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AVALIAÇÃO DAS I-UÁTICAS CULTURAIS DE l'ODA E DESllROTA 
SOllRE DIFEUENTES SISTEMAS DE TUTORAMENTO DA CULTURA 

DO TOMATEIRO (Lycopersicoll escu lelltll 111 . MiII.) 

RESUMO 

Autor: SEBASTIÃO WILSON TIVELL[· 

Orientador: PROF. DR. KEIGO MINAMI 

Em expcrimcnto de campo jnstalado no Sitio São Pedro, 110 município 

de Rafanl/SP, em 1990, avaliou-se o efeito da poda e da desbrota sobre dois 

sistemas de tutoramellto do tomateiro - o de cerca-cruzada e o tutorameuto vertical. 

A análise da produção sob o parâmetTo do número de frutos 

produzidos demonstrou que nos tratamentos com desbrota houve redução neste 

parâmetro, quando comparados com tratamentos similares sem desbrota. 

Estatisticamente. não ocorreu diferença significativa para o número de fmtos no 

sistema cerca-cruzada devido i1 realização ounão da desbrota. 

Todavia, nos tratamentos com desbrotél houve aumento no peso médio 

dos frutos, o que resultou em melhor classiI1cação comercial (2A). No sistema de 

tutoramento vertical, a produção cm nÚlIlero de frutos apresentou diferença 

estatisticamentc significativa 11 I (Yo de probabilidade. 

_Quando a produção de frutos é avaliada qualitativmnellte, uota-se que 

o sistema de tutOl'amento vertical apresenta um percentual maior de frutos 2A do 

que o sistema cerca-cruzada. Quando a produção é avaliada quantitativamente, o 

sistema cerca-cruzada foi estatisticamente superior ao sistema de tutoramento 

vertical. 
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A associação de poda com desbrota demonstTou que sempre que 

ambas foram realizadas a percentagem ele frutos 2A foi superior à apresentada nos 

tratamentos em que somente uma delas foi execulnda, para os dois sistemas de 

tutoramento estudados. 

A precocidade 1111 produçno de frulds em tomalnis, que receberam 

poda ou desbrota, nílo foi cOlllprovlldn neslc Irnbalho. 

O sistcnw dc hllor:Jlllcnto vcrlical, quando cOlllparado cm iguais 

condições de poda e desbrota COIll o sistema cerca-cruzada, apresentou um custo 

menor de produção por hectare. 

O subitelll tutoramento representou 7~,4% a mais na quantidade de 

mão-de-obra utilizada lIO sistema de tutoramento vertical quando comparada ao 

sistema de cerca-cruzada, respectivamente J~,O e 21,3 dh . 

Quando colnparado em cOI\junto a quantidade de mão-de-obra 

utilizada para o tutoramento, amarração, desbrota, poda e desbaste, o sistema de 

tutoramento vertical usou de 4R, I a 59,6% da mã.o-de-obra utilizada no sistema 

cerca-cruzada . 
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EVALUATION OF TIlE CULTURAL PRACTICES OF nUD
PRUNING ANOI'RIJNING ON UIFFERENT TUTORING SYSTEMS OF 
TH E TOMATO cnop (LyC.'opel'siC.'oll eSC.'lIlellllllll MiII.) 

SUMMARY 

Author: SEBASTIÃO WILSON TIVELLl 

Aoviser: PROl". DR. KElGO MINAMl 

In ali experilllcnt fídd at the Sítio São Pedro, jn tIte cOU11ty of 

Rafard/SP, in 1990, the cffect of buo-prlllling and pruning was evaluated 011 two 

tlltorillg syslcUls - crossed-[ellce and vertical tutOrillg. 

The yield é:lnalysis, under the standanl 01' lhe llwllber of fhtit 
proollced, showed that in the lrealmenls with prullillg there was a reduction in this 

standard when compared to a similar treatment withouL pruning. Statistically, there 

was no significant difference for the llumber of fruit in the crossed-fence system 

due to whether 01' not the pruning was canied out. 

However, in the average weight of the fruit, which resulted in a better 

comtnercial classiflcation (2A). Tn the veltical tlltoring system, the l111mber of fruit 

prodllced showed a statistically significant difference at 1% of probability. 

Whell fruit prodllctioll i8 evaluated by percentage, the vertical tlltOrillg 

systelll prcscnts a higher pcrcelltage of2A c1ass frllit HHIIl lhe crossed-fellce system. 

Whcu the yiclu is evalualed by wcight (kg), lhe crosseu-fellce system was 

slatistically superior lo lhe vertical tlltol'Íng system. 
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The associatioJl of bud-prunillg with pruning showed that always 

when both systems were llsed, the percentage of 2A class fruit was greather than 

that presented by treatments where only one of the systems was used, for both of 
the tutoring systems. 

The ear1yes in tomato production, which were bud-pruned 01' pruned, 
was not proven in this papel'. 

The vertical tlltoring system, when compared under equnl conditions 

of blld-pnllling nnd prllning with lhe cl'Ossed-fencc SystClll, prcscntcd u lmver 

prodllction cost per hectare. 

The subitclll tutoring reprcscntcd 78,4% more in the qmUltity of 

manpower llscd in the vcrtical tutotillg SystClll when compared to the crossed-fellce 

system, respectively 38,0 and 21,3 dh. 

Whell compared jointly the quantity of manpower used for the 

tutol'Íng, tying, pruning, bud-pnming and thinning, the vertical tutoring system used 

from 48, I to 59,6% of the manpower llsed in lhe crossed-fence system. 



1.INTRODlJÇÃO 

o tomateiro (I,ycoj7ersicon esclIlentlll11 Mill.) tem o seu centTo de 
origem na região andina, compreendendo o Norte do Chile até o Equador. No início 
da domestição da plantn, o seu fruto era tido como venenoso. Foi levado para o 

México no século XV, onde provavelmente foi domesticado, sendo de lá 
introduzido na Europa (MINAMJI). No 13rasil, tcria sido introduzido no século XIX 

pelos imigrantes europcus~ principallllente portugueses e italianos (MAKISHIMA, 
1991). No início deste século, a cultura do tomateiro passou por uma evolução 
ecouolllica significativa. 

Existem hoje, 110 Brasil, basicamente dois sistemas de condução da 

cultura. Um é o tomate ra~teiro, de crescimento detenninado, que se destina 

principalmente a suprir parte da demanda de nossa agroindústria e cujas áreas de 

produção se concentram nos Estados de São Paulo (região de Presidente Pmdente), 

Bahia e Pernambuco (Vale do Sã.o Francisco) e, mais recentemente, a Região 

Centro-Oeste. O outro tipo de exploração é o tomate envarado, de crescimento, 
indeterminado, que se destina ao consumo "in natura" e cuja área de produção 

encontra-s~ distribuidns em todas as unidades federativas do País. 

Segundo o ANUÁRIO (1992), CIlI 1989 a área colhida foi de 64,4 

mil hectarcs, para ullla produção obtida de 2,2 milhões de toneladas e Ulll 

rendimento lllédio de 33,8 toneladas por hectare. 

Segundo CAMARGO FILHO et a!. (1992) no ano agrícola 90/f) I para 

o Estado de São Paulo a área plantada com tomate ellvarado foi de 8, 10 mil hectare 

(ha) com uma produção de 363,75 mil toneladas (ton) e um rendimento de 44,91 

ton/ha. Neste mesmo ano agrícola, o tomate rasteiro teve uma área plantada de 7,62 
mil hectare com uma produção de 30 l,4 mil toneladas e um rendimento de 39,55 

tonlha. 

IMINAMI, K. (ESALQ. Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", 

Piracicaba) Anotações de aula, 1990. 
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A tomaticultura nacional passa por transformações tão profundas que 

os conceitos de práticas culturais atualmente vigentes com certeza não se aplicarão 

no futuro. Um indício disso é o que ocorre na exploração do tomate rasteiro, que 
caminha de um sistema de semeadura direta para a utilização do transplantio de 

mudas com raízes lIua oriundas de sementes hibridas e a mecanização do plantio 

através de semeadoras de precisno MEL02. Esses novos sistemas de plantio quando 

cultivados elll regiões de condições climMicas Illais favorÍlveis à CUlturll, como o 
Centro-Oeste e o Nordest.e hrasileiro, fornecerfío ú ' ugroindústria lllutéria-prima 

com a qualidade e () preço nccessúrios para compelir no exigente merendo lllUIH.lial 

de preparados de tOll1ate. 

,Já na cultura do tOlllate envarado, vúrios ÜltoS determinam a 

passagem da tOlllaticultura para lima 1I0va Htse histórica: a revolução causada pela 

pesquisa de novos cultivares como a cultivar Santa Chua, desenvolvida pelo Dr. 

Hiroshi Nagai, do Instituto Agronômico de Campinas (lAC); o aumento de 

produtividade 1I0S últimos anos, que de 150-200 caixas/mil pés alcançou 300-350 
caixas/mil pés em algumas regiões produtoras; a transferência das áreas de plantio, 

anteriol1nente situadas em regiões marginais de exploração agrícola, para áreas 

mais favoráveis; o advento do Código de Defesa do Consumidor que obriganl o 

produtor a oferecer produtos com menos pesticidas e o início das operações 

comerciais atnlVés do Merendo COIllUllI do Sul (Mercosul). 

Tudo o que se mencionou faz com que o sistema de produção do 

tomateiro, que era ideal até agora, evolua para Ulll outro, que possibilite tamanha 

produtividade, que a renda líquida seja a mais ülvorável ao tomaticultor, que o meio 

ambiente seja preservado e o consumidor tenha, por conseguinte, um produto de 

alto valor nutritivo, com baixos níveis de resíduos de defensivos agrícolas . 
. Diante desse panorama, este trabalho avaliou, na cultura do tomateiro 

envarado, novos sistemas de condução, que permitam aos tomaticpltores adeqtÍar o 

sistema de produção às novas realidades do mercado. 3 

2MELO, P. C. T . (Asgrow do Brasil Semelltes Ltda, Paulillia) Comunicação 
pessoal, 1994. 
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2. REVISÃO nE LITERATIJRA 

2.I.Sistcmas dc tu tora IllCllto dotonlH lci 1"0 

rnra CAMARGO (1984), o estaquclUllcnto devc scr fcito somente em 
cu1turas intensivas, COIII UlIl suporte para cada planta, para evitar o contato dos 
frutos com o solo. Para este autor, as vantagens do estaqueamento são as seguintes: 

maior facilidade no ~oJltrole de pragas e doenças, maior ütcilidade nos tratos 

culturais e na colheita, e produção de fi'utos de melhor qualidade. O mesmo autor 
apresenta como desvantagens o maior gasto com mão-de-obra e materiais, 
especificamente com arame e estacas, além da maior possibilidade de transmissão 

de moléstias. 

SERRANO CERMENO (1973) menciona o fato de que as plantas 

recebem mais calor, em razão da incidência quase perpendicular dos raios solares, 

o que adianta o processo de coloração dos frutos. O mesmo autor ncrescenta que o 

florescimento e a fecundação . são melhores nas plantas mais ventiladas e 

ilum i nadas. 

Diversos são os sistelllas de tutOl'amento utilizados na condução dos 

tomatais brasileiros, ou Jl1eucÍonados lia literatura. Alguns são bastante 
semelhantes, visto que apresentam pequenas adaptações regionais ou alterações 

promovidas pelos tomatjcultores e, principalmente, pesquisadores que buscam 

incessantemente a redução do custo de produção da cultura e/ou condições de 

melhoria na aeração e luminosidade, para facilitar o controle de pragas e doenças 

que interferem na produção do tomateiro. 

Entre os diversos sistemas de tutoramento do tomateiro. PRADO 
(1962) informa que o mais utilizndo é ri cerca-cruzada, também conhecida como 
sistema tradicional (FONTES cl aI., 1987; BOFF, 1988), Esse sistema de 
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tutoramel1to consiste, segundo FILGUEIRA (1982) e MINAMI & FONSECA (sd), 

na coJocação de estacas de bambu com 220 centímetros (cm) de comprimento e 3-4 

cm de largura, antes que as plantas atit\jam 30 cm de altura. As estacas são fincadas 

no soJo ligeiramente inclinadas, lima ao lado de cada cova. As estacas de duas 

fileiras contíguas cruzam-se a uma altura de 170-180 C111 do solo, apoiando-se sobre 

, um fio de arame (número 16 ou 18) bem esticado. 

PRA DO (1962) chama a atençno para o grande número de estacas de 

bambu necessárias para a conduçno dos tomateiros por esse sistema c sugere que 

após a colheita as estacas de balllbu devem ser mergulhadas ell1 tanquc com sulfato , 

de cobre, dissolvido à razão dc 1 %. Depois de secas, as estacas de bambu devem 

ser guardadas elll pé. COlll esse cuidado, procura-se elilllinar os esporos de fungos 

que porventura se alojaram lias reentrâncias das estacas, fonte de illóculo para 

infestação de llOVOS tomatais. 

Já FILGUEIRA (198 J) sugere que as estacas de bambu devem ser 

queimadas junto com os restos de cultura, quando esta tiver sido muito atacada por 

pragas e doenças. , 

Para o sistema de condução em cerca-cruzada, FUTTNO (1988) 

m'enéiona que, no meio do "V" invertido que se forma com ' o cruzamento das 

estacas, surge Ulll oco que crin um microclimH bastante úmido que dificulta o 

controle químico. 

Um outro sistema de condução da cultura de tomate que tmnbém 

utiliza estacas de balllbu é aquele 110 qual as estacas de pelo menos 150 em de 

comprimento são fincadas no solo ao lado de cada cova. Segundo CESAR (1951), a 

extremidade de ' quatro estacas de duas linhas opostas são amarradas, de modo a 

fonnar com elas uma espécie de pirâmide de base retangular, cujos quatro véliices 

da base correspolldem, respectivamente, a uma cova com a planta. 

A tomaticultura do Rio Grande do Sul, cuja produção se destina, em 

sua quase totalidade, ao consumo direto do fruto, seguildo Rü'CHA el 01. (1964) 

descrevem, usa o mestno sistema de tutoramento do tomateiro, mas denominado 

sarilho. Neste caso, a cstaca de bambu utilizada foi de cerca de 120 em de 

comtJrimento, sendo em muitos casos abertas longitudinahilcllte. , 

Em lugar das estacas de bambu, podcm'-se usar três fios de arame 

csticados horizontal c paralelamclltc, lias alturas de 60, 120 c 180 em do solo, como 

sugere LEYVA (1964). 

Já FILGUElRA '( 1982) acrescenta que para o tutoramento de tomate 

tipo salada é preferível amarrar as hastes em cinco fios de arame número 18, bem 
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esticados no sentido horizontal, e distanciados 30 a 50 em entre si, confonne as · 

necessidades do crescimento d~lS plantas. Esse sistema de condução foi mencionado 
por outros autores anteriormente. 

Para CESAR (1951) esse sistema de tutoramento é denominado de 

latada ou contra espaldeira, que o autor define como uma espécie de cerca, de 

bambu ou de arame liso, na qllal os ramos do tomatciro sno conduzidos e dispostos 
simetricamcllte CIlI fl>rJ\11I dc pallllctas. 

ROCIIA uI aI. (1964) referem-se 11 cssc sistema de condução COlHO 

lulonulIcnto cm espaldeira, quc utiliza cstacas de lnulluu de 120 cm pm'a a 

sustcntação, espaçadas de 1 lHetro. Como suportes horizontais, esse tutoramento 

usa a porção de extremidade. mais fina do bambu, sendo o primeiro fixado à altura 

de 25 em do solo e os três restantes à distância de 30 cm entre si. Esses autores 

destacam a possiuilidade de sucesso do tutoramento em espaldeira, porque nele a 

poda das plantas pode ser dispensada. 

Um outro sistema de tutoramento, que vem sendo denominado 

sistema de tutonllnento vertical (BOFF, 19RR), foi descrito por MINAM! & HAAG 

(1989) em experimento realizado na ESALQ/USP, onde em vez de se utilizar () 

bambu como tutor usou-se cordões, que, por sua durabilidade, dcvem ser 

prefcrencialmellte de plústico. Os cordões tiveram ullIa extremidade uJIlIllTudu 1It1 

base da planlae a oulra exlrelllidade no arame. A medida (iue a plmlta ia crescendo, 

ela era enrolada no cordão. Segundo os autores, o resultado foi satisültório e de 

baixo cuslo, (llHlndo COll~ parado aos sistemas que utilizam estacas e ~unmTio·s. 

Utilizando · o sistema de tutoramellto vertical, com densidade de 

40.000 plantas por heclare (J ,00 x 0,25 111) e poda à altura da terceira folha acima 

da terceira penca, e o sistema de cerca-cruzada, com densidade de 20.000 pla.ntas 

por hectare (1,00 x 0,50 m), BOFF (1988) comparou a epidemiologia e o controle 

químico da mancha-de-estenfílio(.)'temphy/iul11 so/ani) e da pinta preta (Alternaria 

solani). Os fungicidas testados proporcionaram maior reduçfío na intensidade de 

rnancha-de-estenfílio nas plnlltas do tomateiro conduzido no sistema de lutontmeJlto 

vertical do que no sistema de cerca-cruzada. A intensidade da rcduçfío dn pinta

preta fÓi proporciolHil IIOS dois sislellJas de condução, em resposta à aplicação dos 

fungicidas. Embora () sistema de condução ellJ cercü-cl'lIzada tenha apresentado 

maior produção de frulos cOlllerciais, o sistellla de tutontmento vertical mostrou 

maior produção de frutos do tipo extra, maior diâmetTo médio de frutos e maior 

precocidade de produção, além de redução do número de pulverizações e gastos 

com a instalação e manutenção da cultura. 
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Segundo MINAMl & HAAG (1989) um outro sistema de tutoramento 
utilizado em alguns países da Europa consiste em uma tela de alambrado que se 

estende ao lado das plantas, no sentido da linha, sendo as plantas amanadas a essa 
tela. 

Segundo SERRANO CERMENO (1973), nos plantios do tomateiro 

em estufas, na Espanha, utilizou tnalhas de ferro QU de plástico, pré-fabricadas. 

Segundo o auto.', esse tipo de sistema de tutol'amento pode ser de interessc cm 

regiões ollde há cscasscz du IIll1lerial tradicionultllelltc utilizado como tutor. 

Essas lIlalhas possuem um quadriculado . de 1,5-2 cm, que se 

sustentam elJl aratiles· apoiados na estrutura da estuül. Os arames, que são dois para 
cada Iillha de plantas c, portanto, para cada llIalha, s~lo colocados paralelos às 

linhas do tOlllateiro, UIll junto ao solo e outro na altura da largura da malha. A 

malha é presa aos arallles. Um sistema semelhante é apresentado por 

GElSENBERG & STEWART (1986). 

Um outro sistema de tlitoJ'élmento mencionado por MINAMI & 

HAAG (1989) é o utilizado em algumas regiões dos Estados Unidos, onde uma 

armação de feITo utilizn 4 bnrras de 150 ctn, dispostas dentro de argolas de metal de 

50 cm de difimctro, colocadas a cada 30-40 Ctll. Esta annaçno é denominada gaiola. 

As gaiolas silo fincadas ao solo e ao lado de cada barra é plantado um pé de tomate, 

que será amarrado tiO pOllto de jUllção da barra COI\1 a argola. 

2.2. l'o<lu <lo tomutciro 

A poda do tomateiro é utna prática rotineira em reglOes de cultivo 

cuja produção se destina ao consumo "iú Ilatma". Para GUSMÃO (1988), a poda 

antecipa a colheita e, quando realizada até a quarta penca, permite obter 90% dn 

produção total nas primeiras cinco semanas de colheita. 

Entre os argumentos a favor de sua realiznçílo, o mais ponderável para 

SOARES & KOLLER (1964) é aquele que relaciona a poda com o aumento da 

. percentagem de frutos de qual idade comcrcial. Os autores obtiveram as maiores 

produções nos tratamentos scn~ poda, porém a diferença de produção péU'a frutos do 

tipo especial (maior de 47mlll) roi expressiva. Portanto, sob os aspectos econômico 

e agronômico, recolllenda-se a realização da poda para tomateiros de crescimento 

indeterminado da cultivar Sailta Cruz. 
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Conforme recomendação da EMBRAPA (1975), a poda deve ser 
sempre realizada após emissão da sétima penca. 

Segundo FI LGUEI RA (19R2), a poda é denominada desponta ou 

"capação". Tal prática reduz o número de pencas e a produtividade, sendo 

justificada somente em culturas que npresentem deficiência de adubação, para 

favorecer os frutos já fOrlllados. U 111 a desvantagem IllcnciolHldn por este autor é que 

fi destruição da gelllaapil.:ul da haste IH'UVOl.:lI lIlIla vigorosa brotayão lateral, o que 

exigirá desbrutas lIlais frequentes. 

De acordo l.:01ll GUSMÃO (1988), o tomateiro conduzido com wna 

baste até a quarta penca, independentemente do número de hastes por hectare, 

necessita da metade do volume de defensivos aplicados num sistema em que a 

planta é conduzida com duas hastes e sem poda apical. 

Num trabalho realizado em Brasília/DF por HORINO et ,ai. (1988), 

recomenda-se que a poda seja realizada em caso de ocorrência de problemas 

fitossanitários mais sérios, para que se favoreça a produção de frutos mais graúdos. 

BELFORT (1979) lamhém .iú eOllstatara quc cm plantas lI1ellOS 

vigorosas é possível obler alllÍlcnlos no peso lIlédio do fruto através da poda. 

No clltalllo, a silllples rcmoção da gellla "picai, dependendo do 

estádio em que é realizada, pode reduzir significativamente a altura das phUltas, 

resultalldo em grandes vantagens, se cOllsiderada a possibilidade de' utilização de 

sistemas mais baratos de tutOntlllento, maior efíciêllcia no controle de pragas e 

doenças, melhor distribuição de luz na cúltura, redução de mão-de-obra e melhoria 

da qualidade do produto (BELFORT, 1979). ' 

As mesmas observações são lembradas por CAMPOS et 01. (1987), 

porém, os autores destacam que a poda da gema apical; pelo fato de limitar o 

número de rácimos florais, ocasiona redução na produçHo de frutos por planta e 

aumento na percentagem de frutos rachados. 

Em um dos trabalhos em que estudaram vúrios estúdios dc poda da 

haste principal sob diferentes densidades populacionais, BELrORT el ai. (1982) 

cOllcluem que a poda após a quinta pelica, na população de 30.000 phmtas por 

hectare, e á poda úpós a lerceira penca, em população de 40.000 phmtas por 

hectare, constitucm opções vúlidas para a exploração do tomateiro em condições 

adversas, se considerado o üüo de que as plantas crescem menos, reduzindo os 

investimentos e os riscos, pelo encurtamento do ciclo de produção. 

A poda diminui a produção total, aumental1do, elltTetanto, o número 

de frutos rachados e o seu peso tnéd~o. Uma elevação na densidade populacional 



pode conduzir a um cOllseqücnte aumento na produção total, diminuindo o peso 

médio e o número de frutos rachados. Para BELFORT el aI. (1982) a interação 

poda versusciensidade afetou apenas a percentagem de frutos rachados. 

Desde THOM PSON (1934), já era possível verificar em diversos 

experimentos a controvérsia entre a realização ou não da poda e da desbrota. Esse 

conflito n,os resultados experimentais pode ser justificado, uma vez que os 

experimentos são conduzidos sob variação c1imúticn llluito grande e os 

trabalhadorcs usam difcrcntes llIét.odüs culturais, especialmentc no que se refere ao 

espaçamcnto. 

2.3. UcslJrot~1 do tOlllateiro 

o estudo do efeito da desbrota é abordado por diversos autores em 

inúmeros trabalhos para um grande número de produtos olerícolns de interesse 

econômico. De maneira geral, ainda não existe consenso elitTe os resultados obtidos 

(ARAÚJO & NISIO, 1974). 

Verifica-se também que existe confusão na literatura sobre poda e 

desbrota. Parece não haver scntido discutir as diferentes formas de entendimento 

dos autores sobre o que seja poda e dcsbrota. Porém, é nccess{u'io esclarecer que 

referências a poda neste tr~l~alho correspondem à eliminação do broto terminal 

da(s) haste(s) do tomateiro, de lllaneira que seja interrompido o crescimento 

vertical da planta de hábito de crescimento indeterminado. 

Do mesmo modo, quando este trabalho mencionar a prática cultural 

da desbrota, ela corresponderá à eliminação dos brotos laterais que surgem nas 

axilas de cada folha; elll operações sucessivas (MINAMI, 1988). 
Vários autores consideram a desbrota lima pnltica cultural de extrema 

importância para a cultura do tomateiro envarado e, parn defendê-In, upresentam 

excelentes nrgumcntos. 

Scgundo ~Tatllaru (1942), cilado por ARAÚJO & NISIO (1974), a 

desbrota do tomatciro é illdispclIsúvcl porque visa manter o equilíbrio , de sua 

3TAMARO, D. Manual de horticultura. 3 ed. Barcelona, Gustavo Gili SI A, 1942. 

593p. 



vegetação, evitando que a seiva se desperdi~e na nova folhagem e em fmtos que 
não chegam amadurecer. 

PRADO (1962) sugere que se mantenham somente a haste principal e 
o broto localizado logo abaixo do primeiro cacho. A elimitiação dos brotos que 

nascem nas axilas das folhas deve ser realizada quando eles ainda estfío pequenos, 

visto que depois de desenvolvidos dificultam a opcraçfío. 

Segundo MIN;\MI (1988), a dcsbrota lllul realizada pode levar a 
sérias conscqüências de ordelll (itossanitúria. 

Para MINAMl & HAAO (1989), os tomaticultores mais cuidadosos 
fazeJll vúl'Ías desurotas, evitando sempre o aparecimento de nUllOS indesejáveis que 

competem com os ramos prillcipais em nutrientes e água. 

A cOlldução do tomateiro sem a desbrota pode levar a uma produção 

menor, colocando em risco a rentabilidade da cultura (SERRANO CERMENO, 

1973). O mesmo autor considera ainda que a desbrota limita a quantidade de frutos 

por planta, mas em compensação lhe confere maior precocidade. 

A vantagem da desbrota está no fato de o tomateiro produzir frutos de 

melhor qualidade, obtendo-se maior tamanho .e melhor uniformidade de cor; além 
de facilitar tratos culturais COIIIO o controle de prügas e doenças e tornar a colheita 

mais rúpida e cômoda (SERRANO CERMENO, 1973). Acresccnta ainda que 

ocorre aumento da produção por unidade de úrca, uma vez que cada planta produz 

menos frutos, porém se cultiva um maior número de plantas por área. 

Outros trabalhos, COIllO o de. MASCHIO & SOUSA (1982), relatam 

diversos parâmetros que influem na produção do tomateiro, como adubação, 

espaçamento e desbrota, Esses autores verificaram aumento na produção comercial 

quando a desbrota não foi realizada (55,59 tlha sem desbrota e 39,46 tlha com 

desbrota), mas, em contrapartida, constataram redução na produção de frutos do 

tipo extra: Isso sugere urna competição intnlplanta, entre frutos, com resultados 

desfavoráveis aos frutos comercialmente mais nobres (tipo extra). 

JANICK (1968) comenta que há dois métodos de compensar n 

competição entre frutos .. Um seria aUlllentar o número ou a eficiência das folhas; o 

outro se baseia na redução do número de frutos pelo desbaste dos botões 1101'ais ou 

dos frutos. 

No trabalho de ARAÚJO & NlSlO (1974), a desurota causou 

decréscimo lias produções totais de todas as cultivares testadas, sendo onze no 

total, conduzidas no sistema de cerca-cruzada com duas hastes por planta nas 

parcelas desbrotadas. A produção de üutos comerciáveis (diâmetro maior que 40 
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lllln) e de li'utos tipo prillleira (diâllletro maior que 50 nun) sempre foi superior uas 

parcelas sem desbrota, para todos os tratamentos. 

De certa maneira, para MiNAMI & HAAG (1989) a desbrota é uma 

prática cultural condenável do ponto de vista de sanidade, uma vez que a 

disseminação de doenças é hnstante acentuada e a eficHcia da desbrota é duvidosa. 

O inconveniente da deshrota estú na excessiva mão-de-obra que utiliza (SERRANO 

CERMENO, 1973). 

Nos Estados Unidos, elll llluitas áreas de cultivo do tomateiro a 

desbrota é lIlIIa prútica COIlllllll c telll o objetivo cOlllcreial dc aUlllcntar os frutos 

prccoccs (DECOTEAU, 1990). 

U III aspccto illtimHmcnle relacionado com os efeitos da desbrota e 

pcsquisado por alguns autorcs refere-sc ú maneira pela qual a planta é conduzida, 

se com uma ou duas hasles por planta. OLI VElRA (1972) constatou 110 sistema de 

cond'ução COIll uma haste por planta maior percentagem de frutos rachados e 

também maior peso médio dos frutos. 

Para GEISENBERG & STEWART (1986), em áreas com acentuada 

variação de temperatura e alta ulllidnde relativa, o sistema de condução com uma 

haste por planta em condições de campo pode causal' rachaduras de frutos e 

considerável perda de frulos comerciais. 

Quanto à precocidadc, LEYY /\ (1964) verificou que o tratamento 

com duas plantas com ullla haslc por cova determinou lluúor precocidade e o 

. tratamento com uma plallta COIl1 duas hastes resultou em colheita mais tardia. 

Segundo GUSMÃO (19HH), o sistema de condução do tomateiro com 

uma ou duas hastes não influencia na antecipação da colheita. 

Num dos primeiros ensaios para verificar o efeito do número de 

plantas por cova, BRASl-lER (1941) mostra não haver diferença entre a 

percentagem de frutos comerciais para os tratamentos de uma planta por cova 

versus duas plantas por cova. Porém, quando avaliada a produção total por área, o 

experimento com duas plalltas por cova produziu 45,9% mnis do que o ensnio com 

uma só planta. Segundo o autor, as plantns duplas teriam n vantagel11llH competiçuo 

por luz, água c nutrientes. 
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2.4. Custo de produção na explonlção do tomateiro 

Os custo,s com poda e desbrota variam tanto de um local para outro, 

que segundo THOMPSON (1934) é difícil determinar o custo sob o ponto de vista 

comercial. Porém, os custos adicionais que o tomaticultor tem com essas práticas 

culturais são compensados pelo mellor custo na colheita e na seleção para o 

mercado. 

Para SODRZEI ESKI (1971), os três pril1cipais itens que onenUll o 

custo total da produção de toma to são, pela ordem: · fertilizantes (25, 14 lYo), materiais 

para embalagem (15,42%) e mão-de-obra (11 ,~7%). Nesse trabalho, o preço de 

equilíbrio foi obtido a UIIl custo total médio de CR$ 2,~2/caixa (em 

1966) em uma produção estimada de 134 caixas/mil pés. O objetivo é atingir a 

produção de I ~2 caixas/mil pés a Ulll custo de CR$ 3,04/caixa. 

Um dos itens que o produtor quase sempre esquece na hora de 

calcular o custo de produção é o seu custo de administração do empreendimento. A 

própda literatura é confusa nesse sentido . Segundo MAKISHIMA & LEITE (1968), 

o custo de administração é de dois salários mínimos por mês . 

Em uma estimativa do custo de produção dn cultura de tomate 

estaqueado 110 lllllllicípio de JlII'inu/SP, TESSARIOLI NETO (1975) apresenta que 

a capacidade adlllinistrativa neste município é de 5 hectares ou 100.000 pés de 

tOlllate. Nessns condiçOes, a remuneração para o administrador foi de dois salários 

mínimos. 

Já UENO & OKA WA (1991) não mencionam em seu u:abalho sobre 

custos de produção do tomate na região de Campinas o valor do item 

administração. 

A literatura apresentél diversos trabalhos com planilhas de custo de 

produção para a culturél do tomateiro, mas há ullla enorme diversidade entre os 

coeficientes técnicos gastos por hectare para cada uma das operações culturais. Tais 

cpeficientes técnicos .· cncontnllJl~se compilados lla Tabela 1, em forma de 

dias/homens (dh) por hectare. 
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TABELA 1 - Coeficientes técnicos das operações culturais de estaqueamento, 

desbrota, amarração, pulverização e irrigação, apresentados por diversos autores em 
dias/homens (dh )/ha. 

Operações Culturais 

Autores Estaquca- Dcsbrot!\ AlllnlTução Pulveri- Irrigação 
IIIClIto zação 

MAKlSHlMA& 36,0 24,0 39,0 25,0 50,0 
LEITE ( 196H) 

CHENG (1973) - 38,5 84,0 - -
CHENG (19711_1 - - 27,5 - -_._._--_ •. --
EMBRAPA 60,0 34,0 - - -

i!2]5) 
TESSARIOLl 75,0 - 75,0 - -
NETO (1975) 

EMBRAPA 45,0 60,0 45,0 - -
( 1976) 

UENO & 14,9 45,1 62,4 38,1 41,0 

OKAWA (Í991) 

1 - Sistema de llltoramento vertical , todos os demais são no sistema cerca-cl1Izada. 

No cálculo dos custos de produção do tomateiro, alguns autores 

consideram a possibilidade da reutilização de alguns dos materiais em outras safras. 

MAKISHIMA & LEITE (1968) cunsideralll que os mourões e as estacas de bambu 

duralll três safras e o anilHO nÚlllcrus 16 c 18 dura (luatro safras. 

Dados semelhantes são apresentados por SODRZEIESKl (1971) que 

considera os lIIourões, as estacas de bambu e o mame com durabilidade de 3 anos 

em média, Assim sendo, na composição dos custos os valores desses itens 

aparecem com um terço do valor de aquisição. 
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3. MATERIAL l~ MÉTODO 

o experimento de call1po foi conduzido no Sitio São Pedro, no 

município de Raülrd, Estado de Sfío Paulo, em área mrcndada pelo Sr. Wilson 

Brescialli, para o cuIt'ivo de tomate envarado IlO sistema de pm·ceria. 

As Illudas de tomate foram formadas pelo próprio produtor, através do 
sistema de copinho de jornal. A semeadura se deu aos 24 dias do mês de fevereiro 

de 1990. A cultivar utilizada foi a Santa Clara, seleção da firma Tallebrás. 

Os çuidados fornecidos à sementeira foram aqueles requeridos pelo 

tomateiro durante esta fase de seu desenvolvimento. A sementeira estava localizada 

no meio (la área dorufuro totnat1fl~ próximo a um reservatório de água escavado 110 

solo e revestido de polietilclJo, () qual também foi utilizado para abastecer o tanque 

do pulverizador de defensivos agrícolas durante o ciclo da cultura. 

O preparo do solo foi realizado através de duas mações e duas 

gradagens. A marcação das quadras foi realizada de maneira tal que permitiu 

formar linllas de 20 a 24 metros de comprimento. O sulc~unellto foi realizado de 

maneira a permitir que a úrea levemente declivosa pudesse ser utilizada para a 

irrigação por int1ltração. 

A calagem foi realizada um mês antes do plantio. A quantidade de 

calcário aplicada foi de 3 toneladas por hectare (tllta). A . adubação básica foi 

uniforme para todos os tratamentos, na base de 300 gramas (g) de Fosmag 04-14-07, 

num total de 4,05 t/ha. 
O mesmo ocorreu com a adubação de cobertura, que neste caso 

acompanhou o método que o produtor empregava em sua exploração comercial de 

cerca de 70 mil pés de tOll1ateiro, ou seja, adubação em cobertmu com fi fórmula 

04-14-08 11a quantidadc de 125 g por cova, distribuídos em 5 aplicações, num total 

de 1,69 t/ha. A aplicação dc illScticida de solo (Granutox 40 kglha) foi realizada 

junto com a adubação básica. 



14 

As mudas foram transplantadas quando apresentavam 3 a 4 folhas 

definitivas, o que ocorreu aos 18 dias do mês de março (22 dias após a semeadura). 

Cada copinho de jornal era composto por 3 plantas. O espaçamento utilizado foi o 

de 1,00 x 0,55 m, para todos os tratamentos, com uma densidade de plantio de cerca 
de 13.500 covas por hectare. 

Logo CIpÓS otrHllsplnnte das mudas. a área do experimento foi 
demarcada, ficando UIll hloco em cada quadra, as quais pertenciam a meeiros 

diferentes. 

Na Mca do experimento os meeiros somente reulizavmu as irrigações 

e as pulverizações do cOlltrole filossanitúrio conforllle era prognunado para toda a 

área. 

Os tratamentos utilizados na colldução deste experimento encolltram
se na Tabela 2. 

TABELA 2 - Relação dos tratamentos utilizados no experimento de campo 

- conduzido no Sítio São Pedro, Rafard/SP, em 1990. 

Tratamentos Siglas Oescrição 

I CC c/r S/O Cerca-cruzada, com poda e sem desbrota 

2 CC C/P C/O Cerca-cruzada, C0111 poda e com desbrota 

3 CC S/P S/O Cerca-cruzada, sem poda e sem desbrota 

4 CC S/P C/O Cerca-cruzada, sem poda e com desbrota 
-5 TV C/P S/D Tutoramento veltical, c/Qoda e s/desbrota 

6 TV C/P C/O Tutormnento veltical, c/poda e c/desbrota 

7 TV S/P S/I) Tutoralllento vertical, s/poda e s/desbrota 

8 TV S/P C/O Tutoramento vertical, s/poda e c/desbl'Ota 

o experilllellto contou com 8 tratamentos e 4 repetições, perfazendo 

um total de 32 parcelas. O sistema utilizado pelo produtor foi o tratamento 4, CC 

S/P C/O, e que neste trabalho serve de testemunha em relação aos demai.s 

tratamentos. O delineamento estatístico utilizado foi o de blocos ao acaso. 

As parcelas eram formadas por um c0l1iunto de 18 covas 110 total, 

cOlTespondentes a 9,90 'metros quadrados. Para a qualltificação do tempo gnsto para 

cada trato cultural, usaram-se as 18 covas como Ílrea útil. JÍl para os dados de peso 

' i 
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e número de frutos, a área útil era composta de 6 covas escolhidas ao acaso, sendo 
que do início ao fim as covas em cada parcela foram sempre as mesmas. 

O tutoramento através ' do sistema de cerca-cruzada, que é o 

tradicionalmente usado pelo produtor, consiste em fixar, entl'e duas linhas de 

plantio, dois mourões, um em cada uma das extremidades. Os mourões são unidos 
por um arame número 16, que passa a 1,70 metro acima do solo, aproximadamente. 
Sobre este arame cruzam-se as estacas de bambu de aproximadamente 210 

centímetros. 

A extremidade do balllbu que fica cm contato com o solo se localiza 
próximo à cova com as plantas do tomateiro. A estaca de bumbu de uma linha 
forma par com a outra estaca da linha ao lado, conferindo à estrutura o formato de 

um "V" invertido. No ponto de união das estacas, que se dá sobre o arame de 

número 16, como já foi llIencioJlado, passou-se um novo m'ame, de número 20, de 

modo a fixar os conjuntos de v~U'as pareadas em formato de "V" invertido, o que 
constitui uma linha do sistema. 

Neste sistema, as covas eram formadas por 3 plantas de tomateiro, 

sendo que a terceira planta, após a formação da terceira penca, teve podada a sua 

gema apical. As outras duas plantas foram conduzidas tendo apenas 1 haste por 
planta. 

o sistema de tutornlllento vertical consistiu etn fixar dois 'mourões lia 

mesma linha de plantio, sendo um em cada extremidade. Nestes, foi colocado o 

mesmo arame número 1 G, a aproximadamente 1,70 metro de a1tma do solo, dmldo 
o aspecto de um varal. Para dar sustenção ao fio de arame, colocou-se a cada 4,50 

m, aproximadamente, uma estaca de bambu, fincada na leira de plantio. 

o fio de a~'ame, ao passar por esses bambus espaçados na linha, dá 

uma volta de 360 graus na estaca para se fixar na altura desejada. Feito isso, foram 
cortados fitílhos de plástico com aproximadamente 2 m de comprimento, os quais 

tiveram uma das extremidades ammTadas no arame e a outra amarrada bem frouxa 

na base das plantas de maior ' vigor da cova. As demais plantas da cova foram 

desbastadas. Nesse sistema, é o fílilho que servirá de base de sustentação para a 
planta do tomateiro e não a vara (Je brimbll. 

A poda aplicada n algumas parcelas como vnrÍúvc1 dos tratamentos 
consistiu em eliminar a gemaapical do tomateiro logo após n formação da quinta 
penca de frutos nas plantas. Nas parecias sem poda deixou-se ti plaúta crescer 

normalmente, até a ocorrência de uma geada que forçou a poda destas pal'celas. 

Isso ocorreu acima da nona penca. 
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A desbrota aplicada a algumas parcelas como vaúável dos 

tratamentos consistiu na eliminação de toda a brotação lateral da haste principal. 

Nas parcelas sem desbrota deixou-se que se formassem livremente os brotos, 

havendo assim a formação de hastes secundárias e terciárias nos tomateiros. 

No sistema de cerca-cruzada, o all1éUTio das plantas foi realizado com 
fiti1ho de plástico. Esse trato cultural e a desbrota foram realizados semanalmente. 

A poda acima da quinta penca de frutos ocorreu a partir dos 13 dias do mês de maio 
de 1990 (56 dias após o transplante). 

As colheitns tiveram illício a partir dos 26 dias do mês de muio (69 

dias após o transplallte) e se prulungaralll até os 19 dias do mês de agosto (154 dias 

após o transplante). 

Os frutos foram colhidos verdes e eram classificados pelo tamanho, 

seguindo o padrão que o comprador exigia, ou seja, foram classificados como 2A 
os frutos com diâmetro 'superior a 5,2 cm~ como A os üutos com diâmetro entre 4,7 

e 5,2 cm; e finalmente como Extra os frutos com diâmetro menor do que 4,7 cm. 

Foram anotados o número de frutos e o peso, em quilograma (kg), por parcela. 

Para efeito de cúlculo do custo de produção de cada um dos sistemas 

de tutoramento e condução, foram cronometrados o tempo gasto e o número de 

vezes que se realizou a fixaçílo de mourões, a colocaçilo do arame, a fixação das 

estacas de bambu e/ou colocaçílo dos fitilhos, que de ngorn em diante passam a ser 

denominados simplesmente dc tutoramcllto, tcmpo de amarração, desbl'Ota, poda, 

desbaste c colheita, enfim todos os tratos culturais pertinentes. 

Esses tempos foram convertidos em dias homens (dh) por heetlue, 

considerando-se uma população de 13.500 covas e uma jornada diária de trabalho 

de oito horas. 

Alguns dados como as operações de preparo do solo, pulverização, 

inigação, adubação de cobertura, aplicação de herbicida e insumos foram obtidos 

através de levantamento junto ao produtor ou se basearam no trabalho de UENO & 

OKAWA (1991). 

Os custos dos insumos foram ohtidos em revendas da região e de São 

Paulo, e o custo das múquinHs, junto ao Departamento Técnico da Cooperativa 

Agroindustrial Holambra. 

O consuHlo dc aramcs foi obtido através da detel111iuação da 

quantidade de metros lincares gasta cm I hectare para cada tipo. Segundo o 

fabricante do produto, UIIl quilo do ~U"él111e nÚlllero 16 equivale a cerca de 59 metros 

lineares c o quilo do arame númcro 20 a cerca de 205 metTos lineares. 
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Para efeito de cálculo do gasto de cmxa tipo k, cOllsidermnos a 
produção total das 24 covas avaliadas em cada tratamento e multiplicmnos por 

562,5. Assim, tem-se a estimativa da produção em quilograma por hectare (kg/ha) 

de 13.500 covas. Como referência, consideramos que cada caixa tipo k comporta 

25 kg de tomate. Dessa maneira, dividindo-se a produção das 13.500 covas por 25 

kg, obteve-se a produção em clllxas tipo k por hectare de cada tTlltamento. 

Com esta infonnação, pode-se também saber o custo de produção por 

caixa, bastando dividir o custo de produção total pelo número de caixas produzidas 
em cada tratalllento. O consulIIo de prego foi proporcional à produçfíodc cnixas · 
tipo k por hectare, onde cada 1.000 caixas consome cerca de 14 kg de prego. 

A relldü líquida roi conseguida subtraindo-se do preço de venda de 

cada caixa o valor do custo de produção por caixa de cada tratamento. 

O preço recebido efetivamente pela venda de cada caixa foi obtido 

semanalmente junto ao produtor e transformado em dóhu'es, de maneira tal que no 

fmal da produção fosse apurado um preço médio de venda por caixa em dólares. 

Diante da constante instabilidade política e econômica em que vive o 

Brasil, bem como à falta de um indexador confiúvel à época da condução deste 
trabalho, todo valor monetário foi transformado em dólar comercial do dia do 

pagamento ou recebimento . 
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4. RESULTA()OS E DISClJSSÕI~S 

4.1. Avnliilçuo do núllIcl'o de fmtos 

A análise do número de frutos mostrou que nos trahunelltos com 
desbrota houve redução neste parâllletro, quando comparados com os tmtamelltos 
similares sem desbrota. 

Estatisticamente, porém, os tratamentos conduzidos no sistema ~e 

cerca-cruzada não apresentaram diferença entre si a 1 % de probabilidade para o 
número de frutos~ quando desbrotados ou nã.o ou mesmo quando podados ou não, 
conforme consta na Tabela 3. Em contrapartida, todos os h'atamentos com desbrota 

apresentaram um percentual de fru tos 2A superior ao dos h'atamentos sem desbrota 
(Tabela 4). 

O sistema de tutonllnento vertical, por sua vez, mostra diferença 
estatística a I (Vo de probabilidade para a produção do número de frutos. O 

tratamento que menor quantidade de frutos produziu foi o C/P CID, sendo 

estatisticamente semelhante ao tratamento S/P CID. 
Nos tratamentos sem desbrota, a produção de frutos foi superior, não 

apresentando diferença estatística em relaçã.o ao tratamento com poda. Os 

tratamentos com poda mostraram diferença estatística significativa, sendo que 

quando a desbrota não foi _realizada a produção de frutos foi estatisticamente 
semelhante ao sistema de cerca-cruzada, menos para o tratmriento S/P S/D. Quando 

a poda não foi realizada, a desbrota não influiu na produção de fmtos 

estatisticamente. 

Quando a produção de frutos é classificada comercialmente, fica 

evidente que o sistema de tutoramcnto vertical apresenta ll1ai~ frutos 2A 
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TABELA 3 - Produção total do número de Ü"utos e peso (kg) por tratamento, 
avaliadas em 13,20 metros quadrado, em experimento conduzido no Sitio São 
Pedro, RafardlSP, 1990. 

Tratamentos 

CC C/P ,S/D 

CC C/P CID 

CC S/f> S/D 

CC S/P CID 

TV C/P S/D 

TV C/P CID 

TV S/P S/D 
--..:.....,.-~ . 

TV S/P C/O 

Coeficiente de vnriação 
D.M.S.I(X, 

Número de frutos 

------
. _----~'. 

9,19 
91,65 

1651nh 

1448nbc 

1763a 

J738ab 

1380 bc 

787 e 

1257 cd 

972 de 

Peso (kg) 

8,93 
8,31 

131,37 bc 

148,83nb 

137,74abc 

J 70,3Ga 

124,13 bc 

90,10 d 

113,80 cd 

110,34 cd 

Observação: As produções seguidas da llleSllla letra na cohula não apresenlulIl diferenças 

significativas entre si, a I % de probalilidade. 

TABELA 4- Classificação percentual da produção comercial em número de frutos e 
peso por tratamento, avaliadas em 13,20 metros quadrados, em experimento 
conduzido 110 SítioSão Pedro, Rafard/SP, 1990. 

Tratamentos Número de frutos (%) Peso (%) 

2A - A - Extra 2 A - A - Extra 

CC C/P S/D 21,74 - 52,27- 25,98 30,58 - 51,60 - 17,82 

CC C/P CID 55,39 - 35,01 - 9,60 66,07 - 28,43 - 5,50 

CC S/P S/D 18,15 - 54,00 - 27,85 26,72 - 52,86 - 20,42 

CCS/P CID 48,45 - 40,05 - 11,51 58,59 - 34,37 - 7,03 

TV C/P S/D 33,48 - 48,12 -18,41 43,78 - 44,54 - 11,68 

TV C/P C/D 69,38 - 26,05 - 4,57 78,87 - 18,45 - 2,69 

TV S/P S/D 36,20 - 48,05 - 15,75 47,30 - 42,59 - 10, II 

TV S/P CID 65,95 - 29,73 - 4,32 76,18 - 21,67 - 2,15 
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do que o sistema de cerca-cruzada, como pode ser observado nos 
tratamentos S/P CID, com 65,95 e 48,45%, respectivamente. 

Chama a atenção ainda o fato de que, em' ambos os sistemas, o trato 
cultural que apresenta maior interferência na produção percentual de fmtos 2A é a 
desbrota, uma vez que as maiores percentagens de frutos 2A ocorreram nos 
tratamentos com desbrota, independentemente destcs tercm sido com podo ou nuo. 

Ao contrúrio do que foi observado por OLIVEIRA (1972) e GEISENBERG & 

STEWART (1986), a m,:orrêlldn de frutos rachados foi praticlUllcnte nula nos 
sistemas de condução avaliados. 

Observou-se ullla pequena lJl!alltidade de frutos queimados pelo efeito 
dos raios solares no tratamento TV C/P C/O, o que pode ter sido causado em razão 

do pequeno núme~'o de plantas por hectare obtido para os tTatamentos do sistema de 

tutoramento vertical, cerca de 13.500/ha. 

4.2. Avaliação da produção 

De acordo COIII os dados da Tabela 3, parn as condições em que foi 
realizado este trabalho, o parfulletro peso foi maior no sistema de cerca-cruzada do 

que no sistema de tutontlllento vertical. Estatisticamente ao uivei de 1 % de 

probabilidade a produção do tratamento TV C/P S/D foi semelhante aos 

tratamentos do sistema cerca-cruzada C/P S/D, C/P CID e S/P S/Do 
A menor produção em peso foi obtida no tTatamento TV C/P CID que 

por sua vez não diferiu estatisticamente dos tratamentos TV S/P S/D e TV S/P CID. 

Para os percentuais de produção de frutos classificados em peso, 

conforme a Tabela 4 nota-se novamente não haver uma boa cOll'elação entre os 

sistemas com ali sem poda. Isto provavelmente se deve ao fato da cultivar Santa 

Clara ter um porte mais baixo do que outTaS cultivares, por exemplo a cultivar 

Angela, daí não existir muitas vezes a necessidade de poda. 
Por outro lado, comprova-se a condução com n desbrota, uma vez 

que as maiores pei'centagens de frutos 2A foram obtidas nos trahunelltos com 

desbrota. A associação de poda com desbrota mostrou que quando os dois tratos 
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culturais foram realizados a percentagem de peso em frutos 2A foi superior à dos 
tTatamentos em que somente um dos tratos culturais foi realizado. 

Para o mercado brasileiro de consumo de tomate fresco, na análise da 
produção em peso é fundamental analisar a qualidade do frutos no que se refere a 

tamanho. O consumidor brasileiro de tomate do grupo Santa Cruz leva em conta 
,mais o tamanho do fruto e muito menos o sabor e o preço por quilograma do 
produto. Assim sendo, os dados constantes na Tabela 5 devem ser considerados. 

TABELA 5- Peso médio CIlI grlllllHs de frutos de tomate não classificados e 

c1assificados conforme os padrões de cOlllercialização, Clll experimento conduzido 
110 Sítio São Pedro, Raüm.IISP, 11)1)0 .. 

Tratamentos 

CC c/r S/O 

CC C/P C/D 

CC S/P S/D 

CC s/r C/D 

TV C/P S/D 

TV C/P C/D 

TV S/P S/D 

TV S/P C/D 

Coeficiente de variação 

D.M .S.I% 

Peso médio de frutos (g) 

Não classificados 

79,57 c 

102,78ab 

78,13 c 

98,02 b 

89,95 bc 

114,48a 

90,53 bc 

113,52a 

4,970/..) 

13,81 

Classificados 

2A -A - EXTRA 

111,89-78,55-54,57 

122,60-83,45-58,92 

115,03-76,48-57,27 

118,55-84,14-59,90 

117,62-83,27-57,10 

130,15-81,07-67,22 

118,31-80,25-58,08 

131,14-82,73-56,43 

Observação: Módias seguidas da mesma ktra não apresentam diferença estatística a J % de 

probabilidade. 

Os frutos com maior peso médio foram produzidos 110S tratamentos 

com desbrota no sistema de tlltOl'amento vertical, que não diferiu estatisticamente 

do tratamento com poda e conl desurota do sistema cerca-cruzada. Em ambos os 

sistemas de tutoramento, os tratamentos sem desbrota foram os que apresentaram o 
menor peso médio de frutos, não havendo diferença estatística significativa entre 

eles ao nível de 1 % de probabilidade . . 
Comparando-se o peso médio de frutos 2A entre os sistemas de 

tlltoramento, para as mesmas condições de poda e desbrota, o sistema de 
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tutoramento vertical apresentou frutos mais pesados, conforme se pode observru' na 
Tabela 5. Se considerarem as informações da Tabela 4, que apresenta maior 

percentagem de ü:utos 2A nos tratamentos do sistema de tutoramento veltical, e os 

pesos médios dos frutos 2A desse sistema de tutotamento na Tabela 5, constata-se a 

diferença no tipo da produção, que atende a preferência do mel~cado consmnidor 
brasileiro, ou seja, uma maior quantidade de frutos maiores. 

Apesar da maior produção total obtida no sistema cerca-cl11zada, tal 
fato pode ser facilmente corrigido na medida em que se aumenta a populaçfío de 
plantas para o sistema de tutol'amcnto vertical de 13.500 para 30.000 ou 40.000 
plantas por hcctarc, conforme sugere BELf'ORT el ai. (1987). 

A precocidade lia produção de frutos, cujas phUltas rcccbenull poda 
ou desbrota, observada por diversos autores (SERRANO CERMENO, 1973; 

BELFORT 1979' BELFORT ef aI 1982' DECOTEAU 1990) não foi " -" " 
comprovada neste trabalho. Por outro lado, o trunanho médio dos frutos dos 
tratamentos com poda e desbrota ou apenas desbrota é maior, como está 
comprovado pelo peso médio dos frutos de tomate apresentado na Tabela 5. 

A coloração dos frutos, apesar de não ter sido quantificada, mostrou

se diferente nos tratamentos estudados confinnando as constatações de SERRANO 
CERMENO (1973) quanto à melhor coloraçã.o dos frutos. Os tratamentos com poda 
ou desbrota produziralll frutos mais coloridos, devido provavelmente a melhor 

luminosidade que atingiu os frutos. 

4.3. Avalhlção do custo de produção 

No levantamento dos custos de produção de cada um dos sistemas de 
tutoramento, diversas foram as fontes de obtenção de dados. 

Para o item Formação de Mudas, no custo da confecção dos copinhos 

de jornal tomou-se como hase o valor de venda do produto junto a fomecedores 

localizados próximo à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de 
São Paulo (CEAGESP), em São Paulo. 

O valor é de US$ 1,20 o milheiro, considerando-se necess{u'iosl G 

milheiros por hectare. A título dcaprescntação dos dados, os valores foram 

transforlllados em dias/holllCJ1S (dlt) segundo a fórmula: dh = (x * y)/z, sendo x 

igual ao valor pago por cada milheiro de copinhos de jornal, y representa a 

. / 
/ 
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quantidade de copinhos de jornal (em milhares) necessária para o plantio de I 

hectare e z o valor referente à remuneração de um dia de serviço de um homem no 
campo. 

Os tempos apresentados para os subitens enchimento dos copinhos de 

jomal e semeadura/desbaste foram os fornecidos pelo produtor do Sítio São Pedro, 

loca]jzado no município de Rafani/SP. Como no subitem irrigação e pulverização o 
produtor não dispunha de dados, utilizaram-se os apresentados no trabalho de 
UENO & OKAWA (1991). 

Os valores mencionados no item Material Consumido e referentes nos 

insumos gastos na forma<;ão das mudas foram fornecidos pelo próprio produtor. 

Necessitou-se de 0,25 kg de sementes para o phUltio dos 16.000 copinhos de jornal. 

Durante os 22 dias em que as Illudas permaneceram na sementeira tlzeram-se duas 

aplicações de inseticida e fungicida, gastando-se, respectivamente, 0,05 lt e 0,15 
kg. 

Deve-se observar, contudo, que tanto o inseticida quanto o fungicida 
foram aplicados em dosagens mais baixas do que as recomendadas pelo fabricante, 

para evitar fttotoxicidade nas mudas. Foram misturados à teITa peneirada utilizada 

para encher os copinhos de jornal 20 kg de adubo da fórmula 04-14-08 
Os itens Formação de Mudas e Material Consumido pemaneceram 

iguais para todos os sistemas de tutoramento e, portanto, também são iguais em 

todas as planilhas. 

No item Operações/Tratos Culturais, os dados referentes às operações 

de preparo da área (aração, gradeação,calagem, m~U'cação de quadras, 

sulcamellto/enleiramento, adubação básica e tTallsplallte/rephmtio) foram obtidos 

no trabalho de U ENO & OKA W A (1991), pois o produtor não dispunha de 

informações precisas sobre quanto tempo gastara em cada operação. Estes dados 

também são iguais para todos os sistemas de tutoramento. 

O valor unitário de cada operação foi obtido junto ao 2 Eng. 

Agrônomo Mustapha Issa Bon Nassif, por representar melhor a realidade da 

propriedade em que se conduziu o ensaio de campo. 

O subitem tutoramento foi obtido mediante o tempo real gasto em sua 

instalação, que consistiu inicialmente em perfurar o solo, colocar e fixar os 

2 Eng. AgI'. MUSTAPHA ISSA BON NASSIF. (Departamento de Projetos e 

Cadastros da Cooperativa Agroindustrial Holambra, Paranapanema/SP) 

Comunicação Pessoal, 1991. 
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mourões. Tal operação demandou em média 10 minutos. Como no sistema de 

cerca-cruzada foram gasto 375 mourões por hectare, o tempo despendido nessa 
operação de fincar os mourões foi de 7,8 dias/homens (dh). 

No sistema de tutoramento vel1ical o número de mourões é o dobro, 
p0l1anto gastaram-se 15,6 dh. A operação de estender o arame número 16 

demandou 3,0 dh/ha para o sistema cerca-cruzada e, consequentemente 6,0 dh/ha 
para o sistema de tutoramento vertical. 

O produtor utiliza na mOlltagcm do sistemu cerca-cruzuda uma pessoa 

para distribuir os fcixes l:01ll as varas de bambu, cada qual com duas dúzias dc 
estacas COIll ccrl:a de 210 l:1I1. Outras duas pcssoas são utilizadas para fixar lima 

estaca por cova c, fí.nallllente, mais uma pessoa para élnHunu' com o ~mune número 

20 as estacas junto ao arallle número 16, para impedir que elas deslizem pelo 
arame. Ao todo, esta operação requer 10,5 dh/ha. 

No sistema de tutoramento vertical são colocadas menos estacas de 
bambu, pois a sua função neste caso será a de sustentar o peso do arame número 16 

onde será pendurado o tomateiro, evitando-se assim que o arame ceda com o peso 

da planta. As poucas varas utilizadas são distribuídas ao longo da linha de plantio 

espaçadas de 4 em 4 m. O arame número 16, ao passar pela estaca, envolve à com 

uma volta de 360 graus. Nesta operação sã.o gastos 3,9 dh/ha. Para o sistema de 

tutoramento vertical estar concluído, são gastos ainda t 2,5 dh/ha para distribuir c 

amarrar os fítilhos de plústico. 

Em rCSUIlIO, a operação de estaqueamento no sistema cerca-cruzada 

necessitou de 21,3 dh/ha e o sistema de tutoramcnto vertical, 38,0 dh/ha, conforme 

dados constantes na Tabela 6. Para cada um dos tmtamentos registrou-se o número 
de vezes que foram realizados e o tempo gasto em dh/ha para cada wn · dos 

seguintes tratos culturais: amarração, desbrota, poda, desbaste e colheita. 
Para os tratos culturais de adubação de cobeltura, aplicação de 

herbicida, pulverização e irrigação, os dados de quantidade unitária são os 

apresentados por UENO & OKAWA (1991). Já o número de vezes em que esses 

tratos culturais foram realizados são os que efetivamente ocorreram no transcurso 

da cultura. O número de vezes variou conforme o tratamento, sendo que naqueles 

em que a poda foi realizada o ciclo da cultura foi menor, o que requereu menor 

número de pulverizações c irrigações, quando comparado com os tratmnclltos, sem 

poda, como se observa na Tabela 7. 
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TABELA 6 - Quantidade de mão-de-obra em dias/homens (dh) e o número de 
vezes, entre parênteses, utilizada nos tratos culturais de tutoramento, amanação, 
desbrota, poda, desbaste e colheita, por hectare em experimento conduzido 110 Sitio 
São Pedro, Rafàrd/SP, 1990. 

Tratos culturais 

Tratamclltos Tutora- AlllHr- Dcsbrota Poda Dcsbastc Colhcita 

llIellto ração 

CC C/P S/O 21,3(1 ) 120,6(8) 0,0(0) 53,4(3) 0,0(0) 64,0(10) 

CC C/P CID 21 ,3(1} 107,6{7J 78,0(7) 1O,7iU O~OiOl 55,5(10) 

CCS/P S/D 213(1) 183,4(8) 0,0{02 15,0(1 ) 0,0(0) 80,0(11) 

CC S/P C/D 21,3{12 1 22,4{82 116,2{82 12z6{12 0,0(0) 76,6(10) 

TV C/P S/D 38,0(1} 29,1 {5} O,O(O} 43,1{4} 6,2( I) 60,0(10) 

TV c/r C/D 38,0( 1) 2R ,Oi51 35,8{81 7,SiU 6,2(1) 34,5(10) 

TV s/r S/D 38,0(1) 45 ,3 (7) 0,0(0) 17,3{U 6,2iU 69,0(11) 

TV s/f> CID 38,0(1) 42, 1(6) 37,4{8) 7,5iU 6,2i.1) 40,5(11) 

TABELA 7 - Número de operações realizadas para os tratos cultmais de adubação 
de cobertura, aplicação de herbicidas, pulverização e inigação, em experimento 

conduzido no Sítio São Pedro, Rafard/SP, 1990. 

Tratos culturais 

Tratamentos Adubação de Aplicação de Pulverização Irrigação 
cobcrtlll'a herbicida 

CC C/P S/D 5 J 50 21 
CC C/P CID 5 J 50 21 
CC S/P S/D 5 1 61 27 
CC S/P C/O 5 I 61 27 
TV c/r S/D 5 1 50 21 
TV C/P C/D 5 1 50 21 
TV S/P s/o 5 1 61 27 
TV S/P C/o 5 I 61 27 
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No subi tem transporte interno, a quantidade de horas/máquina (hm) 
foi obtida com o produtor, sendo esta bastante baixa, uma vez que o comprador 

recolhia as caixas junto ús quadras. A composição desse custo inclui apenas o 
tempo de distribuição de estacas de bambu, mourões e adubo pelas quadras, que foi 
de 3,5 horas/máquinas (hm) para os dois sistemas de tutoramento. O valor unitál"io 
novamente foi obtido com o 4Engenheiro Agrônomo Mustapha Issa Bon Nassif. 

O arrendamento da área foi pago antecipadamente, sendo que o valor 
estava fixado em 33 toneladas de cana-de-açúcar por hectare e o preço por tonelada 
era de US$ 8,94. 

Quanto ao subitem administração, a literatura apresenta diferentcs 

critérios para estabelecer o seu melhor valor, como os apresentados por 

MAKISHIMA & LEITE (1<J6g) e TESSARIOLI NETO (1975). Neste trabalho 
utilizou-se oparfunetro empregado pelo produtor, o qual recebia dois salários 
mínimos por mês para administrar os 3,89 hectares de tomate. 

Foi convertido em dólar, mês a mês, o salário recebido pelo produtor 

durante os sete meses que durou a exploração da cultura, sendo este de US$ 141,98 
mensais. O salário mensal recebido pelo produtor foi dividido pela área total que 

ele administrava. Assim, obteve-se o valor mensal de administração por hectare 

para a cultura de tomate em que o experimento foi conduzido, sendo esse valor de 

US$ 36,50. 

O itcm Insumos compreeilde os adubos utilizados no plantio e em 

cobertura, assim como o calcário empregado na correção do solo. Convém ressaltar 

que o produtor, quando questionado sobre a razão de estar utiliz~Uldo em adubação 

de cobertura a fórmula 04-14-0g, alegou que tinha o produto disponível e a um 

preço muito melhor. Esses subitens permanecem constantes para todos os 

tmtamentos. 
A quantidade de defensivos agrícolas e de adubo foliar aplicada em 

cada tratamento e o número de aplicações encontram-se no Tabela 8. 
Por se tratar de área comercial ,,,e porque as pulverizações foram 

realizadas pelo próprio produtor, obedecendo a critérios próprios, nilo houve 

diferenciamento no controlefitossanitilrio para cada um dos tratamentos. A 

diferença no número de pulverizações entre os tratamentos e as quantidades de 

4Eng. AgI'. MUSTAPl-lA lSSA BON NASSIF. (Deparhunento de Projetos e 

Cadastro da Cooperativa Agroindustrial Holambra, Paranapanema/SP). 

Comunicação Pessoal, 1991 . 

r ----~------------------~\ 
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TABELA 8 - Quantidade de defensivos agrícolas e adubo foliar utilizada, em kg ou 

It, e o número de aplicações de cada produto (entTe parênteses), em experimento 
conduzido 110 Sítio São Pedro Rafard/SP 1990 , , 

Tratamentos 
Defensivos CC CC CC CC TV TV TV TV 

c/r c/r s/r s/r c/r c/r s/p s/p 
s/o CID s/o c/o s/o C/D S/D C.D 

Pusiladc 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
1,5 lt/ha (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

Grallutox 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 · 40,0 

40kg/ha (1) (1) (I) {12 (1) (1) (1) (1) 
Launate 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

0,1 It/100 {52 ~ {52 {52 (5) {52 (5) (5) 

Ortho- 29,0 29,0 ] 1,0 ] 1,0 29,0 29,0 31,0 31,0 
hamidop (29) (29) (] I) (J I) (29) (29) (31) (31) 
0,1 lt/l 00 

Ambush 3,2 3,2 5,0 5,0 3,2 3,2 5,0 5,0 

0,02It/100 ( 16) (16) (25) (25) (16) (16) (25) (25) 

Ridomil 2,5 2,5 5,0 5,0 2,5 2,5 5,0 5,0 
2,5 kg/ha (I) { 12 {22 (2) (I) (I) (2) (2) 

Rovral 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
],5 kg/ha {12 (1) (I) (I) (I) (I) (I) (1) 

Dithane 120,0 ]20,0 130,0 130,0 120,0 ]20,0 130,0 130,0 

0,3 kg/ha (40) (40) (48) (48) (40) (40) (48) (48) 

. Cupravit 120,0 120,0 130,0 130,0 120,0 120,0 130,0 130,0 

0,3 kg/ha (40) (40) (48) (48) (40) (40) (48) (48) 

Orthocide 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

0,24 kg/ha (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) 

Dacollil 8,0 8,0 10,0 10,0 8,0 8,0 10,0 10,0 

0,2 kg/ha (4) (4) (5) (5) (4) (4) (5) (5) 

Agrotellsil 25,0 25,0 27,5 27,5 25,0 25,0 27,5 27,5 

0z05 It/ha ~ {502 {61 2 {61 2 {502 (50) (61) (61) 

Microfol 32,0 ]2,0 40,0 40,0 32,0 32,0 40,0 40,0 

4,0 kg/ha (8) (8) (10) (10) (~) (8) (1O) (10) 
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produtos utilizadas refere-se ao fato de que os tratrunentos que receberrun poda 
tiveram o seu ciclo reduzido em 3 a 4 semanas. 

A durabilidade dos subitens estacas de bambu, mourões e ru'ames é 

abordada por diversos autores (PRADO, 1962; MAKISHIMA & LEITE, 1968; e 

SODRZEIESKI, 1971) para efeito de amortização de seus valores no custo de 

produção. Neste trabalho, os subitens estacas de bambu e fitilhos de plástico não 

tiveram seus valores amortizéldos, enquanto os demais subi tens foram considerados 

como tendo uma vida útil de 3 safras c, por isso, o valor unitário corresponde fi Ulll 

terço do valor real. 

A reutilização do subilclIl estacas dc bambu é considerada 
desaconselhável, uma vez que f'unciolHull como fonte de illóculo ' de pragas e 

doenças, quando levadas dc um tomatal para outro. 

Apesar de haver recomendações de tratamento das estacas de bambu, 

como a sugerida por PRADO (1962), observou-se na prática que os produtores não 

realizam tal tratamento. Por isso considerou-se na planilha de custo o valor integral 

do subitem estacas de bambu. O mesmo fitilho de plástico utilizado para amatTar as 

plantas no sistema cerca-cruzélda foi utilizado no sistema de tutoramento vertical. 

Quanto ao fitilho de plástico, pela sua própria natureza, é um produto descat1ável. 

As quantidades utilizadas para 

cada um desses subitens encontram-se no Tabela 9. ° levantamento semanal dos preços de venda efetivamente recebido 
pelo produtor permitiu ao final do experimento obter um valor de venda, por caixa 

tipo k de tomate, de US$ 15,71 que servirá de base de cálculo pat'a o obtenção da 

renda líquida por caixa. 

Para o mesmo período de colheita deste trabalho, PIAI & TIVELLI 

(1993) apresentam um preço médio praticado no CEAGESP de US$ 21,23. É de 

fundamental importância ressaltar que a época de colheita deste trabalho coincidiu 

com o pico máximo de preço ocorrido no quinquênio 1987-1991, confonne o 

levantamento desses autores. 

Segundo o levantamento de PIAI & TIVELLI (1993), o preço médio 

da caixa de tomate no período de colheita deste experimento foi de US$ 9,87 no 

quinquênio 1987-1991. 

Com base nessas informações, construíram-se as planilhas de custo de 

produção de tomate para 1 hcctare, levando-se cm c01lsideração n performance de 

cada um dos tratamcntos. O custo do valor unitário dc cada item ou produto foi 

convertido em dólar americano, para permitir em qualquer época a perfeita 
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TABELA 9 - Quantidades de estacas de bambu, mourões, fitilho de plástico, w'ame 

(números 16 e 20), caixa tipo K e prego utilizadas, em experimento conduzido no 
Sítio São Pedro, Rafard/SP, 1990. 

Tratamentos 

Insumos CC CC CC CC TV TV TV TV 

c/r c/r s/r s/r C/P C/P S/P S/P 

S/D C/D s/o c/o S/D CID s/o C/O 

Estacas de 

bambu (dz). 1125,0 1125,0 1125,0 1125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 

Mourões 375,0 375,0 375,0 375,0 750,0 750,0 750,0 750,0 

unido 

Fitilho de 

plástico 34,0 29,8 56,7 34,0 28) 28,3 28,3 28,3 

(kg). 

Arame 

número 16 69,29 69,9 69,9 69,9 139,8 139,8 139,8 139,8 

(kg) 

Arame 

número 20 22,0 22;0 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(kg) 

Caixa tipo 

K unido 2956,0 3349,0 3099,0 3833,0 2794, 2027,0 2560,0 2482,0 

° Prego (kg) 41,3 46,8 43,3 53,6 39,1 28,4 35,8 34,7 

compreensão do valor real do custo de produção. As planilhas encontram-se 110S 

apêndices dc 1 a 8. 

Na Tabela 10 cncontram-se os dados resumidos das planilhas de custo 

de produção de tomate em 1 hectare. São apresentados o custo total de produção, o 

custo por caixa e a renda líquida por caixa. 

Para as condições em que foi conduzido este trabalho, o sistema de 

tutoramento vertical, quando comparado em iguais condições de poda e desbrota 

com o sistema cerca-cruzada sempre, apresentou um custo menor de produção por 

. hectare, conforme se pode verificar na Tabela 10. 
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Em contrapartida, o menor custo por caixa obtido foi no tratamento 
com poda e com desbrota do sistema cerca-cruzada, com um custo de US$ 4,68 e 

conseqüentemente uma renda líquida por caixa de US$ 11,03. Já o maior custo de 

produção por caixa foi obtido no tratamento com poda e com desbrota do sistema 

de tutoramento vertical, com um custo de US$ 6,43 e conseqüentemente uma renda 
líquida por caixa de US$ 9,28. 

TABELA 10 - Custo total de produção de I hectare de tomate, custo por caixa e 

renda líquida obtida pelo produtor por caixa, em dólares, em experimento 
conduzido 110 Sítio São Pedro, Rafard/SP, 1990. 

TrH talllen tos Custo/ha Custo/cx Renda 

(US:!» (US:!» liquida/cx 
(US$) 

CC c/r S/D 15.140,46 5,12 10,59 

cc c/r C/o 15.663,28 4,68 11,03 

CC s/p s/o 17.051,61 5,50 10,21 

CC S/P c/o 18.069,28 4,71 11,00 

TV c/r S/D 14.066,40 5,03 10,68 

TV c/f> CID 13.031,27 6,43 9,28 

TV S/P S/D 15.339,24 5,99 9,72 

TV S/f> CID 15.229,71 6,14 9,57 

Dos subitens que compõem o custo de produção da cultura de tomate 

avaliada, a quantidade de mão-de-obra utilizada na tutoramento do sistema cerca

cruzada foi de 21,3 c1h, ao passo que 110 tutoramento vertical o gasto foi de 38,0 dh, 

ou seja 78,4% superior ao primeiro, conforme demonstra n Tabela 6. 

Contudo, quando eonlparado em conjunto a quantidade de mão-de

obra utilizada para o tutoralllento, amarração, desbrota, poda e desbaste, o sistema 

cerca-cruzada usou de 195,3 a 272,5 dh, enquanto que para o tutonunento vertical 

foram utilizados de 106,8 a 131,2 dh, ou seja, de 48,1 a 59,6% da mão-de-obra 

utilizada no primeiro sistema, segundo os dados da Tabela 6. 
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5, CONCLUSÕES 

Nas cOlH.1ições experilllentais deste trabalho, pode-se concluir que: 
- Estatisticalllente, nãu ucorre diferença significativa ptu'a o número 

de Ü'utos no sistema cerca-cruzada devidO à realização ou não da desbrota. No 

sistema de tutoramellto vertical a produção do número de frutos apresenta diferença 

estatística. 

- Nos tratamentos com desbrota há aumento no peso médio dos 
frutos, que resulta em melhor classificação comercial (2A). 

- A avaliação percentual da produção de frutos classificados mostra 

que o sistema de tutoramento vertical produz um percentual maior de frutos 2A do 

que o sistema cerca-cruzada. 

- Qunndo nvaJindn n produção em peso, o sistell1n cerçn-cruzndn foi 

estatisticamentc superior au sistema de tutOnlmcnto vertical. 

- O sistema de tutunlmcnto vertical, qmUldo compm'ado em igualdade 

de condições de poda e desurota, com U sistema cerca-cruzada, apresenta custo 

menor de produção por hectare. 

- Para a condução através do sistema de tutoramento vertical, a mão

de-obra utilizada no tutoramento, amarração, desbrota, poda e desbaste conesponde 

de 48,1 a 59,6% da utilizada no sistema cerca-cruzada, 
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,.. 
APENDICE .1 - Cueto de produç~o de 1 he c t a re de tomate conduzido no 

si5tem~ cerca-c ru zada~ com poda e Bem desbrota. 

:1. ten~:; 
Forma~~o de Muda a 

confec~io doa copinhoa 
enchimento dos copinhos 
semeadura/desbaste 
irrigaçlo e pulveri za ç50 

Material Con e umido 
!!!; .:? flH:H') t E~ ~,; 

inseticida (Hamidop) ( 2M ) 
fungicida (Oithane) (2x) 
adube) 01.1·-- .14 .... ·01:1 

Operaç~es/Trato8 Culturais 
c:,r'aerão (:b:) 
9 I'" <,\ d (;.~.:~ c, i1'l Cl (:;':~ >: ) 
C::ê':\l':,\<;;Jf.!m 

marca~~o d e quadras 
5ulc::amento/enleiramento 
i:\d LI b,,::\ C ,!:\ C) biJ ~';:i. Cic~ 
tranapl./replantio 
tLI tC)r"amen to 
'~m"\ I''' I'-~~C'''('') (fi'.') ;:d ~I b '~~" d;~ .. f "O I':);':: I" t' 111" ':~ ( "'\ '.( ) I. " .. . ( .. T''' .. _....... "" t.. '" I 

aplica~.o herbicida 
desbrC'Jta 
pad c:\ ( :::. >: ) 
pulveriza~io (50x) 
i rr :i. <;;Jii:\Cif:\O (2:1. )., ) 
co 11"l("~i ti;\ (10)·: ) 
transporte interno 
i,,\rrf.·~ndii:\mento 

C:ldm:i. ri i s t. r-c;Ui'i?i\t:l 

Un.i.dac:l(·::·~ 

DI ·I 
DI .. I 
DH 

. DI ·I 

1«::-) 
L .. 'T' 
I« ~; 

J<G 

1··llvl 
I·llvl 
l'llvl 
OH 
1"·Uvl 
DI 'I 
DII 
OH 
1)1 .. 1 

DI ·I 
01 ,,1 
DH 
DI ·I 
I'WI 
1"·11"1 
DH 
Hlvl 

l ' 
OH 

Cltcle. 

6. '1·0 
H.OO 
:::!:.OO 
1 • n::::: 

().::Z5 
O.O~:) 

O. 1.5 
:.;:~() . 00 

9.94 
6.4'7 
2.0:$ 
~?" C)~3 
::::; .. 1.~2 
6.90 
El.64 

2 .1. " 3() 

1.20.60 
.1. ~l~) li ::::: :~~ 

1 .2'7 
0.00 

~,r:!:" 40 
:?O6.00 
l:l.9.2f:l 
64.00 

.. :~. 
o • • ' .. ~,\O 

3::;:;.00 
7.00 

Valor V,!':\ 1 01'-

Un i t i,:\ I'" :1. Cl "rotê\1 
::~;. 00 :1.9. :.i':!O 
~~:. 00 24· .00 
:::!:.OO 9 .00 
::~:. 00 ~'.I. 49 

1. (:u.~ • 00 49.00 
.1 :~:: • 60 O.6fJ 

5. La O.f:ll. 
o. .tE1 :3.1.:.\0 

1.2.47 .1. :;:~ ~:: .95 
11 . ~5 t5 74 .7:3 
8. '7('] 2 4.88 
3.00 6. 15 

lO. ~,H :3~1 • 94 
:::;:.00 :;;;~O • '70 
::::. 00 25.(r~~ 

~:;;" 00 63.90 
::::' ,,00 361. • E)O 
:::;:.00 4~L96 

:;!:.OO 3 • 1:l.1, 
3.00 0.00 
:::;:.00 1.6(1.:';:~0 

1:'.'.-\. T:::; :::::240. :3E3 
12.7:':;; 1.~ ,1.f:l.43 

~!.. 00 .1.92.00 
11 r." t " 40.4::!: . \,'.\ .. :'\ 
0.94 ~2(~ 5 .. C)~2 

3f..> " t3ü 255. 50 

6601 .48 

O • .I. ~::; 

O • .1.6 
(I.Ol1 
() .0'1, 

0.00 
0.0.1. 
0.02 

0.El2 
0.49 
0.16 
0.04, 
0.24 
O.l,ll, 
0.17 
O. 4 :'::~ 

0. :30 
0.03 
0.00 
1..06 

21.40 
1. O • O~~ 

.1..27 
0.27 
.1. • 9~\ 
1.69 
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"-
APENDICE 1 - Custo de produ~jo de 1 hectare de tomate conduzido no 

sistema cerca-cruzada. com poda e sem desbrota. ... . 
(CCI/'") tinui',lc,·f.\Cl) 

I 

itenE 

I ri li!i Urn(:)~r. 
adubo plantio 04 - 14-07 
adubo cobertura 04 - 14- 08 
cal c::al~iC) 
'f 1.1m' • .i. I i:.\d C~ (:I. ).( ) 

c.:Jr.:~nut.n)-( (.1.}() 
1.annatt-;l (:':1:-() 

(;:lv .. tho·· .. hi"lm:l.dop (:;::~9H) 

arnbu~:;h (:I. 6~( ) 
"".i d c)/ll:1. 1 ( .1. >: ) 
r'"(::>v y- aI (.1:0() 

dit-hi:,\n,,·) (40H) 
cupravit verde (40H) 
C:)I~th<:lcldp (~i);: ) 

di:.H;::oni I '7 5 0 (4:·: ) 
agrotensil (50x) 
'::1 d. f o :I. :i. '::11'- rn :i. c: Ir' o'f C) 1. ( 1::1 ).: ) 
var"as dt.~ b .:~ mbu. 

rn O LI 1'"' 6(;~ li:. 

·f.i. ti 1. hel P 1. ,:{!:; t .:i. co 
a I'" ,,::\ UH? n t,(/Il e 1'- (;) .16 
tifl r c:\ In e n Li m t~ n ::) :;;:~ O 
Ci:!\ :i., H ,,::\ t :i. po I< 
pl~.?)qo 

Bubtcd:al (B) 

TOTAL GERAL (A+B) 

TOTAL GERAL/CAIXA 

RENDIMENTO LIQUIDO/CAIXA 

Un idi:':lc:Ie 

''1'' 
T 
T 

I.. .. T 
1< F) 
L'r 
L .. '., 
1. .. ''1'' 
1<13 
I<U 
1< F,) 

1<[.) 

I<EJ 
1<0 
LI" 
K13 
DZ 

UNID 
I< C) 
\(c::) 

1<(3 
UI\lI D 

I<U 

Cltde . 

4 .0[.'.\ 
.1. .69 
:~;: 11 e)e) 
.1. · ~:K) 

1.1·0. 00 
:;:;. (lO 

29 · 00 
::::: .. ~::~() 

~;:~ · ~.iO .1 · 50 
:1.20 .00 
.1.:;:~O .00 
10. 00 

8 .00 
L~~\ li 00 
~::::!~ .00 

:J.12~.i. 00 
::n~). 00 

::::;1.1 .00 
69 • <iO 
~~':~ ::~ .. 00 

:.;;~9 ~:\6 • 00 
4· .1. • ~.::.O 

Valcll~ Valor % 
Unital'-ifJ Total 

:,~:~OO .00 f::1.1.0.00 5 li 3f:.\ 
.1 B::::; .00 ::~;O9 .. ::~'7 2 .04, 

1.7 · ::::;~, 52 .05 O. :::':;4 
26 .1:,il0 4(). 3~, (I .2'7 

.1. · 51 t":)O. 40 O. 40 
10 .00 :::;0 .00 O .. 2() 
1 "'I' . .... ' · 60 :::::94 .40 2. t")O 
1:3'7 .00 2'7f:1 .40 .1. • !?:li! . 
2 c,il .00 72 · 50 0 . 48 
48 .60 72 .90 O . 48 

5 · il1 649 · ~':~() 4 .29 
~5 • '7 ~j 1.;, C,il O .00 '1- · 56 
'7 · 20 72.00 0.48 

.15 • (,;,\0 124.80 O .f:32 
.~!; .0f::1 77 .(10 O. ~.il 
.1. .60 ~~:\ .1. .. :2() O .34· 
O • '7 ~:.i B4::::; • 7~:3 5. ~57 
O II ::::;::~: :L 2::::' .. '? ~:3 0.02 
~I;:~ .00 b8 .00 O .45 
() 1,:35 ::~i:t. .47 O · .1.6 
O .4'7 :1.0. :::'~4 0.0] 
.1. .. ~:::~ ::::: ~~, 6:3;:':'\ • Bt:J 24 .01 
:1. .. :1.7 48 • 3~:~ O " :~::2 

B~3:::-'8. 98 

1.5:1.40.46 100.ÜÓ 

10. ~'i9 
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AP&NDICE 2 - Cueto de produç5c de .1. hectare de tomate conduzido no 
sistema cerca-cruzada, com poda e com dSBbrota. 

iten!::; 
FormaGáo de Mudas 

- .... f~ .• :" . "1 " 0" .. • .. · ·· · ' · .. 0 .. ' (. .. or) I::.cc,,,:\L) t. U .::' LUPl, ll,IO .::> 

enchimento dos copinhos 
semeadura/desbaste 
'1 Y" I'" 'I' g' " ('" :;: I') (::., I") I \ ] V'" I'" '1 .... . " (" ,,\ (") , , , , .. o., 'le .. , .. ... .. .. .. .... , . A •• c,,, ,. o.. .. 

Material Consumido 
~ii f'~mGH') t;,t?'Si 

inseticida (Hamidop) (2x) 
'f'unq:l.cidii:\ (Dithi::ln(·:;) (::2:.: ) 
adubo OII· .. , .. 1.4· .... 0B 

OperaG6eB/TratoB Cufturaia 
." ,.. . ::- ( ''''" ) 0:\1 ar., a:\O .,:;,,', 

(Jr" adE~a<::: aCl (2:·() 
ca 1.:1(;.:) er/I 
marcas50 de quadras 
sulcamento/enleiramento 
ii:\dubõ~Cé:\O bii{~:;:i.C:i::l 
traMapl./replantio 
tL,1 t.OI'''õW1EH·1 to 
c!ilmal'''rarrão ('7:-:) 
f..\du bac;:i!o CC) b0? I'" ":.\..11'" ei:\ (~h() 

aplica~io herbicida 
desbrota (7X ) 
pod.:,\ (h() 

p\..ll veriza~io (30x) 
:i. rr' :i,(;,:ji:'i\~:;t\O (2:J.)-() 
colheitõ:\ ( .1.0lo() 
t~aMsporte interno 
."AI"'I'''<-:?nd oi~mf.:~n to 

J • ., -
aC.lm,l, ri l, s',: r .:\r.if:\O 

Elubtc)t.:o.l. (f,) 

l..Jn ido::\dE~ Gl '1':. d f:,,) • 

DI -I 6.1.1·0 
DH B.OO 
DH ~$. 00 
UH .1. • D:~: 

1<0 () . ~~ ~1., 

L.T o.or,'.\ 
I< C) O. .1. ~,\ 

1<(3 20.00 

HI"I 9 .94 
I .. ·llvl 6.4'7 
I·llvl :? H El :~:: 

DH ~?" (:>t3 
Hlvl ~~:. • 'I· :;:;~ 
DI"I 6,,90 
DI·I 0./.:)4 
DI .. ·I 2.1. .:::::0 
DH 107 .60 
DH 1. 5 • :::::::;~ 
DI .. I :1. .27 
DH '713.00 
DH 10.70 
Hlvl 206.00 
1·llvl :l..1. 9" :;;;~El 

DH ~.'~l .. ~50 
l"llvl ::~:; ai ~:.\O 

''\'' : :~: :::::. 00 
DI"I '7.00 

Vé':\lc)r Valor 
Uni t.~I'· .io Total 

~~:. 00 llr.20 
3.00 :,21.\·.00 
3 . 00 9.00 
:~: .00 5.49 

:1. 176.00 49.00 
.l::~;. 60 I) .I.:)EI 

~.',\ • '~I· :l. O.Ell 
O. :l.f:3 3.60 

:1.2.4'7 .1.:;;~ ::::'" 95 
11. . ~3 ~5 '74.7:3 
8.79 24.BEl 
3.00 6 • .1.3 

.1.0. ~51. 35.94 
~~::. 00 20.70 
::::'.00 :;:~~,.tj>2 

:::;:.00 63.90 
:3,,00 ~$2~2 .. SC) 
~5. 00 45.96 
:5.00 :~~.Ell 

3.00 2:34.00 
3.00 "!!, ,,..) 

' ... 1":'" • lO 
15 .. '7::~: ::5~'~4() li ::::;~3 

.1. ~;~':~ H '7 ~:!; .1.t:,\.1.B.43 
3.00 .1.66. t30 

11, t .. c, 40.4:3 . ... J~) 
B • 9'~' ~I;~ ('1 t3 .. () ~~~ 

36. ~,:,\O :~:~ ~5 5 .. ~jO 

6642.1:113 

O. :J. :,;':~ 

O • .1 r.:\ 
0.06 
0.04 

(I • :~:::l. 

0.00 
0.0.1. 
0.02 

0.7 1r 
0.48 
0 • .1.6 
0.01.\· 
() • :;~3 
o. 1~~:: 
() • .1. '7 
0.4·,1. 
2.06 
0.29 
O.O:,;:! 
.1..49 
0.20 

20.6r:; 

9.1.:>9 
.1..06 
0.26 
.1..BEl 
.1. • ,<S3 
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... 
APENDICE 2 - Custo de produçio de .1 hecta re de tomate conduzido no 

sistema cerca-cruzada~ cem poda e com deBbreta. 
( CCln t.i. n u.::\cão ) 

I 

In siumCl~, 

àdubo plantio 04-14~07 
adubo cClbertur a 04-14-08 
c:alc<.:\Y"J.o 
'fUBi 1..:~df7.·) (.1. }:) 

(,:;)ranutoH (1. H) 
]. ii.\I"', ri ii\ t:.f:~ ( ::\ :.( ) 

ortho- hamidop (29H) 
iarnbush (.1.6:·( ) 
1'''i domi1. (.1.:.() 
I~CIV 1'".::\ 1. (.t ).: ) 

dithane (40 }() 

cupravit verde (40x) 
orth(::Icide (~h:) 

dé.H.::onil 750 (4:-:) 
agrotensil (50x) 
ad. foliar microfol (8x) 
va Y" c:\ !!:i d f:,:,' b ;::i In b LI 

rn C:I LI Y" (:f (,? !i'\ 

'1' i t.:i. :I. hCl p 1. á~:i t. i co 
ar"ame nl:lmer"() .1..6 , 
liilrame nUtI'lr:1 I''' O :20 
ca i >: ia t, :i. po I.;: 
pY"eqn 

Subt<::ltal (Dl 

Un i c:I i:':\d ~:~ 

T 
T 
'1' 

1... .. 1' 

I<U 
L'r 
L·r 
1.... r 
1<(:',) 
1<0 
1<[.) 

K(-3 
KG 
1<0 
LT 
1<(;; 
Dl 

I..II'HD 
1<0 
KG 
1< C) 

1..11\11 D 
1<[,) 

Gltde. Vc:\ 1 (:)1'" 

Un i t:.-:\ r" i CI 

L~ .. 05 200.00 
.1 •. 69 18:3 .00 
:~;. • 00 l7 • ::~ ~.i 
:1. • ~50 26. C?O 

40.00 1.5.1. 
:::!: .. 00 :1.0.00 

~;;:~9 • 00 .1. :::!: • 60 
::::;. ~:;>.O B7 .00 
2 .. ~::\O 29 .00 
.1 • ::)(> 41:3 • 60 

:j.~:? O. 00 5.41 
.1.20.00 5.7:5 
10.00 7.20 

13 .. 00 .1.~; • 60 
25.00 3.0El 
:2:; ~.~~ u () () .1 " 1.;) () 

.1 :J.2~\. 00 O. 7~',i 
::~7:-:.\. 00 1). :.::.::~: 

29.80 2.00 
6 el • (rO (>. :::'Ç5 

Valor 
l'ol:a 1 

B.1.0.00 
:309.27 
5~2" ()~\ 

4·(1. :::'~5 
60.40 
:;:;0.00 

:::!: (;1 4 • li, (I 
2'7B.40 
T;;:~. 50 
72.90 

64''''>. :;;;~o 
690.00 
72.00 

.1.24.80 
"'7.00 
5.1..20 

B 4 :~!: • '7 ~.',\ 

59.60 
24.47 

2:?00 
::~:::~;49 • 00 

46.f.lO 

0.47 1.0.:34 
.1. II :::~::~; 4·.t..1. 9 .. 2", 
1..:1.7 54.76 

9020.40.1. 

% 

5 • .1.7 
.1..97 
() .. 3~5 
0.26 
O. ~:!:9 
0.:1.9 

.1..7f:l 
0.46 
0.47 
4.1.4 
4.4.1. 

, 0.46 
0.80 
0.49 
() .. 3~~: 
t'\ .. :::::(:J 

0.79 
O. :::;;1:1 
0.16 
0.07 

~~l) " 3() 

()" ::::' 5 

TOTAL GERAL (A+B) 1.00.00 

TOTAL GERAL/CAIXA 4.613 

RENDIMENTO LIQUIDO/CAIXA 1..1. • O:::;: 



4 1 

,.. 
(.) P I::: N D J. C E:: :::; ..... c:: U \!ld:. CI cll?·~ p I'" ti ri u (i: .;;1<::1 d c·:·~ :l. h ('::.~ c t. i::II''' (.:.:.~ d l:.~ t e>1l"iid:. f!~ c C)I"\ d u :;: :L d c:> ri t::> 

sis tema cerca-cruzada~ Bem peda e Bem desbrota. 

:1. t!':'~1'l ~!:; 

FormaG~o de Mud as 
confec~io dos copinhos 
enchimento dos copinhos 
Bemeadura/desbaste 
1, I'" r" '1' (') "' ("0 ~\ (") ('~ I") \ \ ] V "~ ". 'I' • .., .. , .. , :':" (") .. . . :. "" '1'"'' '.'. ...... c, I .. < .• '" (,1"" .. 

Material Consumido 
~!i E~ fI\ (:,~ n t ".~ ~i!1 

in!!ii(·?t.ic::i. di?\ ( 1"·IFIlTlidop) (:?):) 

'funç;Ji c:i.cl <i':\ ([).í.th ;a nf.:1) (~::~,.{) 
adube> 04,,-14 ,,-, 01:1 

Operaç5e~/Tratos Culturai s 

Un icli',lclE~ 

DI·I 
DH 
DI .. I 
DI I 

1<(-) 
L'f 
1<(;) 

1(0 

araG~c (2x) HM 
9 I'" i::\ ri G~ iiH1: ia o (:.? ).( ) H Ivl 
calagem HM 
marc:açio de quadras DH 
sulcamento/enleiramente> HM 
.iiAdubiac,z'Cl biir\::.:i. Ci:1 DH 
tran spl. / replantie> DH 
tutoramento DH 
amarracio (8~) OH , 
adubai~c cobertura (5x) DH 
apl:i.ca~io herbicicl0 DH 
desbrota OH 
poda (1x) DH 
pulverizaG;o (61x) HM 
ird.(.:.:J aç~o(27:() HM 
colheita (llx ) DH 
transporte interno HM 
arrendamento T 
administracio DH 

I 

But:l'l:ot.,\:I. (() 

Gl tdl:·:~ . 
é:1,40 
B.OO 
::~; • 00 
:I. " E):::.r. 

() te 2~,) 

O.O::.:.i 

O. :J. ~:.i 

20.00 

9.94 
Ó · 47 
~~~ · Ek~ " • O~5 .. ::. 
":r 
'-' to 4~:;:~ 

6 • <:}l0 
B.b4 

~I? 1. · ~:::o .U:;!:::;'. 40 
1. ~'.i · :::!; ~~.~ 

:l. · ::;:~7 0.00 
l~). 00 

~,;~ 5:l. " :~:;:2 
.1. 53. :::::1.:) 

BO .00 
::~; .. ~)O 

:~; ::) .. () ( ) 

7 .. 00 

Vi:illor' Vc~lol~ 

Un:lt.~~ I''' .iD 'feltal 
~'r. . 00 :1, <:y • ~':~() 

::::; .00 24.()0 
:::;. (lO 9,,(>(> 
:::.r. .OO t':.i.49 

.1.96.00 49.00 
.1. :2:' • 60 0.6El 

5" /1·.1. (> • f.J.1 
O. 1B ~5 .1.:,0 

:1 , .. , .,.,;:. .4'7 1.2:3 ti 95 
1.1. · ~5 ~.) 74 .7:3 

El · '79 24.8B 
3 .00 Ó. .1. ~5 

10 · 51 3~j ti 9.1.1· 
:::: .00 2() .. 'lO 
~.::: . 00 2~5.(;>2 

::::; .00 63.90 
~:; .00 5~1() ti 2 () 

:3 .00 45" c}l6 

3" 00 ::::;. Bl 
:~; .00 0.00 
3.00 45.00 

1 ~~i li 7:~; ::~ (r ~,3 .. 26 
.1. ::~ .. '7~::; .1.9~52. 27 

::~;. 00 240. 00 
11 1:" t" 40. 4 ~5 · ~),..) B.94 ~,2(7 5 li () ~2 

;::::6 · 50 ~::~ 5 ~5 .. ~Kl 

7B6<;>. 40 

0.11 
O • .1.4· 
O. O~i 
O. O::~; 

() .. ~~.~ (,) 

0.00 
0.00 
(>. o :.;:~ 

0.73 
0.44 
o. lt:i 
O. O'~ 
0.2.1. 
o. 1'''' . ..::. 
o. j .,' • \.o) 

0.37 
3" 2~~~ 
() .. 2 '7 
o. () :;:~ 

0.00 
0.26 

2:3 · 18 
U , · 4<:' . \..\ 

.1. .4.1. 
o. 24 
.1. li '7 ::::: 
1 · ~i O 
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,. 
('~PENDJ.CE ::::. ,,~ CU!i!d:, o dI:? pl''' oduc;ii:i'C:> ck:) :I. ) " \(:'H:::t, .ll\ I''' (:~ d(;? t.C)mia'b*) c::c>ndu~~.idC) I'1Cl 

sist.ema cerc::a-c::ruzada p sem poda e aem deBbrClta. 
(Cem t:LI"'iUi::\C.â'O) 

1 

:i. t , t:)f'll!:~ 

Insumc:l S5 
adubo plantio 04- 14- 07 
adubo cobertura 04-:1.4-08 
(:: a 1. c: i:'l r" ,1. o 
'fU !'::i i 1 a df? (1:-:) 
qr-ii:\nutox (L:) 
1.;:\1"'1 ri .;~ t(;~ (~,) H ) 

ortho-hamidop ( 3 :1.x) 
é'.\mbust1 ( 2~:h:) 

I'" ic:lcltni I ( 2~:) 

r"L1V ,~ ii:d. ( 1 N ) 

cf .i t I''' .. ~n e ('Hh:) 
cupravit verde (48H) 
c)r"t hel c:::i. dI:':') (~',\)() 

c:Iacol'1il 750 (5:-: ) 
a grotensil (61:-:) 
ad. 'f'o l :L ia I'" rn :i, c l'''o'fol (10 :.:) 
var;;:,\!::; df::,' b,,:\rnbu 
11l0UI''' Õ F.:~S 
1" t"lt l/t' " ~ ',:1. , 'leI p , a':;) ':1.CO 

c.~I'''.~ rne nl.fmril l'''o :1.6 
t'i:'1 r arnl::! l"lLÍmer"Cl ~? O 
ca ,i.>: a t. i PC) I( 

pre(Jo 

SubttJta l (Ec) 

Un:i. ti i:':\cI c:! 

'T' 
T 
T 

L'I" 
)<u 
1. .. "1' 
\.,,'f 
1.. .. ')" 

I<El 
1<(3 
I(E) 
1«(3 
)(E) 

I(G 
L.T 
1( 0 
Dl. 

UNID 
)(G 

1<0 
1«(3 

UNID 
I<El 

Utd ti) . 

4 • O~::,\ 

.1. · 69 
~: :; · 00 
1 · ~:iO 40. 00 
:::~ " 00 

::::'.1. .00 
5.00 
OI' 
~,l . 00 
.1. " 

~,)O 

1. ~::0. 00 
1 :::::0.00 

:1.0.00 
:1.0 . 00 
27 · ~,iO iH).OO 

1. :l.:;;:~~5. (lO 
::::'7~5. 00 

5b.'70 
69 • (:?O 
~:;:~ ::':~ .. 00 

::::;099.00 
.l~ ::::; • :~:: O 

V r.:\ 1 ClI'" \..la lor" 
Un:i.tii~I"' .i.o T <:1'1:,.:,,1 

200.00 B1.0.00 
:l !:r :::: .00 ::::'09 · 2'7 

.1.7 ::::. ~5 a:"''', 05 · ,:.' . .t: . • 

26 .90 40. 35 
:1. · ~31 60.40 

:LO. (lO ::!.() " 00 
.1.:::;. .1.:10 421 · f.:)(l 

07 .00 4::::5.00 
2 C? .00 1.4~\ • 00 
I.),B • (:)0 72. 90 

~,i · 1.),1 70 :~:. 30 
5. f~) 747. 50 
7 · ~';:~() '7 ~;~ .. 00 

.1.~5. t:)0 156.00 
~3 .0El 84.70 
1 .60 64.00 
O · 7~:,\ 84 ~;~ • "1 ~) 
O .. ~~ ; ::::: . l 2310 75 
2 .00 1.1 ~5. 40 
O " :~; ~3 ~1"24· " 4'7 
O. 47 :1.0. 34 
.1. li ::~::::; ~$B11 · 77 
.1. · 1.7 5() • 61:.> 

91132.206 

'lo 

4. 7~5 
.1. .8.1. 
O. ~; :J. 
().24, 
() .:3~5 

O. lO 
~,;:~ .. 47 
~::? .. 55 
o. O~:\ 
0.43 
4. 1:2 
4 .3B 
0.42 
0.9.1. 
O. 50 
0.3B 
4. fl ~:,:,i 

O. T:::: 
o. 67 
O. 14 
0.06 

2~,2 .. 3~:l 
O. ::::'0 

TOTAL GERAL (A+8) 17051.61 :1.00.00 

TOTAL GERAL/CAIXA 5.50 

RENDIMENTO LIQUIDO / CAIXA 10.2.1. 



" APENDICE 4 - Custo de produç5o de 1 hectare de tomate conduzido na 
sistema cerca-cruzada~ sem poda e com desbrota. 

:1. t I? f'll'i; 

Forma~io de Mudas 
confec~~o dos copinhos 
enchimento dos copinhos 
semeadura/desbas te . . ~ .. ... 
1rr1ga~ao e pulver1za~ao 

Material Consumido 
!f:;emf::mtes 
inseticida (Hamidop) (2x) 
'1' l.In (;.:) :i. c: i. d ii:l (n:1. t hf.:H·1(?:) ) ( '? :-t) 

aclubcl 04···.1.4·· .. ·0n 

op~~a~~~s/!~atos Culturais 
,"1 I a (t. tII\ U (.,::. ,.( ) 

grii'\dea(:;:é~o ( :2>( ) 

c:"'\ 1 .::\t] f?m 

marca~ao de quadras 
sulcamento/enleiramento 
adubiac:ao bê:\sici:.\ 
transpl./replantio 
t.u tCll'-,7wH::!n t.O 
am':'lI"'t"'a~,=ãC) (1:3:.( ) 
ac:t \J ba c:;;!c) CClt)f:?I/·' tL.\ r t'~ (~5 N ) 

aplica~Ao herbicida 
dE~sblr·C) t:.i;;\ (EIX) 
POdê:\ (l:-:) 
pulverizac~o (61x) 

I 
in" :l.(,:,~aC'Tf.iio (2'7)0() 
ct:llhe.i.ti::\ (.1..1.:-:) 
transpor~e interno 
arn:?ndamEm to 
ilildmi n istl'''acir\o 

SUbtc:Ji:i:.\ 1. (A) 

Unidii:\dE') CI tel I") • 

DH 6.40 
DH 0.00 
Df-! ::::;.00 
DH .1 n''''' " :: .. ::-

I<G () .. 2~5 
Ll' O.O!'.:i 
I<Cl O .. .1. t.\ 
I<U 20 .00 

l"llvl 9.94 
1"11"1 6.47 
1,,·llvl 2. D:~: 
DH ~::~ ti () 5 
1·llvl :::~. 42 
DH 6.90 
DH 8.64 
DH :2 1 • :::!:O 
DI ·I .1.22.40 
DH .1. ~5 li :3~:2 

DH 1 .27 
DII :l.16.:;';~O 

DI"I .1.2. (,:.0 
H 1'1 :2f.\1 11 ::::::;~ 

Hlvl 1. !:.1:::;' .. ::::: 6 
DI ·I 76.60 
H 1'1 ::::; 

" ~,\O 
'f :~;~~; • 00 

01 ··1 7.00 

V,i:\ 1 ClI'" Vi,':\lot'" 
Unit.ê:\r- .i.cl TC1t.a 1 

3.00 19.20 
:~:. 00 24.00 
~::. 00 9.00 
~::; • (lO 5. ·11,9 

.1.96.00 49. 00 
.1.::::'. 60 0.68 

~,\ • .1.1·.1. 0.81 
o. 10 3.60 

12.47 1:23.rr~.\ 

.1..1. 
r.",'" '74, . '7~::; . ,7:1,7.\ 

El .79 24. tl~:1 

~.::.. 00 6. 1"" ~\ 

10. ~H ~$~l. (r4 
3.00 20. 70 
:~::. 00 25 ti 9:2 
:::;:.00 6 :3. 90 
3.00 ~~67. 20 
3.00 45.96 
:::.~. 00 ~:;.81. 

:::;:.00 ::~:48. 60 
~::;. 00 37. ElO 

15.7:3 39~j3 .. 26 
12.73 l 9~j2. 27 

:3.00 229.80 
.1..1. . ~:.\5 40 . 4:::'~ 
8.94 295.02 

:2.' f:) .. ~\O ~:~ ~l:l li 50 

tlO.1.7.60 

/. 

o. 11 
O. 1:~: 
0.05 
0.03 

O • ~':~'7 
0.00 
0.00 
0.02 

0.69 
0.4.1. 
o. 1'+ 
0.0::::: 
0.20 
O. 1.1. 
O. 14 
0.35 
:;~ • ()~.5 

0.25 
0.02 
1 • 9~~ 
0.2.1. 

2.1. .88 
10.80 

.1. .27 
() .. 2~':~ 
,1. .63 
1. .41. 
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,.. 
APENDICE 4 - Custo de produç~o de .1. hectare de tomate conduzido no 

f:il :I. ~::I t, G~ lU ii:1 c: (,':~ ~ c: ii:1 ,,," c: "., u ';:~ i,:II::1 .,':1, !i!i (.:,:~ m pu d 1,:1 ,,! C (;;)(1\ d G~ li:". b '''' o t c:\ • 
(Con t.inu"~(l:I:~o) 

Inf..;umC:H; 
adubo plantio 04-14-07 
adubo cobertura 04- 14- 08 
Ci" 1 <:::'i:lr' :1,(;;) 
'f'l..\s :i, l.~de (.1..H) 
(,Jrf.:lnutCl)·: (1):) 
1. '::1 r', n i"~ t r:) (:':\ >: ) 
ortho- hamidop (31M) 
ambush (2:':Í>:) 
I'" i.cI Cllll i :I. (2):) 
1'- 0'.1 I'· ':~ 1. ( 1 lo: ) 

d.i t. 1·"' ii:'lnf.·:l (4Fht) 
cupravit verde (48x) 
Cirthc)c:i.df:;) (~'.\H) 

dac:on:i.l 750 ( 5H) 
agrCltensil (61H) 
ad. fol:i.ar microfol (10):) 
V81'''i,:\!,,, t::IE'~ bi:l/llbu 
rTlOU r ·oer::. 
'1' l. t..i. :I. 110 P l.::\l"d: .. i. co 

~ 

.::\I'-'::lme nUtnf.:!I'''C) .1.6 
cW\ lI" clt In {:.:~ n lJ fn (,:,:.~ I'" t::) ~::':~ () 
c.::\:í. >: a t:. :i, pD 1< 
pre1(;;Jo 

\:1ubt:.Clt,.::\l ( Et) 

TOTAL GERAL (A+Et) 

TOTAL GERAL/CAIXA 

RENDIMENTO LIQUIDO/CAIXA 

Un :1. d iiildf.·:) 

T 
T' 
T 

L,T 
1«(3 
L'r 
L,T 
L,T 
I< E) 

I<U 
1<0 
KG 
1<(;) 

1«(3 
I..,, 'r 
1<(3 
Dl 

UNID 
I<EJ 
1<13 
1<13 

UNJO 
1<(3 

Gltc:l f:':~ . 

4 · O~.'.i 1 .69 
" 11' 00 .... ' · .1. · ::;,\0 

/1·(1. 00 
:~!;. 00 

:::!:.1. .00 
~5 .00 
~, .00 
:1. · :':.\0 

.1.:::::0 " 00 
:1. :::)0 · 00 
10.00 
:1.0 .00 
27 · ~jO 40 .00 

112~5 · 00 
::::'7 :='.i .00 

~91· " 00 
69 .90 
,"\,." 
",:: .. ..:: .00 

:::q] ::~; :::r. • O O 
~:.)::: :: .. 60 

Valo l'" Valor' 
Un:l.tar-lo 'fcltal 

:,7:~OO .00 f.3l0.00 
lB3.00 ::::'09 " ~~'~7 

.1.7 .. :::!: ~,l.\ ~.l.\ ::':~ • O~\ 
~I;':~ 1.:) .90 40 .. ~~ t:5 

:I. · ~.'.i .1. 60.40 
.1.0 .00 ::~~() • (lO 
j "'I' 
..... 1 · 60 '1·21 .60 

fl'7 .00 .ll~:::5.00 

29 .00 .1.45. 00 
4f:l . 60 72 .90 

",. (1 :1. 'lO :::!: • 30 ,) 
" 

~j • '7 ~j '74'7. 50 
7 · ::~() '72 .00 

.1.::" .60 1~:\6 • 00 
3 .0f.3 84 . 70 
.1. .60 64.00 
O. '7 ~) !::l4:::;' • '7 ~.\ 
I) ti ::~::~: .1.2:::;: .. 7~3 
:;:~ .00 6f:) .00 
O · ::~;~) 24. 47 
O · 4'7 1.0. :34 
:J. .. ~::~ ::::: '1·714· • ~59 
1 · .1.7 62. 71. 

.tOOt'\l .6B 

lEl069.2f.3 

4.'7.1. 

1.1..00 

% 

4 · 4El 
1 .71. 
o. ~:~9 
O · 2~~ O · 3::::: 
(> h 1'7 
~~:~ • :::;;:::!; ,.., 

4·.1, •• 1:, · O · 80 
O .40 
' ':1' .... ' . f:19 
4 · .14 
0.40 
O .86 
O. 47 
O ~<-

" •• :. ... \o) 

4.67 
O .6B 
O. 3El 
() · .14 
0.06 

26.09 
o. ~.-..:~ t.7t 

100.00 
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,.. 
AFJE:NI) I C!E;: ~:) 

,J 

- Custo de producao de 1 hectare de tomate conduzido no 
sistema de tutoramento vertical~ com poda e sem desbrota. 

:1. tens; 
FcrmaG~o de Mudas 

confecG~o dos copinho& 
enchimento dos copinhps 
semeadura / desba s te 
. i" ]' ~ .1. I'" r" .. q ia ti c'a o (.,~ pu .. v <-:,~ , ... :1. ~~ c',,, (i:: ii,\ C) 

Material Consumido 
l!Hi.~ m ",) n t. f..~ llil 
,i. n ~5 (.:.» t. .i. r.~ :i. d liíl ( 1",1 ili\ In i d C) P ) ( ~.? ~.~ ) 

'l'un q i c:l. c:I ii\ (D :1. t hi::\n<-:,·) ) (2:·() 
é1dubc) (lLI· .. · .. :lLI ·" .. OU 

("J ... / "[' t (' ] • . " pera~oes ra :os : U.~uralS 
'::\I~af7ão (2:·( ) 
g ,~ ad ~?i..:.\(:;: ~~o ( 2 :.( ) 
c:alii:\qem 

-I 
marcasao de quadras 
sulc:amento/enleiramento 

... ~ 
.:.\ d u b ii~ t, i:'11 o b ii~ !:~ :1. c ii,\ 
transpl./replantio 
tu to r" amen to 
i::\mal''' I ''' é'~d~Cl ( ~h( ) 

I~ 
adubasso cobertura ( 5H) 
aplicaG;o herbicida 
des l::H"ota 
POdii:\ (4:·( ) 
der,:.bii\st~:) ( .1.}( ) 

pulveriza~5o (50x ) 
i I·" r':L' g ~, ('" :~ n (":.1'1 '.' ) . .. i .. "l t O C. N .1," •• " 

<:::0 1 h!:.d.té:\ ( 10:·() 
transporte interno 
<::\r" rf.7~nd.:\mf.~n te> 
é.'\dm:l..n i s t.1,".:~(,: ác) 

Gubtot.c'i.\J. «(.) 

UI"l :i.c:l r:,\clF~ Gl t .df::) . 
DII 6. LI·O 
DH 1:1 .00 
DI .. I .. :~ 

,_ .1 • 00 
[)! .. I .1. • H:;!: 

1<0 O · :?~.\ 1 ... "1" O.Or-::l 
I<f:3 O .. :1.5 
I<C) :?() .. 00 

HM 9 .94-
I"WI 6. LI·] 
1",11'1 :'? .. f::} ~~:: 

DH :.2 • O~5 
1 .. llvl - :!' 

' ... ' .. 4:.;:~ 

DI ·I b, 90 
DII f::l .6·1.1· 
DH ::::.0.00 
DH 2<'1. lO 
DH 1 ::5. ::~:2 

DI·I .1. ,,27 
DH 0.00 
DH 4 :'::; · .lO 
OH 6 .. ~,;~ () 

1··11"1 ::;:~O6 .. 00 
H 1'1 .1.:1.9 • :2l::1 
DII 60. 00 
1···lIvl ";'l ' 

•••• 1 .. ~:)O 

''1'' ::::. ~::. .. () () 
DH '7 .00 

V,,;\lor" Valor' /. 
Un:i. t"l I· .. .i. o ''1'' Cl t: ii.\ 1 

3.00 :1.9. ~;:~() ü. :1.4 
:::;. .00 :.24.00 o. 1'1 .. :, . ._, • 00 9. 00 0.06 
:;) • 00 ~., .. 4<:;' O. OI.]· 

:1.96. 00 4<1' .00 o. ~:; ~:.~ 

.1. :;;. .. 60 O. 6El 0.00 
~:) .. 1.1·.1. 0 .. 8.1. 0.0.1. 
o. lB ::~: • 60 O · () ~~ 

12 • ·'~1·7 l:::~ ~$ .. cJ5 O.ElB 
11 · ~\~5 '14 . T'::: o. 5:::; 

D. 79 24. DB o. lO 
:3.00 b • .1. ~5 O .04 

10. ~.\l :::::5.94 0.26 
:~;;, 00 ~~() .. 70 () · 1 ~j 
~:~ · 00 :? ~~, .. 9:;:~ o. .1.0 
:::::.00 .1.14.00 O .81 
:::;;.00 137. 30 0.62 
::::- .00 4~.). 96 O ti 3 ~~; 

~~:: · 00 3 .. 8.1. O li () ~; 

:5 .00 0.00 (> .00 
,":1' 

'-' .00 1.29. :::::0 0.92 
:~:. , 00 H3.60 (l. 1~:: 

.1. ~,' .. '7 ~::' ::~:240 • 38 ~:~ 3 .. ( )·4 

12. T::~ .1.51B. 43 10 .'19 
" :!' .... ' · 00 lElO.OO 1 · 21:3 

:1.1 · ~:; t::3 40. 4:3 0.29 
EI · 94 ~~ 'i 5 ti () :.;:~ :I~~ . lO 

:::;:6. 50 :,2~-\5 .. 50 .1. .. 8~~ 

6 ~m2. 7E1 
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(·\PEND:r.CE ::.i r'II<" t) 1 j'" j t t J . d i t t ::I ' .. - "' " .,i ".C C l,~ pl" Cll: ti Cf ia CI r. E! .. 1 17.~ C ':e:\ rf.:-! " e ·:. l::ltni:\ " .f.~ C Or! <. ti Z.l d o n 1:) 

\li; :i. ~5 t . t ·! m li:\ d !:.:! ... t u t. DI'" i':\ IlH:':H l t o V E·! I'" t . :1. c: li:\ 1 ~ t:: 1:1 m p o d oi\ f.:! ~H:Hll d !~~ B b r" c:> t 0:'\ • 

( CClnt.i.nU,'i:\(:réi:\O) 

:1. t e nm; 

Insumos 
adubo plantio 04 - 14- 07 
adubo cobe rtura 04 - 14- 08 
cal t:::f.:\I'" :i.O 

fu s i 1. adF.? (.t. ).: ) 
ÇJranutol': (1:-:) 
1 ,'a nn a tI,? ( r.'.\H) 

o~tho-hamidop ( 2 9H) 
al11b u s h (.1.6:·:) 
,''' idomiJ. (:!.l-l) 
I'· c:>vn~ 1. (.1.)-() 

ditht."n f:i~ (40)·() 
c upravit v e rd e (40x) 
nr"t.hClc :l.dt:·:·! ( :".\x ) 
dr..cCln :i. l 7~.:.\O (4):) 
agroten s il (50x) 
l:.'1d . 'f 1:11 i. ia I'" m:i. c: I'" CI 'f o 1. ( U l'( ) 
V i.\ I'" éi\!!!; d E'! b c:\mbu 
rnOI.lr"o e s 
i ' it. :i.1ho pl~s;tiC::D 
ia r" ame ri LlnHi? n :.1 1 6 
iiiIY" 1:.'1 rlH,? r\LJ fIl EH" t:l :;? O 
cia :i.}( ,7iI t..i. pt:l 1< 
preqo 

SubtClt.t7ill (fi) 

TOTAL GERAL (A+B) 

TOTAL GERAL/CAIXA 

RENDIMENTO LIQUIDO/CAIXA 

Un i dade 

T 
T 
'1' 

I....T 
I(E) 
L 'r 
LT 
L..T 
1«(3 
1<(3 
1< E) 

I( [J 
I<U 
I< C) 

L.T 
I<G 
DZ 

1.11\1 I D 
1<(7) 
I<G 
I<C) 

UNID 
1«(3 

Gl t.c:I!? . 

4 " ()~:.' 

.1. .69 
'''.' t.::_ .00 
.t. · ~50 40 .00 
";r .... ' · 00 

:29 . 00 
o'.,! .... ' .. ~:I? () 
, .... 
oi::' · ~'.\O 

.1. · :'.'.\(1 

:l. ::;:~ 0 · 00 
:1. 2 0 ,,00 

:1.0 .00 
1::1 · 00 

2 5 . 00 
"::0"") .... ' ,,:.., . 00 

1 ~I~':~ t=..1 · 00 
7~:'10 .00 

:.?B. ~::;O 

:1. ::::;<1 . 80 
0.00 

::::~794· .00 
:::::9. 10 

Valor Va IOlr I~ 
Un i talr .t () Total 

2 00.00 810 · 00 5 . 76 
H3 ~:;' . 00 :~::Of71 ,..,-

• oi::' I 
'"\ ,,::. .20 

17 · ::~;~, ~\ 2 • () ~.:.\ (>. :::'~7 

26.90 4·0. 3 5 O · 29 
l. · ~.'.\ .1. 1.:>0.40 o . 4 ..... . ... ::, 

10.00 ::;0 .00 () .21 
.1. :2:; · 60 :$94 .40 ~~ " ElO 
El7 • 00 :,;:~ 7 f:3 • 4·(1 .1. .9El 
2 9 · 00 7:2 · 50 O . 52 
41:3. 60 72 . <10 O · 52 

~.\ · 4.1. 649 , :.;:~O 4 · 6:~':~ 
5" 7 ~~) 690 . 00 Ai- .91 
7 · ~':~() 7 2 .00 (>. 51 

:I. ~5 • 60 124 · 00 (I • B<l 
:;:: . 00 77 .00 (I · ~\5 .1 .60 51. " 2 (> O .36 
O. '7 !'.'.\ 9~'::' . 75 (I .67 
()" :~~ ::~; 247 · 50 1 .76 ,.., 
,t!:. .00 ~.i6 · 60 O .40 
() .. ~~~5 48 .. (~ :3 (I .. 35 
o. 47 O .00 () , 0 0 
.1. · 2 :::) ::~4:~'S6 " /.) :.~~ 21.1· " 4::::: 
1 · .1.7 45. 7~\ O .. 3 3 

'77.1.::5.1.".1.7 

14066.40 100.00 

t3 .. ()3 

10.68 
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(.)r:)~ND I CE (;:) ,,,.. CUlm t.o tJ (.:.) PI''' odu(i: ~n c:I(.:: ~ l hE·~C ti"\ I"'<:·:·~ d (e:) t.c)me~ tE) condu;·: ld o nc) 

sist.ema de tutoramento vertlcal, com poda B cem dBBbrota. 

i. terH~ 
FormaG~c de Muda5 

confec~'o doe copinhoe 
enchimento dos copinhos 
semeadura Ides baste 
. , .. ,. i .. . ... :!.. '" . ] '" ''' 'i ., .. ... ~ .. l,1 1 .. (.:),,:\1.,<:;\(.1 ('::. pu . v (, ... I ..•. " uHj'dU 

Material Con s umido 
~;I €':) 10 (,:.)t'j t: €.:.) ES 

.i.rI t,;(,',lti c:LeI i,,\ (H.'t:\m :i. c] up ) ( ::? )( ) 
fungicida (Dithane) (2x) 
adubo OLI··· .. .1.4 ··· 0H 

(") 001' 1 "1" L (""1 I . .. P f.i! I'" fil ti o e m; I'" ;;:\ '1.'. o !i;; ., U " . ':. UI'" <7:\ :I. !li, 

,i:\ I'· a c i~ (:l ('2 i·( ) 
';jr" i::~ (~ e a (i: â' o (::;~ H ) 

ca 1 i:'t\gf.!m .. ~ 

marca~ao de quadra s 
sulcamento/enleiramento 

b
.... .. adu'i:!\(:rao ba~:5 i.ca 

transpl./replantiu 
t.u tCl r· ,-amBn tCl 
e:\ 10 é\r· I'" oH, â D (~.h() 
adubas~o cDbertura (5x) 

1 ' .... t t·· I ,::1 P l, C ,\,:\ tI i~ (;.) "11::) I'" .:>:l . t:: :1. <:: oi:\ 

des;brClti:!\ (8X) 
poda (L() 
df?~:; bas~ tr~ (.1. ).( ) 

] • 001 «" . ) pu .. v!:;:) I'" :1. ;.~ '\':\(ri::I<::l ,.'.lU:·( 
.i.r·r".l.(,;Jafiâo (:?.l.}() 
co 11"'lf;~ i. t e:\ (10 :.( ) 
tranBporte interno 
arr61ndamento 
adm .i.n.i. Foi tl~,:\(~: ,io 

Elubtot,,\':\:I. «(.) 

Un idii:\c:lEl 

DI .. I 
DH 
DI .. I 
DH 

1 .. 11"1 
1"'lIvl 
I,U"I 
DH 
H 1'1 
DH 
DI ·I 
DI .. ·I 
DH 
DH 
DI·I 
DI· .. I 
DI .. I 
DH 
1"!lV1 
1"11'1 
DH 
Hlvl 

l ' 
OH 

Glt.c:le. Valor' 
UI").i. 'l:ar· io 

6 .. 40 3.00 
B.OO :::;'.00 
:~:; " () () :::; fi () () 

.1. • O::::; :~'S • 00 

() .. :;~~.) 

(>. O~::,I 

0 • .1 ~.:.\ 

:,~:~O • 00 

9.94 
6.4'7 
2. (~r5 
~;:':~ " () tj 
:~:; " Lt ~~':~ 
6.(:?0 
(::1.64 

~::'El. 00 
::;:~B. 00 

.1.. ::?7 
::~::5 • !:1 O 

7 • ~:.\O 

6.20 
:20(.;,.00 
.1.:1.9.213 

::~A • ~50 
::::. . ~::.\() 

:'::'3 .00 
7.00 

:1.96.00 
:l :~~; • 60 

5.4.1. 
0 . .1.1:3 

:1.:.2.47 
.11.~)~) 

f::l.'79 
:::;; .00 

:1.0. ~:.\.1. 

:::;'.00 
:::~ . 00 
::;:;.00 
::::: " 00 
:::;; .00 
~~:. 00 
3.00 
:~;. 00 
:3.00 

.1. ~:,\. 73 

.1. ~:2 " '7:~~ 
:::;:.00 

.1..1 • ~3 ~'\ 
8.94 

3 6. ~)O 

Valor" 
'T'otia 1 

:l. f] • 20 
::24.00 
9.00 
~:3. 49 

4(11.00 
O.bEl 
O.f::l:J. 
3.60 

.1.23.95 
74.7:3 
24.BEl 

6 • .1:'3 
:55.94 
20.70 

.1..1.4.00 
B4.00 
4~j. 96 

:3:.81 
.1.07.40 

lH.60 
:::; ::~4· () .. 38 
.1518.4::~: 

10:':'~.50 

40. 4~:;' 
295 .. l)~:~ 
~;~~j5" 5() 

(> • .1 !'.) 
O • .1.8 
0.07 
0.04 

(>. ~::D 

0.0.1. 
0.0.1. 
(). O~:: 

0.95 
('\ 57 
0.19 
0.05 
0.28 
0.16 
0.20 
0.87 
0.64 
() .. :3:\ 
O. O~:;; 
0.82 
0.17 
0 .14 

24. El7 
.1..1.65 
0.79 
0.3.1. 

.1..96 
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,.. 
APENDICE 6 - Custo de produG;o de 1 hectare de tomate conduzido no 

8ietema de tutoramento vertical~ com poda e com deabrota • 
. ( CCln ti nu",\ (i: '~o ) 

itens Unidade 

I nSUmD!5 
adubD plantio 04- 14- 07 T 
adubD cClbertura 04- 14-08 T 
calcario T 
fusilade ( 1x) LT 
granutox ( ix) KG 
lr::\r'ln i:~t(;;! ( DH) 1.... ''1'' 
Ol''' t. h o .... · hii:\ m ido p . (29 :.( ) L.'T' 
ambush ( i6x) LT 
1'''idomiJ. (.1.).() KG 
rovraJ. ( 1x ) KG 
dith,mnl'i!! ( 40H) 

cupravit verde (40x) 
ort l·"loc:ich.'! (~h:) 

d <::u::on i 1 ~150 ('I >( ) 

,::,\g r" o ten~;; i. 1. (~.'.\O ).( ) 
ad. foliar mi.crofol (8x) 

.... 
tnDU I'" o !:'1 S 

i'it..i.lhD plástico 
ar':':\Ill!? rlLfmer"o 16 
c:'\ r ' a In e n \,11'1) ~~~ I'" C) ~':~ () 
c:,,,,l. ){,::\ ti po I< 

1<1::; 
1<(3 
1<13 
I<G 
L.l· 
I<Ej 
Dl 

UI'! I D 
1<(3 
1<1::, 
KU 

UI'! I D 
prego KG 

Subtt:)tc:\ I (B ) 

TOTAL. GERAL (A+8 ) 

TOTAL GERAL/CAIXA 

RENDIMENTO L.IQUIDO / CAIXA 

ntdf:~ . 

4 .. ()5 

:I. .69 
.,1' 
' ... ' Ii 00 
.1. · ~::I O 40 · 00 
::~:. 00 

29 · 00 
::::. · ~.?() t .. , .. ::. · ~:.iO 
1. · ~:.iO :I. ~;,~O · 00 

.L?O.OO 
lO .00 

H. 00 
~::':~!:~ .. ( ) () 
::::.~:~ " 00 

J. :;:~ ~i .. 00 
'7UO. 00 

~.~:~8 • ~:::O 
1 ::::8 • f:3 (I 

O .00 
~.;:~ O :;:~ '7 · 00 

2B · 4·(1 

Valof' Valor % 
Un:i. t."r" io Total 

~,200 .00 f:l10.00 6. ~t2:;:~ 
.1.t3::::;.OO ~':::09 .27 ''') ....... .., .. ::' " .:.. .. / 

1.7 · ::!: ~:.i ~52. ()~\ Ü. 40 
~.26 .90 11·0 . 35 O. ~3.1. 

:l. · ~H 60.40 O. 46 
.1.0.00 ::~:O. 00 () . :~~~; 
1 ::::;.60 ::~!: c:;> 1.1 . 40 ::~ . O::~: 
B-l . 00 2'71:1 • 40 ~::~ .. 1'" 
29 · 00 7';~ • 50 O . 56 
413 .60 '72.90 O. 56 .- 4.1. b49. 20 4. 9B ,:.l · 5 .. '7~5 1.:>90.00 ~!5" 29 

7 · 2() 72.00 O. 5~:l 
15.60 .1.24 . ElO 0.96 

":r .... ' · O~::l 77. 00 O . 59 
.1. · 60 51 .2(> 0.39 
O.n:i <:n:.75 o. 7:;:':~ 

O · :$ ::~; 24'7. ~30 .1. .90 
~l ..::. .00 56.60 O. 4 -:r ~, 

( ) li ~)5 48.93 O.3B 
O . .l~ '7 0.00 0.00 
.t .. ::~::~ ; 2493.2.1 .1.<] . .1.~: 
1. · J.7 ::~~$ . :;~3 O. 2 f.) 

6'l~:r7 • 69 

100.00 



r-
APENDICE 7 - CURto deprodu~;o de 1 heetare de tomate conduzido no 

sistema de tutoramento vert1eal~ sem poda e sem desbrota. 

:i. t.en% 
F·" ",J -ormaGao ~e Mudas 

n :H' 1'(~c-("·f:".. "1- c::: _. - •• ' • t· - , ... • . 1 ". _ .;,,,\t.l <.. U,,:> L.up.l.rl lU.::. 

enchiment.o dos copinhos 
semeadura/desbaste 
t 1'-1'" 'I (', ",\ ('" q n p r') II '1 v P 1''''1 "." .,., I'" :)\ n • • •• :1 t.. '; i.... ... ... .. 0·0 •• A •• ~.. ., t" ,. 

Material Consumido 
!H, (.:~ nH::~ n te S5 

:l.ntnIE·)t.:l.c::i.dii,) (1"Ii',ulIidup) (:;?:-!) 
'!'unl] i cid ",I (D:i. t. hiiU'H?::) (?:-() 

adubo OI.I·-·.1. LI··· .. ·OB 

.. 
OperaGoes/Tratus Culturais 

-'I~ ·.,..r- :::'c) ('-.''') ~;:\ c\ 'r n:\ . ":,, ,', 

" ~ _ .J "" _ ._::" ( ''''" ) (;,:)1 dI.Jf •. d (rdD .0':.,', 

cal."Iç;)!:?1ll 
marca~io de quadras 
sulcalllentc / enleiramentc 
i:~d U b.:.~ <;: ire) bii.\~; i. c ':;0 

transpl./replantio 
tu t.e) I~ ",Irnen tC) 

,;:'omal"Ta~:ão (7N) 
aduba~Ao cobertura (5N) 
." ]" - - ::: - t- - , .. '".J ._.. '1-,,,op , ,I, La ti' <::oU ,t·:! I 0..1" l....I, l.. ,,:\ 

de;~bl~ota 

poc! ii\ (1 ).( ) 
d (S~ 9; b iiH:d:, <i? (.1. ).( ) 

pulveri.za~io (61N) 
i r" 1'- :L çJ i::\ r;: ã n (:o? '7 H ) 

col hf:,?iti;:\ (:1.:1. )':) 
tranRpnrte interno 
i:,:\rr'f::!nd i::\f1l!?,:n to 
i,odmin i s ty-,;;urão 

f::lL.1 b t clt: c:1 1 ( ('I ) 

Un ielc\df:0 Clt,ele " 

DI .. ·I 6. 40 
DH H · 00 
DH :~:: 

" 00 
DI"I 1 · n::~; 

I'::Fl O " ~2 ~5 
L,'r O " O~",\ 

1<1::; O " :1.:',:,\ 
I<EJ :;:~o .00 

HI"I C'1. 91.1 
I'WI 6 .47 
l'llvl ~::':~ " U:::!: 
DH ~,? .0:5 
1",1 1'11 ~::: · L~2 DH 6 .90 
DI·I 0.64 
OH ::::'13 .00 
DH L~ ~.i · ~:~ () OH 1 ~) "W'''.\ " '_.',.:-

DI 'I :J. · :0?7 
DH O .00 
DI"I :1.7 · ::::0 
DI 'I t::) · ::;:~O l 'l lvl ~;;:~ ~,).1. · ~::. ~:!':~ 1-!lVI .1. ~3::::: · :::::6 
DI' I 6(] · 00 
l'llvl ":r ....• · :50 

T ~:::~::. · 00 
DH 'I .00 

Valor V'::ÜOI'" % 
Unitic-\y-i.o TDtal 

:::!; .. 00 19.20 O 
:3 .. 00 ~,;':~4 .00 O 
:~:: n 00 9 .00 (> 

::~:. 00 ~:\ . 49 O 

.196 .00 49 .00 (> 

.I.::'r,. (:lO I) ,bEl O 
~.) · 'I.:!. O .01 O 
O · .1.EI "=!' 

'-' .60 O 

12. 47 1. :2::::; • 9 ~:,i O 
:1..1 · ~5 ~:.\ '7 'L '13 O 

B. 79 ~?4 • ElO O 
~~; • (lO 6 . .1. ~5 O 

lO. 5.1. ~'r.5.94 O 
::~:. 00 20.70 O 
~:::. 00 ~':~5 " 92 O 
~::.. 00 .1. .1,·4 .00 (> 

:::r..OO :.l.:::.~:.. 90 (> 

::~ç. 00 45.96 O 
~:!: ,,00 3 .Bl O 
~::.. 00 0.00 O 
~~:. 00 ~:,i .1. • <:'10 (> 

:::~ • (lO lB.60 O 
:l. ~5 ti 7~::; :::!; (:7 r:.~ 3 .. ~':~ t.;) ~2~,) 

.t ~.2 .. ~'::::: .1.952.27 .1.:,? 
::~; 11 ()() 207 .00 1. 

:1..1. · ~,) ~:.:\ 40. 4:~:' O 

8" 94 295.02 .1 
:;::6. ~,iO :-Z ~l5 . 50 .1. 

7497 • 70 

· 1.3 

· .1.6 
• O/.:) 
.04 

'-;r''',\ · ,-',..: .. 
.00 
.0:1. 
.02 

.8:1. 

.49 

· .1.6 
• (l·lI· 
.23 
" .1::::; 

· :1.7 
.74, 
.l:19 
" 3() 

" () ~~'~ 

.00 

.3 ll 
" .1:~ 
.TI 
.. '7::::: 
.. :~;5 
.26 
.92 
.67 



" APENDICE 7 - Custo d e produ~;o de 1 hecta re de tomate conduzid6 no 
s i s tema de tutoramento vert1cal~ s em poda e s em des brota. 
(r' I ' ...) .. ,nn ': .. 1. nUi;ll:j:i::\O 

In~:;umoS', 

adube plantio 04-14- 07 
adubo cobertur a 04 - 14- 08 
c al cc7:'lr":i.o 
'fus11 ad(·:;) (.1. ).( ) 
ur·f",nu'l.o)·( (J.)o() 

], ",I n 1"\ 1i,I t. f..~ (:';1}() 

ortho- hamidop ( 3 1x) 
f..\/Ilbul';h (:~~~3)·() 

I''' .i dom i l (:?X) 
1'- Cl V 1'- i,d (.1.>() 

cf i t h r.:\rl E~ (48)0() 
cupravit verde (48x) 
C:l r- t. h o c: :i. d F~ (~:." l·( ) 

d iio\(::: cm .i. 1. 7 ~.) O (::.'o:-() 

agrotens:i.l (61x) 
ad. foliar microfol (10x) 
var"i"I!::; dE:' bi:':'llIibu ,. 
IIlDUI'''Dr~ !5 , 

·f' it:l.lhn pla~5 tice 

al'·r:.\mr.;~ nuín(;:~ r" o 16 , 
i:ilrarn!~ f'n.\mpY'·o ~;:~o 

cai)·:a tipCl 1< 
pr"e:'uc> 

Subteb':l.l (FI) 

TOTAL GERAL (A+8) 

TOTAL GERAL/CAIXA 

RENDIMENTO LIQUIDO/CAIXA 

Un :l.di;:ldE·) 

'1" 
'1' 
T 

L..T· 
I<Cl 
1... "1' 
L..T 
L.. "r 
I<U 
I(G 

1«(3 
1« :-:1 
I<U 
1«:-] 
L_ 'r 
I<U 
DZ 

UNID 
1«(3 
1([-) 

1<1:; 
UNIU 

1([7) 

Clt.dl:) • 

4 . O~:.\ 

.1. . t)9 
:::r..OO 
.1. .::.\0 

40.00 
:::;.00 

~::;:I. • (lO 

~5. 00 
~\"OO 
1.50 

.1. ~::' O . ()O 

.l :::::0" 00 
.1.0,00 
.1.0,,00 
~?7 • ~.'.\O 
40.00 

12 ~.'.\.OO 

750.00 
213. :~::O 

:1. ::$9 . 130 
0.00 

~.? :::.\/,)0 • 00 
:: : :;~ :.\" no 

Vi,:\ 1 C) r" 
Un:1. tci:1I"'.i.o 

~:;:!OO. 00 
:l.El::~; . 00 

.01. '7 • ~~; ::.\ 
26 .90 

:I. · ~.\:1. 
:1.0 .00 
13.60 
0'7 .00 
::;:~ c:;> .00 
4·f:l.60 

." \:.l .4:1. 
!::.\ li '? ~:.\ 

'7 ti ~::':~() 

:l.~) . 60 
~:; li OB 
.1 · 60 
O. '7 ~.'.i 

() li ::!.~:~ 

:;;:~ .00 
(I. :$~5 

o. 47 
.1. .. ~,~.~ :::~ 

l. · l7 

Vr:,\ 1 OI'" " I. 
Tc)t. c~ ], 

BlO. 00 ~:.' li 2B 
:::!:09 .27 ::;!~ .. () ~::~ 

~.':? ti () ~.:.' 0. 3 4 
'lO .. :~::'5 o .26 
60. 40 o. ~:::9 
::::'0 .00 o ti 2() 

.f.\.:;':~ 1. • é:)O ::':~ .. 7~.i 
4:j5.00 1"\ .1::. • B.c'\· 
.1.45.00 1). 9~'.\ 

'72.90 o .48 
70~;:; • :3;() 4. 5B 
747 · ~:iO 4 .87 

7~~':~ .. 00 0.47 
.1.5b .00 .1. .. ()~!~ 

B4 .70 O. ~; 5 
64.00 o .. 4·2 
9 ~;:;.7~i 0 . 6.1. 

:.247 · 50 .1. .6.1. 
~~6. 60 O. :::;:7 
4B.9::::: (I .. ~:::~:~ 

o .00 o. 00 
:~:..1.48. 130 20 . 53 

41 . B9 O. 27 

'704.1. · ~34 

1.00.00 

5.99 
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t<o 

APENDICE e - Custo de produ~~o de 1 hectare de tomata conduzido no 
sistema de tutoramento vertical, sem poda e com desbrota. 

iten!:!; I. Un:i. eI ,,:leI!::) Clt.eI!::) . V.::\:l.OI·" Vc;~lc:lY" 

Un:l.tii:\I·":l.o 'f t) t..:\:I. Forma~~o da Mudas 
ccnfec~ic do s copinhos 0.1 3 DI .. I b " I~O :::!; li 00 .1.9 li ~:;:~() 

enchimento doe copinhos 0.16 DI· .. I B .00 :~; .00 24· .00 
semeadura/desbaste 0.06 DI ·I ::::: .00 :::!: · 00 9 .00 
'i ." ." 'i . .. ... ":' .. ., .. '1"lI" .[ .. , .. .. ':! . .. I . . 1 I .. Ç}".\ tl"ll~(..) t-: .. pu .. /LI ...... ,,\!j',,:\U U .0/ . OH :I. • [l ::~!; ::~:. 00 t:.\ li 4(;)' 

Material Consumido 
m~t~ m!:H'\ te!!!; 
.1.rHH::) t :l. c: :i. d ii:\ (11 iiHll i d o p) (~.? ).: ) 
·1'unq:i.c .i.da (D.i.th ii\nf.~) (2:.:) 
.:~c1ubo 04 .. · .. :1.4 .... ·00 

OperaG5es /Tratoe Culturais 
.. , . ~ . ( .... 1,,) di aç.::\t') .• : .. h 

("r" i:\dpa("' ~:~(') (':'), .. ) ;j C: .. N" "t.. , • .,; .. " 

c::al.ii:\qE~m 
M 

marca~ao de quadras 
sulcamento/enleiramento 
.':\d LI bii.\ (Tão bd si. Cii:\ 
transpl./replantio 
tutcIY"amF.?nto 
ci\marTa~ão (/.:,).() 
'~du b ,\('" ~") t'ohr:·\ I'" li li'" .:~ ("'\ '.' ) i.o (!! ,e.. .. ..... . .. ~ t.. \.. " 

.::\ p 1 i ca CjÍ::\Cl 1'''1 e I'" b i c:.i. d ii:\ 
deebrot.7!I (eX) 
pod é:\ (1:.() 
d!?sbast.(·? (1:.:) 
pulveriza~io (61:.:) 
• • ,.; ( ") '7' ) .1. Y" Y" .1. t;J ii:\ ~: ii:\ I:) .:.. ).( 

co1 h€~itr.:1 (.U.:.: ) 
transporte interno 
.::\rr€';lndamf!i:r1 to 
adm.i.n i!!,; tl'''a (;:ão 

Bubt.otiú\l (A) 

1<(3 O · ::;:~ ~:.) 1..''1'' (I • 0~5 
!<FJ O. .1. ~.:.\ 

1<(3 ~I?() .00 

l"llvl 9 .94 
Illvl 6. 'I· '7 
IIIVI ~2 · 13::::: 
DH ,., .. ::. .05 
1 .. llvl ~: !' 

"_.' ". 4:;:~ 

DH 6. 90 
DI ·I El • h 'I. 
DI .. I :::::!:~ • (lO 

DI ·I 42 " lO 
DH :l. ~::.' ti ::~~~? 

DI .. I 1. · 2'7 
DH :::r.'7 .1.(·0 
DI ·I '7 · ~:.iO DH /.;) .. ~.2 () 
H 1"1 ~;:':~ 5.1. " ::::'2 
H 1'1 :1. 5:::r." : ::~ é:..' 

DI .. ·I 40 · ~.\O 
1·llvl -:r 

'" ,, .. ~;)O 
T 'i!' -~. ..... ..... " 00 

DH '7 .00 

1.96. 00 
:1. :3 .1.:10 

5 · 4.1. 
O · lEI 

12. 4'7 
1:1. · ~1t:.) 

(] · '79 
3. 00 

lO. ~.i .l. 
:;::.00 
~~ .. 00 
::::: · 00 
1

O:!' 00 .... ' · 
::~;. 00 
:3 · 00 
~~ . 00 
::~:. 00 
::::;.00 

:1.5 · '7 ::::-
:1.2. '7 ::~: 

::::: · 00 
.1..1. · r5~:\ B.94 
:~;6 • ~jO 

4(:';>.00 
O .61::1 
O.B.1. 
3.60 

.1. ~2 :3 .. t;;l ~:.) 

'74.7:::;' 
:;:~/~ • 1::1 I:! 

6. 1 ~.:. 

:~:;5. 94 
20.'70 
:::~5 11 (:;>~':~ 

.1..1.4· .00 

.1.26. :~:;O 
45.96 

3.8.1. 
.112.20 

:':'~:;~ . ~iO 
H:3 • 60 

:::;;<'753 .. 26 
.1.9~:'2.2'7 

121. . ~.\O 
40. 4::::; 

295.02 
~255 • 50 

7405.40 

o .Oei 
0.0.1. 
O .O :;:~ 

O.B.1. 
() • 'te? 
0.:1.6 
0.04-
(I. :.?4 
(>. lI\. 
0.1. '7 
O" 7~5 
0.1:3:::;: 
0.30 
0.03 
0.74 
0.1 ~.i 

0.1.2 
25.96 
.t:;~. 82 

O.HO 
() li 2-;' 
1..94 
.t . 6fJ 



52 

AP~NDICE 8 - Custo de produç5o de 1 hectare de tomate conduzido no 
miBtema de tutoramento vertical~ Bem poda e cem dembrota. 
(Cc)n t..i.nu'''\<rãD) 

:.i. ten~:; 

I nsum<:)s 
adubo plantio 04-14-07 

adubo cobertura 04 - 14-08 
(::: i.~ 1. c .:\ I" i C) 

fu~~i 1. i,:\ df~ (.1.)-() 

c.:.:jr"anut.o~·: (1.:-:) 
lf.!\nnat<::-! (~5)·: ) 

ortho-hamidop ( 31x) 
.~fIll::H .. lsh (2 5)·:) 
I'" idomi 1 (2X) 
r .. C1vl· .. .:~:I. (.1. l( ) 

di t:.hii:\ne (4H:-:) 
cupravit:. verde (48 x) 
C) r t h Cl c 1. d E! (~.:.i >: ) . 
d.~c::cm:i. l 7~.'K) (~.)x) 

agrotensil (61.x) 
ad. 'folial" micy"c,"fo:l. (.10>:) 
'lar' c:,!::; df!:1 hc:\mbu 

yI 

mOUI'·De~. 

f i t. i 1 ho p 1. a~s t. i co 
a 1'- .'a fIl I? n\.ffll!?I·"() .1. 6 
c'::\ r· {:';\ In {~ n t . .llll (·:? I'·' ( ~ ) ::':~ () 

c.".i. x.'a t.i. pD I< 
preç;)o 

SubtClt . .:.~l (D) 

TOTAL GERAL (A+B) 

TOTAL GERAL/CAIXA 

RENDIMENTO LIQUIDO/CAIXA 

Un idad!?-J 

T 
'1' 
'1" 

L.T 
1«3 
1... .. 1' 
L.·r 
L.T 
1<0 
1<0 
1<c:J 
1< C, 
I< c:; 
1<[1 
I.. .. T 
KG 
D7. 

UNIO 
1<(3 
1<0 
1<[,) 

UNID 
KG 

4 " () ~:.\ 
.1 .69 
:~:: · 00 
.t. · :~iO I~O. 00 

~ 
::::; .00 

::':'l · 00 
:5" 00 
~\ .00 
:t. · :':10 

:1.::::;0 .. 00 
.1.::::'0 .00 

.1.0.00 
lO. 00 
27 · ~.'.\O 40.00 

:J.2~\.00 

7:50.00 
28.:::;'0 

.1.::~;9 .00 
0.00 

:~:~4 · B2. 00 
::::A .70 

Valor' \-'a 1. 01'- % 
Un.i. t.:.~r lI:) Total 

200.00 EHO.OO 5. 3~~:~ 
.1.1:3:3.0() :::!;O <':J .. ~~'7 ~I~~ 11 (>::::: 

:1.'7 · ::~!; ~:.~ ~5:;~ • O~5 0.::::: 4 
26 .90 .,.(>. ::::'~:.\ 0.2.':, 

1 · ~.'.\ .1. 60. 40 0.40 
.tO .00 :::!;O.OO O .. 2C) 
:1. :::~. 60 LI· ::;:~.1. . 60 ~~':~ . 7"7 
H7.00 4·:~5 .. 00 ~:~':~ .86 
29 .00 145 .00 <). <l~\ 

4El • é:,O 72. <JO O .4B 
f5 · 4:1. 70~:; • ~::'O 4 . 62 
~5 .. '7 ~5 747. 50 .<.J.. 9.1. 
'I. ~':~() 72. 00 O. 47 

.1. ::',i • 60 .1. t:16 • 00 .1. .. () ::~ 

3 · OEl B4. 70 o. 56 
1 .60 é,4.00 O .42 
O · '7 ~:.i <:?::::; .. '7~) 0.62 
() .. ::::.::~: 24'7. 50 .1. • 6:~:; 
2.00 5é:, • 6(> o. 37 
o. ::)~3 413 • 9:3 () .32 
o. 47 0.00 o. 00 
.1. .. ~~':~ ::~: ~:;'052. 86 20.05 
1 · .1.7 40.60 0.27 

T744.::n 

100.00 

6 • .14 

9.57 


