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O tomateiro (Lycopersicon esculentum Mill.) é uma das mais importantes hortaliças cultivadas 

no Brasil. Dentre os principais fatores que interferem na sua produção, destacam-se a deficiência 

hídrica, devido à instabilidade climática e ocorrência de longos períodos secos, que é a principal 

responsável pela perda de qualidade do produto final e pelas quebras de produção. Programas de 

melhoramento buscam genótipos que possam superar essas adversidades climáticas, produzindo 

tanto no ambiente tido com o ideal, quanto nos ambientes estressantes. Os objetivos deste 

trabalho foram estudar as características morfológicas do tomateiro sob estresse hídrico em 

condições de ambiente protegido A podridão apical do tomate é caracterizada pelo aparecimento 

de tecido necrótico na parte distal do fruto, sendo identificada como uma desordem fisiológica, e 

relacionada à suscetibilidade a diversos estresses devido ao aumento na concentração de 

giberelina, resultando em acentuado decréscimo na concentração de cálcio, causando aumento na 

permeabilidade das membranas celulares. Foram avaliados 5 genótipos (LES-1 e LES-2 que 

possuem crescimento indeterminado, LES-3 e LES-4 que possuem crescimento determinado, e 

LES-5 que é um híbrido F1 entre LES-2 e LES-3). As plantas foram conduzidas em vasos de 12L 

de capacidade, contendo 50% de substrato comercial e 50% de solo de área não cultivada. Nesta 

mistura foi adicionado 500 g do formulado NPK 4-14-8 e 500 g de calcário calcítico para 50 kg 

de mistura. Os vasos foram dispostos sobre bancada de concreto, com espaçamento de 30 cm 

entre vasos e 1,5 m entre blocos, em ambiente protegido. O delineamento experimental foi em 

blocos casualizados com cinco repetições. Foi realizado controle fitossanitário semanalmente e o 

manejo da irrigação foi mensurado através do consumo das plantas sob 100% da ETr, usando-se 

do método da lisimetria de drenagem. A partir dos 35 após o transplantio (DAT) a quantidade de 

água usada na irrigação foi reduzidas para 20% da ETr. Os frutos foram colhidos a cada três dias, 

desde o início do ciclo produtivo, finalizando a colheita aos 120 DAT, determinando-se o 

percentual de frutos com podridão apical por planta. Os dados foram submetidos à análise de 

variância, e as médias referentes aos genótipos foram comparadas pelo teste de Scott-Knott 

(p≤0,05). Verificou-se que os dois genótipos com maiores percentagens de podridão apical 

foram o LES-1 e o LES-2, que possuem crescimento indeterminado com porcentagens medias de 

29,62% e 32,79% repectivamente. Os genótipos LES-3, LES-4 e LES-5 apresentaram baixas 

porcentagens de frutos com podridão apical com 2,52%, 4,59% e 13,14%. O genótipo LES-5 

destaca-se por apresentar baixo percentual de podridão apical e possuir crescimento 

indeterminado. 
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