacidade de retenção de água de 35,18% (considerando tensão 

crítica de -3,0 kPa); porosidade total de 86,79%. Quimicamente, o substrato apresentou 

condutividade elétrica de 0,87 dS m
-1

 e pH de 5,4. O preenchimento dos vasos com o 

susbtrato foi realizado de maneira a manter a densidade aparente úmida do substrato em 

todos os vasos. 
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Figura 4.1. Vista geral da área experimental na casa de vegetação da Escola de Agronomia 

da Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014 

 

O experimento foi conduzido utilizando delineamento em blocos completos 

casualizados, com cinco blocos e quatro repetições por bloco. Cada planta representava 

uma parcela. Os tratamentos corresponderam a quatro formas de manejo da fertirrigação, 

sendo: a) Tratamento 1 - fertirrigação com aplicação de fração de lixiviação de 20%; b) 

Tratamento 2 – fertirrigação ao longo do dia e aplicação de água com fração de lixiviação 

de 20% no final do dia; Tratamento 3 - aplicação inicial de água com fração de lixiviação 

de 20% seguida de fertirrigação; Tratamento 4 - fertirrigação usando a solução nutritiva de 

reuso com aplicação de fração de lixiviação de 20%.  

 

4.2.2 Controle da irrigação 

 

O sistema de irrigação consistiu de emissores autocompensantes instalados em 

tubos de polietileno, com vazão nominal de 2,0 L h
-1

. Na saída de água dos gotejadores 

instalou-se microtubos com 0,5 m de comprimento, fixados nos vasos por meio de uma 

estaca de plástico (Figura 4.2). 
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Figura 4.2. Vista geral do sistema de gotejamento do experimento com cultivo de tomate 

utilizando automação de baixo custo da fertirrigação com uso de controlador 

lógico programável e sensores Irrigas
®
, Goiânia, 2014 

 

As irrigações com água pura ou solução nutritiva foram bombeadas utilizando 

três conjuntos motobomba independentes, os quais estavam interligados por tubos de PVC 

a três reservatórios. O primeiro reservatório armazenava água pura, o segundo a solução 

nutritiva (Figura 4.3a) e o terceiro a solução de reuso. A abertura ou fechamento do fluxo 

das linhas de irrigação foram realizados por meio de sete válvulas solenóides e sete 

válvulas de retenção (Figura 4.3b). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.3. Instalação hidráulica do conjunto motobomba (a) e válvulas de retenção e 

solenóides instaladas no início das linhas de irrigação (b) do experimento com 

cultivo de tomate utilizando automação de baixo custo da fertirrigação com 

uso de controlador lógico programável e sensores Irrigas
®
, Goiânia, 2014 
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O controle automático de irrigação foi feito por meio de um controlador 

(central de medição digital) modelo MRI da marca Hidrosense
®
, associado a sensores de 

umidade de substrato, denominados de tensiômetros a gás ou Irrigas
®
, e a um controlador 

lógico programável (CLP) com oito saídas. A ligação dos sensores Irrigas
®
 à central de 

medição é feita por microtubos e a leitura remota dos sensores realizada pneumaticamente. 

O controlador de irrigação é equipado com quatro ramais de leitura, sendo cada um 

interligado a seis sensores para medição da tensão de água no substrato. A leitura de cada 

ramal é realizada na central de medição e corresponde à média das tensões hídricas no 

substrato determinada pelos seis sensores (Hidrosense, 2014). 

Os sensores Irrigas
®
 instalados nos vasos correspondentes a cada tratamento 

possuíam faixa de medição de 0 a -15 kPa. Foi instalado um sensor por vaso de cultivo. A 

instalação dos sensores foi feita de acordo com as recomendações de Calbo & Silva 

(2005), ou seja, foram instalados a uma profundidade média de 15,0 cm, equivalendo a 

dois terços da altura do vaso. Ambas as distância horizontais entre a planta e o sensor e 

entre a estaca gotejadora e o sensor foram de aproximadamente 7,8 cm. O controlador de 

irrigação foi programado para registrar e armazenar os dados de tensão de água no 

substrato a cada três minutos. 

A duração de cada evento de fertirrigação foi determinada com base na vazão 

média dos gotejadores, na capacidade de retenção de solução pelo substrato e necessidade 

de lixiviação proposta em cada tratamento. A necessidade de lixiviação foi determinada de 

acordo com as recomendações de Rhoades & Merrill, citados por Ayers & Westcot (1985). 

A calibração inicial dos sensores de cada ramal foi feita de acordo com 

recomendações do fabricante do controlador de irrigação (Hidrosense, 2014), ou seja, 

metade da altura dos sensores foi mergulhada em água, por um período de 24 h (Figura 

4.4a) e, posteriormente, a tensão de cada ramal foi ajustada de maneira que o valor de 

tensão registrada após a estabilização por cerca de vinte minutos, compreendesse entre -0,5 

kPa a 0,5 kPa. Na Figura 4.4, visualizam-se o sensor Irrigas instalado no substrato e o 

controlador de irrigação utilizado no experimento. 

O controlador de irrigação foi configurado para acionar um alarme sonoro 

quando a tensão de um dos ramais atingisse -4,5 kPa. Nas configurações de modo de 

operação e saída, os ajustes feitos foram “não temporizado” e “NA” (normalmente aberto), 

respectivamente.  
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4.2.3 Controle da fertirrigação 

 

O sistema de controle da fertirrigação foi baseado no manejo da irrigação por 

turno de rega variável com acionamento pelo controlador Hidrosense
®
. Um controlador 

lógico programável (CLP) foi responsável pelo chaveamento das válvulas e bombas 

(Figuras 4.5 e 4.6). No CLP foram configuradas quatro estratégias de fertirrigação 

correspondentes aos tratamentos, sendo: Tratamento 1 - Fertirrigação; Tratamento 2 - 

Fertirrigação e aplicação de água no final do dia; Tratamento 3 - Aplicação de água e 

fertirrigação logo em seguida; e Tratamento 4 - Fertirrigação com reuso da água drenada. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 4.4. Calibração (a) e instalação dos sensores (b) e painel de controle do sistema de 

controle de irrigação MRI Hidrosense
®
 (c) e (d) do experimento com cultivo 

de tomate utilizando automação de baixo custo da fertirrigação com uso de 

controlador lógico programável e sensores Irrigas
®

, Goiânia, 2014 
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Figura 4.5. Desenho esquemático do sistema de controle do experimento com cultivo de 

tomate utilizando automação de baixo custo da fertirrigação com uso de 

controlador lógico programável e sensores Irrigas
®

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 4.6. Painel de comando (a, b e c), válvulas de retenção e solenóides e uma das 

bombas utilizadas (d) no experimento com cultivo de tomate utilizando 

automação de baixo custo da fertirrigação com uso de controlador lógico 

programável e sensores Irrigas
®
, Goiânia, 2014 
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 O controlador lógico programável foi programado em linguagem Ladder (Figura 

4.7). Foram criadas 45 linhas de programação que estão disponíveis para download na 

página web http://nuclirh.agro.ufg.br/. A programação verificava o estado de quatro 

entradas do CLP acionadas pelo controlador de irrigação MRI quando a tensão de água no 

substrato alcança um valor preestabelecido. Ao receber o comando de iniciar a irrigação, as 

válvulas solenóides e bombas são acionadas por intervalos de tempo estabelecidos por 

temporizadores internos. As funções dos temporizadores são: Temporizador 1 - tempo de 

aplicação de solução do tratamento 1; Temporizador 2 - tempo de aplicação de solução do 

tratamento 2; Temporizador 3 - tempo de aplicação de água do tratamento 3; Temporizador 

4 - tempo de aplicação de solução do tratamento 3; Temporizador 5 - tempo de aplicação 

de solução de reuso do tratamento 4. 

Para aplicação de água no final do dia (tratamento 2) foi utilizado os relógios 

de tempo real (RTC) internos do CLP configurados no modo “todo dia” com horário fixo 

para ligar e desligar a válvula solenóide e a bomba. 

 

 

Figura 4.7. Janela com parte das instruções de programação do controlador lógico 

programável (CLP) que constituía o sistema de controle do experimento 

com cultivo de tomate utilizando automação de baixo custo da fertirrigação 

com uso de CLP e sensores Irrigas
®
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4.2.4 Avaliação do sistema de automação 

 

 A avaliação do funcionamento do sistema automático para controle da fertirrigação 

foi realizado durante o período de 30 de maio a 26 de setembro de 2014, totalizando 119 

dias. Com as tubulações de saída de fluxo abertas, antes do início das fertirrigações, 

verificou-se som simulação física o funcionamento do sistema de automação por meio da 

abertura e fechamento do fluxo de água ou solução nutritiva conforme a programação 

estabelecida.  

Avaliaram-se os acionamentos da fertirrigações e a variação da tensão hídrica 

no substrato por meio dos dados registrados pelo controlador MRI. Periodicamente, o 

volume de água e, ou, solução nutritiva aplicado pelos gotejadores e o volume de solução 

drenada pelos orifícios dos vasos foram obtidos e depois comparados com os volumes 

teóricos calculados para cada tratamento. Procedeu-se também uma análise quanto ao custo 

de implantação do sistema por meio de levantamentos de preços para montagem do 

sistema de controle de irrigação proposto e, para efeito de comparação, foram feitas 

pesquisas de preço de outros sistemas automáticos de controle de irrigação no mercado 

nacional e internacional. 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.3.1 Avaliação de funcionamento 

 

Antes do início das irrigações, com as tubulações de saída de fluxo abertas, 

verificou-se por meio de simulação física que o sistema de automação para o controle da 

fertirrigação funcionou de forma satisfatória e eficiente quando ocorria o acionamento do 

conjunto para executar as rotinas de trabalho. O sistema não apresentou problemas de mau 

funcionamento durante essa etapa, pois a abertura e o fechamento do fluxo de água ou 

solução nutritiva aconteciam de acordo com o estabelecido pelos tratamentos e nos tempos 

estabelecidos de acordo com a leitura dos sensores.  

Os valores teóricos e médios verificados dos volumes de solução nutritiva e 

água aplicados após o acionamento da irrigação em cada tratamento podem ser 

visualizados na Figura 4.8. Os volumes aplicados nos substratos correspondentes aos 
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tratamentos 1 e 3 foram 1,57% e 1,11% maiores que o volume teórico e os volumes 

correspondentes aos tratamentos 2 e 4 foram 7% e 2,54% menores que os volumes 

teóricos.  Nota-se, portanto, que os valores teóricos e aplicados foram próximos, o que 

confirma a eficiência do controle automático proposto das fertirrigações quanto à aplicação 

do volume preestabelecido. 

 

 

Figura 4.8. Volumes teóricos e verificados de solução nutritiva e água aplicados em cada 

tratamento do experimento com cultivo de tomate utilizando automação de 

baixo custo da fertirrigação com uso de controlador lógico programável e 

sensores Irrigas
®

 

 

A faixa de tensão de água no substrato dos vasos manteve-se entre os limites 

estabelecidos no experimento (-3,0 kPa a 0,0 kPa) (Figura 4.9). As irregularidades na 

variação da tensão nos primeiros dias podem ser explicadas pelo ajustamento estrutural do 

substrato até a sua estabilização física. Notou-se que o comportamento da tensão no 

substrato tornou-se mais regular a partir do dia 15 de agosto, pois até esta data foi realizado 

alguns ajustes no tempo das fertirrigações e na tensão limite de -3,5 kPa para -3,0 kPa.  
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Figura 4.9. Potencial da água no substrato medidos entre os dias 31 de agosto e 30 de 

setembro de 2014 pelos sensores Irrigas
®
 nos quatro tratamentos do 

experimento com cultivo de tomate utilizando automação de baixo custo da 

fertirrigação com uso de controlador lógico programável e sensores Irrigas
®
, 

Goiânia, 2014  

 

Na análise diária do comportamento das tensões de água nos substratos que 

receberam os tratamentos (Figura 4.10), os picos distintos de tensões de água indicam que 

foram realizadas quatro fertirrigações referente ao tratamento 1 e cinco fertirrigações nos 
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demais tratamentos. Verifica-se também que o sistema foi acionado no momento em que 

potencial de água do substrato, medido pelos sensores, atingiu -3,0 kPa, cujo valor 

corresponde ao valor de potencial de água no substrato programado para acionamento do 

sistema de irrigação. 

 

 

 

 
Figura 4.10. Potencial da água no substrato medidos ao longo do dia 17 de agosto de 2014 

pelos sensores Irrigas
®

 nos quatro tratamentos do experimento com cultivo de 

tomate utilizando automação de baixo custo da fertirrigação com uso de 

controlador lógico programável e sensores Irrigas
®

, Goiânia, 2014 
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A aplicação de água nos vasos no final do dia referente ao tratamento 2 

também pode ser observada pelo aumento do potencial de água no substrato às 17:30 h, 

posteriormente à aplicação da última fertirrigação do dia (Figura 4.10), que alcançou o 

valor zero, indicando que o substrato saturou com a aplicação da lâmina extra de 

lixiviação, o que foi comprovado visualmente pela observação de drenagem da solução 

abaixo dos vasos. Referente ao tratamento 3, observa-se na mesma figura que após o 

acionamento do sistema de irrigação, a tensão de água no substrato se manteve constante 

por um período de aproximadamente vinte minutos, o que era esperado nesse tratamento, 

uma vez que a cada acionamento do sistema de irrigação, foi aplicado inicialmente uma 

lâmina de água para promover a lixiviação de sais da solução do substrato e, em seguida, 

foi realizado uma fertirrigação. O comportamento da tensão de água nos substratos em que 

foram aplicados os tratamentos 1 e 4, foram semelhantes, uma vez que os volumes de 

soluções aplicados foram praticamente os mesmos, diferindo apenas a concentração de sais 

de ambas soluções. 

 

4.3.2 Custo de implantação 

 

A relação dos componentes utilizados para a montagem do sistema de controle 

automático da fertirrigação pode ser visualizada na Tabela 4.1. Baseando-se na quantidade 

e nos valores do controlador de irrigação MRI da marca Hidrosense
®
, dos sensores 

Irrigas
®
, do controlador lógico programável e dos componentes eletrônicos, obteve-se um 

custo total de R$ 8084,00. Ressalta-se que esse valor é considerado baixo quando 

comparado com os preços médios de controladores comerciais. Este valor equivaleu a 

84,5% do custo de um equipamento com tecnologia nacional e 50% do custo de um 

controlador com tecnologia estrangeira. Todos estes controladores eram capazes de 

controlar o mesmo número de dispositivos e receberem programações semelhantes. 

Ressalta-se que o controlador MRI Hidrosense
®

 é comercializado com um a 

seis ramais, desta forma, com as devidas proporções nos equipamentos necessários, é 

possível estabelecer de uma a seis estratégias de irrigações e fertirrigações diferentes 

utilizando o sistema de controle proposto. O controlador MRI Hidrosense com um ramal 

possui custo 45% inferior e com seis ramais o custo passa a ser 37% superior quando 

comparados ao custo do controlador MRI com quatro ramais. 
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Tabela 4.1. Lista de material e preços das peças e equipamentos para montagem do 

sistema de controle automático de irrigação 
Material Quantidade Preço unitário (R$) Preço total (R$) 

Controlador MRI Hidrosense com 4 ramais 01 6511,00 6511,00 

CLP Clic 2 Weg CLW-02/20HR-A 01 830,00 830,00 

Quadro metálico (30x40x20cm) 01 59,00 59,00 

Chave de nível 03 30,00 90,00 

Válvulas solenóides 07 11,00 77,00 

Bloco contator 03 55,00 165,00 

Relé térmico 03 42,00 126,00 

Trilha para painel elétrico (m) 01 2,00 2,00 

Interruptor manual 06 8,00 48,00 

Bornes BTW 20 2,50 50,00 

Disjuntor bipolar 01 25,00 25,00 

Disjuntor unipolar 01 8,00 8,00 

Fio 1,0 mm (m) 50 0,70 35,00 

Material Quantidade Preço unitário (R$) Preço total (R$) 

Fio 2,5 mm (m) 15 1,20 18,00 

Conector tubular 2,5 mm 10 0,10 1,00 

Conector tubular 1,0 mm 50 0,10 5,00 

Canaleta 50 x 40 mm (m) 1 12,00 12,00 

Lâmpada de sinalização 1 22,00 22,00 

Total - - 8084,00 

 

 

4.4 CONCLUSÕES 

 

O sistema de automação para o controle da fertirrigação funciona de forma 

satisfatória e eficiente, não apresentando problemas de mau funcionamento. Também 

apresenta baixo custo quando comparado aos controladores comerciais. 
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5 EFEITO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE FERTIRRIGAÇÃO NO 

DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MINITOMATE 

CULTIVADO EM AMBIENTE PROTEGIDO 

 

RESUMO 

 

A aplicação de elevado nível de adubação e o manejo inadequado da irrigação 

no cultivo do tomateiro em vasos são causas de salinidade, desequilíbrio nutricional e 

desordens fisiológicas nas plantas, o que normalmente ocasiona redução de produtividade 

e, em consequência, prejuízos econômicos aos produtores. O objetivo deste trabalho foi 

verificar o efeito de diferentes técnicas de fertirrigação sobre o desenvolvimento e 

produção do tomateiro cultivado em vasos com substrato. O experimento foi conduzido 

dentro de casa de vegetação na área experimental da Escola de Agronomia da 

Universidade Federal de Goiás, em Goiânia-GO, Brazil, de 23/05 a 26/09/2015. Cultivou-

se minitomates do tipo grape, híbrido Mascot F1. O delineamento experimental foi blocos 

completos casualizados, com cinco blocos e quatro repetições por bloco. Cada planta 

representava uma parcela. Os tratamentos corresponderam a quatro formas de manejo da 

fertirrigação, sendo: a) Tratamento 1 - fertirrigação com aplicação de fração de lixiviação 

de 20%; b) Tratamento 2 – fertirrigação ao longo do dia e aplicação de água com fração de 

lixiviação de 20% no final do dia; Tratamento 3 - aplicação inicial de água com fração de 

lixiviação de 20% seguida de fertirrigação; Tratamento 4 - fertirrigação usando a solução 

nutritiva de reuso com aplicação de fração de lixiviação de 20%. Foram avaliados o teor de 

nutrientes na matéria seca das folhas; altura e diâmetro da haste; número de cachos; 

produção total e comercial; e atributos de qualidade de frutos, como tamanho, coloração, 

acidez total titulável, teor de sólidos solúveis e textura. Os manejos de fertirrigação não 

influenciaram o desenvolvimento vegetativo do tomateiro. O uso da solução nutritiva 

padrão com fração de lixiviação de 20% e o reuso da solução percolada, também com 

fração de lixiviação de 20%, proporcionou a maior produção comercial e frutos com maior 

teor de sólidos solúvies. É viável tecnicamente a reutilização da solução nutritiva usada no 

cultivo em do tomateiro em substrato, corrigindo-se diariamente a condutividade elétrica 

da solução. 

 

Palavras-chave: minitomate, salinidade, lâmina de lixiviação. 

 

ABSTRACT 

 

EFFECT OF DIFFERENT TECHNIQUES FERTIGATION ON GROWTH 

AND YIELD OF MINI TOMATO CULTIVATED IN GREENHOUSE 

 
The application of high level of fertilization and inappropriate irrigation 

management in substrate cultivation tomato (Solanum Lycopersicum L.) causes salinity in 

cultivation environmental, imbalance nutritional and physiological disorders in plants, 

which normally leads to decrease yield and cause economic losses. The aim of this study 

was to test the effect of different techniques fertigation on growth and yield of tomato 

plants in substrate. The experiment was conducted in a greenhouse at the experimental area 
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of the Agronomy School of the Federal University of Goiás (UFG), in Goiânia, GO, Brazil, 

from May 23 to September 26, 2014. It was used Mascot F1 hybrid that is a mini tomato 

type grape. The experimental design was a randomized complete block with five blocks 

and four replications in block. The experimental unit was one plant. The treatments 

consisted of four forms of fertigation management, as follows: a) Treatment 1 - fertigation 

with application of 20% leaching fraction; b) Treatment 2 - fertigation throughout the day 

and application of water with 20% leaching fraction at the end of the day; Treatment 3 - 

initial application of water leaching fraction of 20% followed by fertigation; Treatment 4 - 

fertigation using the nutrient solution reuse with application of 20% leaching fraction. We 

evaluated the electrical conductivity (EC) of the leached solution; the nutrient content in 

the dry matter of leaves; height and diameter of the stalk; number of bunchs; total yield and 

marketable fruit yield; the fruit quality was evaluated by size, color, total titratable acidity, 

soluble solids content and texture of fruits. The differents techniques of fertigation not 

influence the vegetative growth of tomato; the use of standard nutrient solution with 20% 

leaching fraction and the reuse of the leached solution, also with 20% leaching fraction, 

provided the largest marketable production (1616.85 g plant
-1

 and 1401.90 g plant
-1

) and 

fruit production with higher soluble solids (5.82 and 5.65 ° Brix, respectively); it is 

possible reuse the nutrient solution drained of pots if the EC of solution were adjusted 

daily. 

 

Key words: mini tomato, salinity, leaching fraction. 
 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, o cultivo de minitomates vem ganhando respaldo, pois 

cresce a demanda por hortaliças diversificadas nos mercados das grandes cidades 

brasileiras (Alvarenga, 2013). Normalmente, a produção de minitomates é feita em 

ambientes protegidos e em vasos preenchidos com substrato. Para explorar todo potencial 

produtivo das cultivares, destacam-se a necessidade de manejo cuidadoso da irrigação por 

gotejamento e aplicação de fertilizantes no momento e em quantidades corretas 

(Alvarenga, 2013). Produtores têm enfrentado problemas no cultivo de minitomates, 

principalmente em razão de desequilíbrios nutricionais e desordens fisiológicas nas 

plantas, o que normalmente ocasiona redução de produtividade e, em consequência, 

prejuízos econômicos. As causas desses problemas estão relacionadas, principalmente, à 

aplicação de elevado nível de adubação e ao manejo inadequado da irrigação no cultivo em 

vasos. 

Diversos estudos têm mostrado os efeitos prejudiciais da salinidade no 

desenvolvimento da planta e na qualidade do fruto do tomateiro (Adams & Ho, 1989; 

Cuartero & Muñoz, 1999; Li et al., 2001; Li & Stanghellini, 2001; Eloi et al., 2007; Magán 
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et al., 2008). Dentre as técnicas propostas pelos pesquisadores para evitar os problemas 

relativos à salinidade, o parcelamento da oferta de nutrientes à cultura tem mostrado ser 

eficiente (Fernandes et al., 2002) e pode proporcionar uma economia superior a 25% em 

relação ao sistema convencional (Alvarenga, 2013). Outra técnica proposta consiste em 

aplicar um volume adicional de solução nutritiva que promova uma drenagem de parte da 

solução aplicada nos vasos com o intuito de lixiviar os sais acumulados e não aumentar a 

salinidade ou promover o desequilíbrio nutricional da planta (Katerji et al., 2003). 

Produtores estão utilizando outras formas de manejo da fertirrigação na 

produção de minitomates visando diminuir o efeito prejudicial da salinidade do substrato 

como, por exemplo, a aplicação periódica de água com volume suficiente para se verificar 

a percolação de solução no fundo do vaso no intuito de lixiviar os sais acumulados no 

substrato. Porém, isso vem sendo feito sem nenhum critério técnico científico.  

Diante do exposto, ressalta-se a importância de estudos que indiquem a melhor 

forma de manejar a fertirrigação no cultivo de minitomates em vasos. Portanto, o objetivo 

deste trabalho foi verificar o efeito de diferentes técnicas de fertirrigação sobre o 

desenvolvimento e produção do tomateiro cultivado em vasos com substrato. 

 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido entre os dias 23/05 e 26/09/2014 na área 

experimental da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia-

GO, Brasil. A cidade de Goiânia está situada nas coordenadas geográficas de 16º 35‟ de 

latitude Sul e 49º 16‟ de longitude Oeste a 722 m de altitude. O clima da região, segundo 

classificação de Köppen, é do tipo Aw (tropical com estação seca bem definida), 

caracterizado por uma estação chuvosa, compreendida entre os meses de outubro e abril, 

em que se verifica cerca de 90% do total anual precipitado, e outra estação seca, de maio a 

setembro, com baixos índices de precipitações. A temperatura média anual é de 22,3ºC e as 

médias mínimas e máximas anuais de 17,1ºC e 29,2ºC, respectivamente. Os meses mais 

frios são junho e julho, quando a temperatura média fica em torno de 19ºC, com mínimas 

de 12ºC, sendo o total da precipitação pluvial anual média de 1488,5 mm, apresentando 

total médio para o mês mais chuvoso de 299,3 mm e 0,0 mm para o mês mais seco. O total 

médio anual de insolação é de 2318,9 horas. A umidade relativa do ar é baixa nos meses de 

julho a setembro, provocando níveis de evaporação superiores a 250 mm mensais. 
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O cultivo foi realizado no interior de uma casa de vegetação (Figura 5.1) com 

controle automático de temperatura e umidade relativa do ar por meio de um painel de 

argila úmido e de um exaustor (sistema pad-fan). A arquitetura da casa de vegetação era do 

tipo capela com estrutura de aço galvanizado com revestimento de policarbonato, medindo 

6 m de largura por 10 m de comprimento e 3,2 m de pé direito, com orientação leste-oeste. 

O sistema automático de controle da casa de vegetação foi programado para manter a 

temperatura interna média de 25ºC e a umidade relativa média em torno de 65%, conforme 

recomendações de Alvarenga (2013) para o cultivo do tomateiro. 

 

 

Figura 5.1. Vista geral da casa de vegetação da Escola de Agronomia da Universidade 

Federal de Goiás onde foi realizado o experimento com cultivo de tomate 

utilizando diferentes técnicas de fertirrigação, Goiânia, 2014 

 

O experimento foi conduzido utilizando delineamento em blocos completos 

casualizados, com cinco blocos e quatro repetições por bloco. Cada planta representava 

uma parcela. Os tratamentos corresponderam a quatro formas de manejo da fertirrigação, 

sendo: a) Tratamento 1 (testemunha) - fertirrigação com aplicação de fração de lixiviação 

de 20%; b) Tratamento 2 - fertirrigação ao longo do dia e aplicação de água com fração de 

lixiviação de 20% no final do dia; Tratamento 3 - aplicação inicial de água com fração de 

lixiviação de 20% seguida de fertirrigação; Tratamento 4 - fertirrigação usando a solução 

nutritiva de reuso com aplicação de fração de lixiviação de 20%. Os tratamentos 

começaram a ser aplicados assim que as plantas foram transplantadas. 
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A cultivar de tomate utilizado foi o híbrido Mascot F1 pertencente ao grupo de 

minitomates do tipo uva (ou grape), com crescimento indeterminado. As mudas foram 

produzidas em bandejas plásticas com duzentas células e transplantadas 32 dias após a 

semeadura (DAS) em vasos plásticos. Os vasos possuíam capacidade de oito litros, com 

altura de 23 cm, diâmetro superior de 26 cm e apresentavam furos no fundo para promover 

a drenagem da solução. Para facilitar a coleta e análise da solução de reuso, os vasos foram 

instalados sobre bancadas de metal de maneira que ficassem suspensos e resultasse num 

plantio com espaçamento de 1,0 m entre linhas e 0,4 m entre plantas (Figura 5.2). 

 

 

Figura 5.2. Vista geral da área experimental com cultivo de tomate utilizando diferentes 

técnicas de fertirrigação, Goiânia, 2014  

 

Os vasos foram preenchidos com substrato comercial (Amafibra, Golden Mix
®
, 

tipo 11,), sendo constituído exclusivamente por fibra de coco. As características físicas e 

químicas do substrato foram determinadas conforme metodologia oficial do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Brasil, 2007), descrita também por Fermino 

(2014). Observando os seguintes resultados: densidade aparente úmida de 635,12 g L
-1

; 

densidade aparente seca de 108,64 g L
-1

; densidade da partícula de 369,92 g L
-1

; espaço de 

aeração de 23,55%; capacidade de retenção de água de 35,18% (considerando tensão 

crítica de -3,0 kPa); porosidade total de 86,79%. Quimicamente, o substrato apresentou 

condutividade elétrica de 0,87 dS m
-1

 e pH de 5,4. O preenchimento dos vasos com o 

substrato foi realizado de maneira a manter a densidade aparente úmida do substrato em 

todos os vasos. 
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O sistema de condução das hastes da planta foi feito por fitilhos, mantendo 

uma haste por vaso. Os tratos de desbrota e poda das folhas abaixo dos cachos colhidos 

foram realizados semanalmente. Todas as plantas tiveram a gema apical retirada, aos 69 

dias após o transplantio (DAT), quando a maioria das plantas atingiu uma altura média de 

2,3 m. 

O tratamento químico para o controle fitossanitário das plantas foi realizado 

sempre que o nível de infestação de pragas alcançasse o nível que comprometesse a 

produtividade da cultura. Durante a realização do experimento, as principais pragas 

encontradas foram, mosca branca, tripes, brocas e larva minadora, que foram controladas 

com pulverizações de produtos a base de acetamiprido, imidacloprido, deltametrina e 

abamectina. Após a desbrota e poda das folhas foram realizadas na região dos cortes, 

pulverizações com oxicloreto de cobre. 

 

5.2.1 Sistema automatizado de irrigação 

 

O sistema de irrigação utilizado foi por gotejamento com emissores 

autocompensantes instalados em tubos de polietileno, com vazão nominal de 2 L h
-1

. Na 

saída de água dos gotejadores foram instalados microtubos com 0,5 m de comprimento, 

que foram fixados nos vasos por meio de uma estaca de plástico (Figura 5.3). 

 

Figura 5.3. Vista geral do sistema de irrigação por gotejamento utilizado no experimento 

com cultivo de tomate utilizando diferentes técnicas de fertirrigação, Goiânia, 

2014 
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 As irrigações com água pura ou solução nutritiva foram bombeadas utilizando 

três conjuntos motobomba independentes, os quais estavam interligados por tubos de PVC 

a três reservatórios. O primeiro reservatório armazenava água pura, o segundo a solução 

nutritiva (Figura 5.4a) e o terceiro a solução de reuso. A abertura ou fechamento do fluxo 

das linhas de irrigação foram realizados por meio de sete válvulas solenóides e sete 

válvulas de retenção (Figura 5.4b). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.4. Instalação hidráulica do conjunto motobomba (a) e válvulas de retenção e 

solenóides instaladas no início das linhas de irrigação (b) do experimento com 

cultivo de tomate utilizando diferentes técnicas de fertirrigação, Goiânia, 

2014 

 

O controle automático de irrigação foi feito por meio de um controlador 

(central de medição digital) modelo MRI da marca Hidrosense
®
, associado a sensores de 

umidade de substrato, denominados de tensiômetros a gás ou Irrigas
®
, e a um controlador 

lógico programável (CLP) com oito saídas. A ligação dos sensores Irrigas
®
 à central de 

medição é feita por microtubos e a leitura remota dos sensores é realizada 

pneumaticamente. O controlador de irrigação é equipado com quatro ramais de leitura, 

sendo cada um interligado a seis sensores para medição da tensão de água no substrato. A 

leitura de cada ramal é realizada na central de medição e corresponde à média das tensões 

hídricas no substrato determinada pelos seis sensores (Hidrosense, 2014). 

Os sensores Irrigas
®
 instalados nos vasos correspondentes a cada tratamento 

possuíam faixa de medição de 0 a -15 kPa. Foi colocado um sensor por vaso de cultivo. A 

instalação dos sensores foi feita de acordo com as recomendações de Calbo & Silva 

(2005), ou seja, foram instalados a uma profundidade média de 11,5 cm, equivalendo à 

metade da altura do vaso (Figura 5.5b). Ambas as distância horizontais entre a planta e o 
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sensor e entre a estaca gotejadora e o sensor foram de aproximadamente 7,8 cm. O 

controlador de irrigação foi programado para registrar e armazenar os dados de tensão de 

água no solo a cada três minutos. 

A calibração inicial dos sensores de cada ramal foi feita de acordo com 

recomendações do fabricante do controlador de irrigação (Hidrosense, 2014), ou seja, 

metade da altura dos sensores foi mergulhada em água, por um período de 24 h (Figura 

5.5a) e, posteriormente, a tensão de cada ramal foi ajustada de maneira que o valor de 

tensão registrada após a estabilização por cerca de vinte minutos, compreendesse entre -0,5 

kPa a 0,5 kPa. Nas Figuras 5.5c e 5.5d visualizam-se o sensor Irrigas
®
 instalado no 

substrato e o controlador de irrigação utilizado no experimento. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 
(d) 

 

Figura 5.5. Calibração (a) e instalação dos sensores (b) e painel de controle do sistema de 

controle de irrigação MRI Hidrosense
®
 (c) e (d) utilizados no experimento 

com cultivo de tomate utilizando diferentes técnicas de fertirrigação 
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5.2.2 Manejo das fertirrigações 

 

A duração de cada evento de fertirrigação foi determinada com base na vazão 

média dos gotejadores, na capacidade de retenção de água pelo substrato e na fração de 

lixiviação proposta em cada tratamento. A necessidade de lixiviação foi determinada de 

acordo com as recomendações de Ayers & Westcot (1985), conforme equação 1: 

NL= 
CEsn

5 CEes - CEsn
                                                                                           (1) 

em que: 

NL: necessidade de lixiviação; 

CEsn: condutividade elétrica da solução nutritiva (dS m
-1

) aplicada nas fertirrigações, 2,2 

dS m
-1

; 

CEes: condutividade elétrica média do extrato de saturação, correspondente à salinidade 

tolerada pela cultura (dS m
-1

). Para o tomate, adotou-se o valor de 2,5 dS m
-1

 (Ayers & 

Westcot, 1985). 

As lâminas de irrigação foram calculadas conforme equação 2: 

Li= 
Vrep

1-NL
                                                                                                          (2) 

em que: 

Li: lâmina de irrigação; 

Vrep: volume de reposição de água para elevar a tensão hídrica do substrato de -3,0 kPa 

para -1,0 kPa (capacidade de campo); 

NL: necessidade de lixiviação. 

A formulação da solução nutritiva padrão adotada nas fertirrigações foi 

definida conforme recomendação de Furlani et al. (2013). Na Tabela 5.1, visualizam-se as 

formulações das soluções concentradas usadas no preparo das soluções nutritivas das 

fertirrigações. 

 Para preparar 1000 L de solução nutritiva para uso nas duas distintas fases de 

desenvolvimento do tomateiro (vegetativa e reprodutiva), acrescentou-se 12,5 L de cada 

uma das soluções estoques A e B em cada reservatório e completou-se o volume com água. 

Na fase vegetativa, as concentrações dos macronutientes (mg L
-1

) foram de: N-NO3 (167), 

N-NH4 (30), P (52), K (162), Ca (143), Mg (36) e S (48), enquanto na fase reprodutiva 

foram de: N-NO3 (167), N-NH4 (19), P (59), K (266), Ca (143), Mg (36) e S (74). Para os 
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micronutrientes, as concentrações (mg L
-1

) foram idênticas nas duas fases conforme segue: 

B (0,46), Cu (0,46), Fe (1,85), Mn (0,46), Mo (0.09) e Zn (0,18). As soluções nutritivas 

para as fases vegetativa e reprodutiva apresentaram condutividade elétrica (CE) entre de 

2,0 a 2,2 dS m
-1

 e, todas as vezes que as soluções nutritivas foram preparadas nos tranques, 

as condutividades elétricas eram aferidas e, quando necessário, realizaram-se ajustes para 

manter a mesma faixa de condutividade elétrica das soluções, durante a realização do 

experimento. 

 

Tabela 5.1. Composições das soluções concentradas usadas para o preparo das soluções 

nutritivas no cultivo experimental de minitomates submetidos a diferentes 

técnicas de fertirrigação 

Soluções concentradas 
Fase vegetativa¹ Fase reprodutiva² 

(g/100L) (g/100L) 

Solução A 

Nitrato de Ca 6000 6000 

Conmicros Standard® 200 200 

Solução B 

Nitrato de K 3600 3600 

MAP 1600 800 

MKP - 1200 

Sulfato de Mg 3200 3200 

Sulfato de K - 1200 

¹ Estádio compreendido do transplante das mudas até o pegamento dos primeiros frutos; ² estádio 

compreendido do pegamento dos primeiros frutos até o final do ciclo. 

 

O manejo da solução de reuso, utilizada exclusivamente no tratamento T4, 

consistiu no preparo inicial da solução nutritiva padrão e, diariamente, a solução drenada 

dos vasos era depositada no tanque da solução de reuso. Em seguida, o volume do tanque 

era completado com água e a condutividade elétrica da solução era ajustada com as 

soluções estoques em 2,0 dS m
-1

 para fase vegetativa e 2,2 dS m
-1

 para a fase reprodutiva. 

 

5.2.3 Coleta de dados 

 

a)  Condições climáticas e micrometeorológicas 

 

Para a caracterização meteorológica do ambiente de cultivo, foram obtidos 

registros contínuos, ao longo de todo o ciclo da cultura, de radiação solar global, radiação 

fotossinteticamente ativa, e temperatura e umidade relativa do ar, registrados por meio de 
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sensores acoplados a um datalogger da marca Spectrum
®
, modelo Series 2000. As leituras 

foram feitas a cada dez segundos e os valores médios registrados a cada quinze minutos. A 

radiação solar global (RS) e a radiação fotossinteticamente ativa (RFA) registradas pelo 

datalogger foram obtidas por piranômetro e por um sensor quantum, respectivamente. 

Todos os sensores foram instalados no centro da área experimental a 2 m de altura (Figura 

5.6). 

 

 

Figura 5.6. Estação meteorológica com os sensores de radiação solar global, radiação 

fotossinteticamente ativa, temperatura e umidade relativa do ar e datalogger 

usados para a caracterização micrometeorológica do ambiente protegido 

utilizado no cultivo experimental de minitomates submetidos a diferentes 

técnicas de fertirrigação 

 

Os dados de RFA foram registrados em µmol m
-2

 s
-1

 e convertidos em mol m
-2

 

dia
-1

 adotando-se o seguinte procedimento segundo Radin et al. (2003) (equação 3): 

RFA= diário

RFA mol m-2s-1 *t s 

1.000.000
(mol de fótons m-2 dia

-1
)                   (3) 

 

Para fins de comparação, os dados de RFA e de Qg foram transformados em 

MJ m
-2

 dia
-1

 pelas equações 4 e 5, respectivamente. 

 

RFA= diário

 RFA mol m-2s-1 *t s  /4,57

1.000.000
(MJ m-2 dia

-1
)                (4) 
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Qg= 
diário

 Qg W m-2 *t s  

1.000.000
(MJ m-2 dia

-1
)                            (5) 

 

Em que t é o tempo entre as coletas, e 4,57 é o fator de conversão determinado por 

Thimijan & Heins (1983). Todos os valores registrados a cada 15 minutos foram somados. 

 

b)  Umidade do substrato 

 

Os dados de umidade do substrato foram registrados entre os dias 01 de julho e 

08 de outubro de 2014 pela central de medição MRI. Os dados foram gravados a cada três 

minutos em um pen drive conectado ao painel da central de medição (Figura 5.7). Cada 

leitura equivale à média das tensões hídricas lidas pelos seis sensores de cada ramal. Os 

dados coletados foram analisados através do aplicativo Hidrograf, o qual foi desenvolvido 

exclusivamente para análise gráfica dos dados registrados pela central de medição MRI 

Hidrosense
®
. 

 

 

Figura 5.7. Detalhes do armazenamento de dados em pen drive no interior da central de 

medição MRI Hidrosense
®
 utilizada no cultivo experimental de minitomates 

submetidos a diferentes técnicas de fertirrigação, Goiânia, 2014 
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c)  Salinidade do substrato 

 

Para a caracterização da salinidade da solução do substrato, foram usadas duas 

técnicas: análises da CE, do pH da solução nutritiva percolada; e aferição direta da 

atividade salina (AS) no substrato. Para isso, a solução nutritiva percolada nos vasos foi 

coletada em um vasilhame colocado abaixo dos vasos (Figura 5.8).  

 

 

Figura 5.8. Vasilhames usados para coleta da solução nutritiva percolada dos vasos usados 

no cultivo experimental de minitomates submetidos a diferentes técnicas de 

fertirrigação, Goiânia, 2014  

 

Aos 34 DAT (fase vegetativa da cultura), 104 DAT e 126 DAT (fase 

reprodutiva da cultura e plena maturação dos frutos) foram feitas leituras da CE, de pH, 

temperatura e do volume da solução percolada, após o término de um ciclo de fertirrigação 

em cada tratamento. A CE foi medida com um condutivímetro portátil equipado com sonda 

HI 76304, com capacidade de leituras na faixa de 0,0 dS m
-1

 a 19,99 dS m
-1

 (Figura 5.9a). 

O pH e a temperatura foram lidos com peagâmetro de bolso com capacidade de leituras na 

faixa de pH de -2,0 a 16,0 (Figura 5.9b). O condutivímetro e o peagâmetro apresentavam 

compensação automática de temperatura. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 5.9. Leituras da condutividade elétrica (a) e do pH da solução nutritiva percolada 

(b) dos vasos usados no cultivo experimental de minitomates submetidos a 

diferentes técnicas de fertirrigação, Goiânia, 2014 

 

A atividade salina da solução do substrato foi medida diretamente no substrato 

por meio de uma sonda HI 76305 acoplada ao condutivímetro portátil. As leituras foram 

feitas com a sonda inserida no substrato na profundidade média de 11,5 cm, equivalente à 

metade da altura do vaso, com distância aproximada de 6 cm do caule da planta e disposta 

perpendicularmente ao gotejador, conforme Figura 5.10. 

 

Figura 5.10. Leitura direta da atividade salina no substrato usado no cultivo experimental 

de minitomates submetidos a diferentes técnicas de fertirrigação, Goiânia, 

2014  
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d)  Monitoramento químico da água e das soluções nutritivas 

 

Foram feitas, ao longo do cultivo, análises químicas para monitoramento das 

concentrações de macro e micronutrientes da água utilizada no preparo das soluções 

nutritivas, na caixa de solução nutritiva (ferti) utilizada para as fertirrigações dos 

tratamentos T1, T2 e T3, bem como da caixa de solução nutritiva reutilizada (reuso) do 

tratamento T4. As análises foram feitas aos 35 DAT (fase de desenvolvimento vegetativo 

pleno e início da floração) e aos 105, 112, 119 e 126 DAT (fase de plena maturação dos 

frutos). 

 

e) Estado nutricional das plantas 

 

O estado nutricional das plantas foi determinado por meio de análises foliares 

na fase de desenvolvimento vegetativo pleno e início da floração (35 DAT) e na fase de 

plena maturação dos frutos (110 DAT). A amostragem foi feita coletando-se a folha com 

pecíolo adjacente ao segundo cacho (35 DAT) e ao sexto cacho (110 DAT), conforme 

recomendações de Alvarenga (2013) para tomateiro de crescimento indeterminado. As 

interpretações das análises foliares foram feitas com base nos limites inferiores de 

concentração de macro e micronutrientes na matéria seca das folhas do tomateiro propostas 

por Fontes & Silva (2002). 

 

f) Crescimento e desenvolvimento das plantas 

 

As características de crescimento e desenvolvimento das plantas avaliadas 

foram: a) Altura de planta, medido com auxílio de uma trena graduada, correspondendo à 

distância do nível do substrato até a gema apical da planta. As avaliações foram feitas aos 

27 DAT (fase de desenvolvimento vegetativo pleno e início da floração), aos 48 DAT (fase 

de desenvolvimento vegetativo, floração e maturação de frutos) e aos 69 DAT (fase de 

plena maturação dos frutos); b) Diâmetro de caule, medido com um paquímetro digital 

com precisão de 0,01 mm, aos 27 e 48 DAT, tomando-se como referência a região do caule 

localizada a 3 cm de altura em relação à superfície do substrato; c) Número de cachos, com 

pelo menos uma flor aberta, contabilizado aos 69 DAT, correspondente à fase de plena 
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maturação dos frutos; e d) Distância entre cachos, medida aos 27 DAT e 48 DAT, 

considerando-se as distâncias do primeiro ao quinto cacho. 

 

g) Produção e qualidade dos frutos 

 

As colheitas foram iniciadas aos 59 DAT e realizadas uma vez por semana, 

totalizando nove colheitas durante o ciclo. Os frutos foram colhidos quando apresentava 

coloração completamente vermelha. 

 

h) Características morfológicas dos frutos 

 

Em todas as colheitas, determinaram-se o número de frutos, a massa fresca, o 

comprimento e o diâmetro equatorial de todos os frutos. Para isso, utilizou-se uma balança 

com precisão de 0,01 g para determinação da massa fresca dos frutos e um paquímetro 

digital com precisão de 0,01 mm para obtenção das medidas dos frutos. Os frutos foram 

classificados em comerciais e não comerciais, sendo os frutos rachados, com fundo preto e 

muito pequenos definidos como não comerciais e o restante como comerciais (Magán et 

al., 2008). Em seguida, foi calculada a produtividade total e comercial por planta.  

Os frutos também foram classificados em gigante, grande, médio, pequeno e 

muito pequeno de acordo com a proposta de Fernandes et al. (2007) apresentada na Tabela 

5.2. 

Tabela 5.2. Classificação dos minitomates com base na massa fresca do fruto 

Classes Maior diâmetro transversal do fruto (mm) Massa fresca do fruto (g) 

Gigante maior que 35 maior que 20 

Grande maior que 30 até 35 entre 15 e 20 

Médio maior que 25 até 30 entre 10 e 15 

Pequeno maior que 20 até 25 entre 5 e 10 

Descarte menor ou igual a 20 menor ou igual a 5 

 

i) Coloração 

 

Os parâmetros instrumentais de cor da superfície externa dos frutos foram 

obtidos utilizando um colorímetro (Color Quest II, Hunterlab Reston
®
, Canadá). Os 

resultados foram expressos em valores de luminosidade ou brilho (L
*
) com variação de 
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preto (0) a branco (100), croma a
*
 com variação de verde (-a

*
) a vermelho (+a

*
) e croma b

*
 

com variação de azul (-b
*
) ao amarelo (+b

*
). O aparelho foi calibrado no sistema L

*
 a

*
 b

*
 

com uma placa branca padrão de cerâmica. Foram calculadas as médias para cada 

característica física a partir dos dados obtidos em quatro frutos por unidade experimental, 

com padrões comerciais, escolhidos de forma aleatória. Os frutos avaliados foram colhidos 

aos 94 DAT, na fase de plena maturação dos frutos. 

 

j)  Acidez total titulável 

 

A acidez total titulável (AT) foi determinada utilizando cerca de 1,0 g de polpa 

crua triturada e homogeneizada de oito frutos por repetição. Para isso, adicionaram-se à 

amostra 50 mL de água destilada e três gotas de solução de fenolftaleína a 1%. A titulação 

foi feita com solução de hidróxido de sódio 0,1 N até o ponto de viragem (coloração 

rósea). Os resultados foram expressos em porcentagem. Os cálculos de acidez titulável 

foram feitos de acordo com a equação 4. 

 

Acidez total titulável  % = 
V x N x f x F

M
 x 100                      (4) 

em que: 

V (mL): volume de NaOH gasto na titulação; 

N: normalidade da solução de NaOH; 

f: fator de correção da solução de NaOH (0,9402); 

F: fator do ácido cítrico (0,06404); 

M: massa da amostra (g). 

 

k)  Teor de sólidos solúveis e pH 

 

O teor de sólidos solúveis (SS) foi determinado em refratômetro digital 

(Tecnal
®
, Rudolph Research, J47 automatic refractometer) à temperatura média de 25 ºC, 

sendo os valores expressos em ºBrix. Cada amostra foi extraída da polpa crua triturada e 

homogeneizada de oito frutos por repetição. E o pH foi determinado de forma direta na 

polpa crua triturada e homegeneizada de oito frutos por repetição. Utilizou-se um 
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peagâmetro de bolso com capacidade de leituras de pH de -2,0 a 16,0 e compensação 

automática de temperatura. 

 

l)  Textura 

 

Para os atributos de textura, foram analisados frutos colhidos aos 94 DAT. As 

leituras foram feitas em oito frutos com padrões comerciais, por unidade experimental, e 

depois calculada a média. Cada punção foi feita em um ponto na região equatorial do fruto 

com auxílio de um texturômetro (TA-XT Plus, Surrey, Inglaterra). A análise feita foi de 

punção com força normal, com deformação de 50% em relação à altura inicial. A 

velocidade da probe no pré-teste foi de 2 mm s
-1

, velocidade de teste de 1 mm s
-1

 e 

velocidade de pós-teste de 10 mm s
-1

. A altura média das amostras e a distância de retorno 

foram de 28 mm e 35 mm, respectivamente. A geometria utilizada para os testes foi a 

probe SMS P/5S, sem lubrificação. 

 

5.2.4  Análise dos dados 

 

As médias diárias dos registros meteorológicos foram apresentados por meio 

de tabelas e figuras. Os dados das demais variáveis analisadas foram submetidos à análise 

de variância. A verificação das pressuposições da Anova foi feita através dos testes de 

Shapiro-Wilk (normalidade dos resíduos), Bartllet (homogeneidade das variâncias) e 

análises dos gráficos dos resíduos. Quando se verificou diferença significativa entre os 

tratamentos as médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 

 

 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.3.1 Condições meteorológicas 

 

 Os valores médios de temperatura do ar registrados no interior da casa-de-

vegetação (Tabela 5.3) compreenderam dentro da faixa ideal para o bom desenvolvimento 

da cultura, com temperaturas média, diurna, noturna, máxima e mínima de 23,23 ºC, 25,47 
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ºC, 20,84 ºC, 32,5 ºC e 14,30 ºC, respectivamente. De acordo com Alvarenga (2013) o 

tomateiro tolera ampla variação de temperatura do ar, de 10 ºC a 34 ºC. O ideal é que haja 

um gradiente de temperatura entre o dia e a noite para favorecer o crescimento e produção 

de frutos, sendo temperaturas diurnas de 20 a 25 ºC e noturnas de 13 a 18 ºC (Alvarenga, 

2013). Temperaturas diurnas entre 20 a 24 ºC favorecem a síntese normal de licopeno, o 

que intensifica a coloração vermelha dos frutos (Silva & Giordano, 2000; Alvarenga, 

2013). 

 

Tabela 5.3. Valores médios diários de radiação solar global (RS), radiação 

fotossinteticamente ativa (RFA), umidade relativa do ar (UR), temperatura 

(T), temperatura diurna (Tdiurna), temperatura noturna (Tnoturna), 

temperatura de ponto de orvalho (Tpo) e os valores de temperatura 

máxima (Tmáx) e mínima (Tmín) registrados ao longo do período de 

cultivo experimental (23/05 a 26/09/2014) de minitomates submetidos a 

diferentes técnicas de fertirrigação, Goiânia, 2014 

RS 
(MJ m

-2
 dia

-1
) 

RFA 
(MJ m

-2
 dia

-1
) 

UR 

(%) 
T 

(ºC) 
Tdiurna 

(ºC) 
Tnoturna 

(ºC) 
Tmáx 
(ºC) 

Tmín 
(ºC) 

Tpo 
(ºC) 

11,04 4,29 78,07 23,23 25,47 20,84 32,50 14,30 18,84 

 

A média da umidade relativa do ar no ambiente de cultivo (78,07%) manteve-

se ligeiramente acima da recomendação para o cultivo do minitomateiro que é de 50 a 70 

ºC (Alvarenga, 2013). Entretanto durante o experimento a temperatura do ar não atingiu a 

temperatura de ponto de orvalho, cujo valor médio foi de 18,84 ºC, indicando que não 

ocorreu formação de orvalho nas folhas, o que poderia favorecer a multiplicação de fungos 

e bactérias, contribuindo para a disseminação de doenças nas plantas. 

A média da radiação solar global incidente no interior da casa de vegetação foi 

de 11,02 MJ m
-2

, variando entre 8,06 e 13,72 MJ m
-2

. Segundo a FAO (1990), o limite de 

radiação incidente abaixo do qual as plantas não produzem o mínimo de fotoassimilados 

necessários à sua manutenção (definido como limite trófico) é de 8,4 MJ m
-2

 dia
-1

. 

Ressalta-se que o período de cultivo coincidiu com a época de baixa nebulosidade na 

região, o que explica a pequena amplitude de radiação solar global incidente. A radiação 

fotossinteticamente ativa apresentou um valor médio de 4,29 MJ m
-2

 dia
-1

, representando 

cerca de 39% da radiação global no interior da casa de vegetação.  
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5.3.2 Tensão de água no substrato 

A faixa de tensão de água no substrato dos vasos que receberam os tratamentos 

se manteve predominantemente entre os limites estabelecidos no experimento (-3,0 kPa a 

0,0 kPa) (Figura 5.11). Nos primeiros dias após o transplantio, o comportamento da 

variação das tensões mostrou algumas irregularidades que podem ser explicadas pelo 

ajustamento estrutural do substrato até a sua estabilização física. 

 

 
 

 

  

Figura 5.11. Potencial da água no substrato medido pelos sensores Irrigas
®
, entre os dias 

31 de agosto e 30 de setembro de 2014, nos quatro tratamentos do 

experimento com cultivo de minitomates submetidos a diferentes técnicas de 

fertirrigação; tratamento T1 (testemunha) - fertirrigação com aplicação de 

fração de lixiviação de 20%; tratamento T2 - fertirrigação ao longo do dia e 

aplicação de água com fração de lixiviação de 20% no final do dia; 

tratamento T3 - aplicação inicial de água com fração de lixiviação de 20% 

seguida de fertirrigação; tratamento T4 - fertirrigação usando a solução 

nutritiva de reuso com aplicação de fração de lixiviação de 20%, Goiânia, 

2014 

Na análise diária do comportamento das tensões de água nos substratos que 

receberam os tratamentos (Figura 5.12), os picos distintos de tensões de água, indicam que 

foram realizadas quatro fertirrigações referente ao tratamento T1 e cinco fertirrigações nos 

demais tratamentos. Verifica-se também que o sistema foi acionado no momento em que 

potencial de água do substrato, medido pelos sensores, atingiu -3,0 kPa, cujo valor 

corresponde ao valor de potencial de água no substrato programado para acionamento do 

sistema de irrigação. 
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Figura 5.12. Potencial da água no substrato, ao longo do dia 17 de agosto de 2014, medido 

pelos sensores Irrigas
®

 nos quatro tratamentos do experimento com cultivo de 

minitomates submetidos a diferentes técnicas de fertirrigação: tratamento T1 

(testemunha) - fertirrigação com aplicação de fração de lixiviação de 20%; 

tratamento T2 - fertirrigação ao longo do dia e aplicação de água com fração 

de lixiviação de 20% no final do dia; tratamento T3 - aplicação inicial de 

água com fração de lixiviação de 20% seguida de fertirrigação; tratamento T4 

- fertirrigação usando a solução nutritiva de reuso com aplicação de fração de 

lixiviação de 20%, Goiânia, 2014 

A aplicação de água nos vasos no final do dia referente ao tratamento T2 

também pode ser observada pelo aumento do potencial de água no substrato às 17:30 h, 

posteriormente à aplicação da última fertirrigação do dia (Figura 5.12), que alcançou o 

valor zero, indicando que o substrato saturou com a aplicação da lâmina extra de 

lixiviação, o que foi comprovado visualmente pela observação de drenagem da solução 

abaixo dos vasos. Em relação ao tratamento T3, observa-se na mesma figura que após o 

acionamento do sistema de irrigação, a tensão de água no substrato se manteve constante 

por um período de aproximadamente vinte minutos, o que era esperado nesse tratamento, 

uma vez que a cada acionamento do sistema de irrigação, foi aplicado inicialmente uma 
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lâmina de água para promover a lixiviação de sais da solução do substrato e, em seguida, 

foi realizado uma fertirrigação. Os comportamentos da tensão de água nos substratos em 

que foram aplicados os tratamentos T1 e T4 foram semelhantes, uma vez que os volumes 

de soluções aplicadas foram praticamente os mesmos, diferindo apenas a concentração de 

sais de ambas as soluções. 

 

5.3.3 Salinidade do substrato de cultivo 

 

A aplicação de água com fração de lixiviação nos tratamentos T2 e T3 contribuiu 

para reduzir a salinidade da solução do substrato. Os valores de condutividade elétrica 

(CE) mantiveram-se baixos quando comparado aos valores registrados para os tratamentos 

T2 e T4, nos quais as lâminas de lixiviação foram a própria solução nutritiva do tratamento 

(Tabela 5.4). 

Os maiores valores de condutividade elétrica e atividade salina das soluções 

drenadas dos substratos que receberam os tratamento T1 e T4 (Tabela 5.4) indicam que 

parte dos nutrientes fornecidos pelas soluções não foram totalmente absorvidos pela planta. 

Esse fato pode contribuir para o aumento da concentração de sais em torno das raízes do 

tomateiro (Andriolo et al., 2013), promovendo redução do potencial osmótico nessa região 

e conseqüente redução da absorção de água e nutrientes pela planta. Portanto, para evitar a 

salinização, em ambas as formas de realizar o manejo da fertirrigação, deve-se monitorar 

com maior freqüência a condutividade elétrica da solução, corrigindo-a quando necessário. 

Segundo Andriolo et al. (2003) é possível reutilizar a solução nutritiva drenada do 

substrato em cultivo do tomateiro, sem prejuízos na produtividade de frutos, com a 

manutenção da condutividade elétrica da solução menor que 4,9 dS m
-1

, valor que 

aproxima dos registrados nesse trabalho (Tabela 5.4). 

A atividade salina no substrato dos vasos fertirrigados com tratamento T2 foi 

maior quando comparado ao tratamento T3 apenas aos 34 DAT e não diferiu aos 104 DAT 

e 126 DAT. Entretanto, a condutividade elétrica da solução percolada do tratamento T2 foi 

maior do que no tratamento T3 nos três períodos analisados. Isso provavelmente ocorreu 

porque os vasos fertirrigados com o tratamento T3 recebiam uma lâmina de água extra para 

promover a lixiviação dos sais antes de cada fertirrigação. 
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Tabela 5.4. Valores médios da atividade salina no substrato (AS) e da condutividade 

elétrica (CE) e do pH da solução nutritiva percolada dos vasos medidos aos 

34, 104 e 126 dias após o transplantio em experimento com cultivo de 

minitomates submetidos a diferentes técnicas de fertirrigação, Goiânia, 2014 

Tratamento¹ 
Fase vegetativa 

 
Fase reprodutiva 

34 DAT 
 

104 DAT 
 

126 DAT 

AS CE (dS m
-1

) 
 

AS CE (dS m
-1

) pH 
 

AS CE (dS m
-1

) pH 

T1 0,45 a² 1,91 a 
 

0,57 b 4,05 b 3,84 a 
 

0,62 b 3,63 b 3,94 a 

T2 0,38 b 1,07 c 
 

0,27 c 1,87 c 3,70 a 
 

0,35 c 1,87 c 4,10 a 

T3 0,19 c 0,39 d 
 

0,28 c 0,86 d 4,02 a 
 

0,33 c 0,99 d 4,06 a 

T 0,43 a 1,54 b 
 

0,61 a 4,86 a 4,04 a 
 

0,68 a 4,52 a 4,20 a 

CV (%)³ 32,47 48,12 
 

39,24 58,96 6,11 
 

34,42 57,49 5,68 
1 
T1 (testemunha) - fertirrigação com aplicação de fração de lixiviação de 20%; T2 - fertirrigação ao longo do 

dia e aplicação de água com fração de lixiviação de 20% no final do dia; T3 - aplicação inicial de água com 

fração de lixiviação de 20% seguida de fertirrigação; T4 - fertirrigação usando a solução nutritiva de reuso 

com aplicação de fração de lixiviação de 20%; 
2
 Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem 

entre si pelo teste de Tukey (p<0,05); ³ Coeficiente de variação. 

 

Os valores de pH das soluções percoladas nos vasos fertirrigados conforme os 

tratamentos mantiveram-se em torno de 3,90 e 4,07 aos 104 DAT e 126 DAT, 

respectivamente, e não variaram significativamente entre os tratamentos. 

 

5.3.4 Análises químicas da água e das soluções nutritivas 

 

As concentrações médias (mg L
-1

) de nutrientes encontrados na água utilizada 

no experimento foram: N (2,86); P (0,48); K (0,92); Ca (0,88); Mg (1,12); S (1,1); B (1,1); 

Cu (0,06); Fe (0,52); Mn (0,08); Zn (0,06) e os valores médios de pH e condutividade 

elétrica de 6,88 e 0,06 dS m
-1

, respectivamente. Esses valores não ultrapassam os limites 

máximos de padrões de qualidade da água recomendados para os cultivos sem solo 

(Rodrigues, 2002). Como os teores de macronutrientes foram menores que 25% e de 

micronutrientes não ultrapassaram 50% dos valores da formulação nutritiva recomendada, 

não foi preciso recalcular a quantidade dos sais fertilizantes (Rodrigues, 2002). 

No geral, as concentrações dos nutrientes presentes nas soluções padrão e de 

reuso foram ligeiramente maiores do que as concentrações teóricas da solução padrão nas 

fases vegetativa e reprodutiva (Figura 5.13). A concentração total de sais na solução de 

fertirrigação foi maior do que a da concentração teórica cerca de 6,8% na fase vegetativa e 

25,1% na fase reprodutiva.  
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(a) 

 

(b) 

 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 5.13. Valores médios das concentrações dos macros e micronutrientes nas soluções 

nutritivas padrão (concentração teórica), da caixa de fertirrigação (Ferti) e 

da caixa de reuso (Reuso) durante a fase vegetativa (“a” e “b”) e fase 

reprodutiva (“c” e “d”) da cultura do tomateiro em cultivo experimental sob 

diferentes técnicas de fertirrigação, Goiânia, 2014 

 

 Na solução de reuso, a concentração de sais excedeu à concentração teórica 

em 4,2% e 29,8%. Os aumentos das concentrações de nutrientes em relação às 

concentrações teóricas podem ter ocorridos devido às variações normalmente encontradas 

nas concentrações dos nutrientes presentes nos fertilizantes comerciais. Entretanto, este 

fato provavelmente não contribuiu para a redução da produtividade do tomateiro, porque 

mesmo que ocorra uma alteração extrema na proporção entre os nutrientes na solução que 

produz desvios na absorção de nutrientes, a cultura do tomateiro geneticamente possui 

elevada capacidade para selecionar íons para adequar às suas necessidades nutricionais 

(Rodrigues, 2002). 
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5.3.5 Estado nutricional das plantas 

 

Na fase vegetativa (35 DAT) houve diferença significativa entre os tratamentos 

apenas para o teor de magnésio encontrado na matéria seca de folhas do tomateiro (Tabela 

5.5). Na fase de plena maturação dos frutos (110 DAT) houve diferenças significativas 

entre os tratamentos para os teores de cálcio e zinco (Tabela 5.6). 

 

Tabela 5.5. Resumo da análise de variância dos teores médios de nutrientes nas folhas de 

tomateiro, cultivado sob diferentes técnicas de fertirrigação, na fase de 

desenvolvimento vegetativo (35 dias após o transplantio), Goiânia, 2014 

Fator GL 
Quadrado médio do resíduo 

N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn 

Bloco 4 0,18 0,002 0,20 0,08 0,01 0,01 745,08 35885 ** 8895,10 15407,50 ** 900,87 

Tratamento 3 0,05 0,003 0,13 0,02 0,02 * 0,01 108,32 7112 2947,60 624,90 593,25 

Resíduo 12 0,18 0,002 0,07 0,05 0,00 0,05 326,94 6196 2749,30 2479,40 371,71 

Total 19 - - - - - - - - - - - 

Média - 6,22 0,72 3,30 2,17 0,67 0,71 80,35 293,95 205,40 335,25 86,25 

Desv. padrão - 0,39 0,05 0,33 0,23 0,08 0,19 19,51 112,21 63,83 70,06 22,76 

CV(%) - 6,34 6,76 10,01 10,78 11,80 27,11 24,28 38,17 31,08 20,90 26,39 

* Significativo ao nível de significância de 0,05 pelo teste F; ** Significativo ao nível de significância de 0,01 pelo teste F 

 

Na fase de desenvolvimento vegetativo (35 DAT), os teores de Mg encontrados 

na matéria seca de folhas de plantas que receberam os tratamentos T1 e T4 foram os 

maiores e não diferiram entre eles (Tabela 5.7). Entretanto, nas folhas de plantas 

fertirrigadas com os tratamentos caracterizados pela aplicação de água para promover a 

lixiviação dos sais (tratamentos T2 e T3), as concentrações de Mg foram menores e não 

diferiram estatisticamente. Contudo, as concentrações de Mg encontrados na matéria seca 

de folhas do tomateiro mantiveram-se dentro dos limites considerados normais para a 

cultura (Alvarenga, 2013), independente do tratamento. 

Na fase reprodutiva (110 DAT), a concentração de Ca encontrado na matéria 

seca de folhas do tomateiro foi significativamente menor nas folhas das plantas que 

receberam o tratamento 1. O teor de Zn foi maior neste tratamento e diferiu 

estatisticamente dos teores encontrados nas plantas que receberam os demais tratamentos 

(Tabela 5.7). O menor teor de cálcio encontrado em folhas das plantas que receberam o 

tratamento 1 pode ser explicado pela maior salinidade da solução do substrato (Cuartero & 

Fernandez-Muñoz, 1999), indicado pelo alto valor de condutividade elétrica e atividade 

salina (Tabela 5.4). De acordo com Martinez et al. (1997), o Ca é levado às diversas partes 
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da planta via xilema, acompanhando o movimento ascendente da água, que pode ser 

através da corrente transpiratória durante o dia ou via pressão radicular durante a noite. A 

alta concentração de sais na solução do substrato diminui o potencial hídrico e, por 

conseqüência, a absorção de água e a translocação de Ca ficam comprometidas podendo 

reduzir o teor de Ca nas folhas e frutos (Martinez et al., 1997).   

 

Tabela 5.6. Resumo da análise de variância dos teores médios de nutrientes nas folhas de 

tomateiro, cultivado sob diferentes técnicas de fertirrigação, na fase de plena 

maturação dos frutos (110 dias após o transplantio), Goiânia, 2014 

Fator GL 
Quadrado médio do resíduo 

N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn 

Bloco 4 0,05 0,003 0,17 0,06 0,007 0,06 103,95 18,58 23408 948,58 115,93 * 

Tratamento 3 0,04 0,006 0,22 0,43 ** 0,011 0,05 208,58 6,32 22419 876,58 335,52 ** 

Resíduo 12 0,06 0,004 0,14 0,03 0,005 0,02 101,92 46,44 19381 433,88 27,89 

Total 19 - - - - - - - - - - - 

Média - 4,20 0,74 3,95 3,39 0,81 1,56 117,35 42,65 380,80 267,35 49,95 

Desv. padrão - 0,23 0,06 0,40 0,32 0,08 0,18 10,92 5,85 143,90 24,74 9,75 

CV (%) - 5,55 8,34 10,06 9,30 9,77 11,58 9,30 13,72 37,79 9,25 19,51 

* Significativo ao nível de significância de 0,05 pelo teste F; ** Significativo ao nível de significância de 0,01 pelo teste F 

 

Tabela 5.7. Médias das concentrações de magnésio aos 35 dias após o transplantio (fase 

vegetativa) e de cálcio e zinco aos 110 dias após o transplantio (fase 

reprodutiva) em folhas de tomateiro cultivado sob diferentes técnicas de 

fertirrigação, Goiânia, 2014 

Tratamento¹ 
Fase vegetativa   Fase reprodutiva 

Mg (%)   Ca (%) Zn (mg kg
-1

) 

T1 0,74 a² 

 

2,99 b 61,6 a 

T2 0,61 b 

 

3,38 a 48,2 b 

T3 0,62 b 

 

3,68 a 47,6 b 

T4 0,69 ab   3,51 a 42,4 b 
1 
T1 (testemunha) - fertirrigação com aplicação de fração de lixiviação de 20%; T2 - fertirrigação ao longo do 

dia e aplicação de água com fração de lixiviação de 20% no final do dia; T3 - aplicação inicial de água com 

fração de lixiviação de 20% seguida de fertirrigação; T4 - fertirrigação usando a solução nutritiva de reuso 

com aplicação de fração de lixiviação de 20%; ² Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem 

entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

Na fase vegetativa, os teores de K, Ca, Mg, S, Zn, B e Fe encontrados na 

matéria seca de folhas do tomateiro foram considerados normais e os de Cu, N, P e Mn 

foram altos (Tabela 2.5), de acordo com os parâmetros para diagnose do estado nutricional 

do tomateiro (Alvarenga, 2013). O elevado teor de cobre encontrado nas folhas pode ser 

explicado pelas pulverizações de oxicloreto de cobre realizadas após os tratos de desbrota e 

desfolha, para prevenir o aparecimento de doenças na região. Entretanto, de acordo com 
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Alvarenga (2013), para a fase reprodutiva (110 DAT), os teores foliares de N, Ca e Zn 

foram considerados normais e os teores de K, Mg, B, Mn e Fe altos; e os de P, S e Cu em 

excesso. 

As altas concentrações de K e Mg nas solução nutritiva em relação à 

concentração teórica da solução nutritiva padrão para a fase vegetativa e os altos teores 

desses elementos nas folhas do tomateiro, encontrados na mesma fase, indicam que houve 

competição vantajosa com o Ca, pois a absorção deste nutriente é reduzida em condições 

de altas concentrações de K e Mg no meio (Malavolta, 1980). E como o Ca e Mg têm 

efeito inibidor na absorção radicular do Zn (Malavolta, 1980), a menor concentração de Ca 

nas folhas de tomateiros que receberam o tratamento T1 indica que houve menor 

competição com Zn neste tratamento e, consequentemente, a absorção deste elemento 

pelas raízes foi maior. 

 

5.3.6 Crescimento e desenvolvimento 

 

As técnicas de fertirrigação propostas não promoveram diferenças 

significativas sobre as características de crescimento e desenvolvimento das plantas de 

tomateiro, indicados pelas variáveis altura da planta, diâmetro do caule, distância entre 

cachos e número de cachos (Tabela 5.8). Em média, os valores dessas variáveis nas plantas 

que receberam os tratamentos foram considerados normais para o tomateiro com 

crescimento indeterminado (Pires et al., 2009). 

Ressalta-se que o desequilíbrio nutricional e a salinidade da solução do 

substrato são fatores que podem influenciar o crescimento do tomateiro. Por exemplo, o 

nitrogênio em excesso na solução causa crescimento exagerado, identificado pelo aumento 

na altura de planta, diâmetro de caule e área foliar, com consequente acamamento das 

plantas (Alvarenga, 2013). Durante a realização do experimento não foram observados 

crescimento exagerado da planta (Tabela 5.8 e Figura 5.14), provavelmente pela 

manutenção de níveis satisfatórios de nitrogênio nas soluções nutritivas fornecidas pelos 

quatro tratamentos, que permaneceram próximas das concentrações da solução padrão 

(Figura 5.13). 
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Tabela 5.8. Análise de variância das médias de altura das plantas aos 27, 48 e 69 dias após 

o transplantio (DAT), diâmetro de caule aos 27 e 48 DAT; distância entre 1º e 

2º, 2º e 3º aos 27 DAT e distância entre 3º e 4º, 4º e 5º cachos aos 48 DAT e 

número de cachos aos 69 DAT de tomateiro cultivado sob diferentes técnicas 

de fertirrigação, Goiânia, 2014  

Fator GL 

Quadrado médio do resíduo 

27 DAT 48 DAT 69 DAT 
 

27 DAT 48 DAT 
 

27 DAT 48 DAT 
 

69 DAT 

Altura das plantas  Diâmetro do caule  
Distância entre cachos 

 Nº cachos 
  

1º e 2º 2º e 3º 3º e 4º 4º e 5º 
 

Bloco 4 389,06 ** 1815,83 ** 2528,28 ** 
 

0,12 2,95 
 

37,81 * 27,20 ** 22,70 ** 20,23 ** 
 

0,46 

Trat.¹ 3 26,22 36,93 75,88 
 

0,38 1,46 
 

5,84 2,58 3,08 7,18 
 

0,10 

Resíduo 72 17,79 58,03 249,42 
 

0,78 1,25 
 

12,02 7,30 6,32 4,89 
 

0,21 

Total 79 - - - 
 

- - 
 

- - - - 
 

- 

Média - 73,46 138,15 232,13 
 

8,20 10,08 
 

21,71 22,43 22,99 22,24 
 

9,10 

DP² - 6,08 12,09 18,93 
 

0,85 1,16 
 

3,62 2,85 2,65 2,40 
 

0,47 

CV³(%) - 8,27 8,75 8,15 
 

10,40 11,50 
 

16,67 12,71 11,53 10,79 
 

5,13 

1
 Tratamento; ² desvio padrão; ³ coeficiente de variação. 

 

Os níveis de salinidade da solução dos substratos fertirrigados com os 

diferentes tratamentos, indicados pelos valores de condutividade elétrica da solução 

percolada dos vasos, não comprometeram o desenvolvimento das plantas. Li & 

Stanghellini (2001) observaram que o crescimento vegetativo do tomateiro somente foi 

alterado quando a condutividade elétrica da solução nutritiva foi maior que 6,5 dS m
-1

. Já 

Eloi et al. (2007) verificaram que a altura do tomateiro da cultivar Débora Plus foi sensível 

aos níveis de salinidade provocados pela adição de fertilizantes na água de irrigação e a 

altura das plantas diminuíram linearmente na ordem de 0,94; 1,06 e 1,61 cm, 

respectivamente, para 7, 21 e 28 DAT, por aumento unitário na condutividade elétrica da 

água de irrigação. Neste experimento, ressalta-se que as condutividades elétricas das 

soluções nutritivas aplicadas ficaram em torno de 2,0 dS m
-1

 e 2,2 dS m
-1

 para as fases 

vegetativa e reprodutiva, respectivamente, e que o maior valor da CE da solução percolado 

dos vasos, verificado aos 104 DAT no tratamento T4, foi de 4,86 dS m
-1

 (Tabela 5.4). 

A Figura 5.14 mostra o crescimento da planta por meio das variáveis altura da 

planta e diâmetro do caule em função do número de dias após o transplantio do tomateiro. 

Na Figura 5.15, visualiza-se as plantas de tomateiro na fase de pleno crescimento 

vegetativo (28 DAT) e na fase de plena maturação dos frutos (77 DAT). Observa-se a 

homogeneidade dos aspectos morfológicos entre as plantas nas duas fases do 

desenvolvimento. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 5.14. Variação da altura da planta (a) e do diâmetro do caule (b) ao longo do 

período de cultivo do tomateiro submetido a diferentes técnicas de 

fertirrigação: tratamento T1 (testemunha) - fertirrigação com aplicação de 

fração de lixiviação de 20%; tratamento T2 - fertirrigação ao longo do dia e 

aplicação de água com fração de lixiviação de 20% no final do dia; tratamento 

T3 - aplicação inicial de água com fração de lixiviação de 20% seguida de 

fertirrigação; tratamento T4 - fertirrigação usando a solução nutritiva de reuso 

com aplicação de fração de lixiviação de 20%, Goiânia, 2014. DAT: dias após 

o transplantio 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5.15. Vista geral das plantas do experimento com cultivo de tomate sob diferentes 

técnicas de fertirrigação com 28 (a) e 77 (b) dias após o transplantio, 

Goiânia, 2014 

 

5.3.7 Produção 

 

A produção total (1889,93 g planta
-1

), o número de frutos por planta (184,41) e 

a massa média dos frutos (10,38 g) não foram influenciados pelos tratamentos (Tabela 5.9). 
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Esses valores aproximam daqueles considerados normais na produção do tomateiro do 

mesmo híbrido (Gusmão et al., 2006).  

 

Tabela 5.9. Resumo da análise de variância das médias de produção total de minitomates, 

número de frutos por planta, massa de fruto, número de frutos comerciais e 

produção comercial de tomateiro cultivado sob diferentes técnicas de 

fertirrigação, Goiânia, 2014 

Fator GL 

Quadrado médio do resíduo 

Produção total 

(g planta
-1

) 

Nº de frutos 

(frutos planta
-1

) 

Massa de 

fruto (g) 

Nº frutos 

comerciais 

(frutos planta
-1

) 

Produção 

comercial (kg 

planta
-1

) 

Bloco 4 373367 ** 4411,9 * 1,73 4482,4 ** 289945 * 

Tratamento 3 135947 1249,7 0,23 3541,2 * 278293 * 

Resíduo 72 102722 1273,7 1,94 1013,1 107497 

Total 79 - - - - - 

Média - 1889,93 184,41 10,38 137,36 1455,32 

Desvio padrão - 343,06 37,84 1,37 35,84 351,08 

CV¹ (%) - 18,15 20,52 13,20 26,09 24,12 

¹ Coeficiente de variação. 

 

De acordo com Alvarenga (2013), a massa média de frutos de minitomates do 

tipo uva com qualidade comercial deve ser de 12 g, próximo do valor médio da massa de 

frutos (10,38 g) colhidos nas plantas fertirrigadas com os tratamentos. A Figura 5.16 

mostra a produção de minitomates na época de plena maturação dos frutos. 

 

 

Figura 5.16. Vista geral dos frutos maduros de minitomates em experimento com 

diferentes técnicas de fertirrigação na cultura do tomateiro, Goiânia, 2014 
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Quanto ao número e produção de frutos comerciais, verificaram-se diferenças 

significativas entre os tratamentos. Plantas que receberam os tratamentos T4, T2 e T1 

produziram maior número de frutos comerciais por planta (156, 136, 131) e maior 

produção comercial por planta (1616,85 g, 1460,30 g, 1401,90 g, respectivamente) (Figura 

5.17).  

A ocorrência de frutos rachados e muito pequenos, embora não tenha diferido 

significativamente entre os tratamentos (Tabela 5.10), pode ter influenciado negativamente 

a produção de frutos comerciais no tratamento T3. Acredita-se que o baixo potencial 

osmótico na solução do substrato que recebeu o tratamento T3, verificado pelos valores de 

atividade salina e da CE da solução percolada de 0,19 e 0,39 dS m
-1

 aos 34 DAT (fase 

vegetativa) a 0,33 e 0,99 dS m
-1

 aos 126 DAT (fase de plena maturação dos frutos), 

favoreceu maior absorção de água pelas raízes e melhor hidratação da planta. Contudo, 

quando ocorria diminuição drástica do potencial hídrico no substrato, a formação de 

rachaduras em frutos de plantas que recebiam o tratamento 3 foi maior.  

   (a) (b) 

Figura 5.17. Valores médios, submetidos ao teste de Tukey (p<0,05), do número de frutos 

comerciais e produção comercial de minitomates cultivados sob diferentes 

técnicas de fertirrigação: tratamento T1 (testemunha) - fertirrigação com 

aplicação de fração de lixiviação de 20%; tratamento T2 - fertirrigação ao 

longo do dia e aplicação de água com fração de lixiviação de 20% no final do 

dia; tratamento T3 - aplicação inicial de água com fração de lixiviação de 

20% seguida de fertirrigação; tratamento T4 - fertirrigação usando a solução 

nutritiva de reuso com aplicação de fração de lixiviação de 20%, Goiânia, 

2014 
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5.3.8 Frutos com defeitos 

 

Os tratamentos influenciaram o número de frutos com podridão apical, 

enquanto os números de frutos rachados e frutos muito pequenos (frutos com menos de 5 

g) não foram influenciados pelos tratamentos (Tabela 5.10). Em média, 25,51% do total de 

frutos apresentaram defeitos e foram classificados como não comerciais. A taxa de 

ocorrência de frutos rachados (35,55 frutos planta
-1

), equivalendo a 19,82% do total de 

frutos, foi maior quando comparada a dos outros defeitos (0,12% para frutos com podridão 

apical e 0,35% para frutos muito pequenos) e, consequentemente, foi a causa que mais 

influenciou a perda de frutos não comerciais.  

 

Tabela 5.10. Resumo da análise de variância das médias de números de frutos rachados, 

frutos com podridão apical e frutos muito pequenos de tomateiro cultivado 

em experimento com diferentes técnicas de fertirrigação, Goiânia, 2014 

Fator GL 

Quadrado médio do resíduo 

Nº de frutos 

rachados 

(frutos planta
-1

) 

Nº de frutos 

com podridão apical 

(frutos planta
-1

) 

Nº de frutos 

muito pequenos 

(frutos planta
-1

) 

Bloco 4 144,48 17,73 14,28 

Tratamento 3 127,33 39,55 ** 148,27 

Resíduo 72 362,03 8,33 76,48 

Total 79 - - - 

Média - 36,55 2,18 6,70 

Desvio padrão - 12,50 0,99 3,10 

CV¹ (%) - 34,20 45,52 46,26 

¹ Coeficiente de variação 

 

A rachadura é uma anormalidade indesejável porque compromete a aparência 

do fruto e é uma porta de entrada para fungos e bactérias fitopatogênicos (Alvarenga, 

2013). As rachaduras podem ser do tipo radial ou concêntrico (Figura 5.18), e ocorrem 

próximo ao pedúnculo do fruto. De acordo com o este autor, esta anormalidade é 

provocada principalmente por desbalanceamento hídrico e variações bruscas de 

temperatura. A falta de água durante o período de formação do fruto faz cessar o seu 

crescimento. Quando retorna o fornecimento de água, o crescimento do fruto é induzido 

novamente, entretanto, a película do tomate não acompanha a sua expansão rápida e se 

rompe. Efeito similar ocorre com variações bruscas de temperatura. Isso explica a alta 

incidência de rachaduras verificadas nos frutos, pois durante a condução do experimento, 
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houve algumas quedas de energia, o que paralisava o bombeamento das soluções nutritivas 

e a temperatura da casa de vegetação se elevava. Desta forma, as rachaduras ocorreram de 

forma generalizada nos frutos e não sofreu influência da aplicação dos tratamentos nas 

plantas. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5.18. Rachadura radial (a) e rachadura concêntica (b) em frutos de minitomates 

cultivados em experimento com diferentes técnicas de fertirrigação, 

Goiânia, 2014 

 

A ocorrência de podridão apical (Figura 5.19) foi maior nos frutos colhidos em 

plantas que receberam os tratamentos T1 e T4 (Figura 5.20), indicando que o aumento da 

salinidade da solução do substrato e por consequência a redução da absorção de cálcio pela 

planta, pode ter contribuído para aumentar a incidência dessa doença, pois a podridão 

apical no fruto é sintoma de uma desordem de origem fisiológica provocada pela 

deficiência de cálcio na extremidade distal do fruto (Silva & Giordano, 2000).  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.19. Podridão apical em minitomates verde (a) e maduro (b) cultivados em 

experimento com diferentes técnicas de fertirrigação, Goiânia, 2014 
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Outros fatores não observados no experimento e que podem aumentar a 

incidência dessa doença fisiológica é a baixa disponibilidade de Ca no meio de 

crescimento, a disponibilidade elevada de N, K, Mg ou Na, o uso de nitrogênio na forma 

amoniacal, o excesso ou falta de umidade, e a susceptibilidade da cultivar (Martinez et al., 

1997; Silva & Giordano, 2000). 

 

Figura 5.20. Teste de Tukey (p<0,05) aplicado aos valores médios de número de frutos de 

tomate com podridão apical cultivados em experimento com diferentes 

técnicas de fertirrigação, Goiânia, 2014 

 

 

5.3.9 Qualidade de frutos 

 

a) Características morfológicas 

 

As características morfológicas dos frutos colhidos na fase de plena maturação 

dos frutos (89 DAT) e os parâmetros de cor não foram influenciadas pelos tratamentos 

(Tabelas 5.11 e 5.12). Tanto as características morfológicas quanto a coloração dos frutos 

colhidos estão dentro das faixas aceitáveis para comercialização dos minitomates tipo 

grape (Alvarenga, 2013; Cunha et al., 2014; Vieira et al., 2014). Ressalta-se que entre 

essas características a cor é o atributo mais importante para orientar o consumidor na 
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escolha para compra, quando os frutos de tomate são comercializados em embalagens 

transparentes fechadas (Luiz, 2005). Portanto baseando-se apenas nessas informações, o 

reuso da solução nutritiva, pode ser uma boa alternativa para promover o aumento da 

lucratividade do agricultor. 

 

Tabela 5.11. Resumo da análise de variância dos valores médios de massa, comprimento e 

diâmetro dos frutos e da relação entre comprimento e diâmetro dos frutos 

colhidos na época de plena maturação dos frutos de tomate (89 DAT) 

cultivados em experimento com diferentes técnicas de fertirrigação, 

Goiânia, 2014 

Fator GL 

Quadrado médio do resíduo 

Massa dos frutos Compr. dos frutos Diâm. dos frutos 
Compr./diâm dos frutos 

(g) (mm) (mm) 

Bloco 4 7,36 1,47 4,15 0,005 

Tratamento 3 2,44 1,52 0,56 0,003 

Resíduo 72 5,18 6,44 3,53 0,003 

Total 79 - - - - 

Média - 13,75 33,38 25,17 1,33 

Desvio padrão - 2,28 2,45 1,86 0,05 

CV (%) - 16,56 7,34 7,38 3,95 
1
 Coeficiente de variação. 

 

 

Tabela 5.12. Resumo da análise de variância dos valores médios dos componentes da 

coloração L*, a* e b* e resistência da casca à penetração em frutos de 

tomate colhidos na época de plena maturação (89 DAT) cultivados em 

experimento com diferentes técnicas de fertirrigação, Goiânia, 2014 

Fator GL 
Quadrado médio do resíduo 

Fator L* Fator a* Fator b* Fator DE* Resistência da casca (N) 

Bloco 4 0,00034 * 0,02310 ** 0,0978 ** 0,0969 ** 0,98 

Tratamento 3 0,00011 0,00052 0,0034 0,0035 1,96 

Resíduo 72 0,00011 0,00027 0,0012 0,0012 2,55 

Total 79 - - - - - 

Média - 13,75 33,38 25,17 1,33 12,98 

Desvio padrão - 2,28 2,45 1,86 0,05 1,57 

CV¹ (%) - 16,56 7,34 7,38 3,95 12,10 
1
 Coeficiente de variação. 

 

b) Qualidades organolépticas 

 

Dentre as características organolépticas dos frutos de minitomate, o teor de 

sólidos solúveis foi a única variável influenciada pelos tratamentos (Tabela 5.13).  
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Tabela 5.13. Resumo da análise de variância dos valores médios da acidez total, do teor de 

sólidos solúveis (o
Brix) e pH dos frutos colhidos na época de plena maturação 

dos frutos de tomate (89 DAT) cultivados em experimento com diferentes 

técnicas de fertirrigação, Goiânia, 2014 

Fator GL 

Quadrado médio do resíduo 

Acidez titulável (%) Sólidos solúveis (
o
Brix) 

pH 
(%) (

o
Brix) 

Bloco 4 0,01276 ** 0,1967 ** 0,00341 

Tratamento 3 0,00156 0,4603 ** 0,00137 

Resíduo 72 0,00073 0,0210 0,00137 

Total 79 - - - 

Média - 0,57 5,59 3,89 

Desvio padrão - 0,04 0,24 0,04 

CV (%) - 7,04 4,20 1,09 
1
 Coeficiente de variação. 

 

As aplicações dos tratamentos T1 e T4 resultaram na produção de frutos com 

maior teor de sólidos solúveis (5,82 e 5,65 ºBrix) (Figura 5.21). Entretanto, esses valores 

foram um pouco inferiores ao normalmente encontrados para a maioria das cultivares de 

tomate tipo grape, maior que 6 ºBrix (Alvarenga, 2013). 

Os valores médios de acidez titulável (0,57%) e pH (3,89) compreenderam 

dentro da faixa ideal para a comercialização de minitomates, que para acidez titulável é em 

torno de 0,40% (Vieira et al., 2014) e pH  é de 3,7 a 4,5 (Giordano et al., 2000). Ressalta-

se que a acidez titulável, pH e teor de sólidos solúveis são indicadores de qualidade 

empregados para avaliar os alimentos no período pós colheita (Chitarra & Chitarra, 2005). 

Esses indicadores definem o nível de aceitação de um produto pelo consumidor, pois frutos 

excessivamente ácidos ou com baixo pH são geralmente menos aceitos pelo consumidor 

(Borguini, 2002). 

O teor de sólidos solúveis reflete a doçura do fruto e indica o grau de 

maturidade ou amadurecimento do fruto (Vieira et al., 2014). Aproximadamente 65% dos 

sólidos solúveis totais são constituídos por sacarose, glicose e frutose que se acumulam na 

fase final da maturação (Lourenço, 2011). A característica diferencial dos minitomates, 

especialmente do tipo grape, é quanto à baixa acidez e ao alto teor de sólidos solúveis 

(Alvarenga, 2013). 
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Figura 5.21. Teste de Tukey (p<0,05) aplicado a valores médios dos teores de sólidos 

solúveis em frutos de tomate cultivados em experimento com diferentes 

técnicas de fertirrigação, Goiânia, 2014 

 

 

5.4 CONCLUSÕES 

 

a) Os manejos de fertirrigação testados não influenciam o desenvolvimento vegetativo 

do tomateiro, número e massa de frutos por planta, rachadura em frutos, acidez 

titulável e pH da polpa do tomate e as características morfológicas dos frutos 

(comprimento e diâmetro); 

b) O uso da solução nutritiva padrão com fração de lixiviação de 20% (tratamento T1) 

e o reuso da solução percolada, também com fração de lixiviação de 20% 

(tratamento T4), proporcionam maior produção comercial, maior teor de sólidos 

solúveis na polpa e maior incidência de podridão apical em minitomates; 

c) É possível reutilizar a solução nutritiva no cultivo em substrato do tomateiro 

corrigindo-se diariamente a condutividade elétrica da solução. 
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6 CONCLUSÕES GERAIS 
 

a) O sistema de automação para o controle da fertirrigação usando controlador lógico 

programável e sensores Irrigas
®
 funciona eficientemente, não apresentando 

problemas de mau funcionamento, além de apresentar baixo custo quando 

comparado aos controladores comerciais; 

b) Os manejos de fertirrigação testados não influenciam o desenvolvimento vegetativo 

do tomateiro, número e massa de frutos por planta, rachadura em frutos, acidez 

titulável e pH da polpa do tomate e as características morfológicas dos frutos 

(comprimento e diâmetro); 

c) O uso da solução nutritiva padrão com fração de lixiviação de 20% (tratamento T1) 

e o reuso da solução percolada, também com fração de lixiviação de 20% 

(tratamento T4), proporcionam maior produção comercial, maior teor de sólidos 

solúveis na polpa e maior incidência de podridão apical em minitomates; 

d) É possível reutilizar a solução nutritiva no cultivo em substrato do tomateiro 

corrigindo-se diariamente a condutividade elétrica da solução. 

 

 


