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RESUMO: A  água  é  um  dos  principais  fatores  que  influencia  as  características  de

desenvolvimento vegetativo e produção do tomateiro. O objetivo deste trabalho foi avaliar a

área foliar (AF) e o índice de área foliar (IAF) do tomateiro para processamento industrial

(cultivar  BRS Sena),  submetido  a  diferentes  níveis  de reposição  da Evapotranspiração da

cultura (ETc) utilizando um sistema de irrigação subsuperficial. O delineamento experimental

foi em blocos ao acaso, com quatro repetições. Os tratamentos consistiram de cinco níveis de

reposição  da  ETc  (50%,  75%,  100%,  125%  e  150%  acumulada  entre  duas  irrigações

consecutivas),  calculada  utilizando  a  média  de  cinco  pequenos  lisímetros  de  pesagem.  A

parcela experimental  foi  constituída por três linhas de plantas,  de 5,5 m de comprimento,

espaçadas em 1,1 m entre si, e 0,30 m entre plantas. Tanto o excesso como o déficit hídrico

prejudica o desenvolvimento de AF e IAF de plantas de tomateiro,  independentemente da

época de avaliação. Os maiores valores de AF e IAF foram encontrados aos 65 dia após o

transplante (DAT), independentemente do nível de reposição da ETc. As reposições da ETc

próximas de 100% proporcionaram os maiores valores de AF e IAF.

PALAVRAS-CHAVE:  Solanum  lycopersicon,  irrigação  subsuperficial,  desenvolvimento

vegetativo.

LEAF AREA AND LEAF AREA INDEX OF TOMATO PLANTS IN FUNCTION OF

REPLACEMENT LEVELS OF CROP EVAPOTRANSPIRATION

SUMMARY: Water  is  a  major  factor  that  influences  the  vegetative  development  and

production characteristics of tomato. The aim of this study was to evaluate leaf area (AF) and

leaf area index (LAI) of tomato for industrial processing (BRS Sena), subjected to different

replacement levels of the crop evapotranspiration (ETc) using an irrigation system subsurface.

The experimental design was a randomized block with four replications. Treatments consisted
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of five replacement levels of ETc (50%, 75%, 100%, 125% and 150% accumulated between

two consecutive irrigations), calculated using the average of five small weighing lysimeters.

The experimental plot consisted of three plants rows, 5.5 m long, spaced 1.1 m apart and 0.30

m between plants. Both excess how the water stress affect the AF and LAI development of

tomato plants, regardless of the evaluation period. The highest values of AF and IAF were

found  at  65  days  after  transplanting  (DAT),  regardless  of  the  replacement  level  ETc.

Replacements ETc close to 100% provided the largest AF values and IAF.

KEYWORDS: Solanum lycopersicon, subsurface irrigation, vegetative development.

INTRODUÇÃO

A  água  é  um  dos  principais  fatores  que  exercem  influência  nas  características  de

crescimento, desenvolvimento e produção do tomateiro. O tomateiro é uma cultura exigente

em  água,  mas  tanto  o  excesso  como  o  déficit  hídrico  afetam  negativamente  o  seu

desenvolvimento e produtividade (BACALLAO & FUNDORA, 2014; SILVA et al., 2014).

A área foliar (AF) e o índice de área foliar (IAF) são parâmetros importantíssimos de

adaptabilidade da cultura às condições de manejo. O IAF que representa a área foliar total por

unidade  de  área  do  terreno,  funciona  como  um  indicador  da  superfície  disponível  para

interceptação e absorção de luz visando à realização da fotossíntese (REIS et al., 2013).

O déficit,  bem como o excesso hídrico desfavorece  a inserção  foliar  em plantas  de

tomateiro. Soares et al. (2012) em condições de casa de vegetação em Pombal – PB e Monte

et al.  (2013) em condições de campo no Rio de Janeiro, verificaram a maior área foliar e

índice de área foliar em plantas de tomateiro quando realizaram reposições de 76% e 120% da

ETc, respectivamente.  Resultados semelhantes aos encontrados por Pires et al.  (2009) que

verificaram maior área foliar e índice de área foliar quando as plantas de tomateiro foram

cultivadas em condições adequadas de umidade. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a área foliar e o índice de área foliar do

tomateiro para processamento industrial (cultivar BRS Sena), submetido a diferentes níveis de

reposição  da  Evapotranspiração  da  cultura  (ETc)  utilizando  um  sistema  de  irrigação

subsuperficial (gotejamento enterrado). 

MATERIAL E MÉTODOS 
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A pesquisa foi conduzida a campo no setor de horticultura do Instituto Federal Goiano –

Campus Morrinhos – GO, no período de junho a setembro de 2015.

Para  instalação  do  experimento  utilizou-se  mudas  de  tomateiro  cultivar  BRS  Sena,

transplantadas aos 25 dias após a semeadura.  Para garantir o estabelecimento da cultura em

campo, durante os primeiros 8 dias as plantas foram irrigadas diariamente e após este período

em dias alternados (dia sim, dia não) até aos 20 dias, repondo 100% da ETc, respectivamente.

Só a partir de então foram submetidas aos tratamentos.

O  delineamento  experimental  foi  em  blocos  ao  acaso,  com  quatro  repetições.  Os

tratamentos  consistiram de cinco níveis  de reposição da ETc (50%, 75%, 100%, 125% e

150% acumulada entre duas irrigações consecutivas), calculada utilizando a média de cinco

pequenos lisímetros de pesagem. A parcela experimental foi constituída por três linhas de

plantas, de 5,5 m de comprimento, espaçadas em 1,1 m entre si, e 0,30 m entre plantas. 

A ETc foi determinada em função da média da diferença de massa (Mθcc – Mθa),  de

cinco mudas plantadas em vasos com capacidade de 52 kg e 32,5 cm de diâmetro, entre duas

irrigações consecutivas, conforme equação 01. 
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=                                                (Equação 01)

Em que: ETc é a evapotranspiração potencial das plantas (mm); Mθcc
 é a massa média dos

cinco lisimetro + muda + solo na umidade de “capacidade de campo” (g); Mθa é a massa

média de cinco repetições, do recipiente + muda + solo na umidade atual (g); ρ a  é a massa

específica da água (considerou-se 1,0 g cm-3); e D é o diâmetro da borda dos lisimetros, na

altura do solo (cm).

A reposição dos níveis da ETc foi realizado por um sistema de irrigação subsuperficial

(gotejamento  enterrado)  a  20 cm de  profundidade,  com emissores  auto  compensantes,  de

vazão igual a 2,2 L h-1, espaçados entre si em 0,3 m, sendo uma linha de gotejadores para cada

fileira de plantas e um gotejador por planta. 

Os tempos de irrigação (Ti) do experimento foram calculados em função da ETc, da

vazão dos gotejadores, espaçamento de gotejadores, largura da faixa molhada e o percentual

de reposição da ETc, conforme equação 02.
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Em que: Ti é o tempo de irrigação (minutos); 60 conversão do tempo de irrigação de hora

para  minutos;  1,05  fator  de  acréscimo  do  tempo  de  irrigação  em  5%,  para  compensar

uniformidade (eficiência do sistema = 95%); ETc é a evapotranspiração potencial, média de 5

vasos (mm); LFm é a largura da faixa molhada (1,10 m) que foi determinada em campo no

mesmo ensaio de profundidade do gotejador; SG é o espaçamento entre gotejadores (0,30 m);

q é a vazão do gotejador (2,2 L h-1); L é o percentual de reposição da ETc em decimal (50%;

75%; 100%; 125% e 150%).

As avaliações de área foliar (AF) e índice de área foliar (IAF) foram realizadas aos 45,

65 e 85 dias após o transplante (DAT), utilizando método destrutivo, através da média de duas

plantas escolhidas ao acaso em cada avaliação, retiradas das fileiras laterais dos tratamentos.

As medições de AF (cm2 planta-1) foram realizadas utilizando o aparelho medidor de

área foliar portátil “CI – 203”.  O índice de área foliar (m2 m-2), que representa a área foliar

total por unidade de área do terreno, foi calculado por meio da relação entre a AF e o número

de plantas por m2, dada pelo espaçamento de transplante (0,30 x 1,10 m) (Equação 03).

AT

AF.NP
  IAF =                                                                                                (Equação

03)

Em que: IAF é o índice de área foliar (m2 m-2); AF é a área foliar (m2 planta-1); NP é o número

de plantas por m2 (3,03 plantas), calculado em função do espaçamento de transplante (0,30 x

1,10 m); AT é a área total considerada (1 m2);

Os dados foram submetidos à análise de variância de 1 a 5% de probabilidade, pelo teste

F. Verificada a significância, aplicou-se análise de regressão, para os níveis de reposição da

ETc. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve efeito significativo dos níveis de reposição da ETc a 1% de probabilidade pelo

teste F, sobre AF e IAF, independentemente do período de avaliação.

A área foliar (AF) e o índice de área foliar (IAF) apresentaram resposta quadrática aos

45, 65 e 85 DAT, em função dos níveis de reposição da ETc. O déficit e o excesso hídrico

prejudicam severamente a AF e o IAF do tomateiro. Constatou redução de AF e IAF de 10%,

45% e 49% no déficit mais intenso (50% da ETc) e 48%, 37% e 34 % na reposição de 150%

da ETc, respectivamente, aos 45, 65 e 85 DAT.
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Derivando as equações  de regressão,  obteve as  maiores  AF e IAF de:  3528,44 cm2

planta-1, 14859,53 cm2 planta-1 e 13131,59 cm2 planta-1; e 1,07, 5,40 e 4,71 com as reposições

de 73,04%, 104,72% e 106,67% da ETc, respectivamente, aos 45 DAT, 65 DAT e 85 DAT

(Figura 1 A e B). A redução da AF e do índice de área foliar, principalmente no tratamento de

reposição  de 50% da ETc,  se  deve  principalmente  à  redução  do tamanho  das  folhas  das

plantas (fato apenas observado e não avaliado). 

(A)                                                              (B)

Figura 1. Área foliar (AF) e índice de área foliar (IAF) em função de níveis de reposição da

ETc, Morrinhos – GO, 2015. 

Os resultados encontrados são extremamente superiores aos encontrados por Soares et

al. (2012) em Pombal – PB, com a cultivar Super Marmande de crescimento indeterminado,

em condições de casa de vegetação, quando constataram o máximo de área foliar de 4091,35

cm2 com reposição de 76% da ETc. E dos encontrados por Monte et al. (2013) em condições

de campo no Rio de Janeiro utilizando tomateiro de mesa, que atingiram o máximo de índice

de área foliar, de1,2 aos 100 DAT, com reposição de 120% da ETc.

Entretanto, os resultados colaboram com os encontrados por Pires et al. (2009), com o

tomateiro cultivar Sahel (Grupo Santa Cruz) em Campinas São Paulo,em casa de vegetação,

irrigado por gotejamento superficial, quando constataram aumento do índice de área foliar nas

plantas de tomateiro irrigadas com mais frequência e a umidade do solo mantida próximo ao

ideal para a cultura. 

CONCLUSÕES

Para  as  condições  edafoclimáticas  locais,  tanto  o  excesso  com  o  déficit  hídrico

prejudicaram  o  desenvolvimento  de  AF  e  IAF  de  plantas  de  tomateiro  BRS  Sena,

independentemente da época de avaliação.
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As  maiores  AF  e  IAF  foram  encontrados  aos  65  dias  após  o  transplante,

independentemente do nível de reposição da ETc.

As reposições hídricas próximas de 100% da ETc, proporcionaram os maiores valores

de AF e IAF, embora exista pequenas variações de acordo com a fase de desenvolvimento da

cultura. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BACALLAO, M. F.; FUNDORA, L. B. Tolerancia a estrés por déficit  hídrico em tomate

(Solanum lycopersium L.) Cultivos Tropicales, Cuba, v. 35, n.3, p. 70-88, 2014.

MONTE, J.A.; PACHECO, A. de S.; MEDICI, L. O.; CARVALHO D.F. de; PIMENTEL C.

Growth analysis and yield of tomato crop under different irrigation depths. Revista Brasileira

de Agricultura Irrigada, Campina Grande, v. 17, n. 9, p. 926-931, 2013.

PIRES,  R.  C.  M.;  FURLANI,  P.  R.;  SAKAI,  E.;  LOURENÇÃO, A.  L.;  SILVA,  E.  A.;

TORRE NETO, A.; MELO, A. M. T. 2009. Desenvolvimento e produtividade do tomateiro

sob diferentes frequências de irrigação em estufa. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 27, n.

2, p. 228-234, 2009.

REIS, L. S.; AZEVEDO, C. V. de; ALBUQUERQUE, A. W.; JUNIOR, J. S. Índice de área

foliar e produtividade do tomate sob condições de ambiente protegido. Revista Brasileira de

Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v.17, n.4, p.386–391, 2013.

SILVA, J. A. da; DUTRA, A. F.; CAVALCANTE, N. M. da S. MELO, A. S. de; SILVA, F.

G. da; SILVA, J. M. DA. Aspectos agronômicos do tomateiro “Caline Ipa 6” cultivado sob

regimes hídricos em área do semiárido. Revista Agro@mbiente On-line, Boa Vista, v. 8, n.

3, p. 336-344, 2014.

SOARES, L. A. dos A.; LIMA, G. S. de; BRITO, M. E. B.; SÁ, F. V. da S.; SILVA, E. C. B.

da.; ARAÚJO, T. T. de.  Cultivo do tomateiro na fase vegetativa sobre diferentes lâminas de

irrigação em ambiente protegido.  Agropecuária científica no semiárido, Campina Grande,

v. 8, n. 2, p. 38-45, 2012b.

 

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

1681


