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RESUMO: O adequado manejo da irrigação reduz custos com água e energia, podendo 

maximizar a produtividade, a qualidade de frutos e a eficiência no uso de água e de nutrientes 

pelo tomateiro. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de frutos (maduros, 

verdes e podres) de cultivares de tomateiro industrial, submetidas a níveis de irrigação por 

gotejamento, na região sul de Goiás. O experimento foi realizado no delineamento em blocos 

ao acaso, com quatro repetições, em esquema fatorial 5x2, sendo cinco níveis de reposição da 

evapotranspiração da cultura (ETc), iguais a 60%, 100%, 140%, 180% e 220% e, duas 

cultivares híbridas de tomateiro: BRS Sena e Heinz 9992. A cultivar BRS Sena, 

independentemente do nível de reposição da ETc, apresentou maior produção (frutos 

maduros, verdes e podres) do que o Heinz 9992.  O excesso hídrico (níveis de 180% e 220%) 

diminuiu a produção de FM de ambas as cultivares. Maiores níveis de irrigação propiciaram 

maior índice de frutos verdes de BRS Sena. 

PALAVRAS-CHAVE: Lycopersicon esculentum Mill, evapotranspiração de cultura, irrigação 

por gotejamento. 

 

INDUSTRIAL TOMATO PLANT PRODUCTION IN FUNCTION OF IRRIGATION 

LEVELS, IN THE SOUTH REGION OF GOIÁS 

 

SUMMARY: The suitable irrigation management reduces costs with water and energy, could 

maximize the productivity, the fruits quality and the efficiency in the use of water and of 

nutrients for the tomato plant. Like this, the objective of this work was to evaluate the 

production (ripe fruits, green fruits and rotten fruits) of industrial tomato plant cultivars, 

submitted at drip irrigation levels, in the south area of Goiás. The experiment was 

accomplished in randomized blocks design, with four repetitions, in factorial scheme 5x2, 

being five levels of replacement of the crop evapotranspiration (ETc), equals to 60%, 100%, 

140%, 180% and 220% and, two hybrids cultivars of tomato plant: BRS Sena and Heinz 
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9992. Independently of the level of replacement of the ETc, the cultivate BRS Sena presented 

larger production of ripe fruits, green and rotten fruits, that Heinz 9992. The water excess 

(levels of 180% and 220%) it reduced the production of FM of both cultivars. Larger 

irrigation levels propitiated larger index of green fruits of BRS Sena. 

KEYWORDS: Lycopersicon esculentum Mill, crop evapotranspiration, drip irrigation. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A produção de tomate para processamento industrial nas principais regiões produtoras 

do Brasil, como no Cerrado, é realizada durante a estação seca do ano, sendo a irrigação uma 

técnica essencial para o suprimento das necessidades hídricas e desenvolvimento das plantas 

(MAROUELLI et al., 2012). 

No Brasil, cerca de 90% das áreas de tomateiro para processamento são irrigadas por 

aspersão, com predominância do sistema por pivô central. Embora o sistema por gotejamento 

tenha possibilitado altas produtividades, com menor uso de água, porem ainda é pouco 

utilizado (MAROUELLI et al, 2012) . 

A lâmina de água aplicada, seja em déficit ou excesso, pode influenciar 

significativamente a produção e qualidade de frutos do tomateiro (KOETZ et al., 2010). 

Assim, o manejo da irrigação por gotejamento é fator preponderante para o êxito da cultura. 

Além de minimizar custos com água e energia, o sistema por gotejamento também diminui a 

incidência de doenças e a utilização de fungicidas, pois evita o molhamento da parte aérea, 

tornando a atividade mais lucrativa (KOETZ et al., 2008; MAROUELLI et al, 2012). 

No Brasil, ainda são escassas as informações sobre o manejo da irrigação por 

gotejamento no tomateiro para processamento industrial. Assim, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar a produção de frutos (maduros, verdes e podres) de duas cultivares de tomateiro 

industrial, submetidas a níveis de irrigação por gotejamento, nas condições edafoclimáticas na 

região sul de Goiás. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no Setor de Olericultura do Instituto Federal Goiano, 

Campus Morrinhos, Goiás, no período de junho a outubro de 2013.  
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O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições, em 

esquema fatorial 5x2, sendo: cinco níveis de reposição da evapotranspiração de cultura (ETc): 

60%, 100%, 140%, 180% e 220% da ETc acumulada entre duas irrigações consecutivas; e 

duas cultivares híbridas de tomateiro, BRS Sena e Heinz 9992, de processamento industrial. 

A ETc (mm dia-1) foi calculada em função da evaporação em tanque Classe A (ECA, 

mm) instalado na área experimental, do coeficiente do tanque (Kp), igual a 0,7 (SENTELHAS 

& FOLEGATTI, 2003) e do coeficiente de cultivo (Kc) proposto por ALLEN et al. (1998), 

conforme a Eq. 1:  

ECA.Kp.KcETc   (1)                                                             

A parcela experimental foi constituída por três linhas de plantas, de 6,0 m de 

comprimento, espaçadas em 1,2 m entre si, e 0,27 m entre plantas, totalizando 66 plantas por 

parcela. A linha central foi considerada a área útil da parcela, e as duas linhas laterais, 

bordadura. As parcelas e os blocos foram espaçados, entre si, em 2,0 e 3,0 m, 

respectivamente, para que não ocorresse efeito dos tratamentos entre as parcelas.  

O experimento foi irrigado por um sistema de gotejamento, com emissores 

autocompensantes, de vazão igual a 1,5 L h-1, espaçados entre si em 0,3 m, sendo uma linha 

de gotejadores por fileira de plantas. Os tratos culturais (adubação, controle de pragas, 

doenças e plantas daninhas) foram realizados conforme recomendações para a cultura, 

adotadas na região. 

Após o transplante, a irrigação foi realizada diariamente, durante quatro dias 

consecutivos, mantendo a umidade do solo próxima à capacidade de campo. Após este 

período, a irrigação foi realizada em dias alternados (dia sim, dia não), até garantir o 

pegamento e estabelecimento das mudas. As plantas foram submetidas aos níveis de irrigação 

do oitavo ao centésimo dia após o transplante até 20 dias antes da colheita, quando então, a 

irrigação foi suspensa em todos os tratamentos.   

A Irrigação Total Necessária (ITN, mm) foi calculada considerando a ETc, os níveis de 

irrigação (h) em decimal, e a eficiência do sistema de gotejamento igual a 90% (Eq. 2). 

0,90

ETc.h
ITN    (2) 

O tempo de funcionamento por posição (T, min) do sistema de irrigação foi controlado 

por meio de registros instalados no início das parcelas e obtido conforme a Eq. 3: 

 .60
q

EgLfITN
T


    (3) 
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Em que, 

ITN é a lâmina total necessária (mm);  

Lf é a largura da faixa molhada (m), igual a 1,2 m, mensurada em campo;  

Eg é a espaçamento entre gotejadores (m);  

e q é a vazão do gotejador (L h-1). 

A colheita foi realizada de forma manual aos 120 dias após o transplante, fazendo a 

separação e pesagem dos frutos (maduros, verdes e podres) em balança eletrônica. Os dados 

foram submetidos à análise de variância, a 5% de probabilidade, pelo teste F. Verificada a 

significância, aplicou-se teste de média (Tukey) para comparar as cultivares e, análise de 

regressão para os níveis de fator quantitativo (níveis de irrigação). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As Irrigações Totais Necessárias (ITNs) durante o ciclo do tomateiro, em ambas 

cultivares, foram de 250,63 mm, 417,72 mm, 584,81 mm, 751,90 mm e 918,98 mm, 

equivalentes às reposições de 60%, 100%, 140%, 180% e 220% da ETc, respectivamente.  

Houve interação significativa (p<0,05) dos níveis de irrigação x cultivares na produção 

de frutos maduros (FM) e verdes (FV) do tomateiro, pelo teste F, além de efeito significativo 

(p<0,05) das lâminas de irrigação na quantidade de frutos podres (FP). 

Em termos gerais, independentemente da lâmina de irrigação, a cultivar BRS Sena 

apresentou maior produção de FM, FV e FP, se comparada à cultivar Heinz 9992 (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Produção de frutos maduros (FM), verdes (FV) e podres (FP), aos 120 dias após o 

transplante de cultivares de tomateiro industrial. Morrinhos, IF Goiano, 2013. 

Característica avaliada Cultivar 
Lâmina de irrigação (% ETc) 

Média 
60 100 140 180 220 

FM (t ha-1) 
Heinz 9992 23,46a 30,65a 39,95b 23,70b 26,74b 30,56 

BRS SENA 31,78a 38,35a 64,23a 49,03a 49,16a 44,85 

DMS: 8,97 Média: 27,62 34,50 52,09 36,36 32,95 37,70 

FV (t ha-1) 
Heinz 9992 5,76a 3,49a 3,95a 2,43a 4,58a 4,04 

BRS SENA 10,03b 10,76b 12,05b 13,19b 12,74b 11,75 

DMS: 2,55 Média: 7,89 7,12 7,99 7,81 8,66 7,89 

FP (t ha-1) 
Heinz 9992 4,90a 7,64a 6,89a 5,64a 4,69a 6,14 

BRS SENA 6,05a 8,57a 11,30 b 9,76b 7,67b 8,48 

DMS: 2,820 Média 5,47 8,11 9,10 7,70 6,17 7,31 
1Médias seguidas pela mesma letra na coluna, para a mesma característica avaliada, não diferem entre si, pelo 
teste de Tukey, a 5% de probabilidade. DMS: Diferença Mínima Significativa 
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Entretanto, há que se considerar que as menores quantidades de frutos podres de Heinz 

9992 se devem à baixa produtividade desta cultivar, pois em termos relativos, considerando a 

produção total, os percentuais de FP foram de 15,07% para a cultivar Heinz 9992, e de 

13,03% para a cultivar BRS Sena. 

Os níveis ótimos de irrigação para FM nas cultivares Heinz 9992 e BRS Sena foram 

estimados em 107,94% (450,89 mm) e 162,14% (676,40 mm) da ETc, respectivamente, os 

quais proporcionaram 33,24 t ha-1 e 62,14 t ha-1 (Figura 1). Assim, subentende-se que para 

atingir a maior produção de FM, BRS Sena consumiu 225,5 mm a mais de água que a cultivar 

Heinz 9992. Resultados distintos foram obtidos por MAROUELLI & SILVA (2008), ao 

verificarem aumento linear na produção de frutos maduros, à medida que aumentaram o 

déficit hídrico no tomateiro. 

 

   

Figura 1. Produtividade de frutos maduros (FM), verdes (FV) e podres (FP) de cultivares de 

tomateiro industrial em função de níveis de irrigação. Morrinhos, IF Goiano, 2013. 

 

Houve efeito quadrático dos níveis de irrigação sobre a produção de FP. A reposição de 

136,2% da ETc (568,93 mm) propiciou maior incidência de FP (8,4 t ha-1), 

independentemente da cultivar. Este resultado diverge do encontrado por MAROUELLI & 

SILVA (2008) e LOPES (2010), uma vez que constataram aumento de frutos podres à medida 

que aplicaram maiores lâminas de irrigação. 

Com relação aos frutos verdes, a cultivar BRS Sena apresentou resposta linear crescente 

à medida que aumentou a reposição de água. Para a cultivar Heinz 9992, menor produção de 

FV (2,82 t ha-1) foi estimada com o nível de irrigação de 157,5% (657,91 mm) da ETc.                                                                                  
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A cultivar BRS Sena apresentou maior produção de frutos maduros, verdes e podres, do 

que a Heinz 9992, todavia, o percentual médio de frutos podres de BRS Sena foi menor. 

Níveis de irrigação de até 140% da ETc aumentaram a produção de frutos maduros, 

enquanto o excesso hídrico (níveis de 180% e 220%) diminuiu a produção de FM. 

Maiores níveis de irrigação propiciaram maior índice de frutos verdes de BRS Sena.  
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