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RESUMO 

A produção agrícola tem passando por grandes transformações, com a estruturação de cadeias 

e a modernização de processos. A produção de tomates demanda tecnologia em constante 

evolução e conhecimentos específicos. No Estado do Rio de Janeiro, que tem a totalidade da 

produção voltada para o consumo in natura, tem grande importância econômica para vários 

munícipios, onde esta cultura é a principal atividade econômica. Para manter os elevados níveis 

de produtividade, os agricultores devem implementar um rigoroso controle da nutrição, pois, 

em caso de deficiência, pode haver comprometimento em sua produção final e rendimento do 

cultivo. Este trabalho teve por objetivo avaliar o uso do aparelho glicosímetro como método 

rápido para avaliar o estádio nutricional da cultura e auxiliar na tomada de decisão para a 

aplicação de novas adubações de cobertura. O experimento foi realizado em uma estufa agrícola 

do tipo arco, no município de Tanguá-RJ, no período de março a agosto de 2016. O 

delineamento experimental foi do tipo blocos ao acaso, com cinco blocos e cinco repetições, 

utilizando seis plantas por parcela experimental. Foram avaliadas as leituras do glicosímetro de 

amostra do suco foliar de plantas de tomateiro, tratadas com cinco concentrações de 

macronutrientes (NPK), utilizando a solução de Hoagland com padrão e em concentrações 

decrescentes (100%; 80%; 60%; 40% e 20%). Coletaram-se folhas maduras para realização das 

análises foliares em laboratório, visando comparar com os resultados de campo. Os resultados 

obtidos foram submetidos à análise de variância e comparação de média pelo teste de Tukey, a 

5% de probabilidade. Como conclusões desse estudo, constatou-se em relação ao uso do 

glicosímetro, nas condições estudadas, apresentou uma resposta entre as suas leituras e o estado 

nutricional, o que refletiu na produção dos frutos, indicando que o glicosímetro pode ser um 

potencial indicador da condição nutricional, e que são necessários mais estudos para explorar 

as respostas apresentadas para validar a sua utilização. 

 

Palavras-chave: Biossensor; Nutrição; Diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Agricultural production has undergone major transformations, with the structuring of chains 

and the modernization of processes. The cultivation of tomatoes is a culture that demands 

technology in constant evolution and specific knowledge. In the State of Rio de Janeiro, which 

has the totality of production destined to in natura consumption, it has great economic 

importance for several municipalities, where this culture is the main economic activity. In order 

to maintain high levels of productivity, farmers must implement strict control of nutrition 

because, in case of deficiency, there may be compromise in their final production and yield of 

the crop. The objective of this work was to evaluate the use of the glucometer apparatus as a 

rapid method to evaluate the nutritional status of the crop and to assist in the decision making 

for the application of new cover fertilizations. The experiment was carried out in an arc-type 

agricultural greenhouse, in the municipality of Tanguá-RJ, from March to August 2016. The 

experimental design was a randomized block design with five blocks and five replications, 

using six plants per plot experimental. The foliar leaf glycerometer readings of tomato plants 

treated with five concentrations of macronutrients (NPK) were evaluated using Hoagland's 

standard solution and in decreasing concentrations (100%, 80%, 60%, 40% and 20%). Mature 

leaves were collected for the accomplishment of the foliar analyzes in the laboratory, in order 

to compare with the field results. The results were submitted to the analysis of variance and 

mean comparison by Tukey test, at 5% probability. As conclusions of this study, it was verified 

regarding the use of the glucometer, under the conditions studied, presented a response between 

its readings and the nutritional status, which reflected in the fruit production, indicating that the 

glucometer may be a potential indicator of the condition Nutritional status, and that more 

studies are needed to explore the responses presented to validate their use. 

 

Keywords: Biosensor; Nutrition; Diagnosis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O setor produtivo agrícola passa por rápido processo de mudanças com a estruturação 

de suas cadeias, a modernização de seus processos e a utilização de novas tecnologias, causando 

impactos socioeconômicos e ambientais. A cultura do tomateiro demanda tecnologia em 

constante evolução e conhecimentos específicos para o seu cultivo. Por esta razão, o agricultor 

menos capacitado e informado encontra dificuldades para produzir satisfatoriamente 

(INCAPER, 2010). 

A produção brasileira de tomates para a safra de 2016 foi de, aproximadamente, 3,7 

milhões de toneladas colhida em uma área de 58.548 ha. O Brasil se destaca como oitavo 

produtor mundial deste fruto e o décimo primeiro em termos de produtividade, com cerca de 

55 t ha-1, o que demonstra a importância da cultura do tomate no contexto nacional e 

internacional. Considerando-se o panorama nacional, têm-se o estado de Goiás como o maior 

produtor com uma área colhida de 11.997 ha, e produção de 978.258 toneladas, seguido de 

Minas Gerais, São Paulo, Bahia e o Rio de Janeiro (IBGE, 2016). 

A produtividade média de tomates no Rio de Janeiro está em 73,4 t ha-1, acima da média 

nacional, abrangendo uma área de 2.532 ha, respondendo por 4,3% da área plantada nacional e 

com produção de 185.889 toneladas. Considerando o Estado do Rio de Janeiro, a totalidade da 

produção voltada para consumo in natura tem grande importância econômica para vários 

municípios do Estado, que tem esta cultura como principal atividade econômica (IBGE, 2013). 

É importante frisar que o cultivo do tomate é bastante dispendioso, tendo no custo da 

adubação uma das suas principais variáveis. No ano de 2016, o custo médio por hectare com 

fertilizantes (via solo e foliar, além de corretivos), foi de R$ 13.862,40 ou R$ 1,26/planta, 

representando cerca de 13% do custo total do cultivo. Por vezes, o produtor recorre à correção 

nutricional de forma preventiva e programada para evitar problemas, o que resulta em aplicação 

foliar ou no solo, muitas vezes desnecessária, onerando o custo de produção (HF BRASIL, 

2016). 

Para manter os elevados níveis de produtividade, os agricultores devem implementar 

um rigoroso controle da nutrição desta cultura, pois, em caso de deficiência durante o período 

vegetativo1, poderá haver comprometimento em sua produção final e rendimento do cultivo 

(MAKISHIMA & CARRIJO, 1998).  No entanto, durante o ciclo de desenvolvimento da planta, 

                                                 
1 Período que se inicia com a formação de 6 a 11 folhas abaixo da 1ª inflorescência. 
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as recomendações técnicas orientam a realizações de adubações pré-programadas, o que pode 

ocasionar desequilíbrio nutricional, devido à deficiência ou excesso de nutrientes, afetando a 

produtividade da cultura e aumentando a suscetibilidade a pragas e doenças. Na maioria das 

vezes, devido aos custos e ao tempo de realização das análises, os técnicos realizam o 

diagnóstico desses desequilíbrios apenas de forma visual, ao invés de uma análise química do 

solo ou da planta (CARRIJO & HOCHMUTH, 2000). 

É preciso entender que o estudo da adubação e de suas relações com a fertilidade do 

solo é realizado com material biológico, sujeito às influências de inúmeros fatores que afetam 

o desenvolvimento das plantas. Embora os nutrientes percorram um ciclo contínuo por todos 

os organismos, eles entram na biosfera predominantemente pelos sistemas de raízes das plantas, 

assim, as plantas, de certo modo, agem como “mineradoras” da crosta terrestre (TAIZ et al., 

2017). As plantas obtêm os nutrientes minerais (macro e microelementos) do solo, por meio da 

absorção pelas raízes. Essa absorção se dá por meio de três processos: interceptação radicular, 

fluxo de massa e difusão, e depende, antes de mais nada, da existência desses nutrientes ou de 

sua disponibilidade (VAN RAIJ, 2011).  

Neste contexto, há a necessidade de tecnologias mais versáteis e economicamente 

viáveis para o rápido diagnóstico nutricional das plantas, permitindo que o produtor rural corrija 

as deficiências somente quando necessário, gerando ganhos em produtividade e redução no uso 

de insumos, em comparação a aplicação de adubações pré-programadas. Ademais, favorece a 

sociedade como um todo, pois a aplicação excessiva de adubos minerais pode causar poluição 

de solos e mananciais, como a eutrofização dos corpos d’água, situação está já observada em 

várias regiões produtoras, além de reduzir os custos de produção melhorando as chances de 

sucesso no empreendimento agrícola (GUIMARÃES et al., 1998). 

Entretanto há uma carência de pesquisa e desenvolvimento de equipamentos para rápida 

análise nutricional em vegetais. Assim o presente trabalho visa utilizar um biossensor comercial 

(glicosímetro) como possível ferramenta para o diagnóstico do estado nutricional da cultura do 

tomateiro. 
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1.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente trabalho visa estudar a aplicabilidade do glicosímetro, utilizado para 

acompanhamento do nível de glicose no sangue humano, como ferramenta preliminar de 

avaliação nutricional de plantas de tomateiro (Solanum lycopersicum L.). A hipótese é que sob 

estresse nutricional, as plantas têm uma produção de fotoassimilados diferente das plantas bem 

nutridas. Neste trabalho pretende-se verificar se o glicosímetro responde às diferenças de 

produção de açucares induzidas pelo desbalanço nutricional. Em caso positivo, poderia 

justificar o uso do aparelho, desde que se estabeleça uma correlação entre a leitura apresentada 

no glicosímetro e o teor de um determinado elemento ou com uma deficiência visual. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Correlacionar as leituras do glicosímetro com os diferentes níveis de solução nutritiva 

de Hoagland & Arnon (1950); 

 Avaliar a produtividade (kg de tomate/unidade de tomateiro) e sua possível correlação 

com as leituras do dispositivo glicosímetro; 

 Avaliar o estádio nutricional de plantas de tomateiro utilizando análises foliares. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 TOMATE (Solanum lycopersicum, L.) 

 

O tomateiro (Solanum lycopersicum, L.) tem como seu centro de origem a cordilheira 

dos Andes na América do Sul, na extensão compreendida entre o Equador e Peru, até a porção 

norte do Chile. A sua domesticação aconteceu no México e, posteriormente, foi levado para a 

Europa e de lá distribuído para várias partes do mundo. No Brasil, a introdução ocorreu no 

século XIX, por imigrantes europeus, sendo que a sua difusão e incremento no consumo 

ocorreram após a primeira Guerra Mundial, por volta de 1930 (ALVARENGA, 2004). 

No contexto do Estado do Rio de Janeiro, o tomate é a hortaliça de maior expressão 

social e econômica, com uma área anual cultivada de 2.278,51 ha, com uma produtividade 

média de 66,1 t ha-1, movimentando aproximadamente 260 milhões de reais. Esta produção visa 

atender exclusivamente o consumo in natura e tem grande potencial para expandir-se, visto a 

proximidade dos grandes centros consumidores, possuindo um papel de destaque na atividade 

econômica de diversos municípios fluminenses, proporcionando excedentes exportáveis 

(EMATER RIO, 2015).  

A área cultivada com tomate, para o ano agrícola de 2015, ocupava apenas 1,6% da área 

total cultivada no Estado, porém apresenta-se muito mais dinâmica no que tange à diversidade 

de relações estabelecidas em seu interior, além dos recursos técnicos utilizados para viabilizar 

a sua produção (EMATER RIO, 2015). Isso ratifica o que Carmo & Guerini (2004, p. 1) 

afirmam em relação aos empreendimentos hortícolas no Estado que utilizam “[...] reduzido 

tamanho da área ocupada, porém intensivamente utilizada, tanto no espaço quanto no tempo”. 

Neste cultivo predomina a economia de base familiar associada as parcerias agrícolas, 

pois cerca de 80% das propriedades são consideradas pequenas (área inferior a 50 ha). A cultura 

exige tratos culturais diários e intensivos, sendo que uma pessoa bem treinada consegue tratar 

de cerca de 3 mil plantas e para a condução de um hectare, onde são cultivadas 12.000 plantas, 

são alocados na média, quatro trabalhadores rurais, o que gera uma grande importância social 

para os municípios produtores do Estado. O cultivo do tomate destaca-se como uma atividade 

tradicional, com a utilização de duas épocas distintas para o plantio: o “verão”, realizado nas 

regiões montanhosas de Teresópolis, Nova Friburgo e Sumidouro, e o “inverno”, realizado nas 

regiões de cota menores, destacando-se Paty do Alferes e São José de Ubá, como os maiores 

produtores para esta época de cultivo (EMATER RIO, 2015). 
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A sobrevivência da pequena produção está intimamente relacionada a uma prática 

menos danosa ao ambiente. Levando-se em consideração a valorização crescente do fator de 

produção terra, a progressiva degradação do solo, o aumento nos custos dos insumos e a baixa 

remuneração dos produtos, percebe-se que a sustentabilidade do setor está comprometida. A 

esses agricultores resta a busca de um produto diferenciado que seja valorizado pelo 

consumidor e lhe proporcione sobreviver com dignidade (INCAPER, 2010). Assim, o aumento 

da procura por alimentos produzidos em bases sustentáveis2, tem despertado o interesse da 

pesquisa, visando, principalmente, o aumento da produção com a utilização de tecnologias que 

possam minimizar o impacto ambiental dos cultivos agrícolas (MACEDO, 2016). 

No contexto geral, o tomateiro pode ser cultivado em uma grande faixa de altitude, 

variando do nível do mar até 2000 metros de altitude, sendo, portanto, uma planta que se 

desenvolve dentro de uma grande faixa de variação de temperatura. Entretanto, para que ocorra 

uma adequada polinização, e consequentemente, alta produtividade de frutos, a faixa ideal de 

temperaturas é de 18 ± 4ºC, durante a noite, e de 27 ± 4ºC durante o dia. Cabe ressaltar que as 

cultivares de tomateiro têm graus diferentes de tolerâncias as temperaturas, visto que condições 

extremas de temperaturas podem provocar problemas de maturação irregular de frutos, 

abortamento, rachaduras e frutos ocos (LOPES et al., 1998). 

Considera-se como ideal para aumento da produtividade e redução dos problemas 

fitossanitários, uma condição climática com umidade relativa em torno de 50% a 70% e 

temperatura ótima entre 21º e 25ºC. Alta umidade associada a temperaturas amenas podem 

favorecer o aparecimento de fitopatógenos, afetando o desenvolvimento das plantas e a 

produtividade, além de reduzir a transpiração e absorção de nutrientes. Já a baixa umidade e 

altas temperaturas podem levar ao abortamento floral por inviabilização da polinização (LOPES 

et al., 1998). O tomateiro é praticamente insensível ao fotoperíodismo, desenvolvendo-se bem, 

tanto em dias curtos como em dias longos. Porém, na prática, as lavouras instaladas na 

primavera-verão podem apresentar uma produtividade maior em relação às lavouras de outono-

inverno (MORAES, 1997). 

O tomateiro emite inflorescências continuamente durante o ciclo de vida, apresentando 

comportamento perene, apesar de, comercialmente, ser explorado como planta anual. Além do 

                                                 
2 O sistema de produção de Tomate em Cultivo Sustentável – Tomatec engloba os conceitos de sustentabilidade 

ambiental, no que se refere às práticas de conservação do solo e da água, de eficiência no uso da água e de 

fertilizantes minerais, na condução vertical do tomate, no manejo de pragas e doenças (MIP) e na proteção física 

dos frutos via ensacamento das pencas. A aplicação desses seis princípios agronômicos viabiliza uma produção de 

tomate economicamente viável, ambientalmente segura na qual a tecnologia contribui para diminuir os riscos à 

saúde, tanto do agricultor, quanto dos consumidores finais, ofertando um fruto saudável e com qualidade em um 

dos alimentos mais presentes na dieta da população (MACEDO, 2016). 
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fator genético, os fatores que envolvem o ambiente como a luz e a temperatura, os suprimentos 

nutricionais e de água, além dos tratos culturais, são os fatores que mais limitam a produtividade 

da cultura (CARRIJO et al., 1996).  

  

2.2 FISIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E NUTRIÇÃO 

 

A base material e energética para a vida na Terra foi criada por meio da atividade 

fotossintética dos organismos autotróficos. Produtos finais da fotossíntese são o oxigênio e o 

carbono assimilado, sendo ambos importantes para todos os organismos vivos. O oxigênio 

tornou-se condição prévia para a respiração, enquanto que os carboidratos tornaram-se 

substratos universais para a respiração, a estruturação e o armazenamento, tornando-se o ponto 

de partida para diferentes vias metabólicas (DE ALCANTARA & REIS, 2008). 

As plantas necessitam de 18 elementos químicos para o crescimento, sendo eles: 

carbono (C), hidrogênio (H), oxigênio (O), fósforo (P), potássio (K), nitrogênio (N), enxofre 

(S), cálcio (Ca), ferro (Fe), magnésio (Mg), boro (B), manganês (Mn), sódio (Na), cobre (Cu), 

zinco (Zn), Níquel (Ni), molibdênio (Mo) e cloro (Cl), podendo ser obtidos a partir do ar, da 

água, da mineralização das rochas, da reciclagem da matéria orgânica e de fertilizantes 

orgânicos e minerais (TAIZ et al., 2017). Os nutrientes podem ser classificados em três grupos 

distintos, em função da redistribuição no interior das plantas, sendo eles: os móveis (NO3-, 

NH4+, P, K e Mg), os de moderada mobilidade (S, Mn, Fe, Zn, Cu, Mo) e os imóveis (Ca e B) 

(FURLANI et al., 1999). 

A chave para uma gestão bem-sucedida de um programa de adubação consiste em 

assegurar concentrações adequadas de todos os nutrientes ao longo do ciclo de vida da cultura. 

Um balanço inadequado de qualquer nutriente resulta em queda de desempenho da cultura, 

além de comprometer a produção, causando prejuízos econômicos e impactando nos recursos 

hídricos, por poluírem o meio ambiente (HOCHMUTH & HOCHMUTH, 2001). 

De acordo com Carrijo et al. (1999), a água é um dos fatores mais importantes para a 

produção das culturas. Além da sua participação na constituição celular e nos diversos 

processos fisiológicos na planta, ela está diretamente relacionada aos processos de absorção de 

nutrientes e resfriamento da superfície vegetal. Todos os processos fisiológicos da célula são 

direta ou indiretamente afetados pelo fornecimento de água. Ou seja, as atividades metabólicas 

e o crescimento celular estão associados ao teor de água no protoplasma. A água tem diversas 

funções dentro da planta, porém as mais importantes são as seguintes: constituinte do 
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protoplasma, solvente de substâncias, reagente e produto, manutenção de estruturas 

moleculares, manutenção de turgidez (turgescência) e termorreguladora, relacionando-se de 

forma estreita com a disponibilidade de nutrientes e as desordens fisiológicas. 

A temperatura e a intensidade luminosa influenciam diretamente a disponibilidade de 

fotoassimilados. Quanto maior for a disponibilidade de fotoassimilados, bem como da atividade 

da enzima sacarose sintase, mais rápido será o desenvolvimento vegetativo e menor será o 

tempo para a floração (WIEN, 1997). De acordo com Wien (1997) e Incaper (2010) a transição 

floral é controlada por um simples gene que induz o florescimento. A expressão do gene é 

fortemente influenciada pelas condições do ambiente como a luminosidade e a temperatura, 

bem como a interação destes. Ainda de acordo com estes autores, a concentração e CO2, a 

disponibilidade de água e de nutrientes parecem exercer menor influência na transição floral. 

As folhas iniciais, abaixo da 1ª inflorescência, têm papel fundamental, pois cumprem a 

função de fornecer assimilados para suportar os drenos (inflorescência, frutos, ápice caulinar e 

sistema radicular). Sua importância aumenta à medida que as plantas se tornam mais precoces, 

pois se forem formadas poucas folhas antes da iniciação floral, o suprimento de fotoassimilados 

poderá ser insuficiente para suportar aos drenos (WIEN, 1997). 

Durante o desenvolvimento vegetal, os órgãos que possuem balanço positivo de 

fotoassimilados, como as folhas fotossinteticamente ativas são conhecidas como fonte. Uma 

parte destes fotoassimilados produzidos são utilizados para a manutenção da atividade 

fisiológica da própria folha, mas parte é exportado para outros órgãos como folhas e frutos em 

desenvolvimento, meristemas e raízes, que importam estes fotoassimilados para serem 

utilizados para crescimento ou armazenados sob a forma de amido ou açúcares. Estes órgãos 

são conhecidos como dreno, respectivamente (PELUZIO et al., 1999). De modo geral, a 

máxima absorção diária dos nutrientes coincide com a fase inicial da frutificação. Nesse período 

ocorre o estabelecimento de uma força mobilizadora de nutrientes e assimilados, devido ao 

aumento da atividade metabólica, associada à atividade hormonal e a divisão e crescimento 

celular (TAIZ et al., 2017). 

Plantas de tomateiro cultivado sob condições de estresse, podem apresentar queda de 

botões florais. As causas mais comuns para a baixa frutificação são os extremos de temperatura, 

a baixa umidade relativa do ar e a irradiância insuficiente, pois reduzem a quantidade e a 

qualidade do pólen, provocando ainda má formação do óvulo e das estruturas florais. As 

deficiências de nutrientes podem causar problemas com suprimento inadequado de carboidratos 

aos drenos, outro fator importante na abscisão do botão floral, e provocar o desbalanço de 

reguladores de crescimento (WIEN, 1997). 
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Segundo Pimentel (1998) existe uma regulação dos produtos finais da fotossíntese e do 

tamanho do dreno sobre a atividade. Se a capacidade de acumulação de carboidratos no dreno 

é pequena, ocorrerá acumulação dos carboidratos de transporte na fonte (folha) reduzindo a 

atividade fotossintética. No caso inverso, com o aumento do tamanho do dreno, aumenta a 

atividade fotossintética da fonte. 

A competição entre os drenos é importante para a produtividade e a qualidade do fruto 

colhido. Em tomateiro, o primórdio da inflorescência pode abortar se o fornecimento de 

fotoassimilados for suficiente somente para os meristemas vegetativos da parte aérea e raiz. A 

prioridade de dreno durante a fase reprodutiva do tomateiro é direcionar os fotoassimilados para 

as folhas jovens em detrimento da inflorescência. Na fase de frutificação, a prioridade é para os 

frutos em relação as folhas jovens, a qual é prioridade em relação a inflorescência, sendo por 

último as raízes (PIMENTEL, 1998). 

Os fotoassimilados produzidos por uma folha podem ser translocados para qualquer 

ponto de crescimento ou acumulação, dependendo das condições da planta. Como os frutos são 

drenos metabólicos fortes, eles são translocados preferencialmente para estes órgãos. A relação 

fonte/dreno pode influenciar variações na produtividade total por planta, bem como no tamanho 

e massa individual dos frutos (PELUZIO et al., 1999). 

Os elementos nutrientes minerais que compõem as plantas desempenham, basicamente, 

três tipos de funções: estrutural, constituinte de moléculas de enzimas e coenzimas, ou 

ativadores enzimáticos. O nutriente classificado como de função estrutural é aquele que faz 

parte da constituição de moléculas da estrutura das organelas, células, tecidos e órgãos das 

plantas. Desse modo, ocorrendo escassez desse elemento, a planta pode vir a sofrer má 

formação e não se desenvolver adequadamente (CAZETTA et al., 2010). 

 A falta de nutriente constituinte de enzimas e coenzimas poder causar a redução do teor 

daquela enzima, acúmulo do substrato e diminuição do produto da reação catalisada. Por sua 

vez, a deficiência de um nutriente com função de ativador enzimático, não resultaria em redução 

do teor da enzima, mas, mesmo assim, poderia ocorrer o acúmulo de substrato e diminuição do 

produto da reação, uma vez que a enzima, mesmo presente, estaria pouco ativa na planta. De 

qualquer maneira, a falta de qualquer elemento essencial, independentemente de sua função, 

causa diminuição do desempenho vegetal e menor produtividade agrícola. A deficiência de um 

nutriente com a função de ativador enzimático, provoca distúrbios nas reações de oxirredução 

essenciais à fotossíntese e síntese de clorofila (CAZETTA et al., 2010). 
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O nitrogênio é o elemento mineral que as plantas requerem em maior quantidade, sendo 

constituinte de vários componentes celulares vegetais, incluindo a clorofila, aminoácidos e 

ácidos nucleicos. Sua deficiência provoca clorose nas folhas, sobretudo nas mais velhas, 

próximo à base da planta. Esta deficiência pode produzir plantas com caules pronunciadamente 

delgados e frequentemente lenhosos. Este caráter pode ser devido ao acúmulo de carboidratos 

em excesso, que não foram utilizados na síntese de aminoácidos ou de outros compostos 

nitrogenados. Estes também podem também ser empregados na síntese de antocianina, levando 

a acumulação deste pigmento. Essa condição revela-se pela coloração púrpura de folhas, 

pecíolos e caules de plantas com deficiência de nitrogênio, como em tomateiro e algumas 

variedades de milho (TAIZ et al., 2017). 

O fósforo é crucial no metabolismo das plantas, desempenhando papel importante na 

transferência de energia da célula, na respiração e na fotossíntese. É também componente 

estrutural dos ácidos nucléicos de genes e cromossomos, assim como de muitas coenzimas, 

fosfoproteínas e fosfolipídeos. As limitações na disponibilidade de fósforo no início do ciclo 

vegetativo podem resultar em restrições no desenvolvimento, das quais a planta não se recupera 

posteriormente, mesmo aumentando o suprimento de fósforo a níveis adequados. O suprimento 

adequado de fósforo é, pois, essencial desde os estádios iniciais de crescimento da planta. 

Sintomas característicos da deficiência de fósforo incluem o crescimento atrofiado da planta 

inteira e uma coloração verde escura nas folhas, que podem ser malformadas e com pequenas 

manchas necróticas, caules delgados (mas não lenhosos) e a morte das folhas mais velhas. A 

maturação também pode ser retardada (GRANT et al., 2001) 

O potássio, presente nas plantas como cátion K+, desempenha um papel importante na 

regulação do potencial osmótico das células vegetais, atuando também como ativador de 

enzimas responsáveis pela respiração e a fotossíntese. Os sintomas mais visíveis da deficiência 

de potássio é a clorose em manchas ou marginal, que depois evolui para necrose. Como o 

potássio pode ser remobilizado para folhas mais jovens, estes sintomas aparecem inicialmente 

nas folhas mais maduras da base da planta. (TAIZ et al., 2017). 

Cerca de 60% do cálcio celular encontra-se localizado na parede celular (lamela média), 

onde exerce a função estabilizante, o que pode influir na textura, na firmeza e na maturação dos 

frutos (HANSON et al., 1993). Em frutos, o efeito do cálcio tem recebido muita atenção, visto 

que as aplicações deste cátion promovem o retardamento da maturação e da senescência 

(KLAUS, 2007), mediante a diminuição da respiração e da produção de etileno no complexo 

membrana-parede celular, assim como no controle de distúrbios fisiológicos e na manutenção 

da qualidade do produto final e na sua capacidade de armazenamento depois da colheita. Os 
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sintomas característicos da deficiência de cálcio incluem necroses de regiões meristemáticas 

jovens, como ápices de raízes e folhas jovens ou formação de frutos com podridão apical (TAIZ 

& ZEIGER, 2004). 

Em células vegetais, os íons magnésio têm um papel específico na ativação de enzimas 

envolvidas na respiração e a síntese de DNA e RNA. O magnésio é também parte estrutural do 

anel da molécula de clorofila. Um sintoma característico da deficiência de magnésio é a clorose 

entre as nervuras foliares, ocorrendo primeiro em folhas mais velhas, por causa da mobilidade 

desse cátion. Esse padrão de clorose ocorre porque a clorofila nos feixes vasculares permanece 

inalterada em períodos mais longos do que aquela nas células entre os feixes (TAIZ et al., 2017). 

O enxofre é encontrado em certos aminoácidos e é um constituinte de várias coenzimas 

e vitaminas, como a coenzima A,S-adenosilmetionina, biotina, vitamina B1 e ácido pantotênico, 

que são essenciais para o metabolismo. Os principais sintomas da deficiência de enxofre são 

similares aos da deficiência de nitrogênio, incluindo a clorose, redução de crescimento e 

acumulação das antocianinas. Essa similaridade não surpreende, uma vez que o enxofre e o 

nitrogênio são constituintes de proteínas. A clorose causada pela deficiência de enxofre, 

entretanto, aparece de início em folhas jovens e maduras. Isso acontece porque o enxofre, ao 

contrário do nitrogênio, não é remobilizado com facilidade. No entanto, em muitas espécies 

vegetais pode ocorre simultaneamente em todas as folhas, ou mesmo iniciar em folhas mais 

velhas (KIRKBY & ROMHELD, 2007). 

Embora muitas funções do boro no metabolismo vegetal sejam ainda pouco claras, a 

evidência mostra que ele promove ligações cruzadas na parede celular e sugere que ele 

desempenhe um papel no alongamento celular, na síntese de ácidos nucleicos, nas respostas 

hormonais e na regulação do ciclo celular. Plantas com deficiência de boro podem apresentar 

uma necrose preta de folhas jovens e gemas terminais. Os caules apresentam crescimento 

anormal apresentando achatamento que pode evoluir para rachaduras e necrose da gema apical 

devido à inibição da divisão celular (KIRKBY & ROMHELD, 2007). 

Muitas enzimas requerem os íons zinco para suas atividades e além disto podem ser 

exigidos para a biossíntese da clorofila de algumas plantas. A sua deficiência ocasiona a 

redução do crescimento dos entrenós e as folhas novas podem ficar pequenas e retorcidas e as 

folhas velhas podem mostrar clorose internerval (TAIZ et al., 2017). 

Os íons manganês ativam várias enzimas nas células vegetais. Desempenham um papel 

importante nos processos redox, tais como no transporte de elétrons na fotossíntese e na 

desintoxicação de radicais livres de oxigênio. O sintoma de deficiência de manganês é a clorose 
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entre as nervuras, associadas ao desenvolvimento de pequenas manchas necróticas (KIRKBY 

& ROMHELD, 2007). 

O ferro tem um importante papel como componente de enzimas envolvidas na 

transferência de elétrons (reações redox), como citocromos. Nesse papel, ele é reversivelmente 

oxidado de Fe2+ a Fe3+ durante a transferência de elétrons. Como a deficiência de magnésio, um 

sintoma característico da deficiência de ferro é a clorose entre as nervuras. Este sintoma, 

contudo, aparece inicialmente nas folhas mais jovens, porque o ferro não pode ser prontamente 

mobilizado das folhas mais velhas. As folhas se tornam cloróticas por que o ferro é necessário 

para a síntese de alguns dos complexos constituídos por clorofila e proteína no cloroplasto 

(TAIZ et al., 2017). 

O cobre é um metal de transição redox-ativo essencial que está envolvido em muitos 

processos fisiológicos nas plantas, porque pode existir em múltiplos estados de oxidação in 

vivo. O cobre atua como um elemento estrutural nas proteínas reguladoras e participa no 

transporte de elétrons fotossintéticos, respiração mitocondrial, respostas ao estresse oxidativo, 

metabolismo da parede celular e sinalização hormonal. Os íons de cobre atuam como cofatores 

em muitas enzimas. No nível celular, cobre também desempenha um papel essencial na 

sinalização de transcrição e maquinaria de tráfico de proteínas, fosforilação oxidativa e 

mobilização de ferro. Assim, as plantas requerem cobre como um micronutriente essencial para 

o crescimento e o desenvolvimento normais. Quando este íon não está disponível, as plantas 

desenvolvem sintomas de deficiência específicos, a maioria afetando folhas jovens e órgãos 

reprodutivos. (MARSCHNER & RIMMINGTON, 1988; RAVEN et al., 1999). 

A uréase é a única enzima conhecida em plantas superiores que contém níquel. Plantas 

deficientes em níquel acumulam ureia em suas folhas e, em consequência, apresentam necrose 

nos ápices foliares (TAIZ et al., 2017). 

Os íons molibdênio são componentes de várias enzimas, incluindo a nitrato redutase, a 

nitrogenase, a xantina desidrogenase, a aldeído oxidase e a sulfito oxidase. A deficiência de 

molibdênio é a clorose generalizada entre as nervuras e necrose de folhas mais velhas. A 

formação de flores pode ser impedida ou as flores podem cair prematuramente (TAIZ et al., 

2017). 

De acordo com Freire et al. (2013), existem cinco níveis de produtividade que estão 

relacionados com os teores de nutrientes à disposição da planta. Esses níveis são: deficiência 

visível, deficiência oculta, teor ótimo, consumo de luxo e nível de toxidez, que compõem a lei 

dos rendimentos decrescentes. 
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A deficiência visível permite identificar a falta do nutriente quando esta já é muito 

severa. Já a deficiência oculta, também conhecida como fome oculta, não apresenta sintomas 

visíveis, mas causa perdas de produtividade no cultivo (PRADO, 2008).  

O teor ótimo é a quantidade de nutriente que permite à planta cumprir suas funções 

específicas na formação da produção, na qualidade do produto e na resistência aos estresses 

(KIRKBY & RÖMHELD, 2007). Já o consumo de luxo, caracterizado pelo acúmulo de 

minerais na planta, que podem chegar a ponto excessivo, sem causar prejuízos (MORAES, 

2011). Nesta fase, o aumento da concentração do nutriente não resulta em aumento da produção.  

A faixa de toxicidade caracteriza-se quando o aumento do teor do nutriente resulta em 

redução significativa da produção. Assim, quando um dado elemento promove queda igual ou 

superior 5 a 20% da produção máxima, este pode ser interpretado como nível tóxico (PRADO, 

2008). 

O quantitativo de nutriente, extraído do solo pelas plantas, é uma boa informação sobre 

as necessidades ao longo do cultivo, pois parte destes nutrientes absorvidos serão utilizados no 

desenvolvimento vegetativo do sistema radicular, da parte aérea e na produção dos frutos 

(FAQUIN, 2002). A curva de acúmulo de nutrientes (Figura 1) possui um ponto ótimo, que 

passa a ser a quantidade de um determinado nutriente que deve ser aplicado, para que não ocorra 

uma deficiência (falta) ou um consumo de luxo (excesso), de forma que a cultura possa 

expressar o máximo potencial produtivo com a quantidade adequada de nutrientes (FAQUIN, 

2002). 
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Figura 1 - Relação entre dose de adubos e crescimento ou produção das culturas (lei dos rendimentos 

decrescentes). 

 
Fonte: Adaptado de Faquin (2002) e Freire et al. (2013) 

 

A taxa de absorção de nutrientes e o acúmulo de massa de matéria seca em função da 

fase fenotípica do vegetal possibilitam identificar os períodos de maior exigência de nutrientes 

e de produção de massa de matéria seca, possibilitando prever às épocas mais convenientes de 

aplicação de fertilizantes (FURLANI & PURQUERIO, 2010). A curva ótima de consumo de 

nutrientes pela planta auxiliará na definição da quantidade de aplicação de um determinado 

nutriente. Para isso, em função das curvas de absorção de nutrientes, deve-se obter as taxas 

diárias de absorção e utilizar essa informação, respeitando as etapas fenológicas de crescimento 

das plantas, para se definir as diferentes quantidades e proporções entre os nutrientes a serem 

aplicados durantes as fertilizações. Com isso, é possível evitar uma possível deficiência ou 

consumo de luxo de algum nutriente (FURLANI & PURQUERIO, 2010). 
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2.3 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DE PLANTAS 

 

2.3.1 Diagnose por análise visual 

 

Dentre os métodos de avaliação do estádio nutricional da planta, há o método de 

diagnose visual e este baseia-se no fato de que os vegetais exibem sintomas de deficiências bem 

definidos e característicos. Tem a vantagem de ser rápido e de não exigir equipamento especial, 

mas é necessária uma considerável experiência do técnico ou do produtor para distinguir e 

interpretar corretamente os sintomas (FREIRE et al., 2013). Taiz et al. (2017) descrevem a 

correlação da deficiência de um determinado elemento com um conjunto de sintomas 

fisiológicos. De modo geral, esses sintomas visuais, podem ser agrupados em seis categorias: 

a) crescimento reduzido; b) clorose uniforme ou em manchas nas folhas; c) clorose internerval; 

d) necrose; e) coloração purpúrea; f) deformações. A Tabela 1 apresenta os principais sintomas 

de deficiência e excesso de nutrientes. 

 

Tabela 1 - Sintomas visíveis de deficiência e excesso de macronutrientes em tomateiro. 

Nutrientes Sintomas 

Nitrogênio 

Tonalidade verde-clara a amarelada. Clorose das folhas mais velhas, com 

nervuras amareladas ou tonalidade rósea. Em casos mais severos, toda a 

planta apresenta estado de clorose. Senescência precoce. Excesso provoca 

uma cor verde escura na folhagem. 

Fósforo 

Face dorsal dos folíolos novos (nervuras e áreas internervais) com 

tonalidades arroxeadas e face ventral com coloração verde intensa. 

Folíolos menores e curvados para baixo. Folhas mais velhas podem 

mostrar necrose e leve clorose internerval. Excesso pode provocar 

sintomas de deficiência de Fe e Zn. 

Potássio 

Necrose na margem e extremidade das folhas mais velhas, com aparência 

de queima. Folhas velhas podem mostrar clorose internerval, enquanto os 

folíolos pequenos apresentam pontos necróticos entre as nervuras. As 

plantas podem apresentar acamamento. Excesso pode provocar 

deficiência de Mg e Ca. 

Cálcio 

Flacidez dos tecidos da extremidade dos frutos, evoluindo para uma 

necrose deprimida, seca e negra (podridão apical). Podridão seca e negra 

interna do fruto (fundo preto). Folíolos com extremidades recurvadas para 

baixo e morte das gemas terminais. 

Magnésio 

Clorose internerval em toda a superfície dos folíolos mais velhos, como 

coloração amarelo-brilhante, permanecendo verde as nervuras. Em 

deficiência severa, as áreas amarelas vão-se escurecendo, tornando-se 

necrosadas. 
Fonte: De Souza et al. (2011). 
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2.3.2 Método químico de avaliação da fertilidade do solo 

 

O método de análise química de solo é o que reúne maior número de vantagens como a 

rapidez, a facilidade de execução e o baixo custo. Entretanto, para o seu uso mais eficiente, é 

necessário o estabelecimento de padrões de interpretação dos resultados, por meio dos estudos 

de calibração com a implantação de ensaios de campo (FREIRE et al., 2013). Essa avaliação é 

uma atividade bastante complexa e deve levar em consideração, não apenas as condições do 

solo, mas também outros fatores que afetam a produtividade e a necessidade de nutrientes, tais 

como potencial genético, manejo da cultura, condições climáticas, disponibilidade de água no 

solo, entre outras variáveis (VAN RAIJ, 2011). 

Dentre os métodos de avaliação da fertilidade do solo, pode-se citar a diagnose visual 

das plantas, a aspersão foliar, os ensaios exploratórios em potes, os métodos microbiológicos, 

a análise de tecidos, a análise química de amostras de terra e os ensaios de campo (FREIRE et 

al., 2013). Na prática, tem-se que a análise química é o principal método de avaliação da 

fertilidade do solo. A recomendação agronômica é de que as amostras de solo sejam coletadas 

com antecedência mínima de 60 dias antes do plantio. Os resultados da análise são considerados 

representativos de toda uma área, e servem para se recomendar a correção do solo, por meio da 

calagem e da adubação orgânica e mineral, na cova e em cobertura, que serão utilizados durante 

todo o ciclo da cultura (FAQUIN, 2002). 

Segundo Da Silva (2016), a marcha de absorção de nutrientes é outra ferramenta chave 

para avaliar o acúmulo dos macro e microelementos e, por conseguinte, o estado nutricional 

das plantas. A curva de absorção fornece informações sobre a exigência nutricional da cultura 

do tomate em seus diferentes estádios fenológicos, sinalizando as épocas mais propícias à 

adição de fertilizantes. O acúmulo de nutrientes pelo tomateiro acompanha o desenvolvimento 

da cultura, sendo o seu conhecimento, muito importante para a tomada de decisão sobre a 

aplicação racional de fertilizantes (HAAG et al., 1978 apud DA SILVA, 2016). As curvas de 

resposta são fundamentais nos estudos de fertilidade do solo e adubação, pois descrevem os 

efeitos dos nutrientes aplicados sobre as produções e, também, para comparar diferentes doses 

ou fontes de um ou mais nutrientes (VAN RAIJ, 2011). 

Ainda de acordo com o mesmo autor, é de grande importância avaliar a fertilidade do 

solo, a fim de se obter o máximo retorno dos nutrientes aplicados e, dessa forma, evitar 

aplicações desnecessárias, o que acarretaria em duplo prejuízo: o gasto inútil com nutriente e a 

perda de produção. A análise de solo é insubstituível, para realizar a recomendação preventiva 
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e para a programação da adubação e para a detecção dos problemas associados ao solo, tais 

como acidez, alcalinidade e salinidade, mas também como base para determinar, de forma 

quantitativa, medidas corretivas. 

Uma das formas de precaver a deficiência é a realização da análise do solo para avaliar 

sua fertilidade, que pode ser tomada como base para realizar as correções e planejar melhor os 

programas de adubações. Porém, apesar do desenvolvimento dos métodos químicos de extração 

e análise do solo, nem sempre pode-se assegurar que os teores de nutrientes detectados na 

análise são os que estão realmente disponíveis para as plantas, especialmente os 

micronutrientes. Além disso, somente a presença do nutriente no solo não assegura sua absorção 

na quantidade e na proporção adequada pelas plantas (CAZETTA et al., 2010). 

 

2.3.3 Diagnose por análise foliar 

 

A análise química quantitativa de tecidos vegetais é um dos métodos utilizados para 

avaliar o estado nutricional das plantas, pois constitui uma medida direta da disponibilidade de 

nutrientes no solo, uma vez que os resultados correspondem à quantidade de nutrientes 

absorvida pelas plantas. Dessa forma, o teor de nutrientes nos tecidos vegetais reflete sua real 

disponibilidade no solo, porque existe relação direta entre o fornecimento de um nutriente pelo 

solo ou por um fertilizante e sua concentração na folha, e há relação também direta entre essa 

concentração e a produção da cultura (BERNARDI et al., 2010). 

A análise de tecidos vegetais requer um entendimento das relações entre o crescimento 

vegetal e a concentração de um nutriente em amostras de tecidos vegetais, que tem a vantagem 

de ser relativamente rápida e de indicar a quantidade do nutriente absorvido (teor total), mas 

não permite inferir sobre qual a proporção dessa quantidade que estaria metabolicamente ativa 

na planta (CAZETTA et al., 2010). 

A avaliação do estado nutricional das plantas se constitui em uma ferramenta que 

conjuga as análises de solo e de tecido vegetal (geralmente folha) permitindo, de maneira eficaz, 

a identificação de desequilíbrios nutricionais e dos nutrientes mais limitantes à produção 

agrícola, servindo, ainda, de base para a recomendação racional de adubação. Porém os teores 

de nutrientes nas folhas nem sempre apresentam correlação direta com os teores disponíveis no 

solo, uma vez que outros fatores como umidade, aeração, compactação, acidez e doenças de 

raízes, também afetam a absorção de nutrientes pelas plantas (VAN RAIJ, 2011). 
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Uma deficiência pouco pronunciada é de difícil detecção por sintomas visuais, podendo 

causar, no entanto, significativa redução na produção e na produtividade das culturas. Por isso, 

existe grande interesse no desenvolvimento de métodos que possam prevenir ou remediar a 

deficiência de nutrientes, visando maximizar a produção e minimizar os prejuízos (CAZETTA 

et al., 2010). 

Malavolta et al. (1997) estabeleceram faixas de concentração de nutrientes nas folhas, 

consideradas adequadas ao bom desenvolvimento do tomateiro, nas quais as concentrações 

acima e abaixo do padrão estabelecido, podem apresentar excesso ou deficiência de 

determinado nutriente.  

O trabalho de Carvalho et al. (2005), demonstrou que 88% das lavouras de tomate de 

São José de Ubá, se encontravam em desequilíbrio nutricional (Tabela 2), uma vez que os teores 

foliares de N estão acima da faixa considerada adequada para o tomateiro, fato que confere um 

crescimento exagerado às plantas, bem como, maiores riscos de doenças foliares. Já em relação 

aos teores de K, os autores verificaram grande desequilíbrio, pois, ainda que este nutriente se 

encontre em níveis elevados no solo, não há efetiva absorção pelas plantas, sendo que 94% das 

lavouras consideradas em níveis abaixo daquele adequado para o crescimento da cultura. O 

mesmo comportamento é verificado em relação aos teores foliares de Ca, no qual 88% das 

lavouras apresentaram deficiências desse nutriente, inclusive, a deficiência está observada no 

campo e expressada pelo grande número de frutos anormais, com sintomas de podridão apical, 

característico da deficiência deste mineral. 

 

Tabela 2 - Teores mínimo, médios e máximos dos nutrientes encontrados em folhas de tomate, 

e percentagem de lavouras abaixo, acima e na faixa adequada. 

Nutrientes 
Níveis 

adequados 

Teores Faixa adequada 

Mínimo Médio Máximo Abaixo Adequado Acima 

 g kg
-1

 % 

N 30,0 27,4 32,1 41,8 12 - 88 

P 3,5 2,4 3,6 6,7 35,3 41,2 23,5 

K 40,0 11,3 23,3 39,8 94,0 6,0 - 

Ca 14,0 a 18,0 7,3 12,8 26,7 88,0 6,0 6 

Mg 4,0 2,7 4,5 9,4 19,0 50,0 31,0 

S 3,0 0,8 1,4 2,6 100,0 - - 
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Nutrientes 
Níveis 

adequados 

Teores Faixa adequada 

Mínimo Médio Máximo Abaixo Adequado Acima 

 mg kg
-1

 % 

Mn 250 a 400 155,0 485,0 1608 25,0 37,5 37,5 

Cu 10,0 a 15,0 10,1 485,5 3466 - 20,0 80,0 

Zn 60,0 a 70,0 27,1 141,5 314,0 37,5 6,3 56,0 

B 50,0 a 70,0 13,0 21,7 43,5 100,00 - - 

Fonte: adaptado de Carvalho et al. (2005) e Malavolta et al. (1997) 

 

A análise química foliar tradicional tem como vantagens a rapidez e a facilidade de 

acesso aos produtores, pois as rotinas analíticas são relativamente simples e de baixo custo. São 

realizadas por diversos laboratórios, uma vez que consiste no preparo dos extratos pela digestão 

completa da amostra, via úmida ou via seca, com posterior quantificação dos nutrientes no 

extrato inorgânico (CARMO et al., 2000). 

A análise de tecidos vegetais tem se mostrado uma ferramenta útil para tomada de 

decisão em relação ao manejo dos nutrientes e diagnose nutricional, sendo realizada com os 

seguintes objetivos: diagnosticar um problema nutricional não identificado visualmente, 

identificar a causa de sintomas visuais observados no campo, mapear áreas que apresentam 

suprimento não adequado de nutrientes, avaliar se um determinado nutriente aplicado foi 

absorvido pela planta, identificar interações entre nutrientes e caracterizar a causa específica de 

um problema nutricional (CARMO et al, 2000). 

No caso do estado nutricional do tomateiro, a diagnose foliar deve ser realizada na época 

do florescimento, do 1ª ao 6ª cacho. Devem ser amostradas, aproximadamente, 20 plantas de 

cada talhão homogêneo, coletando-se, de cada planta, 12 folhas com pecíolo, próximo ao cacho 

correspondente. As amostras devem ser enviadas ao laboratório no mesmo dia (INCAPER, 

2010). Deve-se ressaltar que plantas com boa nutrição devem possuir teores de nutrientes dentro 

das faixas indicadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Intervalo de teores foliares de macro e micronutrientes considerados adequados 

para o tomateiro. 

Macronutrientes (g.kg-1) Micronutrientes (mg.kg-1) 

N P K Ca Mg S Fe Zn Cu Mn B 

40-60 4-8 30-50 14-40 4-8 3-10 100-300 30-100 5-15 50-250 30-100 

Fonte: Alvarenga (2004); Sousa & Marouelli (2011). 
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A análise foliar tem a vantagem de indicar a quantidade de nutrientes absorvidos, mas é 

incapaz de diferenciar, no entanto, entre as partes metabolicamente ativas e inativas dos 

elementos, o que pode induzir a equívocos sobre o real estado nutricional da planta (CAZETTA 

et al., 2010). Tal técnica pode estar sujeita a limitações, tais como: épocas de amostragem, 

interpretação, contaminação da amostra e deficiências ou excessos de nutrientes. Apesar disso, 

é uma das melhores ferramentas disponíveis para avaliar o estado nutricional de plantas e para 

orientar programas de adubação, em associação com os resultados da análise de solo 

(BERNARDI et al., 2010). 

A avaliação direta do estado nutricional das plantas é importante para elucidar 

problemas que não podem ser esclarecidos pela análise de solo, pois sendo os nutrientes 

constituintes essenciais para as plantas, deve existir uma relação entre seus conteúdos e o 

desenvolvimento vegetal. Entretanto, as concentrações de nutrientes são variáveis em diferentes 

partes da planta, sendo as folhas a sede da maioria dos processos fisiológicos, sendo, portanto, 

as partes mais adequadas para análise do conteúdo de nutrientes (VAN RAIJ, 2011). 

A premissa da diagnose foliar é a existência de relação significativa entre o suprimento 

de nutrientes e os níveis dos elementos nas folhas, o que, por sua vez, estaria associado com os 

níveis de produtividade vegetal. Porém, estes níveis são resultados da interação de vários fatores 

que afetam a absorção e a sua translocação, como a aeração do solo, a deficiência hídrica e a 

disponibilidade variável de alguns nutrientes. Mesmo em condições normais, há grandes 

diferenças, não só entre espécies e variedades, como também, no aproveitamento de nutrientes 

no solo. Outro fator de grande importância é a idade fisiológica e a parte da planta a ser 

amostrada, sendo que tecidos mais jovens apresentam teores de nutrientes superiores em relação 

aos mais velhos (VAN RAIJ, 2011). 

A diagnose foliar pode ser utilizada para elucidar situações duvidosas ou acompanhar a 

nutrição rotineira. Por outro lado, a diagnose foliar é realizada quando as culturas já estão 

bastante desenvolvidas e qualquer problema dificilmente poderá ser resolvido se não for 

diagnosticado rapidamente (VAN RAIJ, 2011). 

 

2.3.4 Diagnose com base na atividade enzimática 

 

Uma cultura sob estresse, causada por uma deficiência de um determinado nutriente, 

apresenta limitações em determinados eventos fisiológicos, provocando alterações em seu 

metabolismo, induzindo o aumento ou redução de certos compostos no tecido vegetal 
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(KIRKBY & RÖMHELD, 2007). Caso exista uma correlação entre o teor do composto e o 

nutriente deficiente, um teste bioquímico pode ser estabelecido com a finalidade de avaliar o 

estado nutricional da planta com relação ao nutriente (CAZETTA et al., 2010). 

Os testes bioquímicos são aqueles nos quais se procura diagnosticar a concentração de 

um específico nutriente mineral da planta através da medida de alterações na atividade de 

enzimas (testes enzimáticos), no acúmulo ou desaparecimento de certos metabólitos, na 

resposta imunológica, no perfil proteico ou, ainda, na expressão de determinados genes, eventos 

esses relacionados a vias metabólicas dependentes direta ou indiretamente do nutriente em 

consideração. Naturalmente, frente a uma deficiência mineral, a planta pode desencadear vários 

desses eventos ao mesmo tempo, pois, geralmente, estão interligados pelas vias metabólicas 

(CAZETTA et al., 2010; OLIVEIRA & PEREIRA, 2016). 

Ressalta-se que os testes bioquímicos não fornecem diretamente a concentração de 

nutrientes minerais nas plantas. Entretanto, a atividade de determinada enzima ou a alteração 

no teor de certas substâncias, permite a indicação da suficiência ou deficiência de um nutriente 

relacionado. No caso dos macronutrientes, normalmente suas deficiências afetam muitos 

sistemas fisiológicos, o que dificulta o estabelecimento de testes bioquímicos específicos. 

(CAZETTA et al., 2010). 

Devido aos motivos supracitados existem novas possibilidades para utilização de testes 

bioquímicos, pois estes tendem a refletir melhor a concentração metabolicamente ativa dos 

nutrientes e, dessa forma, indicar mais rapidamente a situação nutricional de uma cultura 

(CAZETTA et al., 2010). Os testes bioquímicos têm apontado para a possibilidade de utilização 

de enzimas a serem utilizadas na diagnose do estado nutricional das plantas. As principais 

aplicações práticas são apresentadas na Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Respostas enzimáticas relacionadas à deficiência de nutrientes específicos. 

Nutriente 

deficiente 
Respostas enzimáticas relacionadas 

N 
Redução da atividade da sintetase da glutamina, Redutase do nitrato, 

Glutamato desidrogenase e Ribulose-bifosfato carboxilase. 

P 

Redução da atividade da Fosfatase, Ribonuclease, Glutamato-

Oxaloacetato transaminase, Citrato sintetase, Aconitase, enzima málica, 

Fosfoenol--piruvato carboxilase e Succinato desidrogenase. 

K 

Aumento da atividade das enzimas: Cadaverina, invertase ácida e β-

amilase; redução da atividade da N-carbamil putrescina amino-hidrolase 

e da piruvato kinase. 

Ca 

Redução da atividade da Succinato desidrogenase, Redutase do nitrato 

e Ribulose-bifosfato carboxilase. Aumento da atividade da piruvato 

kinase. 
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Nutriente 

deficiente 
Respostas enzimáticas relacionadas 

Mg 
Redução da atividade da Invertase ácida; Aumento da atividade da 

Invertase alcalina. 

B Redução da atividade da ATPase e da Fenilalanina amônia liase. 

Cu Redução da atividade da Oxidase do ácido ascórbico. 

Fe Redução da atividade da Peroxidase, Aldolase e Aconitase. 

Mn 

Aumento da atividade da Peroxidase. 

Redução da atividade da Catalase, Fenilalanina amônia liase, Tirosina 

Amônia liase e Polifenoloxidase. 

Mo Redução da atividade da Redutase do nitrato e da Peroxidase. 

Ni Atividade da urease. 

Zn 
Redução da atividade da Anidrase carbônica, Redutase do nitrato e 

Aldolase. 
Fonte: Malavolta et al. (1997); Srivastava & Singh (2006). 

 

De forma genérica, a falta de um nutriente essencial, seja ele macro ou micronutriente, 

provoca interferência em vários processos fisiológicos, causando impactos em diferentes rotas 

metabólicas, pois estas formam sistemas integrados que mantêm a sobrevivência e a produção 

vegetal (KIRKBY & RÖMHELD, 2007). Desse modo, não é fácil identificar compostos cuja 

concentração varie em função do nível de um único nutriente. Entretanto, existem algumas 

respostas metabólicas mais diretamente relacionadas à falta de alguns nutrientes, com boas 

possibilidades de serem usadas na diagnose do estado nutricional das plantas (CAZETTA et al., 

2010), conforme mostrado na Tabela 5. 

Lavon & Goldshmith (1999) citam que o acúmulo de açúcares solúveis e maltose em 

folhas de plantas de citros com sintomas de deficiência de potássio. O acumulo destas 

substâncias estariam relacionadas à degradação do amido, em função do aumento da atividade 

da invertase ácida para caso dos açucares solúveis e a atividade da alfa-amilase foi inversamente 

proporcional como os níveis de potássio nas folhas de citros. 

 

Tabela 5 - Metabólitos relacionados com a deficiência de nutrientes específicos. 

Nutriente 

deficiente 
Resposta metabólica da planta 

N 
Acúmulo de Asparagina, Prolina, Amônio e Açúcares totais; Redução 

do teor de Clorofila. 

P 
Acúmulo de Arginina, Prolina, Lisina, Histidina, Citrulina, Ornitina e 

Aminoácidos livres 

K Aumento dos teores de itrulipipecto do Putrescina e Maltose 

Fe Acúmulo de Ácido cítrico. 

Mn Acúmulo de Xilose. 

B Redução do teor de complexos Açúcar-borato 

Fonte: Malavolta et al. (1997); Srivastava & Singh (2006). 
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Os tecidos fotossinteticamente ativos, como folhas maduras, produzem mais 

carboidratos do que necessitam para manterem seu metabolismo e crescimento, exportando os 

excedentes de fotoassimilados, na forma de sacarose, para tecidos menos ativos, como folhas, 

raízes, cachos ou ramos. No entanto, as relações fonte/dreno não são estáticas. Durante o 

crescimento vegetativo, a maioria dos carboidratos é transportada para as raízes e folhas jovens, 

enquanto, após o florescimento, os carboidratos são direcionados preferencialmente para os 

frutos ou tecidos de reserva. Os teores de glicose, frutose e sacarose, bem como a atividade de 

enzimas do metabolismo de carboidratos, são influenciados por variações sazonais e 

fenológicas, enquanto a expressão gênica é influenciada por uma variedade de fatores intra e 

extracelulares, como estímulos ambientais, hormonais e fases fenológicas (DANTAS et al., 

2007). 

 

2.3.4.1 Biossensores 

 

Oficialmente, a IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) propõe a 

seguinte definição para biossensor: “um instrumento integrado que é capaz de fornecer uma 

informação analítica específica, quantitativa ou semi-quantitativa através do uso de um 

elemento de reconhecimento biológico (receptor bioquímico) que está em contato direto com o 

elemento de transdução” (THÉVENOT et al., 2001).  

Os biossensores têm a capacidade de determinar, de forma seletiva, analitos em 

amostras complexas, de forma rápida, com baixos custos por análise e preparação mínima de 

amostra. Por conta disto, estes têm atraído o interesse de diferentes áreas como: diagnose 

clínica, militar, controle de processos, indústrias de alimentos e bebidas, agricultura e 

monitoramento ambiental (SILVA, 2011) 

Os biossensores acoplam a funcionalidade de um elemento biológico a sensibilidade de 

ferramentas eletrônicas capazes de captarem o sinal gerado e o transmitirem como um sinal 

mensurável. São ferramentas que possibilitam a obtenção de medidas de monitoramento em 

campo on line e in situ. São capazes de fornecer informações acerca da real biodisponibilidade 

ou biotoxicidade de uma substância em determinada biota, sendo uma vantagem para 

monitoramento de locais contaminados (PATACAS, 2007). 

Existem diferentes transdutores que podem ser utilizados nos biossensores, sendo que a 

escolha deles dependerá do material biológico imobilizado, na superfície sensora e das 

propriedades de cada amostra de interesse. Quanto ao tipo de transdutores, os biossensores 
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podem ser classificados como eletroquímico (movimento de íons, difusão de espécies 

eletroativas), óptico (mudança de temperatura), piezoelétrico (alteração de massa e/ou 

microviscosidade) e termométrico (absorção ou emissão de radiação eletromagnética).  

Os eletroquímicos têm se destacado entre os tipos de transdutores dos biossensores, 

sendo bastante popular como, por exemplo, o glicosímetro que é utilizado por diabéticos para 

acompanhar os níveis de glicemia no sangue. Os biossensores amperométricos têm sido 

preferidos pela fácil manipulação e pelo fato de a concentração do analito ser proporcional à 

alteração na corrente elétrica. Na medida amperométrica, quando são utilizadas enzimas como 

a glicose oxidase, que catalisa reações de oxirredução, o material biológico não necessita de um 

marcador.  

Os biossensores potenciométricos baseiam-se na diferença de potencial entre dois 

eletrodos em condições de corrente elétrica constante; enquanto nos biossensores 

condutimétricos as mudanças são observadas nas medidas de condutância resultantes de 

produtos de reação catalítica (FURTADO et al., 2008). 

O uso de biossensores na agricultura é objeto de estudo desde o início da década de 1990 

(SKOTTRUPA et al., 2008). Eles são eficientes na detecção de bactérias e patógenos virais que 

causam doenças na plantação, além de detectar a presença de inseticidas e herbicidas. São 

usados na agricultura para verificar a presença de patógenos em plantas e para definir posições 

com o apoio do Sistema de Posicionamento Global (GPS), capaz de orientar o agricultor na 

aplicação de pesticidas, contribuindo com a redução do uso de produtos agroquímicos. 

Também podem ser utilizados desde a produção dos alimentos agrícolas até o 

armazenamento. Entre os biossensores usados para este fim, estão os que empregam o DNA 

como componente biológico (SKOTTRUPA et al. 2008) 

Avanços nas áreas de nanotecnologias vêm permitindo o desenvolvimento de 

biossensores para a determinação de infecções em plantas, utilizando anticorpo e DNA como 

receptores. A maioria das técnicas de biossensores de DNA baseia-se na determinação de DNA, 

eletroluminescência, fluorescência e colorimétricas (KHATER et al., 2017). Estes biossensores 

possibilitam a detecção precoce de pragas, desempenhando papel fundamental na gestão das 

doenças das plantas, uma vez que as técnicas convencionais de diagnóstico necessitarem de 

equipamentos especiais, exigindo, ainda, usuários com experiência.  

Os sintomas visuais são importantes para a construção de um diagnóstico de uma doença 

no vegetal, entretanto têm a limitação de não detectar os fitopatógenos nos estádios iniciais de 

infecção, quando ainda assintomáticos. Nesses casos, os biossensores podem suprir esta 

carência, realizando a detecção precoce do patógeno, desempenhando um papel primordial na 
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estratégia de manejo integrado de pragas (MIP), minimizando o risco de propagação de pragas, 

bem como para evitar a introdução de novas pragas de caráter quarentenário (KHATER et al., 

2017). 

Os biossensores que utilizam molécula biológica são considerados os mais eficientes, 

pois ele ativa sequências de DNA. Tais sequências complementam as sequências únicas do 

DNA bacteriano ou viral, e precisam de imobilização na superfície sensora. O reconhecimento 

é feito por meio das ligações formadas por hidrogênio estáveis entre as fitas de ácido nucléico. 

É um modelo de biossensor que não apresenta vantagem no pré-tratamento da amostra, para o 

qual se faz necessário um processo de extração de DNA, e desnaturação das fitas de ácido 

nucléico para que sejam submetidas à hibridização com a molécula imobilizada na superfície 

do sensor em um momento posterior (IVNITSKI et al., 2000).  

Nas análises de qualidade dos alimentos, os biossensores têm sido aplicados 

principalmente na detecção de compostos químicos e biológicos. Oferecem o benefício de 

redução da manipulação das amostras, reduzindo as possibilidades de contaminação pelo 

homem (IVNITSKI et al., 2000). Estes podem ser componentes que são encontrados 

naturalmente ou adicionados para o seu enriquecimento, como algumas vitaminas e minerais. 

(DUTRA et al., 2008).  

Segundo Rana et al. (2010) a qualidade dos alimentos baseia-se fundamentalmente na 

composição bioquímica dos alimentos. Por esse motivo, os biossensores são amplamente 

recomendados no uso em laboratórios de microbiologia de alimentos. A verificação de 

microrganismos por parte dos biossensores pode ser feita de modo direto ou indireto.  

Diferentes tipos de biossensores foram projetados para a medição de vários 

componentes nas amostras hortícolas. Rana et al. (2010) citam os principais métodos utilizados 

pelos biossensores para realizar estas análises, que vão desde eletroquímicos, calorimétricos, 

ópticos e imunossensores para sistemas de três eletrodos impressos. São analisados nas 

amostras vegetais produtos como a glicose, a frutose, o ácido málico, o ácido pirúvico, o ácido 

ascórbico, o glicerol, o glutamato, etc. 

A verificação direta ocorre na interação da molécula bioativa com o microrganismo, e 

um tipo de biossensor, frequentemente utilizado para a detecção de bactérias patogênicas. É 

utilizada uma microbalança de cristal de quartzo (transdutor piezoelétrico), apesar de o seu uso 

na análise de alimentos ofereça dificuldades de ordem prática (IVNITSKI et al., 2000). 

A verificação indireta ocorre por meio do acompanhamento de metabólicos microbianos 

e suas reações bioquímicas, processadas na superfície do transdutor. Por meio dos transdutores 
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eletroquímicos, são verificados aspectos como alterações no pH, consumo de oxigênio, íons, 

potencial, corrente e resistência (IVNITSKI et al., 2000).   

Em um biossensor, a análise pode ser individual ou na ocorrência de mais de um caso 

presentes em uma amostra ou ainda para verificar se existem analitos em diferentes amostras 

submetidas a análise simultânea (DENG; YANG, 2007). 

  

2.3.4.2 Biossensores a base de glicose oxidase 

Existem diferentes tipos de métodos para detecção de glicose. No entanto, o método que 

utiliza a enzima da glicose oxidase (GOx) tem sido o mais pesquisado (Wu et al., 2011), 

utilizado também por todos os sensores disponíveis no mercado atual. Os benefícios do uso 

desse tipo de biossensor incluem a possibilidade de reversão das reações com glicose e a 

simplicidade do processo, no qual não é necessária a modificação da enzima. 

Wong et al. (2008) defendem a existência de ao menos três gerações de biossensores 

que utilizam a GOx. A primeira geração é de instrumentos nos quais é auferido o peróxido de 

hidrogênio gerado ou o oxigênio consumido na reação enzimática. Podem ocorrer reações redox 

dos analitos na superfície do eletrodo, gerando um sinal cuja intensidade é calculada e 

relacionada com o nível de glicose presente em solução. Costumam sofrer com a presença de 

interferentes capazes de detecção similar e pela limitação do oxigênio que foi dissolvido.  

Wong et al. (2008) descreve os sensores da segunda geração como aqueles que utilizam 

mediadores, que podem ser ferroceno, nanotubos de carbono e que possibilitam o transporte 

dos elétrons. São sensores que apresentam menor intensidade em decorrência dos problemas 

provocados pelos interferentes.  

No entanto, tais sensores nem sempre apresentam boa acuracidade, uma vez que o 

oxigênio também atua na reação com o mediador e na oxidação da enzima. Quando são usados 

nanotubos de carbono, há ainda a dependência e a limitação do oxigênio que foi dissolvido. 

Wong et al. (2008) descreve ainda a terceira geração, que permite a transferência dos 

elétrons os sítios ativos das enzimas em direção a superfície do eletrodo, por meio do uso de 

métodos de imobilização enzimática. No processo de imobilização, o centro do redox da enzima 

pode ficar mais acessível, embora existam poucas pesquisas que comprovem essa afirmação. 

Na medida amperométrica, o uso de enzimas como glicose oxidase, capazes de catalisar 

as reações de oxirredução, faz com que o material biológico não exija um marcador. Quando 

são usados anticorpos ou o DNA, são gerados poucos íons redox da interação com o analito, 

criando a necessidade de conjugação com uma enzima catalítica como a peroxidase.  
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Os biossensores enzimáticos estão se tornando muitos úteis em aplicações analíticas, 

devido à possibilidade de se combinar a seletividade e a sensibilidade da enzima com a 

simplicidade dos transdutores eletroquímicos (PEREIRA et al., 2002).  

Neste trabalho utilizou-se transdutor eletroquímico, mais especificamente o 

amperométrico, com o uso da enzina glicose oxidase, uma oxiredutase. Esta é uma 

flavoproteína que catalisa a oxidação da β-D-glicose em δ-D-gluconolactona. Segue-se a esta 

reação uma hidrólise espontânea do substrato em ácido glucônico e formação de peróxido de 

hidrogênio - H2O2 (ANDRADE, 2013). O pH ótimo da glicose oxidase é 5,5, apresentando 

faixa de atividade entre o pH 4-7 (WILSON & TURNER, 1992). 

As tiras enzimáticas desenvolvidas por Free & Free (1953) revolucionaram os 

procedimentos analíticos. No entanto, apresentaram alguns problemas, que foram aos poucos 

reduzidos por novos experimentos, até que Clark & Lyons (1962) desenvolveram um novo 

tratamento, por meio do uso de glicose oxidase na superfície de um eletrodo de oxigênio.  

O resultado da experiência foi uma redução da concentração de oxigênio, de modo que 

ficou proporcional à quantidade de glicose. Foi a primeira vez em que o termo eletrodo 

enzimático foi utilizado. Hicks & Updike (1966) aperfeiçoaram ainda mais o eletrodo, de modo 

a construir um eletrodo enzimático sensível a glicose.  

O primeiro sensor de glicose foi desenvolvido por Clark & Lyons, que construiu seu 

aparelho aplicando uma fina camada de enzima solúvel, como a glicose oxidase em um eletrodo 

de oxigênio utilizando uma membrana dialítica. O resultado da experiência foi uma redução da 

concentração de oxigênio, de modo que ficou proporcional à quantidade de glicose. Foi a 

primeira vez em que o termo eletrodo enzimático foi utilizado.  

Este biossensor foi tão revolucionário para a época, que até a atualidade muitos 

biossensores tomam o que eles construíram como modelo de produção. Com o tempo foram 

desenvolvidos outros modelos e, embora até os dias atuais ele ainda seja uma referência, a 

medição de peróxido de hidrogênio vem se demonstrando como mais eficiente (PATACAS, 

2007).  

O consumo de oxigênio na oxidação da glicose (Figura 2), catalisada por esta enzina 

possibilitou a quantificação da glicose (WANG, 2001): 
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Figura 2: Esquema da ação da GOx sobre uma molécula de glicose. 

 
 

 

Então, um potencial negativo foi aplicado ao cátodo para detectar o consumo de 

oxigênio: 

O2 + 4H+ + 4e− → 2H2O 

Este biossensor requer potenciais muito elevados, podendo gerar falso positivo por 

causa de contaminantes presentes nas amostras reais de sangue e urina. Com a necessidade de 

reduzir este potencial, utilizou-se outros materiais que possibilitaram um contato entre o sítio 

ativo da enzima e o eletrodo, comunicação feita por um mediador de elétrons, conforme a reação 

(ZHU et al., 2012). 

 

Glicose + GOx(ox) → ácido glucônico + GOx(red)  

GOx(red) + 2M(ox) → GOx(ox) + 2 M(red) + 2 H+ 

2M(red) →2M(ox) + 2e− 

 

A GOx catalisa a oxidação da β-D-glicose, em meio aquoso, sendo M(ox) o mediador 

na forma oxidada e M(red) o mediador na forma reduzida. O M(ox) é reduzido pelos elétrons 

gerados na oxidação da glicose, em seguida, oxida-se transferindo esses elétrons para o eletrodo 

(CASH & CLARK, 2010). Nestas reações, são utilizados mediadores como os ferrocianetos 

(ZHU et al., 2002). Mediadores são geralmente moléculas de baixo peso molecular, as quais 

podem reagir com o centro ativo da enzima ou com um produto da reação enzimática e as 

formas, oxidada ou reduzida, do mediador sofrem rápidas reações eletroquímicas redox a 

potenciais mais baixos que aqueles dependentes da concentração de O2 (FERNANDES, 2005). 

O glicosímetro utilizado no trabalho tem como princípio de funcionamento a introdução 

de um pequeno volume da amostra na tira reagente G-Tech Free 1, e esta, por sua vez, é inserida 

no medidor. A concentração de glicose é calculada por meio da corrente gerada pela reação 

química entre a glicose, GOx e ferrocianeto de potássio. O glicosímetro utilizados neste estudo 

possui limites de leitura de cerca de 10 a 600 mg dL-1 (SOUZA, 2010). 
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3.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAL DE ESTUDO 

 

O material vegetal utilizado foi o cultivar híbrido de tomateiro Aguamiel® da empresa 

Vilmorin do Brasil (Vilmorin Sementes Ltda.) que possui como principais características: ciclo 

no período de 110 dias, produzindo frutos do tipo italiano, com peso médio entre 140-160 

gramas, com plantas com hábito de crescimento indeterminado, vigorosas e rústicas, com boa 

cobertura foliar e dos frutos. 

 

3.2 MONTAGEM DA ÁREA EXPERIMENTAL 

 

A condução do experimento foi realizada de abril a agosto de 2016, em uma casa de 

vegetação (Figura 3) localizada no município de Tanguá-RJ, situada nas coordenadas 

22°44'05,1" latitude sul e 42°44'18,9" longitude oeste, em região com altitude média de 45 

metros. O clima da região é tropical do tipo Aw, segundo a classificação de Köppen. No entanto, 

pela combinação de dois meses secos de inverno e de totais anuais de pluviosidade variando de 

1000 a 1500 mm, pode-se também interpretar essa área como de transição ao clima tropical 

semiúmido (tipo Am). Trata-se de uma transição entre os tipos climáticos Af e Aw, 

caracterizada por temperatura média, do mês mais frio, sempre superior a 18 °C, com uma breve 

estação seca que é compensada pelos totais elevados de precipitação (PRADO et al., 2014). 

As parcelas experimentais foram implantadas em um ambiente protegido, do tipo estufa 

agrícola de arcos, com as seguintes dimensões: 21,0 m de comprimento por 7,0 m de largura, 

com 3,0 m de pé-direito e 4,30 m de vão central (Figura 3 e 4). O local foi coberto por filme 

plástico de polietileno, de baixa densidade, com aditivo antiultravioleta e de 150 micras de 

espessura, tendo as laterais protegidas com tela branca a 50%. A estrutura da casa de vegetação 

segue as recomendações de posicionamento local, quanto aos ventos e sentido leste – oeste 

(rosa dos ventos), segundo Makishima & Carrijo (1998).  
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Figura 3 - Construção da estufa agrícola e área interna onde foram implantadas as parcelas 

experimentais. 

 
Fonte: o autor (2016) 

 

Figura 4 - Construção da estufa agrícola e área interna onde foram implantadas as parcelas 

experimentais 

 

Fonte: o autor (2016) 

 

Para a condução do experimento, adotou-se o delineamento tipo blocos casualizados, 

de forma que os cinco tratamentos foram sorteados em cinco repetições, totalizando vinte e 

cinco parcelas experimentais. Cada parcela experimental era composta por seis plantas, com 

quatro plantas úteis por parcela, totalizando 30 unidades por tratamento (Figura 5). 
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Figura 5 - Croqui do sistema hidropônico e disposição dos tratamentos (concentração iônica) nos 

canais de cultivo. 

 

Fonte: o autor (2016) 

 

Para cada tratamento foram aplicadas soluções nutritivas em função de faixas de 

redução de 20% de NPK, em relação da solução de referência de concentração iônica total 

(100%), proposta por Hoagland & Arnon (1950), ficando as faixas dividias em 80, 60, 40 e 20 

% da concentração de NPK da solução referência (100%), conforme a Tabela 6. A solução 

nutritiva foi utilizada durante todo o ciclo da cultura. Para sua formulação foram utilizados os 

seguintes sais comerciais: nitrato de cálcio, monofosfato de potássio (MKP), fosfato 

monoamônio (MAP), sulfato de magnésio, Quimifol Ca, ureia, cloreto de potássio (KCl) e o 

Micro Q (complexo de micronutrientes). 

 

 

 

 

 



43 

 

 

Tabela 6 - Concentração iônica de nutrientes das soluções.  

Sol. Concentração dos nutrientes  

 (mmol L-1) (µmol L-1) 

(%) NO3− NH4
+ H2PO4

2− K+ Ca2+ Mg2+ SO4
2− H3BO3  Cu2+ Fe2+ Mn2+ Mo6+ Zn2+ 

100 14 1 1 6 4 2 2 46 0,3 90 9 0,1 0,8 

80 11,2 0,8 0,8 4,8 4 2 2 46 0,3 90 9 0,1 0,8 

60 8,4 0,6 0,6 3,6 4 2 2 46 0,3 90 9 0,1 0,8 

40 5,6 0,4 0,4 2,4 4 2 2 46 0,3 90 9 0,1 0,8 

20 2,8 0,2 0,2 1,2 4 2 2 46 0,3 90 9 0,1 0,8 

Fonte: adaptado de Hoagland & Arnon (1950). 

 

3.3 CONDUÇÃO EXPERIMENTAL 

 

As sementes (uma por célula) foram colocadas para germinar em bandejas plásticas de 

200 células, preenchidas com substrato agrícola, alocadas em uma estufa comercial agrícola, 

onde permaneceram por 34 dias até atingir o tamanho médio de 13 cm, sendo, então, levadas 

para o local definitivo (MAKISHIMA & CARRIJO, 1998). 

O transplantio foi realizado em vasos flexíveis de 10 litros de capacidade (Figura 4), 

preenchidos com substrato comercial Biofibra®-Vaso Pluma, lote 1215F, fabricado pela 

empresa Bioplant, em outubro de 2015. O substrato, composto por fibra e pó de coco, 

apresentava condutividade elétrica de 0,4 dSm-1. O espaçamento entre filas foi de 1,20 m, 

enquanto entre os vasos, foi de 0,5 m (Figura 6). 
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Figura 6 - Foto do plantio do experimento no substrato. 

 
Fonte: o autor (2016) 

 

 Na Figura 7 é apresentada a vista geral de dentro da estufa, com os vasos alinhados em 

30 de abril de 2016. 

 

Figura 7 - Vista geral da área e plantas da cultivar Aguamiel em estádio de crescimento vegetativo 

aos 15 dias após o transplantio (30/04/2016). 

 

Fonte: o autor (2016) 

 



45 

 

As plantas foram conduzidas em haste única, tutoradas com fio condutor, preso em 

arame na altura de 2 metros acima da linha de cultivo, onde o ramo principal enrolava-se 

conforme o desenvolvendo das plantas. Os brotos laterais foram podados, semanalmente, 

deixando apenas a haste principal (CAPECHE et al., 1998). 

O controle fitossanitário foi realizado baseado na metodologia do manejo integrado de 

pragas (MIP) visando o monitoramento da população de insetos. A amostragem das pragas foi 

feita com um recipiente plástico branco, opaco, de 20 cm de diâmetro e com 8 a 10 cm de altura. 

O local da planta a ser monitorada ocorreu em função do seu alvo de identificação, ou seja, do 

inseto-praga a ser identificado. Na parte superior da planta (ponteiros) fez-se a batedura com a 

bacia para amostragem de tripes, pulgões, mosca branca e traça. Nas folhas do terço médio das 

plantas realizou-se a amostragem da traça, da larva-minadora e de ácaros, e nos frutos (até 2,0 

cm de diâmetro), de broca pequena, da traça e broca grande (PICANÇO et al., 2007). 

Para o controle da broca pequena do fruto, realizamos o ensacamento das pencas de 

tomate, prática esta que complementa o MIP, utilizando-se sacos de papel glassyne, com 

dimensões capazes de manter os frutos de tomate ensacados durante todo o período da colheita. 

O ensacamento (com sacos de papel de aproximadas, de 22 cm de largura por 30 cm de 

comprimento) foi realizado quando da abertura da terceira flor em cada inflorescência. Nesse 

estágio de crescimento da flor, não há a formação do fruto e, consequentemente, não há a 

possibilidade de ataque das brocas pequenas e grandes. Realizou-se, ainda, a poda de flores 

antes do ensacamento deixando seis unidades em cada inflorescência. Essa prática é 

recomendada para possibilitar frutos maiores (MACEDO et al., 2005). 

Para a produção da solução nutritiva, utilizou-se água proveniente do sistema de 

abastecimento público da região. Os nutrientes foram pesados em balança com precisão de 0,1g 

e dissolvidos diretamente nas caixas d’agua de 300 litros que abasteciam cada tratamento. Para 

o preparo das soluções, foi observada a tabela de compatibilidade de nutrientes (DE SOUZA et 

al., 2011) sendo misturados conforme sua disponibilidade. Foram utilizadas duas soluções, 

solução “A” contendo o NPK, Mg, S; e a solução “B” contendo Nitrato de Cálcio e os 

micronutrientes. Cada solução teve seu preparo realizado em um recipiente menor, sem a 

produção de precipitados, sendo adicionada ao reservatório principal.  

A solução nutritiva foi aplicada pelo sistema de irrigação, com gotejador de fluxo 

turbulento, com vazão de 4,0 l/h a 10 metros de coluna d’água, sendo que cada gotejador possuía 

quatro saídas, e cada vaso recebia duas saídas finalizadas em estacas labirinto em forma de “L”. 

O sistema de irrigação era acionado pelo painel de controle, cinco vezes ao dia, em intervalos 

de 2 horas, iniciando-se às 8 horas e finalizando às 17 horas. A lâmina aplicada era em função 
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do estágio de desenvolvimento da planta e das condições ambientais, sendo que, em geral, o 

tempo de irrigação era ajustado para que todo o substrato fosse saturado, sendo confirmado pelo 

momento em que se iniciou o processo de drenagem dos vasos (DE SOUZA et al., 2011). Os 

adubos comerciais utilizados como fonte para o preparo das soluções nutritivas estão apontados 

na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Relação dos adubos comerciais utilizados no experimento, com as suas respectivas 

concentrações de nutrientes. 

ADUBO COMERCIAL NUTRIENTE CONCENTRAÇÃO (%) 

KRISTA MAP Fosfato monoamônico 61% P2O5 e 12 % N 

NKP Nitrogênio, potássio e enxofre 12% N; 45% K; 1,2% S 

CALCINIT Nitrato de cálcio 15,5% N; 18% Ca 

CLORETO DE 

POTÁSSIO 
Potássio e cloro 52% K20; 46% Cl 

UREIA Nitrogênio 45% N 

SULFATO DE 

MAGNÉSIO 
Magnésio e enxofre 9% Mg; 11% S 

MICROS Q 
Boro, cobre, ferro, manganês, 

molibdênio e zinco 

0,5% B; 0,07% Cu; 5% Fe; 

1% Mn; 0,075% Mo; 0,4% 

Zn 
Fonte: o autor (2016) 
 

Para a montagem do sistema de semi-hidroponia para condução dos experimentos, 

foram utilizados os seguintes materiais: cinco reservatórios de plástico de PVC, com capacidade 

de 300 L, para armazenamento da solução nutritiva; tubulação de condução dos reservatórios 

até os gotejadores; cinco válvulas eletromagnéticas com corpo em plástico reforçado com fibra 

de vidro; um controlador série ESP-RZX, de 4 estações, que permite programar todas as 

válvulas de forma independente, com cinco ciclos variáveis; e, a cada duas plantas, foi instalado 

um gotejador de fluxo turbulento, para levar a solução nutritiva, com dois tubos espaguete e 

estaca gotejadora por vaso. 

 

3.4 ANÁLISE BIOQUÍMICA COM O GLICOSÍMETRO COMERCIAL 

 

Para análise bioquímica foi necessária a obtenção da amostra vegetal que foi retirada de 

um folíolo, de uma folha madura, de todas as quatro plantas úteis de cada tratamento. A coleta 

das amostras foi realizada sempre no mesmo horário, entre as 7 e as 9 horas, para todos os 

tratamentos, com o objetivo de minimizar as variações diárias e sazonais do pH e composição 

mineral da conteúdo foliar, conforme já elucidado em outros estudos (OLIVEIRA et al., 2003). 
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O material vegetal foi macerado manualmente para obtenção de uma gota 

(HOCHMUTH, 1994). A gota produzida pela amostra foi colocada em contato com a borda da 

tira reagente, sendo automaticamente absorvida para o canal da tira e quando preenchida 

totalmente, o medidor iniciava a contagem, automaticamente, e ao término de 5 segundos, uma 

leitura era exibida no mostrador do aparelho em unidade de mg dL-1. Os dados eram anotados 

em uma planilha e posteriormente transcritos em planilhas do Microsoft Excel®. As Figuras 

8a, 8b e 8c mostram a sequência de coleta e a análise. 

Figuras 8a, 8b e 8c Coleta de seiva do tomateiro utilizando o glicosímetro. 

 
8a 

 
8b 

 
8c 

Fonte: o autor (2016) 

 

3.5 ANÁLISE QUÍMICA FOLIAR 

 

As análises foram realizadas no laboratório de análise foliar da Embrapa-Solos, 

seguindo a metodologia preconizada pela Circular Técnica nº 6, que determina os métodos 

laboratoriais para a análise de tecidos vegetais (CARMO et al., 2000). Para realização do 

procedimento laboratorial coletaram-se nas três fases de desenvolvimento distintas (vegetativa, 

reprodutiva e frutificação), a primeira folha completamente desenvolvida, a partir do ápice, e 

respectivo pecíolo de forma a representar as fases de desenvolvimento da planta 

(HOCHMUTH, 1994). As coletas foram realizadas aos 45, 60 e 90 dias após o transplantio, na 

quantidade de três coletas de folhas inteiras e maduras por planta útil, em cada tratamento foram 

realizadas 5 repetições com a retirada de 4 folhas por repetição, visando determinação, em 

laboratório, da matéria fresca e seca acumulada nas folhas, além da análise dos macronutrientes 

(N, P, K, Ca, Mg e S) e micronutrientes (Cu, Fe, Mn, Zn, B, Mo e Cl). 
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3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para verificar a correlação e significância dos dados observados no experimento foram 

utilizadas ferramentas estatísticas. Esta análise é de relevância para a validação dos resultados 

obtidos, pois permite dimensionar a confiança que se pode ter do resultado desta pesquisa.  Para 

verificar diferenças entre os tratamentos das variáveis quantitativas utilizou-se o programa 

ASSISTAT Versão 7.7 (SILVA & AZEVEDO 2016). O modelo foi fatorial 5x5 e utilizou-se 

para comparação de médias o método ANOVA. As análises foram submetidas ao teste de 

Tukey, com nível de significância variando de 1 a 5%, visto que os dados possuírem 

distribuição normal. Vale destacar que, para a análise dos dados do glicosímetro, estes 

subdivididos em três fases (vegetativo, florescimento e frutificação).  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ANÁLISE DOS DADOS GLICOSÍMETRO EM FUNÇÃO DAS 

CONCENTRAÇÕES NO CICLO DA CULTURA. 

 

O Gráfico 1 apresenta os resultados das leituras do glicosímetro durante todo o ciclo do 

cultivo do tomate. Os valores obtidos demostraram que apenas a solução nutritiva na 

concentração de 20% apresentou diferença estatisticamente significativa em relação aos demais 

tratamentos. Contudo, observa-se que em valores absolutos, o tratamento com a solução a 20% 

da concentração teve a maior leitura e que estes valores foram decrescendo até a concentração 

de 60% da solução, onde volta a ser crescente até o tratamento de 100% da solução. Ou seja, 

para este cultivar, de forma geral, a concentração de solução nutritiva a 20% apresentou as 

maiores leituras, o que indicaria uma situação de estresse.  

 

Gráfico 1 - Leituras do glicosímetro em função da concentração da solução nutritiva. 

 
** Letras diferentes correspondem a diferenças estatísticas ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste 

de Tukey.   

 

O decréscimo dos valores do glicosímetro poderia ser um indicador do status nutricional 

do tomateiro, ou seja, quanto maior os valores das leituras, maior a deficiência nutricional.  A 
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hipótese formulada é que a maior concentração de açúcares detectada pelo glicosímetro nas 

folhas, está relacionada à menor produção da planta. Uma vez que a concentração de açúcares 

é maior na fonte e caso ocorra um problema no transporte para os drenos, este fato poderia 

indicar uma disfunção fisiológica provocada por uma possível deficiência nutricional 

(PIMENTEL, 1998). 

Vale destacar a presença da inflexão da curva na concentração de 60%, fato que leva ao 

questionamento a respeito desta hipótese, pois a curva passa a ter uma tendência de crescimento, 

mesmo com o aumento da concentração de nutrientes nos tratamentos. Para a dirimir a dúvida, 

foi realizada uma análise dos dados em três estádios distintos do cultivo: o vegetativo, o 

florescimento e a frutificação.  

 

4.1.1 Análise dos dados do glicosímetro no estágio vegetativo 

 

O estádio vegetativo compreende o período entre o estabelecimento inicial das plantas no 

campo até o início do florescimento. É o estádio menos crítico do tomateiro quanto ao déficit 

de nutrientes e hídrico (INCAPER, 2010; DE SOUZA et al., 2011; DA SILVA, 2016). Na 

análise dos dados desta fase fenotípica, mostrados no Gráfico 2, observa-se que a curva de 

resposta das leituras do glicosímetro assume tendência decrescente conforme nota-se o aumento 

da concentração da solução nutritiva de Hoagland ministrada. 

 

Gráfico 2 - Leituras do glicosímetro em função de tratamentos, na fase vegetativa. 

 
** Letras diferentes correspondem a diferenças estatísticas ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste 

de Tukey. 
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Pode ser verificado que os valores tiveram um máximo no tratamento com concentração 

de 20% da solução nutritiva, com 328 mg dL-1, decrescendo até atingir o valor mínimo de 245 

mg dL-1 no tratamento com a concentração de 100% da solução. Contudo, as concentrações de 

40, 60 e 80% não diferiram de forma significativa entre si, como também as concentrações de 

80 e 100%.  Observou-se, na análise estatística, que ocorreu significância entre os blocos a nível 

de 5%, indicando que algum fator externo contribuiu para o resultado. 

Observou-se que nesta fase as plantas não apresentaram quaisquer sintomas de 

deficiências que fossem significativos. Tal fato pode ser justificado por que até os 20 dias após 

o transplantio, todas as plantas do experimento receberam a solução de referência (100%) 

objetivando favorecer o pegamento, a formação de raízes e padronização do stand na fase inicial 

do experimento. 

Wien (1997) explica que as folhas iniciais, abaixo da 1ª inflorescência, têm papel 

fundamental, pois cumprem a função de fornecer assimilados para suportar os drenos 

(inflorescência, frutos, ápice caulinar e sistema radicular). Sua importância aumenta à medida 

que as plantas se tornam mais precoces, pois se forem formadas poucas folhas antes da iniciação 

floral o suprimento de fotoassimilados poderá ser insuficiente para suportar os drenos. Na 

Figura 9 podem ser observadas as plantas do tomateiro em sua fase vegetativa. 

 

Figura 9 - Cultura na fase vegetativa 

 
Fonte: o autor (2016) 
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4.1.2 Análise dos dados do glicosímetro no estágio reprodutivo 

 

O estágio reprodutivo se inicia com as aberturas das primeiras flores e se prolonga até o 

início da frutificação, sendo considerado o mais crítico quanto a deficiência de nutrientes e ao 

stress hídrico (DE SOUZA et al., 2011). Analisando o Gráfico 3, verifica-se que não houve 

diferença significativa entre as leituras do glicosímetro em todos os tratamentos. Este resultado 

não era o esperado, por que questiona a hipótese. Entretanto, a curva de tendência começa a 

mostrar uma inflexão na concentração de 40%, onde apresentou o valor mínimo (279 mg dL-1).  

 

Gráfico 3-  Leituras do glicosímetro em função dos tratamentos, na fase reprodutiva. 

 
  Letras iguais correspondem a diferenças não significativas. 

 

Quando o tomateiro entra na fase de reprodutiva, além do dreno no meristema apical, há 

a geração de um segundo dreno (inflorescência) (PELUZIO et al., 1999). Este pode ter afetado 

de maneira mais expressiva as leituras do glicosímetro nos tratamentos com as maiores 

concentrações da solução nutritiva. Neste momento, a planta passa a direcionar os 

fotoassimilados para um novo dreno, por isto, talvez, as leituras não apresentaram diferenças. 

Observou-se que nesta fase de desenvolvimento, as plantas tratadas com as soluções de 

20 e 40% começaram a apresentar sintomas de abortamento de botões florais (PIMENTEL, 

1998) refletindo em um menor número de frutos nestes tratamentos. Estes sintomas não foram 

observados nas plantas submetidas aos outros tratamentos (Figuras 10 e 11). 
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Figura 10 e 11- Tomate na fase reprodutiva com inflorescência completa, no tratamento 100% 

(esquerda) e com sintomas de abortamento de flores, no tratamento 20% (direita). 

                     
                                                10                                                                          11 

Fonte: o autor (2016) 

 

Conforme descrevem Da Silva (2016) e Incaper (2010), a demanda por absorção de 

nutrientes começa a aumentar de forma exponencial nesta fase, aumento este expresso na curva 

de absorção de nutrientes do tomateiro. Este aumento da demanda por nutrientes é explicado 

devido ao intenso desenvolvimento vegetal concomitantemente com a formação de cacho de 

flores e posteriormente de frutos.  

 

4.1.3 Análise dos dados do glicosímetro no estágio de frutificação/colheita 

 

O estádio de frutificação/maturação é o período entre o início da frutificação até a 

maturação de frutos e a colheita ou do declínio do vigor vegetativo das plantas até a última 

colheita, para o caso do tomate de mesa (Figura 12). No início desta fase, a absorção de 

nutrientes é máxima, sendo que logo após esse período há uma sensível redução no uso de 

nutrientes e de água pelas plantas (DE SOUZA et al., 2011). 

Conforme mostrado no Gráfico 4, as leituras do glicosímetro apresentaram um 

decréscimo estatisticamente significativo do tratamento de concentração de 20 até 60% da 

solução Hoagland & Arnon. Em seguida, observa-se uma inflexão na curva, mostrando uma 

tendência de crescimento, também estatisticamente significativa até as leituras correspondentes 

a concentração de 100%.  
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Gráfico 4 - Leituras do glicosímetro em função dos tratamentos, na fase frutificação. 

 
Legenda: Letras diferentes correspondem a diferenças estatísticas ao nível de 1% de probabilidade, 

pelo teste de Tukey. 

 

O aumento da demanda por nutrientes passa a ser um fator limitante ao desenvolvimento 

da lavoura. Nesse estádio, a inflexão da curva se acentua e as diferenças estatísticas comprovam 

esse comportamento. Este comportamento pode ser explicado por Wien (1997), Peluzio et al. 

(1999) e Pimentel (1998). O primeiro cita que a temperatura e luminosidade não afetam o 

desenvolvimento da planta na fase vegetativa. Peluzio et al. (1999) afirmam que cada novo 

dreno constitui em uma nova demanda de fotoassimilados. Por fim, Pimentel (1998) conclui 

que se houver deficiência de fotoassimilados, ocorre o abortamento de flores. 

Pode-se observar que com o desenvolvimento de novos cachos de flores durante a fase 

reprodutiva, novos drenos também são criados, o que demanda um incremento na produção de 

fotoassimilados. 

Finalizando esta seção e reportando-se ao item 4.1, no qual foram trabalhados os valores 

médios de todo o ciclo, pode-se perceber que o resultado do tratamento 20% foi significativo 

em relação aos outros tratamentos. Isto porque, nas fases de florescimento e frutificação, os 

tratamentos com 20 e 100% apresentaram leituras semelhantes estatisticamente. 

No caso dos tratamentos a 20 e 40% da solução, verificou-se que houve abortamento de 

flores, expresso pela reduzida produção de frutos, enquanto que no tratamento 100% não houve 

abortamento de frutos, mas sim a produção de frutos com sintomas associados a deficiência de 

cálcio (podridão apical) (Figura 15). A ocorrência desta deficiência nos tratamentos de 80 e 
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100% da solução nutritiva pode ser explicada pelo fato de que as plantas receberam maiores 

doses de nitrogênio, o que teria estimulado produção de maior área foliar, competindo pelo 

nutriente cálcio, entre as folhas e os frutos, já que todos os tratamentos receberam a mesma 

dose de cálcio. 

Outra informação importante que pode ser extraída do Gráfico 5 é a inflexão da curva de 

tendência, que pela primeira vez, verifica-se que a concentração de 60% diferiu, de forma 

estatisticamente significativa, das concentrações de 20% e 100%, ou seja, dos extremos.  

Analisando as fases vegetativa, reprodutiva e de frutificação, percebe-se que os valores 

das leituras do glicosímetro na concentração de 60% tendem ao valor mínimo e aumentam nos 

tratamentos com a menor dose de nutrientes. É interessante observar que os valores do 

glicosímetro crescem na medida em que a planta começa a apresentar sintomas visíveis de 

deficiências nutricionais do nutriente cálcio expresso pela produção de frutos com podridão 

apical. Este fato remete a discussão da hipótese inicial, que, para plantas sob estresse fisiológico 

(nutrição) há incremento das leituras do glicosímetro. 

 

Figura 12 - Tomate na fase de frutificação. 

 
Fonte: o autor 

 

4.2 AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE FRUTOS EM FUNÇÃO DOS TRATAMENTOS 

 

Analisando o Gráfico 5, verifica-se que o tratamento com a solução de Hoagland a 20% 

apresentou o menor número de frutos e que, a medida em que as dosagens da solução cresceram, 

houve um aumento na quantidade de frutos, de forma significativa, até solução de referência 

(100%). Para esta análise, consideraram-se todos os frutos colhidos, mesmo aqueles com 

sintomas de podridão apical. 
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Gráfico 5 - Número de frutos totais colhidos por tratamento. 

  
Legenda: letras diferentes correspondem a diferenças estatísticas ao nível de 1% de probabilidade, pelo 

teste de Tukey.  

 

Pimentel (1998) afirma que no tomateiro, o primórdio da inflorescência pode abortar se 

o fornecimento de fotoassimilados for suficiente somente para os meristemas vegetativos da 

parte aérea e raiz. Nos tratamentos de menor concentração de nutrientes foi observado 

abortamento das flores nos cachos (Figura 13) impactando diretamente o número de frutos 

colhidos. Isto poderia explicar o baixo número (72) de frutos produzidos no tratamento com a 

solução 20%. 

 

Figura 13 - Cacho com redução de frutos por abortamento de flores no tratamento de 20% da 

concentração da solução. 

 
Fonte: o autor 
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4.3 AVALIAÇÃO DO PESO MÉDIO DOS FRUTOS POR TRATAMENTO 

 

Na presente análise foram excluídos os frutos que apresentaram o sintoma de podridão 

apical, pois o torna um fruto sem valor comercial para o mercado. Corroborando com os 

resultados da análise da produção de frutos (item 5.2), percebe-se pelo Gráfico 6 que a solução 

menos concentrada (20%) apresentou o menor peso médio dos frutos com 60 g frutos-1, 

diferindo estatisticamente das soluções de 40 e 80%. Em termos de peso médio dos frutos a 

solução à 80% foi a que apresentou o maior peso médio de frutos com 98 g frutos-1, apesar de 

não diferir estatisticamente dos tratamentos de 60 e 100% da concentração da solução. 

 

Gráfico 6 - Peso médio dos frutos aptos a comercialização por tratamento

 
Legenda: letras diferentes correspondem a diferenças estatísticas ao nível de 1% de probabilidade, pelo 

teste de Tukey.  
 

Nas condições do experimento, a cultivar Aguamiel® produziu frutos com massa fresca 

média inferior ao seu potencial comercial que é de 140 g a 160 g por fruto (Vilmorin Sementes). 

Tais reduções foram de 60%, 44,6 %, 38%, 34,6% e 38 % para os tratamentos 20, 40, 60, 80 e 

100% da solução nutritiva, respectivamente, em relação à massa fresca média esperada. A 

hipótese para explicar o ocorrido é que os fotoassimilados produzidos por uma folha podem ser 

translocados para qualquer fruto, dependendo das condições da planta. Como os frutos são 

drenos metabólicos fortes, os fotoassimilados produzidos foram translocados preferencialmente 
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para estes órgãos. A relação fonte/dreno pode influenciar variações na produtividade total por 

planta, bem como no tamanho e massa individual dos frutos (PELUZIO et al., 1999). 

Os resultados são consistentes com Peluzio et al. (1999), onde a relação da fonte/dreno 

pode influenciar variações na produtividade total por planta, bem como o tamanho e massa 

individual dos frutos. Nos tratamentos com as menores concentrações, devido à baixa 

disponibilidade de nitrogênio, a área foliar foi menor, ocasionando uma menor produção de 

fotoassimilados para os frutos (Figura 14). 

  

Figura 14 - Plantas, a esquerda, tratadas com 20% da concentração da solução de Hoagland & Arnon, 

com sintomas de deficiência de nutrientes, comparadas com plantas, a direita, tratadas com 100% de 
concentração 

 
Fonte: o autor 

 

 

4.4 ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE FRUTOS POR TRATAMENTO 

Analisando o Gráfico 7, percebem-se diferenças significativas nas produções dos 

tratamentos com concentrações de 20 e 40%, para as demais não foram observadas diferenças 

significativas quanto ao peso de frutos. Todos os tratamentos apresentaram produção abaixo do 

esperado. Nessa análise foram excluídos os frutos que apresentaram o sintoma de podridão 

apical, que é um distúrbio fisiológico causado pela deficiência do nutriente cálcio, tornando o 

fruto sem valor comercial para o mercado. 
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Gráfico 7 - Comportamento da produção total de frutos aptos a comercialização por tratamento (Kg de 

frutos por 4 plantas). 

  
Legenda: letras diferentes correspondem a diferenças estatísticas ao nível de 1% de probabilidade, pelo 

teste de Tukey.  

 

O padrão observado, de crescimento da curva (maior produção por tratamento à medida 

que a concentração da solução nutritiva cresce), também se enquadraria na hipótese anterior, 

na qual uma forte deficiência nutricional refletiria em frutos com menores pesos, 

individualmente. 

Nas condições do experimento, mesmo recebendo 100% da concentração da solução 

nutritiva, a cultivar de tomateiro teve produtividade abaixo da esperada, conforme indicado por 

Freire et al. (2013) que em áreas sem problema fitossanitários e com alto nível tecnológico, o 

tomateiro tem o potencial produtivo de 80 ton ha-1. Esta redução indica que a solução proposta 

por Hoagland & Arnon (1950) talvez não esteja adequada as necessidades dos híbridos 

modernos, necessitando ser atualizada. Tal redução foi de, respectivamente, 49,7 % em relação 

a produção, para a concentração de 100% de força iônica (Tabela 8).  
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Tabela 8 - Produtividade em ton ha-1, e kg planta-1 e sua relação ao potencial produtivo de 

produção de tomateiro em 20, 40, 60, 80 e 100% de concentração iônica da solução de Hoagland 

& Arnon (1950). 

PRODUTIVIDADE 

TRATAMENTO ton ha-1 kg planta-1 Relação ao potencial 

produtivo 

20% 13 1,1 - 83,9% 

40% 29 2,4 - 63,5% 

60% 37 3,1 - 53,7% 

80% 36 3,0 - 54,4% 

100% 40 3,4 -49,7% 

MÉDIA 31,2 2,6 - 60% 

CV (%) 35,3 35,3  

 

O peso médio por fruto foi influenciado pela concentração iônica nos tratamentos 20 e 

40%, sendo pouco afetado entre os tratamentos 60, 80 e 100% (Gráfico 7). O número de frutos 

por planta, por outro lado, foi bastante afetado entre os tratamentos, tendo redução do número 

de frutos na concentração iônica de 20%, apresentando a menor produção de massa fresca total 

(1.1 kg planta-1). O tratamento de 100% apresentou os maiores números de frutos e também a 

maior produção de matéria fresca (3,4 kg planta-1). 

 

4.5 ANÁLISE DO NÚMERO DE FRUTOS COM SINTOMAS DE PODRIDÃO APICAL 

POR TRATAMENTO 

 

Os sintomas de podridão apical ou fundo preto (FP) tem início em frutos ainda 

pequenos, com a formação de áreas esbranquiçadas ou amarronzadas nos lóbulos dos frutos, 

que progridem para a placenta gerando na parte externa do fruto um ponto pequeno encharcado 

na cicatriz floral, que aumenta com o tempo e vai afetando a base do fruto passando de um 

marrom-claro a escuro, até uma mancha bem definida, deprimida e coriácea (Figura 15) 

(INCAPER, 2010). 

O tratamento de concentração a 100% diferiu significativamente de todos os demais por 

apresentar o maior de número de frutos com podridão apical. Quanto aos demais tratamentos, 

aqueles de concentrações 60 e 80% não diferiram entre si, enquanto os tratamentos de 20 e 

40%, apesar de não terem apresentado número de frutos com sintomas de podridão apical, não 

diferiu dos tratamentos de concentrações 80% (Gráfico 8). 
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Gráfico 8 - Número de frutos colhidos com sinais de com podridão apical em função da concentração 

da solução nutritiva. 

 
Legenda: letras diferentes correspondem a diferenças estatísticas ao nível de 1% de probabilidade, pelo 

teste de Tukey.  

 

 A razão básica para a formação da podridão apical é a falta é o desequilíbrio entre o 

transporte de assimilados pela via floema e do cálcio pela via xilema, durante a fase de rápida 

expansão das células nos tecidos da porção distal da placenta, ou seja, a falta de interação entre 

taxas de crescimento do fruto e de aquisição de cálcio pela porção distal do fruto (ADAMS & 

HO, 1993). 

 Quando o suprimento de cálcio não é suficiente para atender a taxa de crescimento das 

paredes e das membranas dos frutos, ocorre a deterioração das membranas das células do fruto, 

principalmente os recém-formados, na porção distal, com subsequente perda de turgor e 

vazamento do líquido celular. Como o cálcio é transportado somente nos vasos do xilema, 

quando a absorção de água e a transpiração forem reduzidas, a absorção de cálcio será afetada 

de forma proporcional, portanto, a disponibilidade de água para o sistema radicular e a umidade 

relativa do ar também são fatores relacionados à podridão apical (WIEN, 1997). 

 Outro aspecto é a competição do íon Ca++ com relação aos íons NH4
+ e K+ por sítios de 

absorção que, em consequência incrementam a podridão apical, mesmo em condições 

adequadas de umidade no solo (WIEN, 1997). 

De acordo com os resultados do experimento, observou-se que nos tratamentos 60, 80 e 

100% da solução nutritiva, apresentou crescente números de frutos com podridão apical. Uma 
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hipótese para explicar esta expressão, pode estar relacionada a dose calculada, que foi constante 

para todos dos tratamentos, não foi suficiente, visto que estes tratamentos apresentaram, 

visualmente, crescimento vegetativo superiores em comparação aos tratamentos 20 e 40%. 

Figura 15 - Sintomas de podridão apical em frutos de tomateiro 

 
Fonte: o autor 

 

Outra hipótese para explicar o número crescente de frutos com podridão apical nos 

tratamentos 60, 80 e 100%, pode estar relacionado ao aumento das concentrações dos íons NH4
+ 

e K+ que competem por sítios de absorção com o íon Ca++ e potencializaram a podridão apical.  

Este sintoma é a expressão da deficiência visível, conforme descrito na Tabela 1, do 

item 2.3.1, na qual associa a dose de nutrientes a incrementos de produtividade. Quando ocorre 

este sintoma não há como reverter, ocasionado perdas dos frutos. 

 

4.6 COMPARATIVO DAS LEITURA DO GLICOSÍMETRO COM O NÚMERO DE 

FRUTOS COLHIDOS 

 

Comparando as leituras do aparelho glicosímetro com o número de frutos colhidos, em 

cada tratamento, observou-se uma relação, aparentemente, inversa. No tratamento com menor 

concentração (20%), obteve-se a maior leitura do glicosímetro, e, por conseguinte, a menor 

colheita de frutos (Gráfico 5). Nestes dois parâmetros (leitura do glicosímetro e número de 

frutos), o tratamento em questão diferiu significativamente dos demais (ver Gráficos 2, 3 e 4). 

Neste tratamento, também não foram observados frutos com sintoma de podridão apical (n = 

0). 

Seguindo o padrão da relação inversa, os tratamentos de 40 e 60% apresentaram leituras 

decrescentes, com aumento no número de frutos produzidos. A partir da concentração de 60% 
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as leituras do glicosímetro começam a se elevar novamente (indicando novo processo de stress 

da planta), com o número de frutos acompanhando esta tendência de elevação, entretanto, parte 

destes frutos apresentaram sintomas de podridão apical, atingindo o seu ápice na concentração 

de 100%.  

 

Gráfico 9 - Leituras do glicosímetro e os número de frutos colhidos em função da concentração da 

solução nutritiva 

 

 

Nas concentrações de 80 e 100% da solução nutritiva, verificou-se um incremento nas 

leituras do glicosímetro o que indica que houve alguma alteração na produção e transporte de 

açúcares, expressando um sinal de stress da planta. Estes tratamentos tiveram o maior número 

de frutos produzidos, o que sugeriria uma redução nos valores do glicosímetro, pois apresentaria 

um maior número de drenos (frutos), entretanto alguns frutos deste tratamento apresentaram 

sintomas de podridão apical, não completando o ciclo normal de crescimento e de aumento de 

peso, o que pode ter gerado um excedente de fotoassimilados que não foram transportados das 

folhas para os frutos.  Nestes tratamentos, as detecções elevadas do glicosímetro sugerem que 

o stress provocado pela podridão apical estava perturbando a alocação dos carboidratos para 

produção dos frutos. Este sintoma de podridão apical está associado a deficiência do nutriente 
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cálcio e segundo a Lei de rendimentos decrescente, este nutriente pode ter sido o fator limitante 

para o incremento da produção.  

 

5 ANÁLISES FOLIARES. 

 

Os resultados das análises foliares realizadas em cada tratamento são apresentados na 

Tabela 9. Percebe-se que as concentrações de nitrogênio das soluções empregadas ao longo de 

todo o ciclo atenderam a demanda das plantas apenas aos tratamentos com 80 e 100% da 

solução Hoagland, que não diferiram estatisticamente. Nestas concentrações, o teor de 

nitrogênio está adequado as necessidades das plantas conforme descrito por Alvarenga (2004) 

e por De Sousa et al. (2011). 

 

Tabela 9 - Concentrações de macro e micronutrientes em folhas de plantas de tomate. 

 

Tratam. 

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

(g kg-¹) (mg kg-¹) 

20% 25,8d 8,7b 27,9d  27,0a 9,5c 12,7b 509,8a 384,5a 384,5a 42,1b 261,8a 10,2ab 

40% 34,1c 10,1a 31,2c 22,4b 13,9a 17,0a 691,3a 454,2a 307,4b 66,5a 193,9b 12,9a 

60% 38,6b 10,4a 31,8bc 18,8c 13,3a 16,8a 570,8a 419,1a 259,5bc 64,3a 173,0bc 12,1ab 

80% 40,9a 10,5a 34,2ab 20,1bc 11,2b 16,4a 548,6a 453,6a 276,2bc 69,7a 151,1bc 11,5ab 

100% 42,8a 10,3a 35,7a 18,9c 10,0c 15,9a 512,6a 450,8a 220,6c 63,2a 133,4c 10,1b 

Média 36,4 10,0 32,2 21,4 11,6 15,8 566,6 432,4 289,6 61,1 182,6 11,3 

CV (%) 18,5 7,5 9,3 16,0 17,1 11,1 13,1 7,1 21,2 17,8 27,2 10,5 
Em cada linha, as médias seguidas de pelo menos uma mesma letra não difere entre si, a 5% de 

probabilidade, pelo teste de Tukey. 

 

Pelos dados mostrados na Tabela 9, infere-se que o abortamento das flores que 

ocorreram nos tratamentos com menores doses, pode ter sito provocado pela deficiência de 

nutrientes, corroborado por Pimentel (1999), refletindo no menor número de frutos (Gráfico 5), 

no menor peso médio dos frutos (Gráfico 6) e na sua produtividade por hectare (Tabela 8). 

Além dos sintomas de abortamento de flores, observou-se a clorose amarelo esverdeado nas 

folhas (Figura 16), sobretudo nas mais velhas, próximo à base da planta, conforme já descrito 

por Taiz et al. (2017). 
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Figura 16 - Sintomas visuais de deficiência de nitrogênio em folhas tomateiro. 

 
Fonte: o autor 

 

Segundo Taiz et al. (2017) a deficiência de nitrogênio também pode produzir caules 

pronunciadamente delgados e com coloração púrpura de folhas, pecíolos e caules, pois os 

carboidratos não utilizados no metabolismo do nitrogênio podem ser empregados na síntese de 

antocianina, levando a acumulação deste pigmento (Figura 17). 

 

Figura 17 - Sintomas visuais de deficiência de nitrogênio em caules e pecíolos de tomateiro. 

 
Fonte: o autor 

 

De acordo com a Tabela 9, os teores de fósforo não ficaram abaixo do nível recomentado 

por Alvarenga (2004) e De Souza et al. (2011). Este fato pode estar relacionado ao suprimento 

ocasionado pela solução de referência (100%) mantida até os 20 dias após o transplantio, com 
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objetivo de garantir uma padronização do stand na fase inicial. A dose aplicada de fósforo em 

todos os tratamentos foi o suficiente para atender o metabolismo energético das plantas, além 

de promover o desenvolvimento radicular, conforme descrito por Taiz et al. (2017). 

O Gráfico 10 mostra que a curva de acúmulo de fósforo ficou praticamente constante 

para todos os tratamentos e durante a condução do experimento, não se identificou sintomas 

visuais de deficiências de fósforo, não possuindo correlação com as leituras apresentadas pelo 

glicosímetro. 

 

Gráfico 10 - Concentração de macronutrientes em amostras foliares. 

 

 

Os resultados para o potássio apresentados na Tabela 9 mostram que todos os 

tratamentos promoveram suprimento foliar adequado para o desenvolvimento da planta. 

Contudo vale a pena ressaltar que estes valores estavam no limite inferior da Tabela 3 e que a 

variação compreende valores de até 50 g kg-1 de matéria seca. Fazendo uma alusão a Gráfico 

1, pode-se supor que os teores de potássio estivessem na fase de fome oculta. 

Verifica-se que os valores de potássio se comportaram de forma crescente em função da 

concentração do tratamento. Embora não faça parte de nenhum composto orgânico, o potássio 

desempenha funções importantes, dentre elas, a fotossíntese, a ativação enzimática, a síntese de 

proteínas e o transporte de carboidratos (açúcares) na planta e também exigido para síntese de 
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pigmentos, principalmente o licopeno. No presente trabalho, observou-se um sintoma visual 

associado a deficiência deste nutriente que é o esverdeamento do fruto na região do pedúnculo, 

conhecido por “ombro verde” (Figura 18). O desequilíbrio nutricional, como a deficiência de 

potássio contribui para o aparecimento deste sintoma.  

 

Figura 18 - Sintomas visuais de deficiência de potássio em frutos provocando o “ombro verde” em frutos 

de tomateiro. 

 
Fonte: o autor 

 

De acordo com os resultados para o nutriente cálcio apresentados na Tabela 9, verifica-

se que estão abaixo do recomentado para o tomateiro (Tabela 3), o que justificaria a quantidade 

crescente de frutos com sintomas de podridão apical (Gráfico 8) nos tratamentos 60, 80 e 100% 

da concentração iônica. Uma possível justificativa para o crescente de números de frutos com 

estes sintomas seria o aumento da área vegetativa das plantas com doses maiores de nitrogênio, 

competindo com a disponibilidade de cálcio da massa foliar para os frutos (ADAMS & HO, 

1995). 

Seguindo a ordem de absorção, o nitrogênio apresentou padrão semelhante ao do 

potássio enquanto que o cálcio, em geral, mostrou tendência decrescente conforme aumentava 

a concentração do tratamento. As quantidades absorvidas de fósforo foram inferiores em 

relação ao potássio, nitrogênio e cálcio. De acordo com Da Silva (2016), as quantidades de 

fósforo retiradas do solo pelas hortaliças são geralmente baixas, principalmente quando 

comparadas com o nitrogênio e o potássio. Tanto o enxofre quanto o magnésio foram os 

macronutrientes que não influenciaram os resultados dos tratamentos. 

Os teores de micronutrientes nos tecidos foram influenciados pelos tratamentos para 

alguns nutrientes (Tabela 9). Para cobre e ferro, não foram observadas diferenças significativas 

nas concentrações, quando comparados os diferentes tratamentos. O valor médio de cobre 
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observado foi de 566,6 mg kg-1 e, segundo Alvarenga (2004), para folhas os valores acima de 

15 mg kg-1 já são considerados elevados. A justificativa para estes valores seria a pulverização 

foliar de produtos à base de cobre para a prevenção de fitopatógenos, contribuindo para a 

elevação da quantidade de cobre nas folhas. 

 Para manganês e boro, observou-se um padrão decrescente da concentração destes 

nutrientes nas análises foliares em relação ao aumento da concentração da solução nutritiva. O 

boro desempenha um papel no alongamento celular, na síntese de ácidos nucleicos, nas 

respostas hormonais e na regulação do ciclo celular.  Já os íons manganês ativam várias enzimas 

nas células vegetais. Desempenham um papel importante nos processos redox, tais como no 

transporte de elétrons na fotossíntese e na desintoxicação de radicais livres de oxigênio. Uma 

possível justificativa para a decrescente concentração seria o aumento da área vegetativa das 

plantas com doses maiores de nitrogênio, competindo com a disponibilidade destes nutrientes 

na massa foliar. 

 Já as concentrações de boro, manganês, zinco, ferro e molibdênio estavam levemente 

acima dos valores de referência citados por Alvarenga (2004) e por De Souza et al. (2011). 
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6 CONCLUSÕES  

Na condução desta dissertação e com base nos resultados observados, pode-se concluir 

que o equipamento glicosímetro respondeu as condições de estresses das plantas, indicando, 

por meio de mudanças na inflexão das curvas de respostas. As análises foliares confirmam os 

problemas nutricionais identificados pela analise visual e pelas respostas do glicosímetro. 

No entanto, vale ressaltar que o diagnóstico visual não é uma fonte precisa para 

avaliação da clínica agronômica, pois o diagnóstico dos sintomas se dá quando a planta já está 

em deficiência severa, mascando os sintomas da “fome oculta”. 

No caso dos resultados com o glicosímetro, leituras baixas de glicose no equipamento 

indicam uma melhor condição nutricional das plantas e maiores produtividades, enquanto 

leituras elevadas apontam para uma situação de deficiência nutricional oculta e severa, com 

menores produtividades. 

Portanto, o instrumento utilizado mostrou ser um potencial indicador da condição 

nutricional das plantas de tomateiro, tendo possível sua utilização na clínica agronômica devido 

seu fácil manuseio e baixo custo e rápida resposta. Nada obstante, são necessários mais estudos 

para explorar as respostas apresentadas para validar a sua utilização a nível de campo. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A produção agropecuária tem o desafio de continuar se desenvolvendo, de forma 

sustentável, em tempos de mudanças rápidas e rompimento de paradigmas. Serão necessárias 

tecnologias mais eficientes para atender às demandas de alimentos, fibras, energia e a química 

verde, de modo a garantir a segurança alimentar e energética global.  

O biossensor utilizado neste trabalho tem um potencial para uso para o diagnóstico de 

situação de stress em plantas, que poderia ser utilizado por técnicos e produtores para o 

diagnóstico rápido, desde que se estabeleça uma correlação entre uma deficiência e a resposta 

do glicosímetro. Indica-se a integração desse biossensor com outros indicadores de estado 

nutricional da planta, como o clorofilômetro tipo SPAD (Soil Plant Analysis Development) em 

ambiente de Internet para tomada de decisão. 

No que tange o contexto das análises foliares, vale destacar que as faixas de variação 

dos teores recomendados devem ser revistas e melhor definidas em função das diferentes 

cultivares. Assim, novos estudos, ajustando a solução de Hoagland, devem ser feitos buscando 

confirmar a correlação entre os valores das leituras do glicosímetro e produtividades, para 

atender as necessidades de confiabilidade dos valores (intervalos de classes) e a eficácia do 

método. 
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APÊNDICES 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS DO GLICOSÍMETRO: 

 

Arquivo Resul_estast_Glic.txt  Data 07/06/2017  Hora 19:07:32  

 

                EXPERIMENTO EM BLOCOS CASUALIZADOS                 

 

                        QUADRO DE ANÁLISE                          

------------------------------------------------------------------ 

FV             GL        SQ                     QM                 F         

------------------------------------------------------------------ 

Blocos         19       9744.91657       512.89035       1.6288 ns 

Trat.               4      29171.81322      7292.95330      23.1601 ** 

Resíduo        76      23931.88909       314.89328                 

------------------------------------------------------------------ 

Total          99      62848.61887                                 

------------------------------------------------------------------ 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

 * significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

    GL           GLR          F-crit       F            p          

    19           76           1.7246       1.6288       0.0705     

     4            76           3.5776       23.1601      <.0001     

 

                          

 SIGLAS E ABREVIAÇÕES                                              

 

          FV = Fonte de variação         GL = Graus de liberdade          

          SQ = Soma de quadrado       QM = Quadrado médio          

          F = Estatística do teste F       MG = Média geral          

          CV% = Coeficiente de variação em %                       

          dms = Diferença mínima significativa                     
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ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS DO GLICOSÍMETRO DA FASE 

VEGETATIVA: 

 

Arquivo temporário  Data 16/06/2017  Hora 11:27:57  

 

                EXPERIMENTO EM BLOCOS CASUALIZADOS                 

 

                        QUADRO DE ANÁLISE                          

------------------------------------------------------------------ 

FV             GL        SQ                     QM                 F         

------------------------------------------------------------------ 

Blocos          4       2279.11781       569.77945       3.0808 *  

Trat.             4      19279.20062      4819.80016      26.0607 ** 

Resíduo        16       2959.12281      184.94518                 

------------------------------------------------------------------ 

Total          24      24517.44125                                 

------------------------------------------------------------------ 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

 * significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

    GL           GLR          F-crit       F            p          

    4            16           3.0069       3.0808       0.0464     

    4            16           4.7726       26.0607      <.0001     

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS DO GLICOSÍMETRO DA FASE 

FLORESCIMENTO: 

 

Arquivo estatiscfasefloresc.txt  Data 10/06/2017  Hora 20:48:13  

 

                EXPERIMENTO EM BLOCOS CASUALIZADOS                 

 

                        QUADRO DE ANÁLISE                          

------------------------------------------------------------------ 

FV             GL        SQ                     QM                 F         

------------------------------------------------------------------ 

Blocos          4       1198.03844       299.50961       0.5951 ns 

Trat.             4       5513.28062      1378.32016       2.7388 ns 

Resíduo        16       8052.04438      503.25277                 

------------------------------------------------------------------ 

Total          24      14763.36344                                 

------------------------------------------------------------------ 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

 * significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

    GL           GLR          F-crit       F            p          

    4            16           0.1162       0.5951       0.6713     

    4            16           3.0069       2.7388       0.0655     
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ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS DO GLICOSÍMETRO DA FASE 

FRUTIFICAÇÃO: 

 

Arquivo estastfasefruti.txt  Data 10/06/2017  Hora 20:54:14  

 

                EXPERIMENTO EM BLOCOS CASUALIZADOS                 

 

                        QUADRO DE ANÁLISE                          

------------------------------------------------------------------ 

FV             GL        SQ                     QM                 F         

------------------------------------------------------------------ 

Blocos          4       1237.95540       309.48885       1.1592 ns 

Trat.             4       9496.72540      2374.18135       8.8928 ** 

Resíduo        16       4271.63160      266.97698                 

------------------------------------------------------------------ 

Total          24      15006.31240                                 

------------------------------------------------------------------ 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

 * significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

    GL           GLR          F-crit       F            p          

    4            16           3.0069       1.1592       0.3652     

    4            16           4.7726       8.8928       0.0005     

 

                        
ANÁLISE ESTATÍSTICAS DOS DADOS DO NÚMERO DE FRUTOS COLHIDOS 

 

Arquivo NFrutototais.txt  Data 02/07/2017  Hora 16:46:38  

 

                EXPERIMENTO EM BLOCOS CASUALIZADOS                 

 

                        QUADRO DE ANÁLISE                          

------------------------------------------------------------------ 

FV             GL        SQ                     QM                 F         

------------------------------------------------------------------ 

Blocos          4          740.16000         185.04           1.0447 ns 

Trat.              4      25553.76000      6388.440        36.0694 ** 

Resíduo        16       2833.84000        177.11500                 

------------------------------------------------------------------ 

Total          24      29127.76000                                 

------------------------------------------------------------------ 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

 * significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

    GL           GLR          F-crit       F            p          

    4            16           3.0069       1.0447       0.4151     

    4            16           4.7726       36.0694      <.0001     
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ANÁLISE ESTATÍSTICAS DOS DADOS DO PESO MÉDIO DE FRUTOS COLHIDOS 

 

Arquivo estatic_peso_medio-fts.txt  Data 20/06/2017  Hora 20:08:00  

 

                EXPERIMENTO EM BLOCOS CASUALIZADOS                 

 

                        QUADRO DE ANÁLISE                          

------------------------------------------------------------------ 

FV             GL        SQ                     QM                 F         

------------------------------------------------------------------ 

Blocos          4        201.54599           50.3865    1.6041 ns 

Trat.              4       4677.08542      1169.27      37.2258 ** 

Resíduo        16        502.56334          31.410                 

------------------------------------------------------------------ 

Total          24       5381.19475                                 

------------------------------------------------------------------ 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

 * significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

    GL           GLR          F-crit       F            p          

    4            16           3.0069       1.6041       0.2216     

    4            16           4.7726       37.2258      <.0001     

  

 

ANÁLISE ESTATÍSTICAS DOS DADOS DO PESO TOTAL DE FRUTOS COLHIDOS 

POR TRATAMENTO 

 

Arquivo peso_total_tramento.txt  Data 29/06/2017  Hora 16:22:10  

 

                EXPERIMENTO EM BLOCOS CASUALIZADOS                 

 

                        QUADRO DE ANÁLISE                          

------------------------------------------------------------------ 

FV             GL        SQ                     QM                 F         

------------------------------------------------------------------ 

Blocos          4     1513473.84000      378368.46       0.4769 ns 

Trat.              4   269101919.0400   67275479.76    84.7951 ** 

Resíduo        16  12694220.56000      793388.78               

------------------------------------------------------------------ 

Total          24   283309613.4400                                 

------------------------------------------------------------------ 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

 * significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

    GL           GLR          F-crit       F            p          

    4            16           0.1162       0.4769       0.7522     

    4            16           4.7726       84.7951      <.0001     
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ANÁLISE ESTATÍSTICAS DOS DADOS DO NÚMERO DE FRUTOS COM PODRIDÃO 

APICAL (FUNDO PRETO) 

 

Arquivo Nfrutpodapic.txt  Data 02/07/2017  Hora 21:57:28  

 

                EXPERIMENTO EM BLOCOS CASUALIZADOS                 

 

                        QUADRO DE ANÁLISE                          

------------------------------------------------------------------ 

FV             GL        SQ                     QM                 F         

------------------------------------------------------------------ 

Blocos          4          73.84000        18.46000      0.7294 ns 

Trat.              4      1698.24000      424.5600      16.7744 ** 

Resíduo        16       404.96000      25.31000                 

------------------------------------------------------------------ 

Total          24       2177.04000                                 

------------------------------------------------------------------ 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

 * significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

    GL           GLR          F-crit       F            p          

    4            16           0.1162       0.7294       0.5849     

    4            16           4.7726       16.7744      <.0001     

 

 

 

 


