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RESUMO 

Análise de imagens no desenvolvimento e status de fósforo do 
minitomateiro grape cultivado em sistema semi-hidropônico  

A análise de imagens é uma das formas de avaliar o desenvolvimento das 
plantas, tanto para correlacionar aspectos biofísicos dos mesmos, como para a 
detecção de doenças. Através das imagens podem ser calculados índices 
vegetativos que se correlacionem com os teores de nutrientes nas folhas. Com 
essa perspectiva, o presente trabalho objetivou avaliar quais indices vegetativos 
melhor se correlacionariam com a taxa de fósforo nas folhas de tomateiros. Foi 
realizado o cultivo de uma cultivar de minitomate, com cinco doses de fósforo (0, 
25, 50, 75 e 100%) do P recomendado (na formulação da solução nutritiva). Em 
diferentes etapas do desenvolvimento da planta foram coletadas amostras das 
folhas para obtenção das imagens, através de escâner e máquina fotográfica, e 
diagnose foliar. Foram determinadas as biorrespostas das plantas ao longo do 
tempo. Uma rede neural artificial foi desenvolvida para estimar os teores de 
fósforo foliares no minitomate grape. A análise do desenvolvimento da planta 
permitiu concluir que a dose 100% de P2O5 utilizada no experimento foi suficiente 
para suprir a demanda nutricional do minitomateiro. Aos 64 dias após o 
transplantio (DAT) foi observada a maior queda nos teores de fósforo nas folhas, 
coincidindo com o amadurecimento dos frutos. Propõe-se, para a cultivar 
estudada, que a dignose foliar seja feita aos 50 DAT. Os índices vegetativos 
obtidos pela análise de imagem e selecionados pela análise de componentes 
principais (ICVE e Bn, tanto da parte abaxial quanto adaxial) podem ser utilizados 
para estimar a diagnose foliar de P na cultivar de minitomate grape. A avaliação 
dos índices vegetativos indicou que a obtenção de imagens com o escâner é mais 
adequado do que com a câmera fotográfica. Para a cultivar estudada, verificou-se 
que na dosagem de 100% de P2O5 teor de P nas folhas fica abaixo de 4,0 g kg-1. 
Em relação à rede neural desenvolvida, ao categorizar os valores de P de acordo 
com a literatura, a mesma obteve uma taxa de acerto de 90%.  

Palavras-chave: 1. Índices Vegetativos 2. Rede neural 3. Solanum lycopersicum 4. 
Visão Computacional  
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ABSTRACT 

Image analysis of the development and phosphorus status of the mini 
tomato grown in a semi-hydroponic system 

The analysis of images is one of the ways to evaluate the development of 
plants, both to correlate biophysical aspects of the same, as for the detection of 
diseases. Through the images can be calculated vegetative indexes that correlate 
with the contents of nutrients in the leaves. With this perspective, the present 
studied aimed to evaluate which vegetative indexes would best correlate with the 
phosphorus rate in tomato leaves. A minitomato grape cultivar with five 
phosphorus doses (0, 25, 50, 75 and 100%) of the recommended P (in the 
formulation of the nutrient solution) was carried out. At different stages of plant 
development, leaf samples were collected to obtain the images, with scanner and 
camera, and foliar diagnosis. The bio-responses of plants were determined over 
time. An artificial neural network was developed to estimate leaf phosphorus 
levels in the grape minitomate. The analysis of the development of the plant 
allowed to conclude that the dose 100% of P2O5 used in the experiment was 
enough to supply the nutritional demand of the minitomateiro. At 64 days after 
transplanting (DAT), the highest drop in phosphorus content in the leaves was 
observed, coinciding with the ripening of the fruits. It is proposed, for the studied 
cultivar, that the leaf dignity should be made at 50 DAT. The vegetative indexes 
obtained by the image analysis and selected by the principal components analysis 
(ICVE and Bn, both abaxial and adaxial) can be used to estimate the leaf diagnosis 
of P in the minitomate grape cultivar. The evaluation of vegetative indexes 
indicated that obtaining images with the scanner is more appropriate than with 
the photographic camera. For the cultivar studied, it was verified that in the 
dosage of 100% of P2O5 content of P in the leaves is below 4.0 g kg-1. In relation to 
the developed neural network, when categorizing the P values according to the 
literature, it obtained a 90% correctness rate. 

Keywords: 1. Vegetative indexes 2. Neural network 3. Solanum lycopersicum 4. 
Computer vision 
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1. INTRODUÇÃO 

Após a domesticação das plantas e o inicio da agricultura, os Homens passaram a ter a 

observação das plantas como uma forma de avaliação do seu desenvolvimento. Escolher um futo 

maduro, avaliar se uma planta estava saudável ou qual tipo de planta foi aquela observada se 

tornaram tarefas do cotidiano de sobrevivência da humanidade. Para se adquirir informações 

acerca das plantas podem ser utilizados tanto métodos destrutivos como a determinação dos 

teores de nutrientes em folhas (MARTINS E REISSMANN, 2007) como também não 

destrutivos, como a estimativa do estado nutricional de nitrogênio através de clorofilômetro 

(BARBIERI JUNIOR et al., 2012). Dentre as técnicas não-destrutivas pode ser citada também a 

análise de imagens, sendo que sua primeira utilização foi feita por Van der Laan em 1934 para 

avaliar a aplicação do fitohormônio etileno em plântulas de ervilha (BARBOSA et al., 2016).  

Uma forma de aplicação da análise de imagens na agricultura é através da utilização de 

índices vegetativos (ou de vegetação), tais como o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada 

(NDVI - Normalized Difference Vegetation Index), Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI) ou o 

Índice de Área Foliar (IAF), que facilitam a obtenção e modelagem de parâmetros biofísicos e de 

desenvolvimento das plantas, como a área foliar, biomassa e porcentagem de cobertura do solo, 

fornecendo importantes informações sobre as características produtivas das plantas (JENSEN, 

2009; EPIPHANIO et al., 1996).  

A luz ao incidir nos objetos é refletida em diversos espectros, que podem ser tanto em 

comprimentos de onda na faixa do vísivel quanto em comprimentos não vísiveis (como o 

infravermelho ou o ultravioleta). A combinação dos valores refletidos pelas plantas em diferentes 

comprimentos de onda é o que caracteriza um indice vegetativo. Se ocorrer alguma modificação 

na quantidade ou comprimentos que a folha absorve e reflete, modifica-se também a leitura dos 

índices vegetativos que utilizam a reflexão da luz para avaliação. A utilização desses indices pode 

contribuir para que a produção de alimentos, que possui uma demanda maior a cada ano, possa 

ser feita de maneira mais precisa e sustentável Além de ocorrer um ganho de tempo, economia de 

insumos e a não geração de resíduos nas análises realizadas em comparação aos métodos 

tradicionais. 

Uma das culturas em que se observa um aumento no consumo mundial é o tomate. Nos 

últimos dez anos tem se observado um aumento de 35% na produção dessa cultura, tendo essa 

produção sido puxada pela China. Nesse país exemplifica-se o aumento de consumo tanto pelo 

aumento da população quanto pelas mudanças sociais observadas em sua sociedade. O 

processamento industrial do tomate demanda um quarto da produção mundial desse fruto, isso 
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representa o dobro dos níveis observados na década de 1980. O consumo anual de produtos 

processados de tomate é de 5,58 kg nos EUA. No Brasil o consumo per capita de tomate, 

levando-se em conta todas as suas formas de utilização, fica em torno de 21 kg por ano (DOSSA; 

FUCHS, 2017). Entre os produtores e os processadores de tomate destacam-se os EUA, China, 

Itália, Grécia, Turquia e Brasil (YARA, 2018). No Brasil, o minitomate tipo grape tem apresentado 

crescimento da demanda e consequentemente de produção, haja vista ser este tipo de fruto mais 

adocicado, o que agrada ao paladar tanto de adultos quanto de crianças. 

A maior demanda de consumo leva à uma necessidade de formas de cultivo mais 

eficientes, tanto do ponto de vista da utilização do solo como maior controle sobre as variações 

climáticas. O cultivo sem solo tem crescido em algumas culturas, dentre elas a do tomateiro. 

Dentre as vantagens da não utilização do solo para cultivo, podem se destacadas as seguintes: 

produção durante o ano todo, a não necessidade de rotação de cultura, proteção dos cultivos 

contra intempéries (quando o cultivo é realizado em ambiente protegido) e diminuição de 

problemas fitossanitários (GONÇALVES et al., 2016).  

Além das mudanças na forma de cultivo, a utilização de insumos agrícolas como os 

fertilizantes demanda uma maior eficiência de aplicação. Alguns nutrietnes, como o fósforo, tem 

origem em reservas minerais finitas. Além disso,  sua utilização em excesso pode levar à 

ocorrência de impactos ambientais como a eutrofização e contaminação de rios, lagos e outras 

fontes de água e também do solo. O carreamento de fertilizantes (nutrientes como nitrogênio e 

fósforo) e material em suspensão (partículas de solo) para os cursos d’água em níveis que alteram 

suas concentrações naturais, propicia a poluição dos mesmos (CALHEIROS; OLIVEIRA; 

DOLORES, 2006). 

Dentro dessa pespectiva, tanto de aumento na necessidade de produção agrícola, quanto 

da relação da reflectância da luz pelas plantas é que se situa a proposta desse trabalho que tem 

por objetivo: avaliar a relação de alguns indices vegetativos com a quantida de fósforo (P) nas 

folhas de tomateiro, comparar métodos de classificação do valor de P com base nos dados dos 

índices vegetativos bem como discutir o efeito de subdoses de P no desenvolvimento das plantas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Índices Vegetativos 

O primeiro índice vegetativo citado na literatura foi o NDVI (Normalized Difference Vegetation 

Index) feito por Rousse et al. (1973). Esse índice possui a seguinte equação: 

NDVI=(IVP-V)/(IVP+V)    Eq (1). 

Onde, IVP é a luz refletida no comprimento de onda do infravermelho próximo 

(comprimento de onda de 780 a 2.500 nm) e V no comprimento do vermelho (625 a 740 nm). Na 

folha o N encontra-se basicamente nas moléculas de clorofila. Assim, maior concentração de 

clorofila representa maior presença de N na folha. Devido a sua importância para o 

desenvolvimento da planta, a determinação da quantidade de N na mesma é fundamental para se 

determinar uma correta adubação, sendo o N uma substância limitante para a produção agrícola.  

O NDVI pode ser usado como indicativo da quantidade de N na planta. Motomiya et. al. 

(2009) observaram uma relação quadrática entre o valor do NDVI e as doses de N aplicadas no 

algodoeiro. Onde maiores doses de N correspondiam a maiores valores do NDVI. Esse mesmo 

autor observou também uma relação entre o NDVI e o Índice de área Foliar (IAF), um maior valor 

do IAF demonstra que a planta possui um melhor desenvolvimento em relação àquela que tem um 

valor menor desse índice. Como também, um maior IAF representa uma maior área disponível para 

realização de fotossíntese, então ao avaliar esse fator ao longo do tempo pode-se mensurar a 

capacidade fotossintetizante da planta durante seu ciclo produtivo. 

Ao longo dos anos outros autores também foram propondo novos índices, que se utilizam 

de outros comprimentos de onda. Os autores Gitelson, Kaufman e Merzlyak (1996) propuseram que 

se utilize o canal verde para o calculo do índice de vegetação ao invés do vermelho. Segundo esses 

autores, o canal verde é mais adequado para se correlacionar com a concentração de clorofila do que 

o canal vermelho, pois durante milhares de anos nossa evolução baseou-se na observação da cor 

verde das plantas para avaliar se as mesmas estão saudáveis ou não. Eles propõem então a utilização 

do Green NDVI, onde a banda do vermelho é substituída pela utilização da banda de cor verde (500 

a 565 nm): 

GNDVI=(IVP-G)/(IVP+G)   Eq (2). 

Outro índice que possuí funcionamento semelhante aos citados anteriormente é o índice 

de Clorofila (ChL). Gitelson et al. (2003) compararam alguns índices em seu trabalho, e propuserm 

que a divisão da banda do infra-vermelho pela banda do vermelho subtraído de 1 foi o que melhor 
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relação possuía com o total de clorofila constante nas folhas. O índice então descrito é o 

demonstrado pela equação 3. 

ChL=(IVP/V) -1  Eq (3). 

O índice citado anteriormente relaciona-se com o teor de clorofila, já o MSR (modified simple 

relation) relaciona a produção de biomassa e pigmentos da planta e, pode ser obtido através da 

seguinte relação: 

MSR=(IVP-V-1)/((IVP+V)0,5+1)   Eq (4). 

Porém, os índices apresentados anteriormente utilizam-se da banda do Infravermelho em 

seus cálculos. Essa banda, na análise de imagens, só é obtida com a utilização de câmeras 

modificadas. Esse fator pode se tornar um limitante no desenvolvimento e propagação de 

equipamentos e softwares que utilizem-se desses índices devido ao valor maior das câmeras 

modificadas em relação às comuns. Assim, outros índices que utilizam somente as bandas no visível 

também foram propostos. É o caso do MPRI (Modified Photochemical Reflectance Index): 

MPRI=(G-V)/(G+V)   Eq (5). 

Nesse caso utilisa-se a banda do verde e do vermelho. Segundo os autores que propuseram 

esse novo índice, se observado o comportamento da vegetação ao longo do visível (R G B) é 

possível perceber que a relação existente entre as bandas da região do verde e do vermelho é similar 

à relação existente entre as bandas do infravermelho e do vermelho. Assim, a utilização destas 

mostra-se viável, não havendo assim necessidade da utilização de câmeras modificadas. O MPRI foi 

proposto por Yang, Willis e Muller (2008) e validado como indicador vegetativo por Linhares, 

Rocha e Amaral (2013). 

Outro índice que pode ser utilizado sem a necessidade de câmeras modificadas é o “Índice 

de cor Verde-Escuro (ICVE)” proposto por Karcher e Richardson (2003). Esse índice utiliza-se de 

outro sistemas de cores, o chamado HSV ou HSB, varia de 0 a 1 e leva em consideração outros 

aspectos da imagem através da seguinte equação: 

ICVE=  ([((H-60)/60)+(1-S)+(1-B)])/3  Eq (6). 

Onde H (“hue”) é o matiz da imagem, S (“saturation”) a saturação e B (“brightness”) ou V 

(“value”) o brilho. Quanto mais próximo de 1 o valor desse índice, mais escuro é o tom de verde da 

folha. Assim, ele pode ser usado para avaliar quando o verde da folha diminui ou quando ocorre um 

escurecimento da mesma. Felisberto et al. (2016) utilizando o ICVE para realizar o monitoramento 

nutricional de nitrogênio em pimentões, observou que um aumento nas doses de N correspondia a 

um aumento no valor avaliado desse índice. 
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Para melhor compreensão do funcionamento dos índices citados, deve-se entender como 

ocorre a absorção de luz pelas folhas nos mais diversos comprimentos de onda, bem como se 

organiza os sistemas de cores citados (RGB e HSV).  

2.2. Absorção e reflexão da luz pelas plantas 

No cloroplasto das plantas ocorre a transformação da energia luminosa absorvida em 

energia química. Essa energia luminosa é absorvida nos seguintes comprimentos de luz: vermelho 

(630-680 nm) e azul (450-520 nm). Na região do comprimento de onda do verde (520-600 nm) 

ocorre maior reflexão do que absorção, tendo essa banda uma menor participação na 

fotofosforilação. Então, em relação à absorção de luz ocorrem dois picos, um próximo a 460 nm 

e outro a 660 nm, por outro lado a refletância tem o pico maior não na região do verde, mas por 

volta de 700 nm a 1300 nm (infravermelho) (RAVEN et al., 2010). Como tanto a absorção de luz 

como a reflexão ocorrem nos cloroplastos, pode-se concluir sobre o conteúdo de clorofila nas 

plantas através da quantidade de absorção e reflexão nas regiões citadas anteriormente 

(KITCHEN; GOULDING; SHANAHAN, 2008). Na Figura 1 são demonstrados os diferentes 

picos e regiões de absorção e sua relação com componentes das folhas. 

 

 

Figura 1. Regiões de reflectância  

Fonte: Moreira, 2001 

Alguns autores demonstraram ser efetivo determinar a relação da quantidade de clorofila 

nas plantas em relação à quantidade de nitrogênio através da refletância nos comprimentos de 

onda do verde e do vermelho. Blackmer e Schepers (1996) demostraram que sensores de dossel 

que utilizam-se dessas bandas em seu funcionamento tiveram melhor indicação da quantidade 

clorofila do que os gerados por medidores de clorofila. Outros autores relataram também altas 
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correlações entre os valores indicados por sensores de dossel e pelos medidores de clorofila 

(SOLARI et al., 2008; SHANAHAN et al., 2008). 

Além da correlação com a quantidade de clorofila, outros aspectos de avaliação dos 

produtos vegetais têm sido obtidos através da análise de reflectância. Defeitos em frutos (LI et 

al., 2011); estado nutricional das plantas (CHEN et al., 2010; GIANQUINTO et al., 2011; 

PACUMBABA & BEYL, 2011); existência de doenças (JONES et al., 2010), além de outros. 

Também, a reflectância tem sido utilizada em trabalhos visando à classificação automática de 

produtos agrícolas de acordo com o estádio de maturação (ELMASRY et al., 2007; STEIDLE 

NETO ET al., 2009; DIEZMA et al., 2013). Para entender melhor o desenvolvimento e 

funcionamento dos índices vegetativos, é importante discorrer um pouco sobre a formação e 

caracterização dos espaços de cores RGB e HSV. 

2.3. Espaços de cores 

Segundo Brainard (2003), um espaço de cores pode ser sistematizado para especificar a 

aparência de uma cor ou da diferença entre cores, porém ainda não há um sistema de cores 

perfeito para nenhuma das duas finalidades. Um dos sistemas mais utilizado é o Sistema de Cores 

de Munsell e a maior parte dos sistemas utilizados são derivados a partir do criado pela Comission 

Internationale de l’Eclairage de 1931 (BRAINARD, 2003). Fazendo uma retrospectiva sobre a 

criação desses espaços de cores, um dos primeiros registros é o do trabalho de Pitágoras (circa 

570-500 a.C.). Nesse trabalho ele relaciona as notas da escala musical de tons e meio tons aos 

planetas que representavam determinadas cores. 

Já Aristóteles (384-322 a.C.) representou um espaço de cores que ia do branco ao preto 

com cinco cores entre essas duas. Para representar esse sistema linear ele utilizou as mudanças de 

cores da lua ao longo do dia, passando do branco do dia ao laranja, vermelho, violeta, verde e 

azul e chegando então ao preto que representa a escuridão da noite (FISCHER, 1999). Em 1613 

o jesuíta belga Franciscus Aguilonius (1567-1617) desenvolveu o que provavelmente foi o 

primeiro espaço concebido com as três cores-pigmentos primárias: “flavus, rubeus e caeruleus” 

(amarelo, vermelho e azul) (CAMPENHAUSEN, 2001; FISCHER, 1999; JAEGER, 1984). O 

médico inglês Francis Glisson (1597-1677) desenvolveu um sistema baseado nas primárias 

vermelho, amarelo e azul, em uma escala de cinza composta por 23 etapas entre o branco e o 

preto (FISCHER, 1999; GAGE, 2001; KUEHNI & STANZIOLA, 2002). Isaac Newton (1642-

1727) utilizando um prisma comprovou que a cor branca compunha-se pela junção de outas sete 

cores. Com esse estudou ele desenvolveu um disco com as sete cores, que ao ser girado forma a 

cor branca. 



16 

Desde o século 17 diversos pesquisadores realizaram testes e desenvolveram diferentes 

modelos de espaços de cores. Até que em 1905 o Sistema Munsell foi desenvolvido pelo artista e 

educador Albert Henry Munsell (1858-1918). As cores são arranjadas cilindricamente com o eixo 

vertical representando o value (V) uma dimensão associada ao brilho e que varia entre preto 

(V=0) e branco (V=10). Perpendicular ao eixo vertical estão as outras duas dimensões: o ângulo 

polar (hue (H)) ou matiz e a distância (chroma (C)) ou saturação. O matiz é um círculo dividido em 

100 partes iguais, variando de 0 a 100. Já a saturação é determinada pelo afastamento do eixo 

vertical, quanto mais distante do eixo, maior o grau de saturação da cor. O sistema HSV é 

baseado no sistema desenvolvido por Munsell, porém os eixos são dispostos em um hexacone ou 

pirâmide invertida. O matiz varia em ângulos em torno do eixo vertical, variando de 0° a 360°, 

onde o vermelho tem a coordenada zero, o verde é 120° e o azul 240°. O eixo central representa 

a variação do brilho (V), sendo que o ponto S=0 e V=1 é Branco, V= 0 preto e valores 

intermediários a esse são tons de cinza. A saturação (S) é o valor do ângulo de abertura, 

representado a saturação máxima igual a 1 (BHATIA, 2008; RUSS, 2007).  

 

 

Figura 2. Sistema de Cores RGB (a) e HSV (b)  

Fonte: Adaptado de Mendoza e Liu (2015) 

Já o sistema RGB é baseado na teoria dos três estímulos, proposta por Young-

Helmholtz. Nessa teoria, o olho humano percebe a cor através da estimulação de três pigmentos 

presentes nos cones da retina. A representação desse espaço de cores pode ser como um cubo. 

Para se obter uma determinada cor é usado um intervalo pré-especificado, normalmente de 0 a 

255, sendo que a cor preta é obtida pela combinação (0,0,0), a cor branca (255,255,255), o 

vermelho (255,0,0), verde (0,255,0) e o azul (0,0,255). Os pontos no interior do cubo representam 

as demais cores através dos componentes R, G e B variando de 0 a 255. 
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Nas folhas, a percepção das cores está ligado à presença da clorofila e de outros 

componentes que determinam a quantidade de luz absorvida e refletida nos diversos 

comprimentos de onda.  

2.4.  Clorofila e Antocianina 

Dentre os pigmentos naturais presentes nas plantas, a clorofila é a mais abundante, 

estando contida nos cloroplastos. A diferença de cor encontrada nas diversas plantas deve-se à 

presença e distribuição, além da clorofila, de outros pigmentos como os carotenoides e 

antocianinas. Os carotenoides são pigmentos associados que sempre acompanham as clorofilas 

(VON ELBE, 2000). 

O nome clorofila foi proposto por Pelletier e Caventou, em 1818, para designar a 

substância verde que se podia extrair das folhas com o auxílio do álcool. São moléculas formadas 

por complexos derivados da porfirina, tendo como átomo central o magnésio (Mg), ligado à 

quatro átomos de nitrogênio (N). Os pigmentos clorofilianos são de grande importância 

comercial, podendo ser utilizados tanto como pigmentos quanto como antioxidantes (STREIT et 

al., 2005). A clorofila possui diferentes tipos como: clorofila a (Chl a) ou clorofila b (Chl b). Cada 

tipo de clorofila exerce uma função diferente nos vegetais. 

A clorofila a é utilizado na realização da etapa fotoquímica da fotossíntese, sendo essa a 

primeira fase do processo fotossintético. Esse pigmento fotossintético é presente em todos os 

sistemas que realizam a fotossíntese oxigênica. Já a clorofila b, chamada de pigmento acessório, 

auxilia na absorção de luz e na transferência de energia para os centros de reação. Esse pigmento 

está presente nos vegetais superiores, algas verdes e algumas bactérias (TAIZ & ZIEGER, 2004). 

Existem outros tipos de clorofila, como a Chl c e Chl d. Na natureza as clorofilas a e b existem 

na proporção de 3:1. 

Como dito anteriormente, a clorofila atua diretamente na realização da fotossíntese. É a 

partir dessa molécula que os elétrons oriundos da água acabam por serem transferidos para a 

cadeia transportadora da fotossíntese (KLUGE, 2004). Cada molécula de clorofila pode absorver 

apenas 1 quantum de energia de cada vez, o que causa excitação de um determinado elétron de 

um dos átomos da molécula. Esses elétrons excitados podem então se deslocar para orbitais mais 

distantes do núcleo, sendo essa distância proporcional à energia de um fóton que absorveu. A 

energia dessa excitação da molécula é então utilizada na fotossíntese (ROMANO, 2001). Essa 

energia, na forma de ATP é utilizada na conversão de CO2 e H2O em compostos orgânicos e O2 

que é liberado na atmosfera. Além da importância na liberação de oxigênio, o produto da 

fotossíntese são compostos utilizados como fonte de energia pelos seres heterótrofos 
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(GODVINJE; COLEMAN, 1990). A concentração de clorofilas e carotenoides são indicadores 

da suscetibilidade da planta à intensidade de luz incidente (VIEIRA, 1996). 

Plantas que são sujeitas à estresses, nesse caso com deficiência de fósforo, apresentam um 

aumento na concentração de carotenóides e redução na produção de clorofilas. Essa mudança altera 

a forma como a folha absorve energia, causando menor absorção. Assim, ocorre também um 

aumento da reflectância nos comprimentos de onda da faixa do vísivel (YOUNG & BRITTON, 

1990 APUD FERRI, 2002). Essa mudança altera também a leitura dos índices que utilizam-se para 

seu cálculo das quantidades de luz absorvida nesses comprimentos de onda. Portanto, o 

acompanhamento dos índices vegetativos serve como um indicador indireto da quantidade e 

produção de clorofila pelas plantas. 

Outro pigmento de importância nas plantas é a antocianina, sendo após a clorofila o 

componente mais importante nos vegetais (HARBORNE & GRAYER, 1988). Desempenha 

funções variadas nas plantas, que vão desde proteção à ação da luz, função antioxidante, mecanismo 

de defesa e função biológica. Conferem cor azulada à folhas, flores e frutos exercendo assim 

também um papel no mecanismo de polinização, reprodução e propagação das plantas. 

Naturalmente a coloração das antocianinas é diretamente influenciada pela substituição dos grupos 

hidroxila e metoxila na molécula. Incrementos no número de grupos hidroxila tendem a tornar a 

coloração azulada. Na direção contrária, incrementos no número de grupos metoxilas aumentam a 

intensidade do vermelho (LÓPEZ et al., 2000). A maior presença de antocianinas nas folhas 

relaciona-se com o estado nutricional das plantas, estando relacionado com a quantidade de fósforo 

disponível à elas, bem como em alguns casos à características genéticas. 

2.5. Nutrição mineral: o nitrogênio e o fósforo  

Durante o ciclo produtivo, as plantas necessitam de nutrientes que supram suas 

demandas metabólicas e assim atinjam seu potencial de produção. Dentre os nutrientes há 

aqueles que são mais exigidos pelas plantas (macronutrientes) e aqueles que possuem uma 

exigência menor (micronutrientes), embora todos sejam essenciais. Quando as plantas não 

conseguem ter suas necessidades nutricionais supridas ocorre o aparecimento de sintomas que 

denunciam essas deficiências. As deficiências podem afetar o desenvolvimento das folhas, 

modificando sua coloração e tamanho, com o aparecimento de manchas, enrugamentos ou 

podendo ocorrer até a desfolha (SILVA, 2006). 

O nitrogênio (N) é o elemento mais exigido pelas plantas, na matéria seca das plantas é 

encontrado cerca de 2 a 5% de N (FAQUIN, 2005). Por ser um elemento altamente móvel nos 

vegetais, o N é facilmente redistribuído nas plantas via floema, na forma de aminoácidos. 
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Quando o suprimento de N pelo meio é insuficiente, o N das folhas velhas é mobilizado para os 

órgãos e folhas mais novas. Consequentemente, plantas deficientes em N mostram os sintomas 

primeiramente nas folhas velhas (tendo como característica principal a clorose generalizada 

dessas folhas). Esse nutriente é constituinte de macromoléculas e enzimas, e na forma de 

aminoácido é precursor de hormônios vegetais, reserva nutricional nas sementes, atuando na 

formação de proteínas, pigmentos e vitaminas. Encontra-se em grande concentração na clorofila, 

possuindo papel no processo de fotossíntese das plantas e tendo forte relação com a cor verde 

das mesmas (FAQUIN, 2005). 

Quanto ao fósforo (P), ele interfere em processos como: fotossíntese, respiração, 

armazenamento e transferência de energia, divisão celular e crescimento das plantas (SOUZA et 

al., 2013). Desde o crescimento prematuro das raízes até a qualidade dos frutos são afetados pela 

disponibilidade de P, assim o suprimento desse nutriente deve ocorrer desde a germinação, 

principalmente em plantas de ciclo curto.  

O fornecimento limitado de fósforo (P) para as plantas promove o translocamento de P 

das folhas mais velhas pra as folhas jovens e raízes, sendo que as folhas velhas adquirem 

coloração arroxeada, em razão do acúmulo do pigmento antocianina (SILVA et al., 2006). Este 

fenômeno pode ocorrer primeiro sob a forma de manchas localizadas que mais tarde se 

espalham, chegando ao ponto das nervuras ficarem totalmente pigmentadas. A folhagem pode 

adquirir uma coloração púrpura, sobretudo na ponta das folhas (ESPINOZA, 1991). Com a 

deficiência de fósforo as plantas também retardam a formação e manutenção de frutos, o que 

prejudica a produção.   

Devido ao fato dessas deficiências alterarem cores e tamanho das folhas, analisar essas 

características ao longo dos ciclos produtivos pode servir como uma ferramenta para determinar 

as deficiências desses dois nutrientes. 

Tratando mais especificamente da nutrição em tomateiros, Silva et al. (2001) afirmam 

que a quantidade de nutrientes absorvidos associa-se ao crescimento do tomateiro, dependendo 

de fatores bióticos e abióticos. Alguns autores observaram diferentes taxas de extração de 

nutrientes, sendo que Prado et al. (2011), para a cultivar ‘Raísa’ em sistema hidropônico, obteve a 

seguinte ordem de acúmulo dos macronutrientes: K>N>Ca>P>Mg>S. Já Purquerio et al. 

(2016), trabalhando com dois híbridos de tomate tipo salada, obteve como ordem de extração de 

macronutrientes, tanto para o híbrido Dominador quanto para o Serato, a seguinte sequencia 

K>N>Ca>S>Mg>P. 

Até o início da produção dos frutos, a folha é o órgão da planta com maior 

concentração de nutrientes e massa seca. Após o início do surgimento e enchimento dos frutos, 



20 

nutrientes como o N e o P passam a migrar e se acumular nos frutos. Segundo Grant et al. 

(2001), a planta utiliza-se do fósforo (P) armazenado na semente para germinação e início do seu 

crescimento. Na próxima etapa, o crescimento é influenciado pelo intercâmbio entre o fósforo 

(P) disponível externamente e o existente na própria planta.  

As doses ideais de P no tomateiro devem ser fornecidas no início de seu ciclo (GRANT 

et al., 2001), pois se isso não ocorrer mesmo que sejam fornecidas doses posteriores as mesmas 

não farão efeito sobre a produtividade. A fase de ápice na absorção de nutrientes pelo tomateiro 

dá-se na fase de surgimento e enchimento dos frutos (SILVA et al., 2006). Ocorrendo posterior 

diminuição nessa absorção durante a maturação dos frutos. Melo et al. (2014) ao avaliarem o 

efeito de diferentes doses de fósforo (0, 97 e 194 g 1000 L-1) no crescimento de tomateiro 

cultivado em sistema hidropônico, observaram maiores acúmulos de matéria seca para a maior 

dosagem de fósforo.  

2.6. Tomateiro: origem e outras considerações 

O tomate tem origem na América do Sul, na região da cordilheira dos Andes. Porém, o 

mesmo foi domesticado no México, conhecido como país de origem secundária do tomate, antes 

da chegada dos colonizadores espanhóis (Naika et al., 2006; Alvarenga, 2004; Filgueira, 2008) que 

o introduziram na Europa no século XVI. Inicialmente utilizado apenas como ornamento, o 

primeiro registro de aceitação como alimento foi feito em 1554 por Matthiolus na Itália. Como 

curiosidade da origem de seu nome na língua italiana (pomodoro) deve-se ao fato de que a 

espécie inicialmente utilizada possuía frutos amarelos. Por isso, ela era chamada de maçã dourada, 

Pomi d’oro. 

Já no Brasil, foi introduzido no final do século XIX por imigrantes europeus, sendo que 

o marco inicial de produção nacional ocorreu em 1940 com o surgimento no Rio de Janeiro do 

cultivar Santa Cruz (ALVARENGA, 2004; FILGUEIRA, 2008).  

Quanto à sua classificação botânica, o tomateiro é uma planta eudicotiledônea da ordem 

Tubiflorae, pertencente à família Solanaceae, ao gênero Solanum, e subgênero Eulycopersium. O 

primeiro a descrever o gênero Solanum foi Carl Van Linnaeus, depois de algumas reclassificações 

ao longo dos anos, mais recentemente com a utilização de ferramentas de análise de DNA a 

classificação feita por Linnaeus foi confirmada. Assim, o tomateiro é atualmente classificado 

como Solanum lycopersium L. (SPOONER et al., 2005, PERALTA et al., 2006). 

Como característica mais marcante destaca-se a cor vermelha de seus frutos. Essa 

coloração se deve à produção de um carotenoide denominado licopeno. O licopeno, além de dar 
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cor vermelha aos frutos, também possuí importância nutricional ao ser consumido, possuindo 

função anticancerígena atuando como antioxidante natural (FILGUEIRA, 2008).  

Além da importância nutricional, o tomate tem grande relevância agrícola. No Brasil, em 

2017, a produção foi de 4.373.047 de toneladas em uma área plantada de 64.715 hectares, tendo 

um rendimento médio de aproximadamente 68 t ha-1. Entre as regiões do País, o destaque em 

produção no ano de 2017 ficou com o estado de Goiás (1.136.588 toneladas), seguido de São 

Paulo (753.283 toneladas) e Minas Gerais (694.893 toneladas) (IBGE, 2018). 

Desde 1990 a área plantada com tomate tem permanecido praticamente constante (entre 

50 e 70 mil hectares), mas tem aumentado a produtividade, tendo assim ganhos de produção 

mesmo sem a necessidade de aumento da área utilizada. Isso pode ser observado na Figura 3, em 

1990 a produção foi de cerca de 2.200.000 Toneladas, passando aos 4.184.938 de 2015. Isso 

representa um aumento de aproximadamente 90,2%. 

 

 

 Figura 3. Área de cultivo, rendimento e produção do tomate no Brasil de 1990-2012. 

Fonte: IBGE, 2012. 

 

Para que isso ocorresse, ou seja, para que o tomateiro atingisse um potencial de 

produção maior ao longo dos anos, além de melhoramento genético, houve ainda um aumento 

da demanda dos nutrientes necessários pelas plantas.  

2.6.1. Minitomates 

Os minitomates vêm despertando o interesse de produtores e consumidores desde a sua 

introdução no País em 1990 (ALVARENGA, 2013). A origem desse tipo de tomate ainda não é 

muito clara. Em 2010, Israel iniciou uma campanha internacional de divulgação de alguns feitos 

científicos do País, entre eles havia a reivindicação da invenção desse tipo de tomate ter sido 
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realizada no País do Oriente Médio. Algumas publicações do ano de 2003 creditavam o 

desenvolvimento do tomate-cereja a dois professores da Universidade de Jerusalém durante a 

década de 1970. Entretanto, já havia citações à esse tipo de minitomate durante a década de 1960 

nos EUA. Em reportagem publicada pelo jornal Nexo, a cientista Anna Wexler cita também que 

há registros históricos do tomate-cereja do ano de 1840. Em sua forma selvagem, cultivado por 

Astecas nos Andes, o tomate foi descrito como uma fruta amarelada e de tamanho menor - de 

acordo com historiadores, próximo ao de uma cereja. Na verdade, a pesquisa desenvolvida em 

Israel foi a criação de uma variedade desse tomate, que antes nascia acidentalmente em quintais e 

pomares, com durabilidade maior nas prateleiras permitindo assim sua propagação comercial 

(FREITAS, 2016).  

O minitomate tipo grape possuí um sabor mais adocicado, podendo ter formato 

arredondado ou formato alongado tipo uva (grape), com tamanho pequeno (cerca de 30 g), 

podendo conter entre 8 a 18 frutos por cacho na planta (ROCHA et al., 2010). Segundo a 

Associação Brasileira de Horticultura (ABH, 2012), a concentração de sólidos solúveis totais, 

constituintes pelo teor de açúcares, do tomate cereja ou grape pode ser até o dobro do tomate 

tradicional. Entre os minitomates grapes varia de 9 até 12 oBrix, enquanto nos tradicionais essa 

variação é de 4 a 6 °Brix.  

A grande maioria das cultivares de minitomate comercializadas no Brasil são de 

crescimento indeterminado. Estas exigem maior atenção aos tipos de podas realizadas durante 

seu ciclo de produção, tais como a desbrota (retirada frequente dos brotos laterais) e a poda 

apical (desponta ou capação), que é a retirada do meristema apical da haste. Portanto, com a poda 

apical há redução no número de frutos, porém aqueles já formados desenvolvem-se mais e 

ganham mais peso (MACHADO et al., 2007; FILGUEIRA, 2008). Estas práticas devem ser 

observadas também por facilitarem a execução dos tratos culturais, reduzirem a quantidade e 

aumentarem a segurança na aplicação de defensivos e assim melhorarem a qualidade dos frutos 

(GUIMARÃES et al., 2007; MACHADO et al., 2007; FILGUEIRA, 2008; ALVARENGA, 

2013). 

Quanto à produtividade, esta varia em função do ambiente de produção (protegido ou à 

céu aberto) bem como da forma de irrigação e tipo de solo ou substrato. Alguns autores, com 

diferentes tipos de tratamento, avaliaram a produtividade do tomate tipo cereja. Rocha (2010) 

estudando diferentes doses nutricionais em hidroponia, obteve produtividade de 1,1 a 2,1 kg 

planta-1 aos 88 DAT e com dez colheitas de frutos. Já Holcman (2009) com tomates cultivados 

em dois ambientes protegidos, obteve produtividade aos 100 DAT de 1,5 a 2,4 kg planta-1. 
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Dentro desse aspecto, deve-se apresentar também algumas diferenças nos sistemas de produção 

para os minitomates. 

2.6.2. Sistemas de Produção de Minitomate  

Os minitomates assim como outras culturas podem ser cultivados em campo ou em 

ambiente protegido. Um ambiente protegido é aquele que possibilita certo controle sobre as 

condições edafoclimáticas (PURQUERIO & TIVELLI, 2006). Esse sistema de produção 

caracteriza-se pela construção de algum tipo de proteção ao cultivo, mas que ao mesmo tempo 

permita a passagem de luz, essencial para a realização da fotossíntese, bem como de calor, vento 

e umidade do ar. O ambiente protegido, dependendo da forma de construção, atua também em 

diminuir o ataque de pragas e doenças. 

Outro ponto no cultivo em ambiente protegido é em relação ao consumo de água. Reis 

et al. (2009) em seu estudo destacam que o consumo de água no cultivo protegido é menor do 

que em ambiente aberto. A utilização de telas, sombreadores, aspersores ou ventilação forçada 

em ambientes como esses auxiliam na diminuição da transpiração pelas plantas, da evaporação da 

água entre outros fatores que diminuem o consumo e perda de água na irrigação. 

Dentro ainda do sistema de cultivo protegido, podem ser adotadas diferentes formas de 

irrigação. Além do cultivo no solo, há outras formas de cultivo em ambiente protegido, que 

podem ser classificados em três grupos, dependendo do meio em que se desenvolvem as raízes: 

cultivo em substrato (semi-hidropônico), cultivo em água (hidroponia) e cultivo no ar (aeroponia) 

(EMBRAPA, 2011). Ainda segundo a EMBRAPA (2011) o cultivo em substrato apresenta 

algumas vantagens em relação ao cultivo no solo, podendo ser destacados: maior produtividade, 

possibilidade de cultivar em regiões onde o solo não é adequado a certa cultura, redução da mão-

de-obra, melhor controle da nutrição no cultivo, redução da ocorrência de doenças e pragas e por 

consequência menor uso de defensivos agrícolas. Porém, esse sistema também possuí 

desvantagens, tais como maior custo inicial do sistema, maiores custos com manutenção e 

exigência de maior conhecimento técnico para controle da nutrição. 

O substrato escolhido para o cultivo deve ser aquele que garanta: sustentação para a 

planta, e troca gasosa ao sistema radicular (GONÇALVES, 1995), podendo ou não fornecer 

nutrientes. Para isso, o mesmo deve conter uma parte sólida composta por materiais orgânicos e 

minerais e uma gasosa preenchendo os poros com água e ar. Segundo Filgueira (2000) além 

dessas características, o substrato deve ser isento de fitopatogênicos e sementes de ervas daninhas 

e boas características físicas. 
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Os tipos de substrato podem ser orgânicos (turfa, cascas de árvores, cascas de arroz, 

fibra de coco entre outros) ou minerais (argila expandida, vermiculita, lã de rocha ou outros 

materiais). Quanto à fibra de coco, é considerado como um bom substrato para plantas por 

possuir excelentes características físicas que contribuem para o bom desenvolvimento das raízes. 

Possui textura variada, o que favorece o equilíbrio entre o ar e a água, alta porosidade e 

capacidade de retenção de água (RITTER et al., 2018) Além das características para produção 

agrícola, a utilização da fibra de coco contribui no aproveitamento de um resíduo agroindustrial.  

Como o substrato, o ambiente de cultivo e as próprias características da planta a ser 

cultivada influenciam em seu desenvolvimento, assim devem ser utilizadas formas de se avaliar o 

desenvolvimento da planta, suas biorrespostas em relação a tecnologia de produção. 

2.6.3. Biorrespostas do Tomateiro Grape 

Além dos índices vegetativos, como parâmetros de avaliação do desenvolvimento de uma 

planta podem ser avaliadas as biorrespostas, tais como: matéria fresca, matéria seca, altura, número 

de frutos, peso dos frutos e área foliar. Podem ser avaliadas também as mais diversas partes das 

plantas, desde a raiz até folhas e frutos. O desenvolvimento da planta pode ser definido pela matéria 

seca dos diferentes órgãos da planta, sendo determinado pela relação entre fontes e drenos (PEIL & 

GÁLVEZ, 2005). Os principais órgãos fonte de uma planta são as folhas maduras. Os frutos, 

quando em desenvolvimento, são os principais órgãos dreno (TAIZ & ZEIGER, 2009). 

Já a área foliar de uma planta tem importância em seu monitoramento devido sua relação 

com a realização da fotossíntese. A área foliar pode ser aumentada por meio de maior densidade de 

plantas no local de cultivo (COCKSHULL et al., 1992). A variação da densidade de cultivo é de fácil 

adoção para manejar a relação fonte edreno, e o balanço de assimilados entre os órgãos vegetativos e 

os frutos (PEIL & GÁLVEZ, 2005) bem como influir em um maior desenvolvimento das plantas. 

Uma maior densidade pode reduzir a quantidade de luz fotossinteticamente ativa que chega às 

folhas, estimulando o crescimento das mesmas, bem como a altura das plantas. 

No tomateiro, pode ser utilizada a quantidade de plantas por área como parâmetro de 

avaliação da produtividade. Além desse fator, o número de frutos por planta e a massa média dos 

frutos estão diretamente relacionados à produtividade (PAPADOPOULOS & 

PARARAJASINGHAM, 1997). Diferentemente da área foliar e número de folhas que aumentam 

com o adensamento das plantas, o número de frutos não sofre variação, porém ocorre redução na 

massa média dos frutos e aumento na produtividade por área (CARVALHO & TESSARIOLI 

NETO, 2005). Além do adensamento, a época e local de plantio, bem como o genótipo influenciam 

nessas relações. 
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Cada parâmetro tem estabelecido, em boletins ou outros trabalhos, niveis considerados 

ideais de desenvolvimento. Esses niveis podem ser categorizados, além dos considerados ótimos, em 

niveis deficientes. Para classificação desse niveis, podem ser utilizadas diferentes ferramentas 

utilizando-se dos parâmetros de avaliação, seja classificações pela média, agrupamento ou redes 

neurais de acordo com dados aferidos nas plantas, como por exemplo as imagens. 

2.7. Análise e Processamento de Imagens 

A utilização do processamento de imagens permite interpretação e análise automática 

computadorizada de dados extraídos de uma cena (MARQUES, 1999). A partir da década de 

1960, com o desenvolvimento dos primeiros computadores digitais de grande porte e com o 

acirramento da corrida espacial, houve um incremento na utilização e desenvolvimento de 

sistemas de processamento e análise de imagens. 

Ainda segundo Marques (1999), o processamento de imagens constitui-se de três etapas: 

aquisição (através de câmeras, escâner), processamento (computador) e saída (monitores, 

impressoras, dados). Ocorre a aplicação do processamento de imagens dos mais diversos tipos, 

desde os já citados casos militares até diagnósticos de doenças na área médica. 

Na área agrícola tem crescido a utilização de imagens, em aplicações como a 

identificação da coloração de tomates durante o período de maturação (ALMEIDA; DAL 

FABBRO, 2015), cálculo da área superficial de laranjas feito por Khojastehnazhand, Omid e 

Tabatabaeefar (2009) bem como no auxílio de redes neurais para seleção de soja com base no 

formato e tamanho dos grãos (KHATCHATOURIAN; PADILHA, 2008).  

A utilização da análise e processamento de imagens possibilita a identificação e obtenção 

de padrões, que podem ser utilizados para caracterizar diferentes estágios de desenvolvimento das 

plantas, bem como reconhecer doenças e deficiências. A análise de imagens permite também a 

avaliação individual dos produtos, garantindo maior precisão e agilidade na separação de 

variáveis, na avaliação das plantas e principalmente na tomada de decisão tornando-a mais ágil e 

com menores custos em relação aos métodos tradicionais.   

2.8. Rede Neural Artificial 

Uma rede neural artificial (RNA) tem como inspiração para seu desenvolvimento a rede 

de neurônios no corpo humano. Seu funcionamento ocorre através da aprendizagem, onde cada 

entrada de dados no seu sistema de treinamento faz com que ocorra ajuste nos pesos de cálculo 

para a saída desejada.  
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Possuem como estrutura um conjunto de neurônios interconectados em diversas 

camadas, formando subconjuntos estruturais (camadas de entrada, intermediárias e saída) 

(HAYKIN, 1999). Quanto maior o número de neurônios nas camadas intermediárias, maior a 

taxa de aprendizagem da rede, mais apta estará a mesma a ajustar seus pesos de acordo com os 

dados de entrada. 

Podem ser estruturadas em diferentes formas, com mais ou menos camadas internas, 

com diferente número de entradas e saídas. Também podem ser diferentes as maneiras de 

reentrada dos dados para cálculo dos pesos (bias) da rede, sendo que as redes mais conhecidas 

são a Perceptron, Multilayer Perceptron (MLP) e a de Hopfield (HAYKIN, 2001). Essas redes são do 

tipo recorrente, ou seja, possuem uma reentrada (realimentação) dos dados para aprendizado da 

rede. A realimentação afeta positivamente a capacidade de aprendizado da rede e na sua 

performance (MATSUNAGA, 2012) 

A utilização de RNA garante algumas vantagens, principalmente devido à sua 

característica de aprendizagem e generalização, permitindo a modelagem de sistemas com relação 

desconhecida entre as variáveis ou muito complexa (RUSSEL; NORVIG, 2010).  Apresenta 

ainda, capacidade de aproximação de funções universais, tolera conjunto de dados com ruídos 

(outliers) ou incompletos entre outras (HAGAN et al., 2014).  

Na classificação da quantidade de nutrientes nas folhas, alguns autores tem 

desenvolvido trabalhos utilizando-se de redes neuras. Ayala-Silva e Beyl (2002) usaram dados das 

bandas de cores do violeta e do vermelho para determinar as taxas de N, P, K e Ca. Yanli et al. 

(2015) utilizaram imagens hiperspectrais de folhas de laranjeira para determinar a taxa de fósforo 

nas mesmas.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Determinar o status de fósforo (P) em minitomateiro grape pela análise de imagens. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

- Utilizar índices vegetativos para estimar a diagnose foliar de fósforo (P) em 

minitomateiro grape; 

- Comparar o método de captação de imagem por escâner e câmera fotográfica para 

determinação de índices vegetativos; 

- Verificar, em função de doses de fósforo, o melhor momento para determinar o 

diagnóstico de P nas folhas do minitomateiro; 

- Analisar o desenvolvimento do tomateiro grape com doses de fósforo; 

- Classificar por rede neural artificial os teores de P nas folhas do minitomateiro grape. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Local do Experimento 

O experimento foi conduzido em uma casa de vegetação de 117 m2, construída em 

policarbonato alveolar transparente de 10 mm, e com resfriamento evaporativo do ar, tipo painel-

exaustor (pad fan), pertencente ao laboratório de Tecnologia de Produção e Sanidade Vegetal, do 

departamento de Engenharia de Biossistemas, situada na Faculdade de Zootecnia e Engenharia 

de Alimentos (FZEA) da Universidade de São Paulo (USP), em Pirassununga-SP. Essa cidade 

localiza-se na região Centro-Oeste do Estado de São Paulo, a uma latitude 21º59'46" Sul e a uma 

longitude 47º25'33" Oeste, estando a uma altitude de 627 metros em relação ao nível do mar. De 

acordo com a Köppen e Geiger a classificação do clima é Cwa (clima Subtropical). 

Durante o período do experimento, a variação de temperatura de umidade relativa do ar 

no interior da casa de vegetação variou como o demonstrado na figura 4: 

 

 

Figura 4. Temperatura e umidade relativa do ar na casa de vegetação  

Fonte: Própria autoria 

A temperatura mínima na casa de vegetação ficou na média em 22,9oC e a máxima em 

37,4oC, com temperaturas médias de 30oC, embora o sistema de resfriamento (padfan) da casa de 

vegetação tenha sido regulado para manter a temperatura máxima em 27oC. Segundo Fontes & 

Silva (2002) a temperatura ideal para o desenvolvimento do tomateiro varia de 10 a 34oC, com 

termoperiodicidade diária de 6 a 8oC. A umidade relativa do ar variou de 22,8 a 74,7%. 
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4.2. Produção das mudas de minitomate grape 

O minitomate grape utilizado no experimento foi a cultivar TPC-1430 da empresa 

Agristar. O cultivar TPC-1430 é indicado para cultivo protegido; os frutos são firmes e 

apresentam sabor adocicado (9,3 oBrix), com excelente coloração vermelha. Apresenta 

produtividade média de 8 kg planta, segundo informações técnicas fornecidas pela empresa. 

As mudas utilizadas no experimento foram cultivadas na própria casa de vegetação, 

sendo semeadas no dia 19 de dezembro de 2017. Antes da semeadura, o substrato de fibra de 

coco, marca Amafibra, recebeu 35 litros de água para cada embalagem (que continha 31,68 kg do 

material), sendo então desmanchado de sua forma inicial, absorvendo a água e sendo 

descompactado. A semeadura ocorreu em bandejas de polietileno de 128 células, contendo o 

substrato. O substrato utilizado foi do tipo granulado PM (Plug-Mix), tendo as seguintes 

especificações: pH = 5,5-6,2, condutividade elétrica (CE) = 0,5 ± 0,6 dS m-1, e densidade = 150 

kg m-³, sendo a composição nutricional descrita na Tabela 1. 

Tabela 1. Composição nutricional do substrato a base de fibra de coco 

N P2O5 K2O Ca Mg S B Cu Fe Mn Mo Zn 

-------------------------------------------------------- ppm -------------------------------------------------------- 

42 48 54 186 39 37 1,09 4,66 14,07 2,98 1,6 4,42 

Fonte: Amafibra1 

Na primeira semana após a semeadura, as bandejas foram mantidas em um sistema de 

floating, com água reposta uma vez ao dia. Após a germinação, as mudas começaram a receber 

irrigação manual com solução nutritiva na seguinte composição: nitrato de cálcio (0513g L-1), 

sulfato de potássio (0,419g L-1), sulfato de magnésio (0,389g L-1) e micronutrientes (44 mg L-1). 

Essa irrigação ocorria com uma frequência de uma a três vezes por dia, de acordo com as 

condições climáticas e umidade do substrato.  

Antes do transplantio o substrato em cada saco utilizado foi saturado com solução 

nutritiva (a mesma utilizada na irrigação das mudas). Após 24 horas, a condutividade elétrica da 

solução drenada no vaso foi medida, sendo considerada ideal para o plantio com um valor abaixo 

de 3 dS m-1. O transplantio ocorreu no dia 30 de janeiro de 2018 (40 dias após semeio – DAS), 

com as mudas apresentando quatro folhas totalmente expandidas (Figura 5). 

 

                                                      
1 Comunicação pessoal 
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Figura 5. Mudas de tomateiro grape, cultivar TPC-1430, na bandeja (esquerda), após 

tranplantio (direita). Fonte: Própria autoria 

4.3. Delineamento experimental 

O delineamento experimental (esquema em anexo) foi em blocos ao acaso, em esquema 

fatorial 5 x 4, sendo cinco tratamentos com doses de fósforo (P2O5): 0, 25, 50, 75 e 100% da dose 

recomenda para a solução nutritiva da cultura (de acordo com Cunha et al. (2014)), e quatro 

avaliações em subparcelas divididas no tempo: aos 22, 36, 50 e 64 dias após o transplantio 

(DAT), com quatro repetições. Cada parcela foi composta por um saco plástico preto de 6 litros 

de volume, preenchidos com o mesmo substrato utilizado na produção das mudas, totalizando 

160 plantas conduzidas em sistema de haste dupla. Cada saco continha 4,3 litros de substrato. 

Esse valor garantia uma capacidade de retenção de água de 2,18 litros.  

Foram divididas em quatro linhas com 40 vasos cada. A distância das plantas foi de 0,4 

m na linha e 0,6 entre as linhas, sendo que nessas condições o adensamento foi de 4,1 plantas m-² 

(Figura 6). 

    

Figura 6. Parcelas experimentais, plantas com 15 DAT (esquerda) e 35 DAT (direita) 

Fonte: Própria autoria 

4.4. Solução Nutritiva  

As plantas foram irrigadas por sistema automatizado, com gotejamento. Cada gotejador 

possuía uma cruzeta com quatro saídas, sendo ligado por um microtubo a uma estaca que foi 

fincada ao lado de cada planta. O gotejador possuía vazão de 8 L h-1, sendo que cada planta 
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recebia uma vazão de 2 L h-1. A solução para irrigação era preparada em uma caixa d’água com 

capacidade para 500 litros, e irrigada nos vasos em horário e em tempo definidos através de um 

painel controlador da marca RainBird. Os valores de pH e condutividade elétrica da solução eram 

medidos a cada preparo, sendo o pH medido através de fita e a condutividade elétrica com uma 

caneta (waterproof Pen mS/cm Tester). Inicialmente a irrigação foi realizada uma vez ao dia, sendo 

feita às 9:30h da manhã, com um pulso de irrigação que durava quatro minutos totalizando um 

volume aplicado de 120 ml de solução a cada pulso. A solução preparada na caixa d’água foi feita 

para 400 litros de água, conforme tabela 2. 

Tabela 2. Composição da solução nutritiva para um volume de 1000 litros, aplicada até os 45 

dias após transplantio (DAT) e após os 45 DAT 

Fertilizante Quantidade Nutriente Quantidade 

Estágio 1 – até 45 DAT 

Ca(NO3)2 512,90 g 
Nitrogênio (15,5% N) 

Cálcio (19% Ca) 
79,50 g 
97,45 g 

MgSO4 388,90 g 

 
Magnésio (9% Mg) 
Enxofre (11,8% S) 

 

35,00 g 
45,72 g 

Formulado de 
Micronutrientes 

44,12 g 

Ferro (3,4% Fe) 
Boro (0,85% B) 

Manganês (3,2% Mn) 
Molibdênio (0,06% Mo) 

Zinco (4,2% Zn) 

1,50 g 
0,37 g 
1,40 g 
0,25 g 
1,85 g 

Estágio 2 – após 45 DAT 

Ca(NO3)2 581,58 g 

 
Nitrogênio (15,5% N) 

Cálcio (19% Ca) 
 

90,00 g 
110,50 g 

MgSO4 500,00 g 

 
Magnésio (9% Mg) 
Enxofre (11,8% S) 

 

45,00 g 
59,00 g 

Formulado de 
Micronutrientes 

750,00 g 

Ferro (0,2% Fe) 
Boro (0,5% B) 

Manganês (3,0% Mn) 
Zinco (9% Zn) 

 

0,15 g 
0,33 g 
2,25 g 
4,50 g 

 
Ferro 25,00 g Ferro (6% Fe) 1,50 g 

Fonte: adaptado de Cunha et al. (2014). 

As doses necessárias de fósforo foram aplicadas manualmente de acordo com as doses 

propostas no experimento (0, 25, 50, 75 e 100% de P2O5), sendo a dose de 100% de P2O5 de 114 

g 1.000 L-1 até 22 dias após transplantio (DAT) e de 260 g 1.000 L-1 até a condução final do 

experimento (64 DAT). Devido à composição do fertilizante utilizado para fornecimento do 
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fósforo, o fosfato monopotássio (52% P2O5
 e 34% K2O), as doses de potássio também foram 

fornecidas manualmente, através do sulfato de potássio (51% K2O e 18% S).  

O fornecimento de fósforo (P) e de potássio (K) foi realizado uma vez por semana, 

sendo relativo às quantidades dos demais nutrientes fornecidos pela irrigação a cada semana, ou 

seja, de acordo com o volume que cada planta recebia de solução nutritiva se calculava a 

quantidade correspondente dos nutrientes que seriam fornecidos via irrigação manual. O fosfato 

monopotássio e o sulfato de potássio eram pesados por tratamento e preparados em uma solução 

concentrada de 2 litros de volume, do qual eram aplicados 50 ml por planta. Três vezes por 

semana eram coletados dados relativos à solução fornecida na irrigação e à drenada nos vasos 

(volume, pH e condutividade elétrica), bem como da temperatura e umidade da casa de 

vegetação. Após 45 DAT o sulfato de potássio foi substituído pelo cloreto de potássio (58% K2O 

e 45% Cl). 

4.5. Manejo da Irrigação 

O manejo da irrigação foi realizado de acordo com a porcentagem de solução drenada 

nos vasos, sendo que o valor considerado ideal de drenagem era entre 10 a 15%. Para cálculo 

dessa drenagem foi utilizada a seguinte equação: 

𝐷𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 = (
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜
) ∗ 100 Eq. (7) 

 

No dia 19 de fevereiro passaram a ser aplicados dois pulsos ao dia, às 9:30h e 15:30h. Já 

no dia 12 de março os pulsos diários passaram a ser três, sempre de quatro minutos cada, 

passando a ser realizados nos horários: 9:30h, 11:30h e 15:30h. E finalmente, no dia 16 de março 

os pulsos diários passaram a ser quatro, incluindo o horário das 13:30h aos horários de aplicação 

anteriores. O volume da solução nutritiva aplicada até os 45 DAT, por vaso, foi de 8,14 litros, 

sendo que após esta data até o final do experimento foram mais 7,71 litros, totalizando o volume 

por planta de 15,85 litros.  

4.6. Biorrespostas do Tomateiro Grape 

Aos 22, 36, 50 e 64 dias após o transplantio (DAT) as plantas de minitomateiro grape 

foram avaliadas e determinados: altura da planta (AL), diâmetro do caule (DC), área foliar (AF), 

massa fresca (MFF) e seca das folhas (MSF), do caule (MFC e MSC) e da raízes (MFR e MSR) 

(Figura 7).  Após o aparecimento dos frutos, nas avaliações aos 36, 50 e 64 DAT, foram também 

determinadas: a quantidade de frutos (NF) e sua massa fresca (MFFT) e seca (MSFT). 
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Figura 7. Frutificação do tomateiro grape aos 35 DAT (esquerda) e medição da altura 

da planta (direita) 

A altura das plantas foi medida com uma trena graduada, medindo-se da base da planta 

(parte em contato com o substrato) até o ápice. A cada medição foram avaliadas todas as plantas, 

sendo que os valores eram medidos em centímetros. O diâmetro do caule foi avaliado em todas 

plantas, sendo seu valor medido por um paquímetro digital.  

A área foliar foi determinada em um medidor de área foliar, modelo LI-3100C, da 

empresa LI-COR, medindo-se a área foliar da quarta folha coletada. 

Em cada coleta foram avaliadas duas plantas por parcela, separando-se as folhas do 

caule. As raízes foram retiradas dos sacos e lavadas com água, secas com papel toalha foram 

pesadas para obtenção da massa fresca. Após a pesagem as amostras foram acondicionadas em 

sacos de papel e secas em estufa a 65°C por 72 horas. Após esse período foram pesadas 

novamente para obtenção de sua massa seca. Após o aparecimento dos frutos, o mesmo 

processo foi realizado com eles. Sendo que no caso dos frutos o tempo de secagem foi um pouco 

maior para obtenção de amostras totalmente secas. 

Para obtenção dos valores de clorofila nas plantas, foi utilizado um clorofilômetro, 

modelo CFL 1030, da marca Falkner. As plantas que teriam suas folhas coletadas para análise de 

imagens tinham o valor de clorofila calculado utilizando-se a mesma quarta folha. Em cada planta 

eram feitas três medidas por folha, no terço médio e ponta das folhas, obtendo-se depois o valor 

de clorofila a, b e total pela média das três medições.  

4.7. Análise Química 

As mesmas folhas utilizadas para obtenção das imagens foram enviadas para realização 

de diagnose foliar, avaliando-se tanto macro quanto micronutrientes. Para cada bloco foram 

selecionadas quatro folhas que após a obtenção das imagens foram colocadas em saco de papel 

para secagem. A secagem foi realizada em estufa a 65°C por 72 horas. Posteriormente, as 
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amostras foram moídas e acondionadas em potes identificados e enviados para análise no 

Laboratório de Análise do setor de Ciências Agrárias da FZEA/USP.  

No laboratório, a obtenção dos teores dos nutrientes foi realizada pelos técnicos 

utilizando as seguintes metodologias: nitrogênio é realizado o método de Kjedahl e os demais 

macronutrientes por via úmida, sendo a leitura do fósforo por colorimetria, enxofre por 

turbidimetria, sódio e potássio em fotômetro de chama e o cálcio e magnésio em 

espectrofotômetro de absorção atômica. Quanto aos micronutrientes: Boro extraído por via seca 

(queima a 550°C) e determinado pelo método de azomethina, os demais são extraídos como os 

macronutrientes e leitura em espectrofotômetro de absorção atômica. 

4.8. Análise de Imagens 

Aos 22, 36, 50 e 64 DAT foram coletadas as imagens das folhas dos tomateiros para 

análise por imagens, a partir das quais foram calculados os índices vegetativos. Foram amostradas 

a 4ª folha totalmente expandida a partir do ápice como determinado por Malavolta (1989), sendo 

que em cada parcela foram obtidas quatro amostras. As imagens foram obtidas tanto da face 

adaxial quando da face abaxial das folhas. Para obtenção das imagens foram utilizadas duas 

metodologias: a primeira utilizando um escâner de mesa ajustado para digitalizar as imagens a 300 

dpi, salvando-as no formato tiff. As folhas foram colocadas com um papel cartão branco ao 

fundo para serem escaneadas; a segunda foi utilizando-se de uma câmera digital (Figura 9). Após 

a obtenção das imagens, as folhas foram destinadas à diagnose foliar como descrito no item 4.7. 

 

Figura 8. Fluxograma de obtenção das imagens 

4ª Folha Clorofilômetro Coleta Área foliar
Escâner e 
Câmera
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Fonte: Própria autoria 

 

Nesse método, as folhas foram colocadas sobre um fundo de feltro rosa (o que 

aumentou o contraste e eliminou reflexões que foram detectadas pelo software), com três discos 

de 11 cm de diâmetro (um amarelo, um branco e outro verde). Os discos desempenharam o 

papel de padrões internos e serviram para corrigir as diferenças nas condições de iluminação 

(Rorie et al., 2011a). A cor dos discos verde e amarelo correspondem exatamente aos padrões de 

cores internos do papel colorido Xrite (X-Rite Inc., Kentwood, MI) usado por Purcell et al. 

(2015) e Rorie et al. (2011b). Os discos coloridos serviram de padrões internos para a calibração e 

conheciam valores de cor Munsell de 6.7 GY 4.2 / 4.1 para o disco verde e 5Y8 / 11.1 para o 

disco amarelo. As imagens das folhas foram obtidas sob iluminação fluorescente usando uma 

câmera modelo Nikon, com resolução de imagem de 3264 × 2448 pixels. A câmera foi 

configurada para ISO 100, velocidade de obturador de 1 / 15s, abertura focal de 2,0, e sem 

compensação de exposição de luz, com balanço de luz fluorescente com o flash desligados. 

 

    

Figura 9. Exemplo de imagem capturada com câmera fotográfica 

Fonte: Própria autoria 

Após a obtenção das imagens, as mesmas foram então inseridas em um software 

desenvolvido no programa Matlab para obtenção dos valores dos seus componentes RGB e 

HSV, bem como para o cálculo dos índices vegetativos a serem avaliados. Os passos descritos na 

linguagem utilizada no programa, assim como o fluxograma (Figura 10) de funcionamento do 

sistema são mostrados a seguir: 

I = image; 

r = I(:, :, 1); % R image. 

G = I(:, :, 2); % G image. 

B = I(:, :, 3); % B image. 
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MPRI = (g-r)/(g+r) 

hsv = rgb2hsv(I); 

h = hsv(:, :, 1); % Hue image. 

S = hsv(:, :, 2); % Saturation image. 

V = hsv(:, :, 3); % Value (intensity) image. 

ICVE = [((h-60)/60)+(1-s)+(1-v)]/3; 

 

 

Figura 10. Fluxograma do sistema de cálculo dos índices vegetativos 

Fonte: Própria autoria 

Para realizar esses passos, o sistema desenvolvido possui uma interação com o usuário, 

que pode selecionar o índice desejado para avaliação da folha, abrir as imagens e visualizar os 

valores de cada componente dos sistemas de cores (Figura 11). 

 

Figura 11. Sistema de interação com o usuário desenvolvido no Matlab 
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4.9. Análises Estatísticas 

Os dados de biorrespostas e diagnose nutricional foram submetidos a análise de 

variância (ANOVA), e as médias submetidas a análise de regressão ao nível de 5% de 

probabilidade. As avaliações no tempo foram consideradas como sub-parcelas. Foi utilizado o 

software estatístico Sisvar 5.3 (FERREIRA, 2011). 

Os dados de micronutrientes foram transformados em raiz quadrado de X a fim de 

garantir as pressuposições do modelo matemático. 

Para medir o grau de dependência entre duas respostas estudou-se o coeficiente de 

correlação linear (r). Esse coeficiente varia entre menos um e um, sendo que quanto mais 

próximo dos extemos mais forte é a relação entre as variáveis. Valores negativos desse índice 

indicam uma relação negativa entre as variáveis, ou seja, quando uma aumenta a outra diminuí. 

Sendo que, valores positivos do índice indicam o contrário (BUSSAB; MORETTIN, 2013).  

O coeficiente da correlação de Pearson, ou coeficiente de correlação produto-momento 

ou o r de Pearson mede o grau da correlação linear entre duas variáveis quantitativas e foi 

utilizado para correlacionar os índices vegetativos com algumas variáveis de desenvolvimento 

analisadas. É um índice adimensional com valores situados ente -1,0 e 1,0 inclusive, que reflete a 

intensidade de uma relação linear entre dois conjuntos de dados. Para fim de classificação, pode-

se adotar os seguintes critérios: correlação perfeita (r=1), forte (r>0,75), moderada (r>0,5), fraca 

(r<0,5) e inexistente (r=0) (NOGUEIRA et al., 2010).  

Na análise dos resultados foram utilizados também algumas formas de análise 

multivariada. Um deles foi a correlação canônica. Esse método de análise pode ser vista como 

uma extensão da regressão múltipla. Através dela é possível avaliar a relação, inter e entre, dois 

conjuntos de dados. O objetivo da correlação canônica é determinar uma combinação linear para 

os grupos de variáveis (dependentes e independentes) para maximizar a correlação entre os 

grupos (CRUZ & REGAZZI, 1994). A correlação canônica torna-se útil quando múltiplas 

medidas de resultados estão disponíveis. De forma geral a correlação canônica pode ser expressa 

por: 

𝑌1 +Y2+Y3+...+Yn = X1+X2+X3+...+Xn Eq. (8) 

 

Para avaliar os índices vegetativos utilizados em relação à taxa de P nas folhas, foi 

realizada uma análise dos componentes principais para selecionar os índices mais adequados aos 

dados disponíveis. A análise dos componentes principais é uma ferramenta da análise 

multivariada. Trata-se de uma ferramenta de análise exploratória, que permite revelar a existência 
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ou não de amostras anômalas, de relações entre as variáveis medidas e de relações ou 

agrupamentos entre amostras (LYRA et al., 2010).  

Com os índices selecionados após a análise de componentes principais (ACP) foi 

realizada a classificação dos valores em categorias de P nas folhas. Nessa etapa foram utilizados 

três métodos de classificação por análise de agrupamento, utilizando a distância Euclidiana, 

Manhattan e K-média. A distância euclidiana (também chamada distância métrica) calcula a 

distância entre dois pontos utilizando como base a equação do teorema de Pitágoras dada por: 

𝐷𝑎𝑏 = [(𝑋𝑎 − 𝑋𝑏). (𝑌𝑎 − 𝑌𝑏)]1/2   Eq. (9) 

A distância Manhattan possui esse nome em alusão às ruas da ilha de mesmo nome em 

Nova York vistas de cima, nesse caso a distância entre os dois pontos é calculada como um carro 

andando nessas ruas, sendo que o mesmo não pode andar na diagonal, mas apenas na orientação 

vertical e horizontal. Aa distância é dada pela soma dos valores andados à direita e à esquerda, ou 

acima e abaixo no plano cartesiano entre os pontos. Já o método K-médias consiste em 

minimizar a soma dos quadrados residuais dentro de cada grupo (sendo bastante semelhante à 

Análise de Variância) com o intuito de aumentar a homogeneidade do mesmo, ao mesmo tempo 

em que busca maximizar essa soma entre os grupos, aumentando a diferença entre eles para 

agrupar os dados com base nas distâncias médias entre os pontos, esse método utiliza alguma 

forma de calcular a distância entre os pontos podendo ser utilizada a distância Euclidiana. Os três 

métodos são não-supervisionados, ou seja, não há um treinamento prévio do sistema para realizar 

a classificação, tendo apenas que ser definido o número de grupos a serem classificados, 

diferentemente de uma rede neural artificial, na qual o treinamento serve para ajustar os pesos 

para classificação não é necessária a definição do número de grupos. Tanto esses três métodos, 

quanto as análises de componentes principais foram realizados utilizando-se o suplemente Action 

Stats do Excel.  

Para classificação dos níveis de P foi utilizada a referência do boletim técnico 215 do 

IAC (Trani et al., 2015). Os índices vegetativos utilizados foram os descritos pelas equações 5 e 6 

calculados pelas imagens obtidas com o escâner, o índice da equação 5 obtido com as imagens da 

câmera fotográfica bem como os índices normalizados de R, G e B nas imagens do escâner. Os 

índices normalizados são obtidos calculando o valor da banda (RGB) dividido pela soma das três 

e são denominados como Rn, Gn e Bn. 
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4.10. Rede Neural Artificial 

Além das classificações já descritas, utilizando-se dos mesmos índices como dados de 

entrada, foi desenvolvida uma rede neural artificial (RNA) (Figura 12). Essa RNA, desenvolvida 

no software Matlab, é do tipo Multilayer Perceptron (MLP) com aprendizagem baseado no 

backpropagation. A camada intermediária possuía 10 neurônios, função de treinamento foi utilizado 

o Levenberg-Marquardt (trainlm), sendo a avaliação de desempenho nesta etapa baseado no 

quadrado médio do erro (MSE). Para o treinamento da rede foram utilizados 2/3 das amostras de 

dados, sendo que na etapa de validação da rede foram selecionadas 20 amostras aleatórias, 

distribuídas nos quatros tempos de avaliação (22, 36, 50 e 64 dias após transplantio – DAT). 

 

Figura 12. Esquema da Rede Neural Artificial 

Fonte: Própria autoria 

O algoritmo escrito no Matlab é mostrado a seguir: 

net = feedforwardnet (10); 

X = [ ]; 

T = [ ]; 

net = configure(net,X,T); 

net.trainFcn = 'trainlm'; 

net.layers{1}.transferFcn = 'logsig'; 

[net,tr] = train(net,X,T); 

resultado = net(X); 

dados = [ ]; 

out = net(dados); 

Onde as entradas X e T, são respectivamente, as amostras selecionadas para o 

treinamento e os valores de P (targets) respectivos a cada valor dos índices utilizados (X). A 

penúltima linha são os dados (amostras) a serem utilizados na validação da rede após o 

treinamento.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A variação do pH e condutividade elétrica (CE) da solução nutritiva aplicada e drenada, 

durante o período experimental é apresentada na figura 13. Em relação à CE, a mesma quando 

atingiu valor maior que 1 mS cm-1 entre o valor da solução aplicada e da drenada, orientou para o 

aumento do número de pulsos de irrigação para ocorrer maior lavagem do substrato e assim 

diminuir a CE. Isso ocorreu apenas entre os dias 05/03 a 12/03, sendo que com o aumento dos 

pulsos a condutividade elétrica voltou a estar dentro dos limites desejados. Os valores de pH 

oscilaram dentro dos limites esperados. 

 

 

 

Figura 13. pH e Condutividade elétrica (CE) da solução aplicada e drenada no período de 

05/02/2018 a 02/04/2018 

5.1. Diagnose Nutricional 

A avaliação da diagnose nutricional do minitomateiro grape não apresentou interação 

entre as doses de P2O5 e a datas de avaliação (DAT). Em relação a todos os nutrientes, 

macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg e S) e micronutrientes (B, Cu, Fe e Zn), apenas os teores de 

fósforo P e Mn variaram de acordo com as doses de P2O5 (Tabela 3), de acordo com o 

fornecimento da solução nutritiva padrão a todos os tratamentos. Apesar da significância para 

variação de Mn, em nenhuma planta foi observada clorose das folhas, característica da deficiência 

desse nutriente, não interferindo assim na análise de imagens para o fósforo.  

Aos 64 DAT, os macronutrientes mais extraídos foram na sequência N, K, Mg, Ca e P, 

apenas na dose 0% a sequência difere-se pela extração de Ca ser maior que a de Mg. Esses 

resultados são diferentes dos observados por outros autores, Purquerio et al. (2016), por 

exemplo, para dois híbridos de tomate salada, observaram que o nutriente mais extraído foi o K e 

não N. 
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Tabela 3. Diagnose nutricional no minitomateiro grape aos 22, 36, 50 e 64 dias após o 

transplantio (DAT) submetidos a doses de P2O5, macronutrientes e micronutrientes 

Dose N n.s. P* K n.s. Ca n.s. Mg n.s. S n.s. B n.s. Cu n.s. Fe n.s. Mn* Zn n.s. 

P2O5 ---------------------------------------------------- 22 DAT --------------------------------------------------- 

 ----------------------- g kg-1 ----------------------- ----------------------- mg kg-1 ----------------------- 

0 36,10 2,29 36,98 17,98 8,82 4,43 53,08 17,33 199,72 286,57 28,95 

25 36,67 3,28 31,12 16,33 8,58 5,20 48,66 18,33 193,65 218,02 35,18 

50 35,68 3,98 37,47 16,59 8,65 5,63 51,84 11,18 201,10 192,12 22,58 

75 32,66 3,96 32,58 15,55 8,08 4,77 48,42 15,70 213,35 168,95 27,25 

100 37,80 4,12 35,27 15,86 8,34 4,66 47,77 13,60 195,38 189,85 33,37 

 
---------------------------------------------------- 36 DAT ---------------------------------------------------- 

 ----------------------- g kg-1 ----------------------- ----------------------- mg kg-1 ----------------------- 

0 31,59 2,53 22,80 15,49 7,88 2,13 93,96 13,85 235,45 228,40 67,32 

25 31,59 2,20 26,96 16,20 8,99 1,74 82,67 16,30 203,00 249,60 68,72 

50 34,17 3,31 22,32 15,88 8,10 2,76 64,05 15,10 245,95 103,27 61,63 

75 32,01 3,18 29,65 14,71 7,13 2,58 71,77 12,45 212,42 115,55 58,47 

100 36,47 3,60 21,58 16,06 7,90 3,10 71,13 16,03 182,63 146,77 71,98 

 
---------------------------------------------------- 50 DAT ---------------------------------------------------- 

 ----------------------- g kg-1 ----------------------- ---------------------- mg kg-1 ----------------------- 

0 33,03 1,25 23,78 12,87 7,39 1,33 69,40 15,13 228,63 266,53 57,45 

25 34,55 2,85 20,61 12,00 6,58 2,23 60,68 13,53 191,65 129,32 31,10 

50 34,25 3,75 21,34 13,83 5,89 2,50 55,49 12,03 180,25 102,25 32,70 

75 31,98 3,66 18,16 12,87 6,50 2,79 63,49 10,10 198,13 112,80 30,27 

100 34,14 3,69 18,89 11,47 6,38 2,23 66,02 10,90 193,70 96,67 29,32 

 
---------------------------------------------------- 64 DAT ---------------------------------------------------- 

 ----------------------- g kg-1 ----------------------- ----------------------- mg kg-1 ----------------------- 

0 33,03 1,25 23,78 12,87 7,39 1,33 69,40 15,13 228,63 266,53 57,45 

25 37,41 1,19 32,97 4,67 15,59 4,68 35,57 7,01 143,06 100,63 101,40 

50 36,92 1,43 30,22 4,54 15,98 3,82 37,01 8,16 155,93 63,00 98,23 

75 33,96 1,46 30,72 3,98 16,86 4,08 33,79 8,94 129,15 78,68 93,19 

100 42,68 1,63 32,47 4,55 16,16 4,78 36,79 7,23 124,95 76,73 99,73 

 
---------------------------------------------------- Média ---------------------------------------------------- 

 ----------------------- g kg-1 ----------------------- ----------------------- mg kg-1 ----------------------- 

0 33,67 1,63 30,07 12,82 9,87 3,14 72,15 14,64 192,99 271,54 66,60 

25 35,05 2,38 27,91 12,30 9,94 3,46 56,89 13,79 182,84 174,39 59,10 

50 35,26 3,12 27,84 12,71 9,65 3,67 52,10 11,61 195,81 115,16 53,78 

75 32,65 3,07 27,78 11,78 9,64 3,55 54,37 11,80 188,26 119,00 52,30 

100 37,77 3,26 27,05 11,98 9,70 3,69 55,43 11,94 174,16 127,51 58,60 

C.V. 9,81 22,68 14,73 17,32 13,45 25,24 18,12 10,23 8,55 16,72 12,36 

n.s.: não significativo ao nível de 5% de probabilidade 

 

Na avaliação ao longo do tempo (DAT), apenas para o nitrogênio (N) não foi 

significativo, sendo que os demais nutrientes variaram ao longo do tempo (Tabela 4). 
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Tabela 4. Diagnose nutricional média do minitomateiro grape submetidos a doses de 

P2O5 aos 22, 36, 50 e 64 dias após o transplantio (DAT), macronutrientes e micronutrientes  

DAT N n.s. P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn 

 ----------------------- g kg-1 ----------------------- ----------------------- mg kg-1 ----------------------- 

22 35,78 3,53 34,69 16,46 8,49 4,94 49,95 15,23 200,64 211,10 29,47 

36 33,17 2,96 24,66 15,67 8,00 2,46 76,72 14,75 215,89 168,72 65,62 

50 33,59 3,04 20,56 12,61 6,55 2,22 63,02 12,34 198,47 141,51 36,17 

64 36,98 1,23 32,62 4,54 16,00 4,40 35,79 8,72 132,25 124,74 101,05 

n.s.: não significativo ao nível de 5% de probabilidade 

 

Os teores de macronutrientes (P, K, Ca, Mg e S) e de micronutrientes (B, Cu, Fe, Mn e 

Zn) apresentaram respostas quadráticas de variação ao longo do tempo (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Regressões ajustadas a diagnose nutricional no minitomateiro grape, 

macronutrientes e micronutrientes, avaliados ao longo do tempo (DAT), média das doses de 

P2O5 

Macronutrientes (g kg-1) R2 C.V. (%) 

P = - 0,00159x2 + 0,088177x + 2,231965 0,8952 22,68 

K = 0,028173x2 – 2,496497x + 76,484623 0,9603 29,67 

Ca = - 0,00928x2 + 0,520988x + 9,355220 0,9958 16,08 

Mg = 0,01269x2 – 0,940705x + 23,641473 0,8697 29,12 

S = 0,00595x2 – 0,524593x + 13,610171 0,9996 35,27 

Micronutrientes (mg kg-1) R2 C.V. (%) 

B = -0,07799x2 + 6,152648x - 46,669087 0,9848 10,00 

Cu = -0,00400x2 + 0,187107x + 13,079152 0,9990 18,84 

Fe = -0,20392x2 + 7,347052x + 88,495023 0,9969 16,29 

Mn = 0,03267x2 - 4,854437x + 301,853728 0,9997 12,47 

Zn = 0,03663x2 - 1,826881x + 59,923391 0,6005 18,93 

 

Quanto à regressão dos dados de fósforo da análise foliar, foi significativa a variação em 

relação aos tratamentos bem como aos dias após o transplantio. Em relação às doses como 

demonstrado na Figura 14, o R² dos dados de P em relação às doses foi de 0,9717 na média geral 

do experimento, tendo o ápice de P nas folhas com 94% da dose (que corresponde a um valor de 

3,39 g kg de P). Com o aumento das doses fornecidas observou-se na média um aumento do P 

nas folhas. O manganês (Mn) foi o micronutriente que apresentou diferença no teor foliar do 

tomateiro em relação a doses de fósforo, atingindo a menor concentração com 72% de P2O5 

(Figura 14). Pode-se destacar também o aumento no teor de Mg com o aumento de P nas folhas. 

Segundo Malavolta et al. (1997), a absorção de P sofre influência do teor de Mg disponível para a 

planta podendo ser o Mg carreador de P para dentro da mesma. 
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Figura 14. Teores de fósforo (P) e manganês (Mn) médios (DAT) na folha do tomateiro grape 

em relação às doses de P2O5 

 

Zhu et al. (2017) não verificou diferença estatística entre os valores do fósforo nas 

folhas em relação às doses desse nutriente no tomateiro da cultivar Ridgerunner. Porém, esses 

autores observaram uma diminuição desse valor em relação aos dias após o transplantio, sendo 

essa queda mais pronunciada no período entre os 30 DAT aos 60 DAT. Essa queda do valor de 

P nas folhas também foi observada neste trabalho. 

A diminuição da quantidade de P nas folhas com o passar dos dias se dá pela migração 

desse nutriente para os frutos. Fernandes e al. (1975) em um estudo clássico observaram as 

seguintes concentrações de P nas folhas com o passar do tempo: aos 40 dias havia 0,3% de P nas 

folhas (em relação à massa de matéria seca), aos 60 dias 0,32%, aos 70 dias 0,21% e nesse período 

já ocorria a aparição de flores e frutos e o fósforo nesses órgãos foi de 0,31%. Essa relação 

aumentava com o passar dos dias, chegando ao ápice aos 100 dias de idade da planta, quando nos 

frutos havia 0,34% de P e nas folhas a quantidade havia diminuído para 0,1%. 

No trabalho aqui descrito, o aparecimento dos frutos ocorreu aos 29 DAT, quando a 

planta tinha 69 dias após o plantio.  Essa data coincide com o descrito por Fernandes et al. 

(1975), e pela Figura 15 observa-se a queda do teor de P após 30 DAT, relacionada ao 

aparecimento dos frutos e uma queda mais acentuada após os 50 DAT quando ocorreu o 

amadurecimento da maioria dos frutos já desenvolvidos. Esses fatores levam a proposição de que 

para essa cultivar a análise foliar seja antecipada para os 50 DAT.  

y = -0,0002x2 + 0,0376x + 1,629
R² = 0,9717

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

0 25 50 75 100

g 
kg

-¹

Doses de P2O5 (%)

Fósforo (P)

y = 0,0314x2 -4,5098x + 269,413
R² = 0,9879

0

50

100

150

200

250

300

0 25 50 75 100

m
g 

k
g¹

Doses de P2O5 (%)

Manganês (Mn)



44 

 

Figura 15. Teor de P médio (doses de P2O5) na folha do tomateiro grape em relação aos DAT 

5.2. Biorrespostas do tomateiro grape 

O diâmetro do caule (DC) apresentou aumento com o aumento da dosagem fornecida 

de P, tendo o ápice com 84,5% da dose ideal de acordo com a regressão ajustada (Figura 16). 

Houve um crescimento linear ao longo do tempo (DAT). Nesse experimento não foi observada 

significância entre as doses fornecidas e a altura das plantas. Somente ocorreu significância para a 

regressão em relação aos DAT. A maior densidade de plantio interfere também na altura das 

plantas. Esse comportamento pode ter sido influenciado pela maior densidade de plantio, pois 

segundo Silva Junior (1992) e Streck et al. (1996), a maior densidade de plantas por metro 

quadrado pode causar maior altura de plantas devido ao aumento do comprimento dos 

internódios ocasionado pela busca mais intensa de luz. 
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Figura 16. Diâmetro do caule (DC) e altura (ALT) em relação das doses de P2O5, 

avaliado no tempo (DAT) 

.  

Pinto (2017) verificou diferença entre as doses fornecidas de fósforo e a altura das 

plantas para uma variedade de tomate cereja, sendo que a dose zero de fósforo apresentava uma 

altura de 100 cm após 120 dias do plantio. Nesse experimento com 64 DAT a média de altura das 

plantas com 0% da dose de fósforo foi de 218,75 cm. Entre as considerações a serem feitas em 

relação à essa maior altura, está a maior densidade de plantio em comparação à utilizada por 

Pinto (2017), condução da muda por maior tempo do que este autor, cultivares diferentes, bem 

como no experimento aqui dissertado haver uma quantidade de fósforo no substrato utilizado 

disponível ao desenvolvimento inicial das plantas o que não ocorreu no trabalho citado. Já em 

relação ao diâmetro do caule, o mesmo autor encontrou uma relação quadrática entre as doses 

fornecidas e o diâmetro, fato também observado no experimento aqui descrito. 

Em relação à massa fresca das folhas (MFF) houve diferença significativa na avaliação 

da regressão para as avaliações realizadas no tempo. As plantas avaliadas aos 22 DAT não 

apresentaram diferenças em relação as doses de fósforo, sendo que para as outras datas (36, 50 e 

64 DAT) adequou-se um regressão quadrática, sendo que o máximo de MFF aos 36 DAT seria 
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obtido com a dose de 89% de P2O5, aos 50 DAT com 98% de P2O5 e aos 64 DAT com 74,5% da 

dose de P2O5 (Figura 17). 

  

  

 

Figura 17. Massa fresca das folhas (MFF) do tomateiro grape aos 22, 36, 50 e 64 DAT em 

relação das doses de P2O5 

 

Ao observar o desdobramento dos DAT em cada dose (excetuando a de 0% que não foi 

obtida significância pelo teste realizado), verifica-se um crescimento linear da massa fresca das 

folhas (Figura 18). Apesar da dose 0% não ter sido significativa em relação aos DAT, observou-se 

uma redução na massa das folhas a partir dos 36 DAT (Figura 18).  Essa característica, de queda 

prematura das folhas, é apontada como uma das formas de se observar a deficiência de fósforo 

em estádios mais tardios de desenvolvimento da planta (SILVA et al., 2006). Nesses estádios, as 

manchas arroxeadas (principal sintoma da deficiência de fósforo) evoluem para necroses, o que 

diminui a capacidade fotossintética da folha e consequentemente sua morte. 
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Figura 18. Massa fresca das folhas (MFF) do tomateiro grape submetido as doses de P2O5 em 

relação aos DAT 

Quanto ao crescimento da massa das folhas ao longo do tempo, seu comportamento 

linear foi também observado por Prado et al. (2011). Esses autores realizaram amostragens da 

massa das folhas de tomateiros aos 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 e 85 DAT. Sendo que aos 65 DAT, a 

massa seca das folhas da cultivar Raísa avaliada por eles foi de aproximadamente 33,9 g, valor 

aproximado ao apurado no trabalho desta dissertação na dose de 100% de P que nesse caso foi 

de 31,8 g aos 64 DAT.  
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O valor mais baixo da massa das folhas em relação à outros trabalhos pode estar 

relacionado com a densidade de plantio do experimento. Peil et al. (2014) avaliando diferentes 

densidades de plantio com duas variedades de minitomates, observaram que o aumento da 

densidade de plantio levou à uma diminuição da matéria seca das folhas. A diminuição ocorre 

pois há maior competição por radiação solar incidente nas plantas, reduzindo a quantidade que 

cada planta intercepta devido ao sombreamento mútuo. A diminuição da radiação interceptada 

resulta em uma diminuição da taxa fotossintética individual das plantas, e assim menor 

crescimento das folhas (PAPADOPOULOS & PARARAJASINGHAM, 1997). Aos 50 DAT, o 

ápice de massa seca foi na dosagem de 65,5% e aos 64 DAT de 76,61%. 

Usando como referência a densidade de plantio aqui apresentada (4,1 plantas m-²), aos 

88 DAT, os autores citados obtiveram aproximadamente 65,6 g de matéria seca das folhas para a 

cultivar ‘Cereja vermelha’. Para a cultivar ‘Flavor Top’ a massa seca das folhas observada foi de 

aproximadamente 40 g planta-1.  

 

  

  

Figura 19. Massa seca das folhas (MSF) do tomateiro grape aos 22, 36, 50 e 64 DAT em relação 

das doses de P2O5 
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Em relação às doses, as de 25, 50, 75 e 100 também tiveram significância em relação às 

datas de realização das amostragens (Figura 20). 

 

  

  

Figura 20. Massa seca das folhas (MSF) do tomateiro grape submetido as doses de P2O5 em 

relação aos DAT 
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trabalhos em que também houve relação da dose de P fornecida e da área foliar do tomateiro. 

Silva et al. (2011) obtiveram um acréscimo teórico em área foliar do tomateiro de 4,16 cm² por 

planta para cada kg ha-1 de P2O5 aplicado no solo. Lowe (2007) também observou redução na 

área foliar de mudas de tomate quando as mesmas eram submetidas a um tratamento com 

ausência de fósforo. 

 

  

Figura 21. Área foliar (AF) em relação das doses de P2O5 e avaliações no tempo (DAT) 
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Figura 22. Massa fresca do caule (MFC) e massa seca do caule (MSC) médios (DAT) em relação 

das doses de P2O5  

 

O número de frutos por parcela (NFT) em relação à dose apresentou um 

comportamento quadrático tendo o ápice no ponto correspondente à dose de 89% (Figura 23). 
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Figura 23. Número de frutos de tomate (NFT), massa fresca de frutos de tomate (MFFT), 

massa seca dos frutos de tomate (MSFT) em relação das doses de P2O5 e avaliações no tempo 

(DAT) 

Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si pelo teste F ao nível de 5% de probabilidade 
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Figura 24. Massa fresca das raízes (MFR) e massa seca das raízes (MSR) em relação das doses 

de P2O5 e avaliações no tempo (DAT) 
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de P no início de seu desenvolvimento menor era o crescimento das raízes. Por outro lado, se a 

planta recebia P no início do desenvolvimento e tinha seu fornecimento retirado mais à frente no 

tempo isso não ocorria. Demonstrando assim, a importância do P no desenvolvimento inicial das 

raízes nas plantas. 

5.3. Análise de clorofila 

O valor apurado de clorofila a, b e total também foi significativo na variação em relação 

às doses bem como com o passar dos dias após o transplantio tendo o valor máximo de clorofila 

a em 76,21%, de clorofila b em 82,8% e da clorofila total em 78,95% da dose fornecida (Figura 

25).  

 

Figura 25. Índices relativos de clorofila (a, b e total) médios (DAT) em relação das doses de 

P2O5  
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Mascarenhas (2014), uma maior disponibilidade de N e Mg favorecem a produção de clorofila, o 

que explicaria essa diferença.  

 

Figura 26. Índices relativos de clorofila (a, b e total) médios (P2O5) em relação as datas de 

avaliação (DAT)  
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como a massa das folhas, leva a uma redução de produção, tanto no número de frutos bem como 

na massa total dos mesmos (valores negativos das cargas canônicas).  

 

Tabela 6. Correlação de Pearson entre as biorrespostas do tomateiro grape 

Variáveis* AF DC ALT MFC MSC MFF MSF MFR MSR 

AF 1 0,543 0,155 0,414 0,318 0,443 0,360 0,315 0,244 

DC 0,543 1 0,070 0,653 0,516 0,631 0,639 0,580 0,525 

ALT 0,155 0,070 1 0,405 0,304 0,183 0,143 -0,032 -0,012 

MFC 0,414 0,653 0,405 1 0,863 0,910 0,812 0,682 0,552 

MSC 0,318 0,516 0,304 0,863 1 0,850 0,791 0,711 0,612 

MFF 0,443 0,631 0,183 0,910 0,850 1 0,892 0,728 0,603 

MSF 0,360 0,639 0,143 0,812 0,791 0,892 1 0,696 0,584 

MFR 0,315 0,580 -0,032 0,682 0,711 0,728 0,696 1 0,918 

MSR 0,244 0,525 -0,012 0,552 0,612 0,603 0,584 0,918 1 

NFT 0,395 0,669 0,026 0,791 0,764 0,823 0,729 0,699 0,603 

MFFT 0,378 0,663 0,071 0,796 0,771 0,794 0,700 0,637 0,527 

MSFT 0,356 0,620 0,061 0,771 0,762 0,780 0,699 0,684 0,594 

          
* AF: área foliar; DC: diâmetro do caule; ALT: altura da planta; MFC: massa fresca do caule; MSC: massa seca do caule; MFF: 
massa fresca das folhas; MSC: massa seca das folhas; MFR: massa fresca das raízes; MSR: massa seca das raízes; NFT: número de 
frutos de tomate; MFFT: massa fresca dos frutos de tomate; MSFT: massa seca dos frutos do tomate.  

 

Tabela 7. Cargas canônicas do primeiro par canônico 

AF -0,473 
 

NFT -0,954 

DC -0,766 
 

MFFT -0,949 

ALT -0,036 
 

MSFT -0,907 

MFC -0,892 
 

  

MSC -0,856 
   MFF -0,917 
   MSF -0,800 
   MFR -0,708 
   MSR -0,585 
   * AF: área foliar; DC: diâmetro do caule; ALT: altura da planta; MFC: massa fresca do caule; MSC: massa seca do caule; MFF: 

massa fresca das folhas; MSC: massa seca das folhas; MFR: massa fresca das raízes; MSR: massa seca das raízes; NFT: número de 
frutos de tomate; MFFT: massa fresca dos frutos de tomate; MSFT: massa seca dos frutos do tomate.  

 

Os fatores que exercem maior contribuição para a redução de produção (ou 

inversamente contribuem no aumento), é a massa fresca do caule e das folhas. O número de 

frutos, bem como a massa fresca dos mesmos, são mais afetados na relação com as características 

de desenvolvimento das plantas. É interessante observar que, apesar da raiz exercer importante 

papel no desenvolvimento inicial dos tomateiros, uma menor formação do caule e das folhas é 

que acaba por afetar mais a produtividade. Um menor tamanho das plantas também afeta 

negativamente a produtividade dos tomates, porém essa influência da altura é menor do que os 
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demais fatores analisados. Coimbra et. al (2000) observaram um comportamento contrário em 

feijoeiro, onde também através de uma análise por correlação canônica, obteve que com o 

aumento de altura das plantas ocorria uma menor quantidade de grãos por planta. 

Em relação à área foliar, esse parâmetro apresentou uma alta correlação de Pearson com 

o índice Gn_abaxial (0,936). Muito maior do que os demais parâmetros avaliados na relação com 

quaisquer dos índices. Devido à isso, a área foliar pôde ser calculada diretamente utilizando-se 

apenas do índice citado, produzindo o mesmo uma classificação adequada da área. Bem como, 

usando a regressão dos dados do índice Gn_abaxial em relação à Área Foliar, com a equação da 

reta (Figura 27) foi possível prever a área foliar da folha utilizando-se o valor do índice como 

entrada. 

 

Figura 27. Dispersão dos dados do índice Gn_abaxial relacionados a área foliar  

 

Essa alta correlação do índice com a área deve-se à maneira de captação das imagens. 

No escâner a imagem foi obtida com um fundo branco, o que aumenta o contraste entre a folha 

e o fundo. No caso do índice Gn, apura-se a quantidade da cor verde refletida em relação aos 

demais componentes do sistema RGB, assim é um índice que apura essencialmente a quantidade 

de cor verde da folha. Por isso, essa sensibilidade maior em correlacionar com a área da folha. 

Porém, o índice utilizando-se a parte abaxial da folha teve correlação ainda maior do que 

utilizando-se a adaxial da mesma: 0,93 contra 0,91. Comparando a forma de obtenção das 

imagens, a utilização das imagens obtidas através do escâner tiverem melhor relação com a área 

foliar do que os obtidos com a câmera. Sendo que no segundo caso, a correlação entre o índice e 

a área ficou abaixo de 0,7. Novamente, o fundo da imagem pode explicar essa diferença, pois no 

y = 331353x2 - 210732x + 33408
R² = 0,8802

0

50

100

150

200

250

0,336 0,338 0,34 0,342 0,344 0,346 0,348 0,35

Á
re

a 
F

o
lia

r 
(c

m
²)

Indice Vegetativo (Gn_abaxial)



58 

caso da câmera o fundo utilizado foi um feltro de cor rosa e não um fundo branco como no caso 

do escâner. 

5.5. Status de P pela Análise de Imagens 

Para refinar e diminuir o número de índices selecionados na avaliação da taxa de P nas 

folhas foi realizada a análise de componentes principais (ACP). Pela ACP, os dois componentes 

principais explicam 96,45% dos dados. No primeiro componente os maiores autovetores foram: 

ICVE_adaxial (0,69) e ICVE_abaxial (0,66). Já no segundo componente: Bn_adaxial (-0,51) e 

Bn_abaxial (-0,5). Em ambos os casos, novamente os índices calculados com imagens escaneadas 

foram melhores do que com a câmera. O maior controle nos fatores de variação (luz, 

proximidade entre outros) das imagens utilizando-se o escâner podem explicar essas diferenças. 

Os valores positivos do índice ICVE podem estar relacionados com a variação de P na 

planta. Uma planta com menor quantidade de P, com deficiência, apresenta um escurecimento 

das folhas. Como descrito por Karcher e Richardson (2003), o ICVE, quanto maior seu valor 

mais escuro é o tom de verde medido por esse índice. Os valores maiores dos autovetores 

indicam maior relação entre o índice e o conjunto de dados analisados, o que pode demonstrar 

que a variação de P foi sensível ao escurecimento das folhas.  

Já em relação ao índice Bn, o mesmo mede a quantidade da banda azul refletida pelas 

folhas em relação ao total do RGB. O valor negativo de Bn observado no segundo componente 

principal, pode ser explicado com a diminuição da quantidade de P. Uma redução do valor desse 

nutriente nas folhas, leva à um arroxeamento das mesmas. A cor roxa possui em sua composição 

maior valor de B refletido, o que explicaria que quando o valor de P está adequado ocorreria 

diminuição do valor do índice Bn e vice-versa. No entanto, convém destacar que outros fatores 

podem alterar a cor das folhas, como por exemplo mudanças de temperatura.  Por isso, para a 

avaliação das imagens é necessário informações do histórico das condições de cultivo, a fim de 

eliminar esses fatores na avaliação nutricional por imagens 

Com esses índices e utilizando-se dos métodos de classificação descritos, foram obtidas 

diferentes taxas de classificação para as categorias desejadas. As categorias estabelecidas são 

demonstradas na tabela 8, de acordo com o boletim 215 (TRANI et al., 2015). 

Tabela 8. Categorias de classificação dos parâmetros  

 P (g kg-1) 

Categoria I < 4 

Categoria II 4 - 8 

Fonte: Trani et al., 2015 
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Em relação aos métodos, as taxas de acerto em relação aos métodos são descritos na 

tabela 9. 

Tabela 9. Taxa de acerto (%) dos métodos de classificação 

 P 

Euclidiana 61,25 

Manhattan 61,25 

K-Médias 48,25 

  

Quando se utiliza a distância Manhattan (Figura 26), o efeito de uma grande diferença 

entre uma das dimensões de um elemento é minimizado, já que a mesma não é elevada ao 

quadrado, por isso seu desempenho pode ser melhor em relação à distância euclidiana. Silva & 

Cintra (2015) comparando diferentes métodos de reconhecimento de rostos em imagens 

observaram melhor desempenho quando utilizando a distância Manhattan em relação à 

Euclidiana. Diniz, Silva e Alencar (2016) também em um trabalho de reconhecimento facial 

analisaram que a distância Manhanttan obteve maior acurácia sobre a euclidiana, porém ambas 

tiveram desempenho menos eficaz em relação à distância euclidiana normalizada. Johnson e 

Wichern (1988) recomendam que para um número grande de dados a serem analisados seja 

utilizado o método k-médias.  

Em relação às taxas de acerto das classificações, os resultados com esses índices ficaram 

abaixo de 70% de acerto, seria necessário então a realização de outros métodos de classificação 

mais precisos. Como comparação, Liu et al. (2010) construíram diversas redes neurais artificiais 

utilizando quatro índices espectrais como estrutura de entrada para estimar a concentração de 

clorofila em arroz (Oryza sativa), sendo que a melhor correlação obtida por eles foi de 90,1%. Já 

Vesali et al. (2015) analisando uma rede neural para determinar a quantidade de clorofila em 

folhas de milho obteve um R² de 0,82 entre os dados da rede e os valores de clorofila na folha. 
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Figura 28. Dendograma da classificação dos grupos para o valor de P nas folhas do 

minomateiro grape através da distância Manhattan 

 

Portanto, com esses quatro índices escolhidos procedeu-se ao treinamento da rede 

neural desenvolvida. Utilizando-se de 2/3 (53) das 80 amostras, a rede obteve uma taxa de acerto 

de 80,77% no treinamento, essa taxa sendo obtida após 10 interações do sistema com uma 

performance de 0,24 (Erro quadrático médio). Nessa fase, a taxa de acertos passou a ser maior 

com os dados obtidos após os 36 DAT. Isso indica que uma análise das folhas a partir desse 

período de desenvolvimento da planta já satisfaria a classificação de P nas folhas. A taxa de acerto 

aos 22 DAT foi de 69%, enquanto aos 36 DAT foi de 76,9, mesmo valor obtido aos 50 DAT. 

Para validação da rede, foram selecionadas 20 amostras entre as 27 restantes. Nessa fase 

a taxa de acertos foi de 90% para classificar nas categorias desejadas, com uma performance de 

1,45 (EQM). Ayala-Silva e Beyl (2002) utilizando as reflectâncias das folhas nos comprimentos de 

onda de 401 nm (violeta) e 770 nm (vermelho) como a camada de entrada e as concentrações 

quantificadas de nutrientes de cada elemento como a camada de saída de uma RNA, obtiveram as 

seguintes taxas de acerto: 90,9% para N, 100% para P, 90% para K e 100% para Ca. Yanli et al. 

(2015) utilizando imagens hiperspectrais obtiveram melhor resultado para predição da taxa de 

fósforo quando utilizaram a parte adaxial das folhas de laranjeira. 



61 
 

 

Figura 29. Valores de P determinados em laboratório (P lab) e os preditos pela RNA 

 

Os valores de P nas folhas previsto pela RNA em relação aos valores reais (Figura 27) 

apresentou um erro percentil médio na fase de validação da rede de 64,3%, ou seja, o valor de 

saída da rede tinha um acréscimo ou decréscimo de 64,3% de seu valor real. Como exemplo, se o 

valor real de P era de 1 g kg-1, o valor de saída da rede foi em média, 1,63 ou 0,37 g kg-1. Isso em 

média, na figura 30 é demonstrado a variação do erro percentil em cada amostra utilizada na 

validação da rede. Entre essas amostras o erro variou de 6% a 413%. Das 20 amostras, quatro 

tiveram erros com uma variação em relação ao valor real acima de 100%, três entre 50 e 100% e 

13 abaixo de 50% (sendo que seis tiveram variação abaixo de 6%). Um número maior de 

amostras para a fase de treinamento da rede pode contribuir em uma diminuição do erro em 

relação ao valor real. 

 

Figura 30. Erro percentil dos valores de saída da RNA em relação aos valores de P 
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Pela tabela 10 nota-se que os 10% de erro da RNA foram em amostras classificadas em 

uma categoria abaixo da real. Ou seja, se considerarmos a categoria II como a faixa ideal de 

nutrientes, os dois resultados foram falsos positivos para nutrição deficiente. Não houve 

ocorrência de falso negativo, o mesmo ocorrendo na fase de treinamento da rede, apontar como 

dentro da categoria II uma amostra da categoria I. Quando utilizada a classificação pelos métodos 

de agrupamento os falsos positivos foram de: 17,5% para a distância Euclidiana e Manhattan e de 

15% para K-média. Porém, para falsos negativos as taxas foram maiores, de 21,25% para 

Euclidiana e Manhattan, bem como de 36,25% para K-média. Os erros de falso negativo são 

piores para a classificação, pois nesse caso classifica-se como dentro da faixa ideal um valor que 

não se encontra ideal. 

Tabela 10. Teores de fósforo (P) nas folhas de minitomateiro grape, categoria pelo IAC 

e categoria pela rede neural artificial (RNA).  

Amostra 
P 

(g kg-1) 
Categoria 

IAC 
Categoria 

RNA  
ICVE* 
Adaxial 

ICVE* 
Abaxial 

Bn* 

Adaxial 
Bn* 

Abaxial 

A2 2,44 I I 0,08050 0,06200 0,320362 0,318809 

A4 2,09 I I 0,06725 0,06025 0,321560 0,320124 

A8 3,22 I I 0,06725 0,06450 0,321390 0,319651 

A10 4,12 II I 0,06100 0,06125 0,318839 0,318476 

A14 4,69 II I 0,06733 0,06125 0,317137 0,317104 

A34 3,87 I I 0,06900 0,06967 0,329427 0,327709 

A32 3,67 I I 0,06950 0,06675 0,324710 0,323211 

A30 3,09 I I 0,06982 0,06625 0,329028 0,327407 

A28 1,63 I I 0,07175 0,06275 0,324751 0,322915 

A22 1,47 I I 0,06225 0,05250 0,330660 0,330256 

A42 1,55 I I 0,04800 0,04400 0,326060 0,325263 

A54 3,09 I I 0,08175 0,08075 0,325210 0,323524 

A52 3,69 I I 0,04800 0,04700 0,325773 0,325553 

A48 3,71 I I 0,05950 0,05450 0,325914 0,325358 

A50 3,49 I I 0,05300 0,04550 0,326633 0,325899 

A62 0,51 I I 0,04025 0,04115 0,324280 0,324438 

A66 1,21 I I 0,04060 0,03805 0,327338 0,326734 

A72 1,30 I I 0,02963 0,02343 0,328255 0,327533 

A70 1,55 I I 0,03225 0,02925 0,327459 0,327119 

A74 1,32 I I 0,05647 0,04897 0,326464 0,325427 
* Índices vegetativos: ICVE = índice de cor verde escuro; Bn - índice normalizado B (blue=azul)  

 

Quanto às faixas de cada categoria de classificação, para a cultivar de minitomate grape 

aqui estudada propõe-se uma nova faixa de classificação. Como pela análise canônica, a massa 

fresca de folhas e caule apresentaram maior relação com a produção dos frutos, para esses 
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parâmetros a dose ideal de P2O5 foi de 82,18 e 84,61% respectivamente e para o número de 

frutos produzido foi de 89,09%, esses valores das doses correspondem à uma faixa de P na folha 

que vai de 3,36 a 3,39 g kg-1.  Ou seja, essa faixa de P garantiu um desenvolvimento ótimo dos 

órgãos da planta que mais se relacionaram com a produção de frutos. Com isso, propõe-se que a 

faixa a ser considerada de P nas folhas não seja, como citado na literatura, de 0-4 e 4-8, mas sim 

como valores menores que 3,3 e maiores que o mesmo, sendo os valores maiores aqueles 

considerados ideais.  

Com essas novas categorias, os dados obtidos com a RNA passaram a ter uma taxa de 

60% de acertos nas categorias, 30% de erros do tipo falso negativo (classificando como categoria 

II um dado que seria categoria I) e 10% de falso positivo. A diminuição da taxa de acerto da rede 

deve-se à forma de treinamento da mesma, bem como da quantidade de amostras 

disponibilizadas. Quanto à forma, para treinar (bem como depois para validar a mesma) a saída 

da rede não era a categoria desejada e sim o valor de P que depois foi categorizado. Ao não se 

definir uma categoria e sim obter-se uma previsão do valor de P deixa-se em aberto uma maior 

variação dos dados. Porém, essa decisão foi tomada para que se testasse a sensibilidade da rede 

em prever o valor de P na folha. Nesse quesito, verificou-se que para atingir o objetivo de prever 

o valor de P, uma quantidade maior de amostras na fase de treinamento pode aumentar a 

sensibilidade da rede em prever o valor de P. 

Ao mudar o valor das faixas a serem categorizadas, o erro de algumas amostras (valor de 

P na saída da rede em relação ao valor real de P) foi superior à diferença da nova categorização, o 

que explica o aumento na quantidade de amostras de uma categoria que foram classificadas como 

de outra.  
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6. CONCLUSÕES 

A dose de 100% de P2O5 utilizada no experimento foi capaz de suprir as necessidades 

nutricionais da planta, e a subdoses permitiram obter imagens que se relacionaram com diferentes 

teores de P na folha do minitomateiro grape estudado. Não houve variação significativa na 

diagnose nutricional do minitomateiro para os demais nutrientes fornecidos via solução nutritiva. 

A análise do desenvolvimento da planta (biorrespostas) permitiu concluir que a dose 

100% de P2O5 utilizada no experimento foi suficiente para suprir a demanda nutricional do 

minitomateiro. E, verificou-se que na dosagem de 100% de P2O5 o teor de P nas folhas aos 64 

DAT ficou abaixo de 4,0 g kg-1, sendo sugerida nova classificação de teores adequado de P na 

folha para a cultivar de minitomateiro grape estudada. 

Aos 64 dias após o transplantio (DAT) foi observada a maior queda nos teores de 

fósforo nas folhas (ocasião da colheita do primeiro fruto maduro), com menores diferenças 

foliares em relação a doses de P2O5 fornecidas pela solução nutritiva. Propõe-se, para a cultivar 

estudada, que a diagnose foliar seja feita em torno dos 50 DAT com os frutos ainda não 

maduros.  

Os índices vegetativos obtidos pela análise de imagem e selecionados pela análise de 

componentes principais (ICVE e Bn, tanto da parte abaxial quanto adaxial) podem ser utilizados 

para estimar a diagnose foliar de P na cultivar de minitomate grape. A avaliação dos índices 

vegetativos indicou que a obtenção de imagens com o escâner é mais adequado do que com a 

câmera fotográfica. 

A rede neural, quando utilizados os valores de referência da literatura para classificação, 

possibilitou a taxa de acerto de 90%.  
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