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RESUMO: A glicina betaína (GB) é um dos aminoácidos orgânicos metabolizados no citoplasma 
das células vegetais sitetizados a partir duplicação do DNA, e atua como mecanismo de 
osmorregulação quando submetidas a algum tipo de estresse. Neste caso será estudado nessa 
pesquisa, o efeito de osmólitos, em tomateiros submetidos a déficit hídrico. O experimento, conduzido 
por 6 tratamentos e 10 repetições, apresenta formulas diferentes para aplicação, usado Teste de 
Fisher (LSD) a 0,05 de significância. Como esperado, pela literatura consultada, houve superioridade 
produtiva no tratamento T3, onde teve maior número de frutos (371 frutos), quantidade em 
quilogramas (10,315 Kg), equivalente a 78 % a mais em relação a testemunha (208 frutos e 8,260 
Kg), aspectos agronômicos importantes para em questões comerciais e de interesse DE 
AGRICULTORES, que muitas vezes tem menor produtividade por conta de estresses hídrico por falta 
de chuvas ou calor intenso, no qual não estavam previstos durante o cultivo. Esse ensaio expos a 
importância de maiores quantidades de Zinco (Zn) e a presença do Manganês (Mn). Os nutrientes 
indicados pra bioestimulação são os presente no Tratamento T3 e T6. Em relação aos sólidos 
solúveis o T6, em média, apresentou melhor resultado (6,525° BRIX a 20°C), parâmetro qualitativo de 
importância comercial. Ficou constatado que o quelato de ferro a 9% auxilia na translocação de 
nutrientes até as flores e frutos, porém não bioestimula nos outros parâmetros levantados. As 
estruturas morfológicas dos tratamentos apresentaram maior quantidade de lignina que a 
testemunha. Acredita-se que esse aspecto foi bioestimulado pelas plantas para melhor proteção aos 
fatores exógenos é fundamental para produção de tomates. 

 
INTRODUÇÃO: O tomateiro (Solanum lycopersicum L.) é uma planta que pertencente à família 

das solanáceas, perene e com facilidade de adaptação a uma grande variedade de climas, com 
exceção de locais que ocorrem geadas [17]. Segundo a FAO [6], é a segunda cultura vegetal mais 
importante. A produção mundial atual é de cerca de 100 milhões de toneladas de frutas frescas em 
3,7 milhões de hectares. Atualmente o Brasil conta com mais de 60 mil hectares cultivados desta 
olerícola. No ano de 2009 foram comercializados mais de 1 milhão de toneladas de tomate em todo 
Brasil e gerou uma renda de quase R$ 14 bilhões [5; 11]. A necessidade total de água após o 
transplante, de tomate cultivado no campo na média por 110 dias, é de 400 a 600 mm, dependendo 
do clima. Levando em conta a necessidade de evapotranspiração e desenvolvimento fisiológico. Em 
decorrer dos desafios pelos fatores edafoclimáticos, o déficit hídrico pode causar 30% de perda na 
produção da hortaliça [4; 6]. 

Os fertilizantes são substâncias minerais ou orgânicas, natural ou sintética, fornecedora de um 
ou mais nutrientes de plantas. Os agentes quelantes ou complexantes são compostos químicos que 
formam moléculas complexas com íons metálicos, neste caso são adicionados aos fertilizantes [2]. 
Os micronutrientes são essenciais para o metabolismo das plantas, e os micronutrientes quelantes 
manifestam efeitos superiores dos aminoácidos e uma melhora sua absorção e transporte para 
melhor atividade metabólica [10]. Neste caso espera-se que a composição osmótica (π) atue 
diretamente na potencial hídrico da célula, e deixe o protoplasma em condições ideais para o 
crescimento durante o estresse abiótico [7]. Bioestimulantes são definidos como materiais que 
contêm uma ou mais substâncias e / ou microrganismos capazes de estimular a absorção de 
nutrientes e utilizar a eficiência das plantas, aumentando a tolerância aos efeitos abióticos e bióticos e 
melhorar a qualidade da cultura quando aplicado em quantidades. Podem aumentar a atividade de 
micróbios da rizosfera e enzimas do solo, a produção de hormônios e/ou reguladores de crescimento 
no solo e nas plantas, e o processo fotossintético [14]. 

Os osmólitos são aminoácidos orgânicos metabolizados pelas plantas responsáveis pela 
proteção contra temperaturas extremas, seca, salinidade, radiação UV e metais pesados. Esses tipos 
de estresse induzem o gene a codificar enzimas como Δ’¹–pirrolina-5-carboxilato sintase (P5CS) na 
rota biossintética da prolina, betaína aldeído desidrogenase que envolve a acumulação da enzima 
quartenária de amônio chamada glicina betaína (GB), e também mio-Inositol 6-O-metiltrasferase limita 
a taxa de acumulação do pinitol (Álcool de açúcar cíclico) [18; 3; 1]. Advindo do estresse e os 
referidas enzimas sintetizadas, há um acumulo acentuado de manitol, respectivamente degradado 
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para síntese dos osmólitos [18]. Além da GB, a Beta-alanina Betaina, Beta-alanina, Taurina e a 
Prolina betaina também são metabolizados para osmoproteção do organismo vegetal [16]. A glicina 
betaína (GB) é metabolizada no citoplasma das células vegetais e envolve o cloroplastos, os 
peroxissomos e mitocôndrios quando submetidas a algum tipo de estresse ambiental [3]. Além de seu 
papel como osmoprotetor, a GB estabiliza as reações fotossintéticas, a estrutura de proteínas 
extrínsecas do complexo Fotosistema 2 (PSII), e ATP sintase, bem como as membranas celulares e 
ativação de enzimas [11; 18]. Para entender a atividade metabólica citada, devem ser consideradas 
as condições necessárias aos múltiplos crescimentos da planta, os endógenos, onde o zigoto herda 
um padrão que permitirá certo grau de flexibilidade, mediados no citoplasma, o gene sequencia o 
RNA mensageiro e o transforma em proteína, esse ponto introduz os osmólitos. E sobre a condição 
ambiental, as plantas só crescem quando as células permanecem turgidas, onde o déficit será 
refletido em sua taxa de crescimento [8]. De acordo com Makela et al. [13], aplicações exógenas de 
GB, via foliar, em tomateiros sujeitas a estresse salino ou altas temperaturas, resultaram em aumento 
de 40% no rendimento de frutos em comparação com plantas não tratadas. Irão agir 
antagonicamente ao Etileno e ao Ácido abscísico (ABA) quando em condições de estresse, 
diminuindo a abscisão de flores e frutos, a antecipação do fim do ciclo da cultura e amadurecimento 
dos frutos [15].  

 
MATERIAL E MÉTODO: O ensaio de pesquisa foi realizado no Município de Mairiporã, 

especificamente desenvolvido na Fazenda Experimental Faculdade Cantareira (23° 21’ 32.36’’ S, 46° 
35’ 38.53’’ W – 1015 m ao nível do mar), em ambientes e irrigação controlada (casa de vegetação 
com sistema de gotejamento). O ensaio foi feito com 60 exemplares de tomateiros do tipo italiano 
(San Marzano) cultivados, sendo que cada um dos vasos com substrato, e instalado um ponto de 
gotejamento automatizado de 0,66 L/dia/vaso, onde foi submetido redução de 75% (0,165 L/dia/vaso) 
na irrigação para avaliar o déficit hídrico parcial durante o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo. 
Para apresentação dos dados da pesquisa, foi realizado delineamento inteiramente casualizados 

(DIC) composto de seis tratamentos e dez repetições. Cada tratamento com doses (g.L⁻¹) diferentes 
de um ou mais produtos e concentrações tendo efeito bioestimulante a osmoproteção, incluindo os 
quelatizados (Boro, Zinco, Manganês e Ferro) (Tabela 1) [9]. Foram transplantadas 60 mudas, e 
realizado adubação a cada 15 dias, com NPK 04-14-08 com doses de 5 g, 4 g de fertilizante mineral 
simples ureia (N – 46% s.a.), e calagem, PRNT 110, via solo (Figura 1). Em relação a doenças, foi 
realizado o manejo contra o patógeno responsável pela “Requeima” (Phytophthora infestans) para 
condução da pesquisa sem perdas pela ocasião. Todas as quinzenas foram realizadas o manejo 
cultural, composto desbaste de plantas daninhas nos vasos, desbrota de ramos adventistas (ladrões) 
e a condução das plantas por tutoramento. Dez dias passados, foi aplicado de bioestimulantes 
(Tabela 1) nos tratamento, via foliar. As aplicações do osmorregulador foram realizadas a cada 15 
dias, juntamente com a adubação de fertilizante mineral misto formulado NPK 04-14-08 a cada 15 
dias, via solo. Os biosetimulantes usados são produtos comerciais desenvolvidos pela Tradecorp®, 
todos tratamentos, com exceção da testemunha (T1), será dosado 5 g.L-¹ de Phylgreen, cujo é um 
fertilizante organomineral a base de extrato de algas Ascophyllum nodosum, e será adicionado outros 
formulados nos outros tratamentos, adicionando 2 g.L-¹ de Zn+Mn® no tratamento T4, 2 g.L-¹ de 
Trafos Green Plus® no tratamento T3, 2 g.L-¹ de Fe 9%® no T5 e no tratamentoT6 1 g.L-¹ Trafos Green 
Plus® e outra 1 g.L-¹ Zn+Mn®. 

O número total de frutos, altura das plantas, diâmetro dos frutos, peso dos frutos e o teor de 
sólidos solúveis (°BRIX) são os parâmetros avaliados nesta pesquisa. Aplicando assim o Teste de 
Fisher (LSD) com 0,05 de significância na ANOVA e gráficos com sua respectiva compilação dos 
dados realizados no programa SISVAR ®. 

 
Tabela 1 – Tratamentos e suas respectivas doses de de nutrientes juntamente com extrato de algas. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Test. 

5 g.L-¹de: 
P2O5 27%; 

B 5%; 
Mn 3%; 
Zn 5%; 
N 6%; 

Mg 1,8%; 
S 8,5% 

5 g.L-¹de: 
P2O5 27%; 

B 5%; 
Mn 3%; 
Zn 5%; 
N 6% ; 

Mg 1,8%; 
S 8,5%. 

 
5 g.L-¹de: 

P2O5 27%; 
B 5%; 

Mn 3%; 
Zn 5%; 
N 6%; 

Mg 1,8%; 
S 8,5% 

5 g.L-¹de: 
P2O5 27%; 

B 5%; 
Mn 3%; 
Zn 5%; 
N 6%; 

Mg 1,8%; 
S 8,5% 

5 g.L-¹de: 
P2O5 27%; 

B 5%; 
Mn 3%; 
Zn 5%; 
N 6%; 

Mg 1,8%; 
S 8,5% 

2 g.L-¹ de: 
Ca 5,5%; 
 B 0,2% 

2 g.L-¹ de: 
 

Fe 9% 

1 g.L-¹ de: 
 

Zn 6,2%; 
Mn 7,2%; 

 
1 g.L-¹ de: 
Ca 5,5%; 
B 0,2% 

 

2 g.L-¹ de: 
 

Zn 6,2%; 
Mn 7,2% 
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RESULTADO E DISCUSSÃO: Durante os meses de dezembro a fevereiro foi realizada a 
colheita dos frutos, adubação mineral via solo quinzenalmente e adubação bioestimulante 
quinzenalmente também. Os principais dados compilados (Tabela 2) indicam os números totais de 
frutos e quilos por tratamento e os outros pela média aritmética. 

 
Tabela 2 – Resultados obtidos atraves do deficit hidrico parcial em tomateiros com 

os respectivos tratamentos de bioestimulação. 

TRATAMENTO 
NÚMERO DE 

FRUTOS 
PESO 
(Kg) 

DIÂMETRO 
(CM) 

°BRIX 
(20°C) 

ALTURA DAS 
PLANTAS (CM) 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

208a 

306b 

371b 

360b 

340b 

347b 

8,260875a 

8,082000a 

10,31512a 

9,212625a 

8,237250a 

9,923625a 

37,07446667a 

37,65333333a 

38,25056667a 

38,15833333a 

36,50556667a 

38,54776667a 

4,925a 

5,350a 

5,525a 

5,800a 

6,050a 

6,525a 

272,2ab 

265,1ab 

275,0b 

234,7a 

249,3ab 

252,9ab 

 
CONSIDERAÇÕES: Como esperado, pela literatura consultada, houve comportamento superior 

de tomateiros com o bioestimulantes com função de promover osmoproteção. Uma das observações 
foi à superioridade com 78 % de produção a mais que a testemunha no tratamento T3, 38% a mais 
que citado na literatura [13], onde teve maior número de frutos, quantidade em quilogramas em 
relação aos outros tratamentos, aspectos agronômicos importantes para em questões comerciais e 
para quem enfrenta estresse hídrico por falta de chuvas ou calor intenso, no qual não estavam 
previstos durante o cultivo. Em relação aos sólidos solúveis o T6, em média, apresentou melhor 
resultado, parâmetro qualitativo de importância comercial. Conclui-se também que o uso de 
bioestimulante deve ser completo conforme o estudo de Grattan e Grieve (1999). Os nutrientes 
indicados pra bioestimulação são os presente no Tratamento T3, expondo a importância de maiores 
quantidades de Zinco (Zn) e a presença do Manganês (Mn). O alto rendimento do tratamento T4, com 
234,7cm em média, controlou a taxa de crescimento das plantas, sendo em média mais baixas que 
T1, cujo apresentou 272,2cm em média. Outro parâmetro a ser considerado é que mesmo com 25% 
da disponibilidade hídrica os tomateiros conseguem produzir, mas quando os mesmos passam de 2m 
de altura fica mais intenso o déficit, pois a água é perdida até chegar às flores, ocasionando abortos. 
Uma das soluções seria controlar a dominância apical e concentrar os racemos até 1,5m. No caso do 
T5, ficou constatado que o quelato de ferro auxilia na translocação de nutrientes até as flores e frutos, 
porém não bioestimula nos outros parâmetros levantados. As estruturas morfológicas (Figura 3) dos 
tratamentos apresentaram maior quantidade de lignina que o T1. Acredita-se que esse aspecto foi 
bioestimulado pelas plantas para melhor proteção aos fatores exógenos. À medida que a idade das 
plantas aumentou respectivamente o teor de sólidos solúveis também aumentou. 

 
Figura 3 – Seção longitudinal (acima) e seção transversal (abaixo) na região entre nó 

do caule de S. Licopersicum dos respectivos tratamentos em destaque. 
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