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o tomate

(Licopersicon esculentum Mill.) e urn dos produtos olericolas mais difimdidos
no Brasil e 0 mais comercializado no Piaui. Nos ultimos anos, 0 cultivo do tomateiro rasteiro
irrigado vem-se expandindo no Estado, especialmente em solos de "tabuleiros", com
perspectivas econ6micas favoniveis, em face da implanta9ao de grandes areas cultivadas
para produ9ao destinada a agroindustria. Entretanto, a produ9ao dessa hortali9a no Estado e,
ainda, insignificante para 0 abastecimento de seu mercado, alcan9ando apenas 2.527 t do
produto em 1995 (Anuario Estatistico do Brasil, 1996).
Os solos dos tabuleiros litoraneos do Piaui sao arenosos, apresentam baixo teor de
materia organica e urna estrutura com baixa estabilidade de agregados. Alem disso, devido as
suas caracteristicas fisicas, apresentam, entre outras limita90es, baixa capacidade de reten9ao
de agua e temperaturas e1evadas nas camadas superficiais.
o uso de cobertura morta afeta varias caracteristicas do solo, destacando-se 0 teor de
umidade e a temperatura (Lal et aI., 1980; Voorhees et aI., 1981; Bragagnolo, 1986; Sidiras &
Pavan, 1986). Essa pratica tern sido recomendada no cultivo do tomateiro rasteiro irrigado,
pais, entre outras vantagens, contribui para a economia de agua e para a redu9ao do nUmero
de frutos rachados; protege os frutos do contato dire to com 0 solo, evitando 0 seu
apodrecimento, e diminui a ocorrencia de plantas competidoras (Churata-Masca et aI., 1975;
Sonnenberg, 1985; Embrapa-CPATSA, 1988). No sistema de semeadura direta, por manter a
superficie do solo sempre urnedecida, a cobertura morta tambem evita a forma9ao de crosta, 0
que facilita a emergencia das plantulas.
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Com 0 objetivo de avaliar 0 efeito da cobertura morta na prodUl;3.0 do tomateiro
rasteiro irrigado, instalou-se
urn experimento na esta93.0 experimental da Embrapa
Meio-Norte, em Parnaiba, PI, em solo pertencente a Unidade de Mapeamento Areias Quartzosas
alicas e distr6ficas a fraco e moderado fase caatinga litoranea, relevo plano.

°

delineamento experimental foi blocos ao acaso, com sete tratamentos e quatro
repeti90es. Os tratamentos constituiram-se da aplica93.0 de 5, 10 e 15 t/ha de pallia de
carnauba e de casca de arroz e uma testemunha absoluta.
Corrigiu-se 0 solo com 1,0 t/ha de calcario dolomitico, aplicado 30 dias de antecedencia
do plantio. Foi realizada a semeadura direta no campo, em agosto de 1991, utilizando-se 15
a 30 sementes/cova da cultivar IPA-5, no espa9amento de 1,0 x 0,3 m. Cada parcela constou
de 20 m2 (5 x 4 m), com area uti! de 6,0 m2 (3 x 2 m). Quinze dias ap6s a germina93.0,
efetuaram-se 0 replantio e 0 desbaste, deixando-se duas plantas por cova, totalizando 60
plantas na parcela utii.
A aduba93.0 de funda93.0 constou da aplica93.0, por metro linear, de 6 L de esterco de
curral curtido, 5 g de N, 35 g de P20S e 7 g de ~O. A aduba93.0 de cobertura, tambem por
metro linear, constou da aplica93.0 de 10 g de N e de 3 g de K20, sendo 0 N parcelado em
duas aplica90es, aos 20 e 45 dias ap6s a germina93.0, e 0 K20 aplicado quando da primeira
aplica93.0 de N. Os fertilizantes empregados foram sulfato de amonio, superfosfato triplo e
cloreto de potassio.
Efetuou-se 0 controle preventivo de pragas e doen9as, aplicando-se os fungicidas
benomyl, oxicloreto de cobre e mancozeb, intercalados com os inseticidas carbaryl e vamidotion
de decametrina. Apesar desse controle, foi elevada a incidencia de "murcha de Fusarium" e
de "murcha de Stemphylium", doen9as causadas, respectivamente, pelos fungos Fusarium
oxysporumf lycopersici. e Stemphylium lycopersici.
Foi utilizado 0 sistema de irriga93.0 por aspers3.o convencional, com turno de rega de
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dois dias.
manejo da irriga93.0 foi feito com base na evapOra93.0 do tanque Classe A. Os
valores de coeficientes da cultura foram aqueles recomendados pela FAO (Doorenbos &
Kassan, 1988).
Os resultados de produtividade e qualidade de frutos est3.o apresentados na Tabela 1.
Verificou-se que os tratamentos influenciaram
significativamente
as caracteristicas
produtividade e peso medio de fruto. Houve um aumento da produtividade e do peso medio
de frutos com a ap1ica93.0 de 5 e 10 t/ha, decrescendo com a ap1ica93.0 de 15 t/ha, tanto de
casca de arroz como da pallia de camauba. N3.o houve diferen9a (P > 0,05) entre a aplica93.0
de 5 e 10 t/ha dos materiais utilizados. Contudo, com a ap1ica93.0de 5 t/ha de casca de arrOZ,
a produtividade foi superior (P > 0,05) a da testemunha e dos dois tratamentos com 15 t/ha, 0
mesmo acontecendo com a aplica93.0 de 10 t/ha de casca de arroz em rela93.0 ao peso medio
de frutos.

TABELA 1. Efeito da cobertura morta do solo na produtividade e qualidade dos frutos do
tomateiro rasteiro irrigado em Parnaiba, PI.
Quantidade
(t/ha)

Produtividade
(t/ha) *

Peso medio de
fruto (g)*

0Brix (I)
(%)

0 (sem eobertura)

22,58 b

38,94

be

5,00

5 (palha de eamauba)

26,95 ab

43,86 abe

5,00

5 (easea de arroz)

33,65 a

39,79

4,80

10 (palha de eamauba)

25,49 ab

45,07 ab

5,30

10 (easea de arroz)

23,09 ab

50,16 a

4,50

15 (palha de eamauba)

20,31 b

39,14

be

5,50

15 (easea de arroz)

17,59 b

35,93

e

4,50

Media

24,22

41,84

c.v. (%)

27,60

12,93

*Medias seguidas da mesma letra, na coluna, nao diferem estatisticamente
(l)Dados nao analisados estatisticamente.

be

4,94

entre si pelo teste de Duncan (P=O,05).

Em rela~ao ao teor de s6lidos soluveis totais (OBrix), os valores absolutos apresentados
para essa caracteristica mostram pouca varia~ao, parecendo nao caracterizar efeito dos
tratamentos de cobertura morta.
A avalia~ao dos resultados apresentados permite considerar que, nas condi~oes do
experimento, 0 tomateiro e uma cultura de elevado potencial para a regiao, mesmo considerando
os problemas fitossanitarios apresentados, sendo recomendavel a pratica da cobertura do solo
com ate 10 t/ha, utilizando preferencialmente a casca de arroz.
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