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RESUMO 
 

A cultura do tomateiro representa uma importante fonte de geração de 

empregos e renda na região do meio oeste catarinense, mais especificamente na 

região de Caçador e Lebon Regis. Um dos maiores encargos para esta cultura é a 

nutrição mineral, pois se trata de uma planta bastante exigente em nutrientes e muito 

sensível a deficiências nutricionais, com destaque para o micronutriente Boro. 

Normalmente a adubação é feita parcelada, ou seja, parte dela incorporada no solo 

em pré-plantio e o restante aplicada ao longo do ciclo produtivo via fertirrigação ou 

pulverização foliar. O presente estudo teve como principal objetivo comparar três 

sistemas de adubação, padrão produtor, Produção integrada e SQM. Forram 

acompanhadas as três lavouras e seus custos de produção comparados. Os custos 

das lavouras padrão produtor e SQM apresentaram custos semelhantes, porém muito 

superiores a lavoura com padrão de adubação da Produção integrada, que teve custo 

de adubação 39,8% mais barato que o tratamento padrão produtor, e 38,5% mais 

barato que o tratamento SQM, sem haver alterações na produtividade. A 

recomendação de fertirrigação desenvolvida pela Epagri “Produção integrada”, para a 

cultura do tomateiro é mais vantajosa aos produtores, pois garante a produtividade 

com menor custo com fertilizantes. 

  



ABSTRACT 
 

The tomato crop is an important source of job creation and income in Santa 

Catarina Midwest region, specifically in the Hunter region and Lebon Regis. One of the 

biggest costs for this crop is the mineral nutrition because it is a very demanding plant 

in nutrients and very sensitive to nutritional deficiencies, especially the micronutrient 

Boro. Usually the fertilizer is made in installments, or part of it incorporated in the soil 

before planting and the remainder applied throughout the production cycle through 

fertigation or foliar spray. This study aimed to compare three fertilization systems, 

Integrated Production and SQM. Lining accompanied three crops and their production 

costs compared. The cost of standard crops and producer SQM had similar costs, but 

much higher than the crop with standard fertilization Integrated Production, which had 

cost fertilization 39.8% cheaper than the standard producer treatment, and 38.5% 

cheaper than the SQM treatment, with no change in productivity. The drip irrigation 

recommendation developed by Epagri “Integrated Production” for the tomato crop is 

more advantageous to producers, it ensures productivity at lower cost with fertilizers. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cultura do tomateiro representa uma importante fonte de geração de 

empregos e renda na região do meio oeste catarinense, mais especificamente 

na região de Caçador e Lebon Regis. Um dos maiores encargos para esta cultura 

é a nutrição mineral, pois se trata de uma planta bastante exigente em nutrientes 

e muito sensível a deficiências nutricionais, com destaque para o micronutriente 

Boro. Normalmente a adubação é feita parcelada, ou seja, parte dela incorporada 

no solo em pré-plantio e o restante aplicada ao longo do ciclo produtivo via 

fertirrigação ou pulverização foliar.  

O presente trabalho refere-se ao sistema de fertirrigação de tomate, que 

por sua vez relata a respeito das práticas de fertirrigação por gotejamento. O 

qual foi desenvolvida no município de Lebon Regis – SC, na propriedade do Sr 

Aldo Dalbosco. O presente estudo teve como principal objetivo comparar três 

sistemas de adubação, padrão produtor, Produção Integrada e SQN, a fim de 

avaliar qual melhor adubação para cultura do tomate e com menor custo em 

adubação, e assim desenvolver uma adubação ideal proporcionando frutos de 

qualidade com custo inferior e produzindo alimentos mais seguros.  

 

1.2 PROBLEMA 

O descaso com a adubação é uma realidade vista, e enfrentada pelos 

produtores de tomate do meio oeste catarinense, seja pecando pela falta de 

adubação, que reflete negativamente na produção, ou ainda, a adubação 

excessiva, que encare em muito os custos da lavoura, e ainda pode causar 

problemas como salinização do solo e contaminação de lençol freático devido a 

lixiviação de nutrientes. A aplicação da quantia certa de nutrientes no momento 

correto garante melhor produção e pode gerar maior renda ao produtor, pois 

evita desperdícios vistos até o momento como desnecessários. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Atualmente os custos de produção do tomate são bastante elevados e são 

buscadas, cada vez mais, alternativas de manejo que permitam a redução 

desses custos. É necessária a realização de experimentos a fim de proporcionar 
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menos gastos com adubações, que muitas vezes são aplicadas 

demasiadamente, o que não se reflete em ganhos de mais frutos nem na 

qualidade dos mesmos, apenas nos custos de produção. Além disso, o excesso 

de adubação pode salinizar e acidificar o solo, o que pode reduzir a produção do 

tomate.  

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral 

Avaliar e comparar três sistemas de adubação e fertirrigação na produção 

de frutos e custos de produção de tomate. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a) Avaliar a produtividade das plantas sob diferentes sistemas de 

fertirrigação; 

b) Determinar o melhor sistema de fertirrigação a ser utilizado, ou seja, o que 

apresente o melhor custo benefício. 

 

1.5 METODOLOGIA 

O estágio descrito no presente relatório, foi desenvolvido junto a Epagri 

de caçador - SC. Tendo como campo de acompanhamento a propriedade do Sr. 

Aldo Dalbosco, na localidade de Lebon Regis. No período compreendido entre 

28 de outubro de 2015 até 18 abril de 2016. O principal objetivo desse estudo foi 

comparar três sistemas de adubação, padrão produtor, Produção integrada e 

SQM.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A CULTURA DO TOMATEIRO  

O tomateiro é uma hortaliça de larga adaptação climática. Os fatores de 

clima que influenciam na produção e desenvolvimento são principalmente a 

temperatura, a umidade do solo, a umidade atmosférica e o fotoperiodo. 

(FILGUEIRA, 2000).  

É um alimento funcional devido aos altos teores de vitaminas A e C, além 

de ser rico em licopeno. Pesquisas apontam que o consumo dessa substância, 

presente tanto no fruto fresco como no processado, ajuda na prevenção de 

cânceres, principalmente aqueles relacionados ao aparelho digestivo 

(ALVARENGA, 2004). 

 

2.1.1 Região de Caçador- SC 

O Brasil, maior produtor de tomate da América do Sul com cerca de 60 mil 

hectares, é o nono produtor mundial com 2,8% da produção (Síntese Anual, 

2012). O estado de Santa Catarina é o sexto produtor brasileiro de tomate com 

186.802 t. A região de Caçador, localizada no Alto Vale do Rio do Peixe, é a 

maior produtora, com 1.000 hectares plantados na safra 2009/2010 o 

equivalente a 45,5% da safra estadual (SUZUKI; HAHN, 2016). 

 

2.1.2 Efeito dos fatores climáticos 

2.1.2.1 Temperatura 

A temperatura ótima para a germinação das sementes do tomateiro situa-

se na faixa de 15 a 25ºC, levando-se, nessas condições, cerca de 6 a 14 dias 

para que ocorra a emergência da plântula. Em condições de temperatura abaixo 

que 8ºC, a maioria dos trabalhos indica que não ocorre a germinação das 

sementes, os mesmo ocorrendo em temperaturas superiores a 40ºC. 

(ALVARENGA, 2004) 



1� 
 

 

Conforme Alvarenga (2004), quando o tomateiro é submetido à 

temperatura abaixo de 10ºC, por longos períodos, ocorrem os seguintes danos 

à planta: 

· Redução da taxa de crescimento;  

· Amarelecimento das folhas;  

· Hastes duras, quebradiças e arroxeadas (devido ao acumulo de 

antocianina); 

· Polinização deficiente, influído negativamente na fecundação;  

· Abortamento de flores e queda de frutos;  

· Paralisação da absorção de agua e nutrientes.  

Já com altas temperaturas, acima de 35ºC, Alvarenga (2004) clama a 

atenção para os problemas mais comuns, que são:  

· Redução drástica na porcentagem de germinação; 

· Pequeno desenvolvimento das plantas; 

· Morte prematura de plântulas; 

· Queda de flores, abortamento e queima de frutos; 

· Clorose das folhas; 

· Prejuízo na polinização; 

· Menor aproveitamento de nutrientes. 

 

2.2 O CULTIVO DO TOMATEIRO 

2.2.1 Escolha da área 

A topografia do terreno deve possuir, preferencialmente, inclinação leve. 

A área deve ser ondulada suave, com declividades inferiores a 12%, evitando-

se, assim, problemas de pressão no sistema de irrigação e/ou fertirrigação por 

gotejamento. O local deve ter adequada disponibilidade de água e o acesso à 

lavoura deve ser fácil e em qualquer condição climática. A exposição do terreno 

deve ser preferencialmente de face norte, permitindo a livre circulação do ar e 

máxima insolação. Se possível, estar protegido por quebra-ventos, pelo menos, 

do lado dos ventos dominantes. Deve-se evitar as áreas frias, sombreadas e 

úmidas para não favorecer as doenças (SUZUKI; HAHN, 2016). 
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O tomate prefere solos profundos, friáveis, bem drenados e com altos 

teores de matéria orgânica. Devem ser evitados solos compactados ou sujeitos 

à encharcamentos periódicos, o que favorece intensamente as doenças fúngicas 

e bacterianas do solo. Áreas que tenham sido cultivadas com solanáceas 

(tomate, tabaco, batata, pimentão, berinjela, etc.) nos últimos três anos, ou 

terreno com alta infestação de plantas espontâneas da família das solanáceas 

ou outras que sirvam de sobrevivência para patógenos causadores de doenças 

do tomate (SUZUKI; HAHN, 2016). 

Para uma eficiente absorção de água e nutrientes pelas plantas é 

necessário um sistema radicular bem desenvolvido, para o qual devem existir 

boas características químicas, físicas e biológicas no solo. Do ponto de vista 

físico do solo, as características podem ser melhoradas pela subsolagem e 

aração profunda; do ponto de vista químico do solo, este pode ser melhorado 

pela calagem e adubação. Essas ações, juntamente com outras medidas de 

manejo, favorecem o aumento da população microbiológica benéfica do solo 

(SUZUKI; HAHN, 2016). 

 

2.2.2 Preparo do solo 

O preparo do solo tem por objetivo melhorar as condições físicas e 

químicas do solo, bem como facilitar o plantio, o que representa realizar a 

incorporação dos corretivos da acidez em quantidades e na profundidade 

adequadas e melhorar as condições físicas do solo. Este preparo do solo deve 

ser feito, no mínimo, com 90 dias de antecedência ao plantio solo (SUZUKI; 

HAHN, 2016). 

Deve-se dar bastante importância para a qualidade e profundidade do 

solo, pois o êxito da lavoura estará condicionado às condições adequadas do 

solo, como ausência de compactação e áreas de boa drenagem. As etapas no 

preparo do solo, para uma boa lavoura de tomate, em geral, compreendem a 

aplicação da metade da dose total de calcário; subsolagem do terreno até a 

profundidade de 40 cm; limpeza do terreno, retirando raízes, tocos e pedras; 

primeira aração na profundidade de correção pretendida de 20 cm, seguida de 

gradagem; aplicação do restante do calcário; segunda aração e gradagem; 
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semeadura do adubo verde (aveia preta ou branca); e, por fim, uma gradagem 

leve para incorporação das sementes de aveia solo (SUZUKI; HAHN, 2016). 

Neste caso forma de irrigação foi por gotejamento os sulcos deverão ser 

marcados em nível. O tamanho dos talhões vai depender da declividade do 

terreno, do manejo adotado pelo produtor e das características do tubo gotejador 

utilizado. A abertura dos sulcos deve ser feita a uma profundidade de 20 a 25 

cm, podendo ser usados os sulcadores tradicionais, do tipo bico de pato 

(ALVARENGA, 2004). 

Em condições de campo, recomenda se recomenda se a realização de 

uma ou duas arações, sendo a primeira cerca de 60 a 30 dias antes do plantio, 

a uma profundidade de 30 a 35 cm, e a segunda com aproximadamente 15 dias 

de antecedência, sendo esta com 20 a 25 cm de profundidade. Em função da 

declividade do terreno, aração pode ser feita com tração mecanizada com arado 

de disco ou com grade aradora. Caso haja necessidade de correção de PH, a 

aplicação do calcário deve ser feita nessa operação. Essa correção do solo deve 

ser feita de acordo com os resultados da análise. O calcário deve ser incorporado 

uniformemente em toda a área, com antecedência mínima de 60 dias. Também 

em condições de campo; normalmente duas gradagens são suficientes. A 

primeira deve ser feita logo após a aração ou após a calagem, para incorporar o 

calcário, e a segunda, a véspera do transplante, também com o objetivo de 

eliminar as ervas invasoras (EPAGRI, 2004). 

É importante destacar que o sistema de plantio sobre cobertura vegetal, 

para a cultura do tomate, é uma técnica de grande utilidade para a preservação 

do solo. Isto porque está associada ao uso racional e eficiente da irrigação por 

gotejamento e fertirrigação, à utilização de tratos culturais baseados em critérios 

técnicos definidos e ao adequado manejo pela mínima mobilização mecânica da 

superfície do solo, procurando mantê-lo coberto por cultivos sucessivos durante 

todo o ano através de uma rotação de cultura racional solo (SUZUKI; HAHN, 

2016). 

 

2.2.3 Espaçamento 

A definição do espaçamento entre as plantas do tomateiro vai depender 

das características da cultivar utilizada, do sistema de condução da planta, da 
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topografia da área e da época do ano em que for realizado o plantio. O ideal é 

estabelecer um espaçamento que possibilite máxima produção, sem prejuízo ao 

crescimento do fruto e ao manejo fitossanitário. O aumento do número de plantas 

por unidade de área acarreta uma diminuição da entrada de luz entre as plantas 

de ventilação, favorecendo a formação de um microclima que facilita a 

disseminação de patógenos, dificultando o controle de doenças o espaçamento 

adequado entre plantas e linhas é importante para otimização do uso da área e 

prevenção de doenças (SEDIYAMA et al., 2003). 

 

2.2.4 Sistema utilizado 

Sistema cruzado é o mais fácil de montar a estrutura da lavoura com 

menos mão de obra e menor custo. Este sistema facilita a realização da colheita, 

porem aumenta a dificuldade no manejo de doenças, porque além de criar um 

microclima favorável a elas, dentro das filas cruzadas, dificulta a pulverização da 

parte interna. Os frutos fim mais expostos ao sol, possibilitando queimaduras. 

Além disso, aumenta-se a quantidade de fita gotejadora em função do 

espaçamento (EPAGRI, 2004).  

A medida que as plantas vão crescendo, elas devem ser amarradas aos 

suportes. Os amarrios podem ser feitos semanalmente ou a cada 15 dias, 

dependendo da taxa de crescimento da planta. Este pode ser feito com fitilho 

plástico. O amarrio deve ser feito em forma de um oito e não muito apertado para 

evitar um possível estrangulamento do caule da planta, a medida que ele se 

desenvolve. (EPAGRI, 2004). 

 

2.2.5 Amontoa 

É uma pratica que consiste em chegar terra junto ao colo da planta, 

favorecendo a emissão de raízes adventícias na região da base do caule, 

especialmente quando efetuada juntamente com a primeira adubação em 

cobertura, normalmente feita com N, P, K, entre 15 e 20 dias após o transplante. 

Estes nutrientes, juntamente com a terra aderida à haste, favorecem o 

enraizamento da planta, obtendo-se um segundo sistema radicular que 

proporciona uma melhor absorção de nutrientes (ALVARENGA, 2004). 
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2.2.6 Cobertura do solo 

A pratica de cobertura morta do solo com materiais inertes é indicado na 

produção de tomate. Consiste em cobrir a superfície do solo, especialmente ao 

longo das fileiras de plantio. O objetivo desta pratica é proteger o solo e o 

tomateiro de plantas invasoras e agentes atmosféricos (ALVARENGA, 2004).  

 

2.2.7 Sistema de adubação 

2.2.7.1 Via fertirrigação  

É um método de fertilização complementar a realizada no plantio, 

utilizando-se sistema de irrigação. O método de irrigação mais adequado para a 

utilização da fertirrigação do tomateiro é o gotejamento onde os fertilizantes são 

dissolvido (ALVARENGA, 2004). 

Fertirrigação é o processo de aplicação simultânea de agua e fertilizantes 

por meio de um sistema de irrigação. Esse processo é utilizado para 

complementar a adubação realizada por ocasião do plantio, podendo ser 

empregado em diferentes métodos de irrigação, tais como irrigação por 

superfície, irrigação por aspersão e irrigação localizada (ALVARENGA, 2004) . 

A liberação direta de fertilizantes pelo sistema de gotejamento demanda 

o uso de fertilizantes solúveis. Moto – bombas e sistemas de injeção são 

utilizados para introduzir o fertilizante diretamente no sistema de irrigação. A 

fertirrigação permite a aplicação exata e uniforme de nutrientes, na região de 

maior concentração das raízes. Além disso, possibilita adequar a quantidade e 

a concentração de nutrientes a ser aplicada de acordo com a demanda nos 

diferentes estádios de desenvolvimento da cultura. As recomendações de 

formulação de nutrientes (NPK e micronutrientes) têm sido desenvolvidas de 

acordo com o tipo de solo, estádio fenológico da cultura, clima e com outros 

fatores. Especial atenção deve ser dada ao PH do solo, a relação NO3 / NH4, à 

mobilidade do nutriente no solo e as condições de salinidade (ALVARENGA, 

2004). 

O processo de injeção do adubo na linha de gotejamento pode ser feito 

por válvulas de sucção (scruguel) ou por injeção sobre pressão de bombas 
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hidráulicas. Deve-se observar que a mangueira gotejadora tenha uma 

uniformidade de pressão, e que o adubo tenha uma uniformidade de distribuição 

na sua aplicação. Em áreas de desníveis, é necessário subdividir em setores 

para a uniformidade de pressão e precisão da distribuição do adubo com 

homogeneidade ou usar mangueira gotejadora auto propelido. Outro aspecto 

importante na fertirrigação são os sistemas de filtros para que não haja 

entupimento da mangueira de gotejamento (HAHN; SUZUKI, 2016). 

O comportamento da curva de requerimento por nitrogênio no tomate é 

maior e mais acentuado na fase inicial e com aumento gradual até a nona a 

décima semana quando se tem o pico máximo, e diminuição gradual até a 

décima sexta semana. Já para o potássio, o tomate tem um comportamento de 

requerimento gradual, mais lento na fase inicial, e seu pico máximo ocorre entre 

a décima terceira e décima quarta semana e mantem-se em níveis elevados até 

próximo ao fim do ciclo (HAHN; SUZUKI, 2016). 

A fonte de adubos a ser usada em fertirrigação são geralmente o nitrato 

de amônio e o nitrato de potássio ou cloreto de potássio branco. Pode-se usar 

adubos formulados de maior solubilidade, embora, em experimentos conduzidos 

na Estação Experimental de Caçador não apresentaram diferenças para as 

fontes tradicionais, acima citadas, desde que a concentração do nutriente seja a 

mesma. Portanto, a escolha da fonte de adubo pode ser levando em 

consideração as características de maior facilidade no preparo da calda 

(solubilidade, limpeza, etc.) e o custo do adubo por unidade de nutriente (HAHN; 

SUZUKI, 2016). 

 

2.2.7.2 Adubação de cobertura  

A adubação de cobertura tem por objetivo repor os nutrientes necessários 

para obtenção de alta produtividade de frutos de boa qualidade. Aplicações 

desnecessárias devem ser evitadas, pois podem causar prejuízos à planta, ao 

meio ambiente e aumentar o custo de produção (FILGUERA, 2000). 

 

2.2.7.3 Vantagens da Fertirrigação 

A fertirrigação traz uma série de vantagens para a cultura do tomateiro, 

Alvarenga (2004) descreve as principais vantagens como:  
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a) Economia da mão de obra: o sistema de fertirrigação distribui os 

fertilizantes juntamente com a agua de irrigação, dispensando a aplicação 

manual, normalmente difícil de ser realizada, desuniforme e de elevado custo. 

Quanto maior o número de parcelamentos, mais vantajosa é a fertirrigação, 

podendo proporcionar uma economia de mão de obra na aplicação de 

fertilizantes de até 70 % em relação as aplicações convencionais.  

b) Economia e eficiência no uso de fertilizantes: os nutrientes 

encontram-se na forma solúvel, sendo prontamente absorvidos pelas raízes. O 

fracionamento das aplicações aumenta a absorção dos nutrientes pelas plantas 

e limita as perdas por lixiviação, podendo proporcionar uma economia superior 

a 25 % em relação ao sistema convencional. 

c) Flexibilidade de aplicação: os nutrientes podem ser aplicados em 

qualquer época, possibilitando maior parcelamento das aplicações e adequando-

os às necessidades da cultura (demanda atual da planta). 

d) Controle da quantidade de nutrientes a ser aplicada: os 

macronutrientes e micronutrientes podem ser aplicados com eficiência, mesmo 

em pequenas quantidades requeridas pelas plantas. 

e) Controle da profundidade de aplicação. 

f) Boa uniformidade de distribuição dos adubos no solo. 

g) Economia relativa de água com diminuição da percolação e da 

deriva. 

h) Menor poluição do ar e dos cursos de água. 

i) Menor compactação do solo e danos físicos na cultura. 

j) A aplicação é segura, não havendo perigo de queimar as folhas, 

por ser feita diretamente na região das raízes. 

k) Melhor manejo de doenças, uma vez que somente o solo é 

molhado, enquanto as folhas permanecem secas. 

l) Aumenta a eficiência do controle de plantas daninhas. 

 

2.2.7.4 Dificuldades ou Limitações da Fertirrigação 

Assim como foram elencadas vantagens ao uso da fertiirrigação, 

Alvarenga (2004) também aponta certas dificuldades, limitações ou mesmo 

desvantagens ao seu uso, como expõe-se a seguir: 
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a) Alto custo inicial de implantação do projeto. 

b) Possibilidade e facilidade de entupimento dos emissores ou tubos 

gotejadores por precipitados químicos de alguns fertilizantes (fosfatados), em 

consequência de reações na linha de irrigação, devido ao PH da solução e 

variações na temperatura. 

c) Controle do pH e da condutividade elétrica (CE) da solução do solo. A 

fertirrigação aumenta a dinâmica dos nutrientes no solo por causa da constante 

aplicação de água, o que provoca aumento na atividade de organismos no solo, 

na troca catiônica e na absorção dos nutrientes.  

d) Escolha de fertilizantes: inadequados para fertilização pouco solúveis. 

e) Possibilidade de corrosão do sistema de irrigação: alguns fertilizantes 

possuem características corrosivas. 

f) Contaminação e envenenamento: pode vir a ocorrer retorno do fluxo de 

solução para fonte de agua (subterrânea, reservatório ou rio) caso não existam 

dispositivos de segurança (válvulas de retenção). 

g) Requer pessoal especializado para seu manejo. 

 

2.2.8 Processo de fertirrigação 

A irrigação e a fertilização são os fatores de manejo do tomateiro de maior 

impacto no seu rendimento, na sua qualidade e no seu desenvolvimento. Para 

se alcançar os benefícios da fertirrigação, deve-se ter cuidados com a seleção 

dos fertilizantes, com os equipamentos de injeção e, principalmente, com o 

manejo e manutenção adequado do sistema (KEMIRA, 2004). 

 

2.2.9 Fertilizantes utilizados em fertirrigação 

A característica essencial dos fertilizantes utilizados em fertirrigação é que 

sejam solúveis em água, a fim de se obter os nutrientes em solução. Os 

fertilizantes sólidos para fertirrigação devem apresentar em suas embalagens 

descrição “cristalina solúvel” ou “solúvel para fertirrigação”. Deve-se ter em 

mente a importância da compatibilidade química entre os diferentes fertilizantes 

e com a própria agua de irrigação (KEMIRA,2004). 
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2.2.9.1 Macronutrientes 

Os macronutrientes; nitrogênio, fosforo, potássio, cálcio, enxofre e 

magnésio pode ser aplicados integralmente, sem restrições, via fertirrigação. 

Entretanto, sugere-se que parte do fosforo, do cálcio, do enxofre e do magnésio 

seja aplicada por ocasião do plantio ou com antecedência ao plantio, como é o 

caso do Ca e Mg fornecidos pela calagem (KEMIRA, 2004). 

 

Nitrogênio  

Como o nitrogênio é um nutriente que desempenha importante papel no 

crescimento vegetativo, influenciando na formação inicial da planta, bem como 

define o potencial produtivo da planta ao longo do ciclo vegetativo, ele tem efeito 

direto na qualidade das frutas e no balanço nutricional da planta. O nível de 

nitrogênio disponível no solo é definido pelo teor de matéria orgânica do solo e 

a sua liberação está associada à taxa de mineralização dessa matéria orgânica, 

que, por sua vez, é controlado especialmente por fatores como o tipo de matéria 

orgânica, umidade e temperatura do solo que condicionam a atividade dos 

microrganismos. Outros fatores que interferem na disponibilidade de nitrogênio 

no solo são a imobilização microbiana, lixiviação ou perdas gasosas 

(desnitrificação e volatilização) (HAHN; SUZUKI, 2016). 

Na planta, o nitrogênio tem função central na produtividade sendo 

componente dos aminoácidos, amidas, proteínas, ácidos nucléicos, 

nucleotídeos, coenzimas, hexoaminas, clorofila e metabólitos secundários como 

alcalóides, glicosídeos cianogênicos, glucosinolatos e aminoácidos não-

protéicos que atuam na defesa da planta. Uma vez que o nitrogênio se encontra 

em vários componentes celulares, o sintoma mais característico de sua 

deficiência é a redução na taxa de crescimento. Além disso, se observam folhas 

pequenas na planta, de coloração verde-claro visível em todas as folhas, caule 

fino, menor número e peso dos frutos, bem como frutos de qualidade inferior 

(Figura 1). O sintoma de deficiência de nitrogênio pode ser ocasionado também 

pelo excesso de frio, estiagem e/ou alagamento (HAHN; SUZUKI, 2016). 

Já o excesso de nitrogênio resulta no crescimento excessivo das partes 

vegetativas, prolongamento do ciclo vegetativo, formação de frutos ocos, maior 
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ocorrência de frutos defeituosos, maior susceptibilidade às doenças, maturação 

tardia e redução da produtividade (HAHN; SUZUKI, 2016). 

 

Figura 1: Clorose por deficiência de Nitrogênio na planta do tomate.  

 
Fonte: Embrapa Hortaliças (2016) 

 

Fósforo  

É um nutriente importante no metabolismo vegetal, pois participa de 

inúmeras reações bioquímicas como respiração, transformação de energia, além 

de participar na constituição de enzimas. A deficiência de fósforo compromete o 

desenvolvimento da parte aérea e do sistema radicular, e é caracterizada pelo 

afinamento do caule e por folhas novas com áreas de coloração castanho-

arroxeadas e foscas. O sintoma de sua deficiência pode ser ocasionado por 

baixas temperaturas, seca, pragas do solo e toxidez de alumínio, relacionada ao 

baixo pH do solo (HAHN; SUZUKI, 2016). 

A participação do fósforo no processo de formação e de desenvolvimento 

vegetal tem os seguintes aspectos principais: acelera a formação das raízes e é 

essencial para o seu funcionamento como apoio mecânico e órgão de absorção 

de água e de íons; maior efetividade da polinização das flores e, por isso, mais 

frutificação; regulador de maturação; maior viabilidade das sementes; maior teor 

de carboidratos, óleo, gordura e proteínas. Quando deficiente, causa menor 

vegetação e produção, qualidade e senescência precoce (HAHN; SUZUKI, 

2016). 
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O suprimento adequado de fósforo, além do aumento da produtividade, 

proporciona o aumento do tamanho e peso dos frutos e melhora sua coloração 

e valor nutritivo (HAHN; SUZUKI, 2016). 

 

Potássio  

É o nutriente mais exportado pelos frutos. Dentro da planta, atua no 

controle de abertura e fechamento dos estômatos, na transpiração, no transporte 

de carboidratos, na qualidade das frutas, dentre outras funções.  

A deficiência de potássio ocasiona o encurtamento dos internódios do 

caule, problemas de coloração dos frutos e também se manifesta nas folhas 

como clorose e evoluindo para uma mancha necrótica na forma de "queima das 

bordas" das folhas mais velhas, em forma de V a partir das pontas. Sendo a 

difusão o principal mecanismo de suprimento desse nutriente às plantas, a 

umidade do solo exerce importante influência no suprimento desse nutriente. O 

excesso de frutos na planta e drenagem deficiente do solo também pré-dispõem 

ao aparecimento dos sintomas de deficiência de potássio. Além das folhas, a 

qualidade dos frutos é afetada, tornando-os ácidos, pequenos, com coloração 

deficiente e falta de firmeza (frutos com cavidade interna oca), como pode ser 

visto na Figura 2 (HAHN; SUZUKI, 2016). 

 

Figura 2: Sintomas de deficiência de potássio em tomate:(A) Cavidade interna 
oca no fruto e (B) folhas velhas com amarelecimento e necrose das bordas.  

 
Fonte: Hahn e Suzuki (2016) 

 

O excesso de potássio, por outro lado, é problemático, podendo ocasionar 

frutos rachados e, também, pode interagir negativamente na absorção de outros 

nutrientes, como cálcio e magnésio, e, consequentemente, causar desequilíbrios 
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nutricionais na planta. O desequilíbrio provocado pela adubação excessiva de 

potássio provoca a diminuição da absorção de magnésio pela planta e o 

aparecimento precoce de sua deficiência, ocasionando o aparecimento de 

sintomas de clorose internerval nas folhas mais velhas, mesmo com teor 

suficiente de magnésio no solo. Nesses casos, aplicações foliares de magnésio 

preventivas se tornam importantes para evitar o aparecimento do sintoma de sua 

deficiência (HAHN; SUZUKI, 2016). 

 

Cálcio  

Para a cultura do tomate, a disponibilidade e a absorção de cálcio são de 

grande interesse, pois a podridão apical é um distúrbio fisiológico bastante 

comum na cultura do tomateiro (Figura 3). O cálcio desempenha importante 

papel na planta, já que é um nutriente presente na lamela média das paredes 

celulares, regulando a permeabilidade e a seletividade do plasmalema e sua 

presença é indispensável para o desenvolvimento do sistema radicular (HAHN; 

SUZUKI, 2016). 

 

Figura 3: Sintomas de deficiência de cálcio em tomate:(à esquerda), Podridão 
apical no fruto (centro) e Necrose interna do fruto ou coração-preto (à direita).  

 
Fonte: Hahn e Suzuki (2016). 

 

Este distúrbio está diretamente associado à deficiência localizada de 

cálcio na região apical dos frutos (Figura 4). O balanceamento da disponibilidade 

de nutrientes no solo e a disponibilidade adequada de água são indispensáveis 

para evitar esse problema (HAHN; SUZUKI, 2016).  

  



2� 
 

 

Figura 4: Deficiência de cálcio. 

 
Fonte: Roberto (2016). 

Por outro lado, altos teores de potássio e de magnésio, oriundos de 

adubações desequilibradas com esses nutrientes, também podem propiciar o 

aparecimento de podridão apical, tanto direta como indiretamente, uma vez que 

podem induzir a baixos teores de cálcio na planta. Baixas concentrações de 

cálcio nos frutos são, principalmente, resultantes da ação de fatores ambientais 

e culturais, principalmente associadas ao déficit hídrico, embora os teores de 

cálcio no solo possam influenciar. Também esse distúrbio fisiológico está 

associado às características do cultivar ser mais suscetível ou não; portanto, 

deve-se utilizar preferencialmente cultivares pouco suscetíveis à deficiência de 

cálcio. Geralmente, a deficiência de cálcio não é caracterizada por sintomas 

visíveis nas folhas (HAHN; SUZUKI, 2016). 

Devido às particularidades da absorção e transporte do nutriente cálcio na 

planta ser basicamente via xilema pelo suprimento de água, sendo sua 

mobilidade no floema pelo fluxo de seiva elaborada mínima ou ausente, este 

nutriente merece um cuidado especial. O suprimento de água via xilema para o 

fruto ocorre logo após a fecundação, durante a divisão celular. Após esse 

período, ocorre o crescimento das células do fruto, fase em que acontece o 

crescimento das células que recebem água e carboidratos via floema, em que a 

mobilidade do cálcio é muito baixa ou nula. Portanto, se ocorreu algum problema 

de suplemento de cálcio na fase inicial, é possível efetuar pulverizações com 

cálcio, via foliar, podendo ser uma medida complementar eficiente, desde que 
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detectada a necessidade de sua aplicação. Para este fim, as fontes de cálcio 

mais utilizadas são o cloreto de cálcio (600 g/100L de água), o nitrato de cálcio 

(750 g/100L de água) ou cálcio quelatizado (300 mL/100L de água) (HAHN; 

SUZUKI, 2016). 

 

Magnésio  

O magnésio é um dos constituintes da clorofila, portanto, importante para 

a fotossíntese. Os sintomas de deficiência são bem nítidos e ocorrem da metade 

do ciclo vegetativo em diante. Devido a sua fácil translocação na planta, sintomas 

ocorrem inicialmente nas folhas mais velhas, caracterizando-se por 

amarelecimento das regiões internervais das folhas, cujas manchas, na forma 

de V, evoluem das margens da folha em direção à nervura central (Figura 5). 

Solos rasos e/ou mal corrigidos (pH baixo), estresse hídrico e excesso de 

potássio são alguns dos fatores que contribuem para a ocorrência dessa 

deficiência. Em muitos casos, o aparecimento do sintoma de deficiência não é 

por falta de magnésio no solo, mas sim ocasionado pelo desequilíbrio da relação 

potássio: magnésio. Aplicações de magnésio via foliar devem ser utilizadas se 

observada a sua deficiência nas plantas ou mesmo, antes do aparecimento de 

sintomas nas lavouras onde houver excesso de adubação potássica ou teores 

elevados no solo. O sulfato de magnésio na dosagem de 2 kg/100L de água tem 

sido uma boa fonte de correção nesse caso (HAHN; SUZUKI, 2016). 

 

Figura 5: Deficiência de magnésio no tomateiro. 
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Fonte: Roberto (2016). 
 

Boro  

O boro é um nutriente importante no metabolismo vegetal do tomateiro. 

Por atuar nos ápices vegetativos da planta, estimula a formação de raízes, o 

crescimento das plantas, e garante uma boa floração. Exerce também 

importante função na translocação do cálcio no interior da planta, na germinação 

do pólen e na absorção de água. (HAHN; SUZUKI, 2016). 

Por ser pouco móvel na planta, os sintomas de deficiência de boro 

ocorrem, inicialmente, nos pontos de crescimento, onde se observa redução no 

crescimento e encurtamento dos internódios ou afinamento do talo e pode até 

mesmo provocar rachadura, podendo haver rompimento das nervuras. A 

deficiência de boro pode causar abortamento de flores. Já nos frutos pode 

provocar rachaduras, distúrbio que é denominado fruto com lóculos abertos 

(Figuras 6 e 7). Os sintomas são mais propensos a aparecer em solos arenosos, 

com baixo teor de matéria orgânica e pH muito alto, associado a períodos com 

extremos de temperatura do ar, principalmente altas temperaturas (HAHN; 

SUZUKI, 2016). 

 

Figura 6: Sintomas de deficiência de boro em tomate. Rachaduras nos frutos 
(lóculos abertos) (A e B) e encurtamento dos internódios e afinamento do talo, 

inclusive com rachaduras (C). 

 
Fonte: Hahn e Suzuki (2016). 

  



�2 
 

 

Figura 7: Deficiência de boro no tomate. 

 
Fonte: Roberto (2016) 

Zinco  

O zinco tem efeito sobre o metabolismo das plantas, pois é um ativador 

enzimático. Devido à ação do zinco sobre as auxinas, os sintomas de deficiência 

desse nutriente se caracterizam pela formação de internódios curtos e redução 

do tamanho dos folíolos novos. As folhas são menores, estreitas e mais rígidas 

que as normais, apresentando clorose internerval. 

Para corrigir os sintomas de deficiência de zinco, poderá ser utilizada a 

aplicação do nutriente via pulverização foliar. Quanto a fontes de zinco, as mais 

utilizadas são o sulfato de zinco (200 g/100L de água) e o zinco quelatizado (300 

mL/100L de água). 

Em áreas com baixo teor de matéria orgânica do solo ou onde foi efetuada 

uma pesada adubação fosfatada, poderá ocorrer deficiência de zinco pela sua 

fixação no fósforo (HAHN; SUZUKI, 2016).  

 

2.2.9.2 Micronutrientes 

Micronutrientes são elementos essências para as plantas, porem 

utilizados em baixas quantidades. O Fe, Mn, Zn, e Cu estão presentes em solos 

e substratos, principalmente como óxidos e hidróxidos, podendo reagir com sais 

da água de irrigação e causar precipitação e entupimento. Boro e molibdênio são 

poucos solúveis e exigidos em menor quantidade pelas plantas em relação aos 

outros micronutrientes. 
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Os micronutrientes podem ser inorgânicos (óxidos, hidróxidos, ácidos e 

sais) e orgânicos (quelatos e etalonamina). 

Quelatos são compostos químicos em que uma molécula orgânica 

complexa por vários pontos a um ion metálico, de maneira que o íon fica 

protegido de moléculas mias estáveis, facilmente solúveis e causam poucos 

problemas de precipitação e entupimento. No solo, os micronutrientes 

quelatizados reagem menos e, por isso, apresentam maior mobilidade que os 

sais. 

 

2.2.10 Monitoramento nutricional 

O monitoramento de uma lavoura de tomate fertirrigada é uma das 

ferramentas mais importantes para o sucesso do programa. Consiste em avaliar 

o aspecto da nutrição mediante determinados procedimentos feitos pela análise 

da matéria seca ou da seiva. Tem-se como objetivos confirmar o diagnóstico feito 

visualmente identificar carências e ou excessos de nutrientes e, de posse dos 

resultados da analies, sugerir mudanças no programa de fertirrigação. 

Na pratica, duas são as épocas sugeridas para realizar este 

monitoramento a primeira por ocasião do florescimento da 3ª e 4ª inflorescência, 

em torno de 35 a 45 dias após o transplantio, e a segunda por ocasião da colheita 

do 2º cacho (ADRIOLO, 1996).  

 

2.3 METODOLOGIA 

2.3.1 Caracterização do campo de estágio  

O estágio descrito no presente relatório, foi desenvolvido junto à Epagri, 

Estação Experimental de Caçador – SC, na propriedade de Aldo Dalbosco, no 

município de Lebon Regis, no período compreendido entre 28 de outubro de 

2015 até 18 abril de 2016. O trabalho foi orientado pelo professor Dr. Eng. Agr. 

Leandro Hahn.  

O produtor é um dos mais tradicionais tomaticultores da região, 

desenvolvendo a atividade á anos. Trata se de um produtor bem estruturado, 

com estruturas de benfeitorias, máquinas e equipamentos necessários para 
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atender as necessidades da cultura. Anualmente cultiva em torno de 250 mil 

plantas de tomate, em áreas arrendadas. Ao mesmo tempo, é possível afirmar 

que se trata de um produtor aberto a novas tecnologias e experimentos para 

identificar novas técnicas e tecnologias para aumentar a produtividade e redução 

de custos. 

 

2.3.2 Caracterização do experimento realizado 

Foram implantadas três lavouras comerciais formadas por formas de 

adubação aqui denominadas de Padrão Produtor, Produção Integrada e SQM. 

A lavoura Padrão Produtor foi constituída de 14.856 plantas, Produção Integrada 

10.200 plantas e SQM 8.200 plantas. Para os objetivos deste trabalho, a 

quantidade de plantas foi estimada para 11.800 plantas por hectare. 

As cultivares utilizadas no Padrão Produtor e Produção Integrada foi 

Compack e SQM a Itaipava. A cultivar Compack, da empresa Seminis grow 

forward apresenta como características principais o elevado potencial produtivo, 

plantas robustas, alto enfolhamneto, internódios curtos excelente pegamento 

sequencial de frutos. Já a cultivar Itaipava, da empresa Agristar do Brasil / 

Topseed Premium, apresenta como características principais resistência ao 

TSWV (Vira-cabeça), precocidade, tamanho do fruto e firmeza. 

Antes do plantio do tomate, no ano anterior foi cultivado cenoura. A análise 

de solo apresentou as seguintes características: 26,04 mg dm-3 de P 

(considerado muito alto), 0,35 cmol dm-3 de K, CTC 19,14%, Saturação de Bases 

igual a 85,02 %. O solo do local é classificado como Nitossolo Bruno Distrófico 

(EMBRAPA SOLOS, 2006). 

Anteriormente ao plantio, cerca de um mês, a área foi duplamente 

subsolada e gradeada. Na semana do plantio, na lavoura Padrão Produtor 

utilizou-se 1.890 kg ha-1 do adubo formulado 3-30-15, totalizando 56,7 kg ha-1 de 

N, 567 kg ha-1 de P2O5 e 283,5 kg ha-1 de K2O, com mais uma aplicação em 

cobertura dos adubos formulados 4-14-8 e 3-30-15, nas seguintes proporções: 

1620 kg ha-1 do adubo formulado 4-14-8, totalizando 64,8 kg ha-1 de N, 226,8 kg 

ha-1 de P2O5 e 129,6 kg ha-1 de K2O; e 6.000 kg ha-1 do adubo formulado 3-30-

15, totalizando 180 kg ha-1 de N, 1.800 kg ha-1 de P2O5 e 900 kg ha-1 de K2O. 

Somando a adubação de pré-plantio com a de cobertura, obtemos os seguintes 
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valores: 9.510 kg ha-1 dos adubo formulados 3-30-15 e 4-14-8, totalizando 301,5 

kg ha-1 de N, 2.593,3 kg ha-1 de P2O5 e 1.313,1 kg ha-1 de K2O. Na lavoura 

Produção Integrada, utilizou-se 750 kg do adubo formulado 3-30-15, totalizando 

22,5 kg ha-1 de N, 225 kg ha-1 de P2O5 e 112,5 kg ha-1 de K2O, em cobertura. Já 

na lavoura SQM utilizou-se apenas fertirrigação sem adubação de pré-plantio ou 

cobertura. Estes adubos foram incorporados com enxada rotativa numa largura 

de 1,7 m e 20 cm de profundidade. 

O plantio das três áreas foi realizado no período entre os dias 02 ao 10 de 

setembro de 2015. O espaçamento utilizado foi 0,6m entre plantas x 1,0m entre 

linhas x 2,0m entre filas. Foi utilizado condução com tutores de bambu, em 

plantas com haste dupla. A partir da segunda semana de plantio, utilizou-se 

fertirrigação, sendo o manejo da irrigação monitorado por tensiômetros (4 por 

lavoura). A fertirrigação em todas as áreas foi realizada duas vezes por semana 

para a lavoura Padrão Produtor e SQM e uma vez por semana na lavoura 

Produção Integrada. Na lavoura Padrão Produtor, ao final do ciclo, foi 

contabilizada a aplicação de 364,7kg de (NH4)(NO3), 428,6kg de (Ca)(NO3)2, 

169,4kg de Mg, 330,6kg de KCl, 2.3 kg Dripsol® Tomate, 145 kg de Boro ( Ac. 

Bórico). Na lavoura Produção Integrada aplicou-se ainda 30 kg ha-1 de boro na 

forma de ácido bórico nas duas primeiras semanas de fertirrigação. Na Produção 

Integrada aplicou-se semanalmente Ureia, KNO3, (NH4)(NO3), , Magnésio, KCL, 

Boro e Dripsol® Tomate, totalizando 33kg, 18kg, 77,6kg, 22kg, 43,7kg, 30 kg, 

200kg, respectivamente, no período de 16 semanas. Na lavoura SQM a 

recomendação de fertirrigação foi totalmente elaborada pela empresa, sendo 

que foram totalizados ao fim do ciclo 174,6 kg Dripsol® Tomate, 40kg de 

(NH4)(NO3), 12kg de Boro. 

Dripsol® Tomate foi desenvolvido sob medida para suprir as exigências 

nutricionais desta cultura, possui em sua composição um equilíbrio 

especialmente elaborado com os macro e micro nutrientes requeridos para altas 

produtividades com qualidade, com formulação NPK 11-8-38. Dripsol® Tomate é 

recomendado para todos os tipos de solo e pode ser misturado com todos os 

fertilizantes solúveis em água, desde que não contenham cálcio. 

A produção comercial foi obtida ao término da colheita, porém, a produção 

dos denominados ponteiros não foi contabilizada. Isto porque o contrato com os 
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meeiros, os quais conduziram as lavouras, previa somente avaliação até este 

período. 

Figura 8: Detalhe da instalação dos equipamentos para monitoramento 
nutricional da lavoura de tomate, Caçador, 2016. 

 
Fonte: Roberto (2016) 

Realizou-se o levantamento de custos das três lavouras pelas 

informações fornecidas pelo produtor. 

 

2.4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

2.4.1 Caracterização da produção  

A produção média em caixas de tomate por mil plantas não sofreu 

alteração entre os tratamentos testados, visto que esta ficou em 300 caixas por 

mil plantas (Tabela 1). A produção comercial na lavoura Padrão do Produtor foi 

de 283 caixas/mil plantas, na Produção Integrada de 288 caixas/mil plantas e na 

lavoura da SQM foi de 280 caixas/mil plantas. O valor médio recebido pela caixa 

de tomate, na safra acompanhada, ficou em torno de 31 reais (Hortifruti Brasil, 

2016). Importante destacar que a produção total colhida nas três áreas foi acima 

destas quantidades, porém, como as três áreas foram separadas pelos meeiros 

que cuidavam das lavouras, após a colheita da produção dos cachos principais, 

eles foram dispensados, e a produção dos denominados “ponteiros” não foi mais 

contabilizada para cada uma das lavouras.  
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Em Caçador (SC), o custo de produção da safra de verão 2015/16 de 

tomaticultores de pequena escala foi de R$ 100.040,69/hectare, enquanto para 

os produtores de grande escala foi de R$ 105.525,34/ha. Considera-se que a 

produção foi menor que a obtida pelo produtor em anos anteriores, 

principalmente pela dificuldade que o produtor teve em fazer controle de doenças 

bacterianas pelo excesso de precipitação ocorrida no início do ciclo de 

crescimento vegetativo das lavouras. No entanto, considerando a média de 320 

caixas/mil plantas obtida na região de Caçador na safra 2015/2016 (Hortifruti 

Brasil, 2016), a produção comercial nas três lavouras pode ser considerada 

muito boa, dentro da média da região. 

Apesar de não observarmos diferenças significativas na produção, o custo 

com adubação mostrou diferenças significativas entre os tratamentos testados, 

uma vez que a lavoura Padrão Produtor e a lavoura da SQM foram similares, 

porém o tratamento de adubação desenvolvido pela Epagri, aqui denominado 

Produção Integrada foi 42,04% mais barato que o tratamento Padrão Produtor, 

e 43,09% mais barato que o tratamento SQM. Estas diferenças representam uma 

redução de custo R$ 4.204,00 a menos em relação à lavoura Padrão Produtor e 

R$ 4.389,00 a menos em relação à lavoura da SQM. 

Tabela 1: Produção de mil plantas (caixas) e Custo da adubação por hectare 
nas lavouras de tomate, Caçador-SC,2016.  

Tratamentos 
P�	
��	 comercial  
(Caixas/mil plantas) 

C���	/ha 
(��� 

������ Produtor 2�� 1�������� 
�������� ��� !���� 2�� �������� 

S"# 2�� 1��1����� 

Os fertilizantes utilizados, dosagens, bem como a forma de aplicação dos 

três tratamentos testados, estão expostos a seguir, nos Quadros 1, 2 e 3. 
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Quadro 1: Fertilizantes utilizados, dosagens e forma de aplicação da adubação 
do tratamento Lavoura Padrão Produtor, Caçador, 2016. 
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Quadro 2: Fertilizantes utilizados, dosagens e forma de aplicação da adubação 
do tratamento Lavoura SQM, Caçador, 2016. 
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Quadro 3: Fertilizantes utilizados, dosagens e forma de aplicação da adubação 
do tratamento Lavoura Epagri, Caçador, 2016. 
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A diferença obtida entre as lavouras pode ser explicada principalmente a 

partir de duas razões: na quantidade de fertilizantes utilizadas e no custo dos 

fertilizantes utilizados. Considerando as quantidades, verifica-se que a 

quantidade de P aplicada na lavoura Produção Integrada foi de 241 kg/ha ao 

passo que na lavoura Padrão Produtor foi aplicado 2.593,3 kg/ha. Somente 

neste aspecto, a diferença entre as duas lavouras contabiliza 2.352,3 kg desse 

insumo, que tem valor relativamente alto. A segunda razão, inclusive a mais 

importante, é o custo dos fertilizantes aplicados na fertirrigação. Na lavoura 

Padrão Produtor as fontes de N aplicados foram dois formulados (3-30-15 e 4-

14-8), NH4NO3 e Dripsol® Tomate.  

O custo total com os insumos (nutrientes) foi de 0,93 R$ por planta para 

o tratamento Padrão Produtor, enquanto que o tratamento Produção Integrada 

foi de R$ 0,57 por planta, o que corresponde a uma redução de 38,7% no custo 

com a adubação. Já na lavoura SQM o custo por planta ficou estimado em R$ 

0,91, valor similar ao Tratamento Padrão Produtor, mas também bastante 

superior aos custos do Produção Integrada. 

Diante desses dados, se percebe que a adubação, tanto de plantio quanto 

na fertirrigação das plantas, tem um papel fundamental nos custos da lavoura, e 
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que há grande variação no custo da lavoura. Dados de produção e custos 

levantados na última safra (2015/2016) em Caçador, mostram que os 

fertilizantes contabilizam 14% do custo de produção em lavouras de grande 

escala (Hortifruti Brasil, 2016). Em valores absolutos, pode não representar um 

valor tão significativo, porém, pelos resultados obtidos no presente trabalho, 

verifica-se que o produtor rural pode apresentar uma economia considerável 

otimizando e racionalizando a adubação. 

Pode-se verificar que é possível produzir tomate de qualidade, com custo 

relativamente menor do que o que os produtores estão acostumados a ter pela 

adubação preconizada pela Produção Integrada de tomate. A adubação 

excessiva além de ser prejudicial ao solo e meio ambiente, também reflete 

negativamente nos custos da lavoura, reduzindo significativamente a margem de 

lucro do produtor. 
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3. CONCLUSÃO 

Diante dos resultados do presente estudo, pode se concluir: 

A adubação das lavouras nos sistemas Padrão Produtor, Produção 

Integrada e SQM, não interferiram na produção comercial de frutos de tomate.  

A adubação preconizada na Produção Integrada desenvolvida pela Epagri 

possibilita redução do custo de produção, permitindo uma economia de R$ 

4.204,00 por hectare. 
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