


NCD de Infestantes em Tomate - 58 

molhos prontos e pré-preparados, ·catchups, sucos, etc.). Em 2009, 
a produção mundial de tomate para processamento foi de 39 
bilhões de toneladas (Tomatoland, 201 O). Brasil e Portugal são dois 
produtores com relevância em nível mundial, situando-se entre o 6º 
e 7º lugar no ranking de produtores, tendo em 2009 produzido 1,2 e 
1,4 milhões de toneladàs, respectivamente (Tomatoland, 201 O; 
IFAP, 201 O). A área ocupada pela cultura nesse ano foi de 17 e 16 
mil ha (ABCSEM, 2010; IFAP, 2010), o que se traduz numa 
produtividade média de 70 e 85 t/ha, respectivamente, no Brasil e 
em Portugal. 

A produção portuguesa de tomate se concentra nas regiões 
do Sul. Em Portugal, merece especial destaque o fato de se ter 
verificado uma redução drástica no número de produtores, que 
passou de 5850, em 1996, para apenas 592, em 2009 (IFAP, 2010). 
Essa redução no número de produtores resultou do fato do preço do 
tomate ter decrescido e de terem aumentado os custos dos fatores 
de produção. Neste momento, ·encontram-se em atividade apenas 
os agricultores que dominam melhor as tecnologias disponíveis e, 
simultaneamente, têm disponibilidade financeira para custear uma"' 
lavoura que é, seguramente, a cultura agro-industrial extensiva com 
maiores custos de produção em Portugal. Em 2009, os custos de 
produção situavam-s_e ao redor de 18.000 reais por hectare, sendo 
a tonelada paga urri pouco abaixo dos 2ÕO reais. Assumindo-se 
uma produtividade média de 85 t/ha, a renda bruta do agricultor 
totaliza 17.000 reais. Portanto, abaixo do custo de produção. 

Duas notas importantes a acrescentar. Primeira, refere-se ao 
fato de a cultura na União Européia ser subsidiada, tendo, em 2009, 
sido distribuído aos produtores portugueses 82,5 milhões de reais 
(aproximadamente R$ 5.100,00/ha) (IFAP, 201 O). A outra nota diz 
respeito ao destino dado ao produto transformado, verificando-se 
que 95% do tomate transformado em Portugal tem como destino a 
exportação. Em Portugal, existem 1 O unidades industriais, as quais 
empregam 5500 trabalhadores e geram um valor da ordem dos 
362,5 milhões de reais. Desse montante produzido, cerca de 340 
milhões de reais resultam de exportações (IFAP, 201 O). 

Convém salientar que, no Brasil e em Portugal, a 
produtividade média aumentou muito nas últimas duas décadas. De 
fato, no início da década de 1990 registrou-se produtividades 
médias da ordem de 35 t/ha em ambos os países. Atualmente, 
Portugal destaca-se mundialmente como o país de maior 
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produtividade da cultura do tomate. Em ambos os países, o 
aumento de produtividade resu ltou de alterações técnicas, 
destacando-se a adoção de variedades híbridas mais produtivas, 
alterações nos métodos de rega e distribuição da água ao longo do 
ciclo da cultura, assim como na fertilização, tratamentos 
fitossanitários, gestão das plantas daninhas, etc. 

A produção brasileira para processamento fa2;-se sobretudo 
nos estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. E de sublinhar 
que há diferenças nas produtividades nos diferer.ites estados 
brasileiros, encontrando-se no topo o estado de Goiás, onde a 
produtividade atinge as 87,5 t/ha (Portal do Agronegócio Goiano, 
201 O). A produção brasileira é absorvida predominantemente pelo 
mercado interno. A cadeia produtiva do tomate (in natura e 
processado), no Brasil, movimenta mais de R$ 2 bilhões, 
empregando aproximadamente 300 mil pessoas só no tomate de 
mesa (ABCSEM, 201 O). 

Valor nutricional 
O tomate é um fruto com baixo valor energético, uma vez 

que é constituído majoritariamente por água (94%), e tem baixo teor 
de carboidratos. Relativamente às vitaminas e minerais, o tomate é 
uma fonte de vitamina C, ácido fálico, potássio e magnésio (Porto & 
Oliveira, 2006). 

Este fruto tem elevado conteúdo de carotenos, 
principalmente o licopeno. O licopeno é um pigmento com 
propriedades antioxidantes e protege as células e outras estruturas, 
como o DNA, das agressões provocadas pelos radicais livres. Desta 
forma, o licopeno ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares 
e de alguns tipos de câncer. 

Todas as propriedades nutricionais e terapêuticas 
(nutracêuticas}.,do 1omate que lhe ~ão associadas fazem com que 
este fruto e os "'seus derivados sejam considerados imprescindíveis 
para uma alimentação saudável. 

8.2 - O impacto das infestantes na produção ~- na qualidade do 
tomate de indústria._1 

I 
Flora infestante da cultura do tomateiro 

A flora presente na cultura do tomateiro difere de uma zona 
de produção para outra (Portugal et ai., 2000), mas, à semelhança 
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das outras culturas, existe um conjunto de espécies, normalmente 
pequeno (1 O a 20 taxa), que está sempre presente em virtude das 
condições ecológicas da cultura serem favoráveis à sua emergência 
e ao seu desenvolvimento. No caso do tomate, apontam-se os 
seguintes taxa como estando associados à cultura: Amaranthus 
spp.; Chenopodium a/bum L.; Convolvulus arvensis L.; Cynodon 
dactyon (L.) Pers.; Digitaria sanguinalis (L.) Scop.; Echinochloa 
crus-galli (L.) P. Beauv.; · Polygonum aviculare L. ; Portu!aca 
oleracea L.; Solanum nigrum L.; e Sonchus spp. 

A gestão (manejo) das infestantes na cultura é feita quase 
exclusivamente com herbicidas de aplicação em pré e pós
emergência, verificando-se, salvo raras exceções, que, desde que 
aplicados em tempo oportuno e nas doses recomendadas, a cultura 
desenvolve o seu ciclo quase isenta de plantas daninhas. Apesar 
disso, a espécie Solanum nigrum L. ( S. americanum Mill) -
conhecida pelo nome popular de maria-pretinha no Brasil e erva
moira em Portugal - encontra na cultura o seu ótimo ecológico, 
estando amplamente disseminada no Brasil e em Port4gal (Lorenzi, 
1991; Fernandes, 1995). Essa espécie causa grandes preocupações 
aos produtores por três razões: (1) é a espécie mais frequente na 
cultura, pois é dotada de uma enorme plasticidade ecológica; (2) é 
aquela cujo controle químico é mais difícil, uma vez que pertence à 
mesma família botânica (Solanaceae) da cÚltura; (3) é uma espécie 
muito competitiva, podendo causar perdas de produção 
consideráveis. 

Solanum americanum vs. tomateiro: efeito na produtividade 
Devido a capacidade competitiva do S. americanum, têm-se 

realizado ao longo dos anos vários estudos, conduzidos na França 
(Abd Elfatah, 1987, Brânthome et ai., 1987; Caussanel, 1989; 
Caussanel et ai. 1990; Maillet & Abd Elfatah, 1983; Houvet, 1.988), 
na Itália (Domato & Montemurro, 1986), no Canadá (Weaver et ai., 
1987), na Espanha (González-Ponce et ai., 1995, 1996; Suso et 
al.1999) e em Portugal (Fernandes; 1995, 2003), os quais serão 
sucintamente apresentados neste capítulo. 

Os estudos realizados para avaliar a interação da maria
pretinha com o tomateiro mostram que a infestante é muito 
competitiva em relação à água, aos nutrientes e à luz, com 
consequências no crescimento e desenvolvimento da cultura. Em 
estudos comparados entre a cultura e a infestante verificou-se que: 
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(1) as duas espécies têm a mesma eficácia na utilização da 
água; 

(2) são ambas exigentes em nitrogênio e potássio; . 
(3) a eficácia na utilização dos nutrientes parece ser maior na 

erva-moira; 
(4) a taxa de crescimento na fase inicial, quer da parte aérea 

quer da parte subterrânea, é maior na erva-moira; 
(5) a erva-moira investe no número de folhas e alongamento do 

caule; 
(6) o tomateiro•investe mais na superfície foliar e na bioma_ssa; 
(7) a infestante compete muito fortemente pela luz, r~~uzindo a 

radiação fotossintética ativa disponível para as plantas vIzInhas, no 
caso das emergências serem simultâneas; 

(8) quando a emergência da infestante ocorre e a cultura se 
encontra na fase da floração, a espécie não se mostra 
particularmente competitiva em relação à cultura, não constituindo 
problema para esta. 

Devido a grande competitividade entre maria-pretinha e o 
tomateiro, verificou-se que: 
(1) quando a ~ultura foi realizada no sistema de ~ementeira di~eta, 

apenas 20 plantas de erva-moira num metro linear conduz1rari: 
a 95% de perdas de produção. Por outro lado, quando foi 
utilizado o sistema transplantado, a mesma densidade dessa 
infestante causou perdas de 30% e 60%, em dois ensaios 
distintos; 

(2) o período crítico decorre a partir do início da floração, 
independentemente do nível de infestação; 

(3) a densidade crítica variou em dois ensaios diferentes, sendo 
próxima de zero plantas por metro quadrado, num caso, tendo
se constatado que 0,8 plan1iíls de erva-moira num metro 
quadrado eJonduziram a perdas \ie rendimento da ordem dos 
20%. E rfoutro caso, a densidade crítica teria um valor 
compreendido entre 0,8 e 3,2 plantas de erva-moira por metro 
quadrado; 

(4) as emergências tardias da infestante não tên: !nflu~nc~a no 
rendimento da cu~tura, havendo, no entanto, preiuIzos 1ndIretos 
que deverão ser levados em conta, destacando-se: (a) 
dificuldades na colheita; (b) risco ·de ser veículo de doenças e 
(c) aumento do banco de sementes; 
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(5) a queda do rendimento de tomate é diretamente proporcional à 
densidade de erva-moira. 

l 
Determinação do NCD 

Para o cálculo do nível crítico de dano para a combinação 
cultura x S. americanum sugere-se a adoção dos valores b, que 
foram determinados para as três formas de como a cultura pode ser 
implantada no campo: sementeira direta, transplante em raiz nua e 
transplante em vaso; e para diferentes períodos de competição (até 
ao início da floração; até à floração; até à colheita) (Tabela 8.1 ). 

Tabela 8.1 - Valor de b a aplicar na determinação do NDE em função 
do tempo de competição, em três modos de implantação 
do tomateiro. 

_ Período Declividade Teto de 
lmplantaçao da de competição ( b)* produtividade 
cultura 

Raiz nua 

Raiz protegida 

Semeadura direta 

Início da floração 
Floração 
Colheita 
Início da floração 
Floração 
Colheita 
Início da floração 
Floração 
Frutificação 
Colheita 

3,04 
3,47 
4,00 
6,56 
7,14 
8,34 ·, 
3,65 
10,79 
17,95 
23,02 

76.150 kg/há 

104.500 kg/ha 

92. 700 kg/há 

* Ver Capítulo 3 para detalhes e e(1uações. Os valores de b aqui expressos estão em %. 

O parâmetro b indica o impacto de cada planta de S. 
americaum na perda de rendimento de frutos do tomateiro. Assim, 
quando a cultura foi implantada no sistema de raiz nua, houve 3% 
de perda de .produção quando a cultura conviveu com cada planta 
daninha da semeadura até a floração. Mas, esta perda foi da ordem 
de 4% quando a cultura conviveu com cada planta daninha da 
semeadura até a colheita. 

Assim, os valores do parâmetro b indicam três aspectos 
importantes: a) que as perdas de produção aumentam com a 
densidade da infestante; b) estas perdas são mais acentuadas com 
o aumento do período de convivência; c) as perdas são maiores 
quando a cultura é semeada do que quando é transplantada. 
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A diferença de perdas de produção verificada entre os 
modos de implantação da cultura deve-se ao distinto estado de 
desenvolvimento da cultura quando ocorre a emergência da 
infestante nas três situações, sendo a competitividade da infestante 
maior quando a emergência das duas espécies acontece 
simultaneamente ou com pouca diferença de dias, o que se verifica 
quando a cultura é semeada. 

Atendendo à agressividade da espécie estudada é de se 
esperar que os níveis de infestação admissíveis sejam sempre 
baixos, sobretudo quando o tempo de competição é maior e quando 
a cultura é semeada. 

Determinação do Nível de Tolerância 
É do conhecimento geral que quanto maior for o número de 

variáveis explicativas para determinado fenômeno, neste caso a 
perda de produtividade, melhor se explicam os resultados obtidos. 
Tendo em consideração, como se verificou no Capítulo 2, que a 
densidade e o tempo de competição são dois fatores que 
contribuem significativamente para as perdas de produção, 
Fernandes (2003) aplicou aos ensaios de competição entre erva
moira e tomate um modelo múltiplo não linear, com duas variáveis 
independentes: a densidade (d) e o número de dias de competição 
(t). A variável dependente (Y) corresponde à percentagem das 
perdas do , rend imento devido à densidade e ao período de 
competição. 

Quando a cultura do tomate foi estabelecida no sistema de 
semeadura direta, aumentam as perdas de produção com o 
incremento dos dois fatores, densidade e o período de competição 
(Figura 8.1 ). O método utilizado nesse trabalho tem o benefício de 
se poder identificar a combinaç'ã{) de densidade e época de 
infestação no rendimE!nto da cultura.1'.ssim, pode-se calcular o nível 
de tolerância (P'ortugal & Vida!, 2009) (Capítulo 2). O cálculo do 
nível de tolerância depende, tal como o do NDE, da produtividade, 
do preço da cultura e do custo do método de controle adotado. Na 
Figura 8.2 (obtida da base da Figura 8.1 ), a curva traçada de preto 
corresponde ao NT .calculado, no caso 2,9%; a faixa em cinza 
corresponde às densidades e aos períodos em que a cultura deve 
estar isenta da infestante. 
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Figura 8.1 - Representação do modelo múltiplo não linear das perdas de 
produção do tomateiro (Y) em função da densidade de 
So/anum americanum (d) e do número de dias de 
convivência (t). 
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Figura 8.2 - Nível de tolerância (NT) de Solanum americanum na cultura 
do tomateiro, expresso pela relação entre a densidade da 
infestante e o período de convivência entre planta daninha e 
cultivada, a partir da emergência de ambas (ver base da 
Figura 8.1). 

Chama-se a atenção que com o NT, nesse tipo de 
representação, não há uma densidade a partir da qual a cu ltura 
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deve estar isenta de infestantes, mas há densidades que são 
permitidas até um determinado número de dias de convivência em 
comum. 

No caso apresentado (Figura 8.2), podem permanecer até o 
início da floração (45 dias) 2 plantas/m2 de erva-moira. Mas, o valor 
se reduz para cerca de 0,5 planta/m2 quando se atinge a floração (± 
60 dias). É ainda relevante verificar, na mesma Figura (8.2), que na 
parte final do ciclo da cultura já se tolera a presença da infestante, 
ainda que numa densidade baixa. 

Aparentemente há um conflito desses resultados com 
aqueles tradicionalmente aceites na literatura e apresentados nos 
itens 1 ao 5 das páginas 61 e 62. A Figura 8.2 representa uma 
desconstrução do conceito de que o período crítico e de que a 
densidade crítica são valores fixos e independentes. Isso porque a 
Figura 8.2 indica que o período crítico não é fixo, mas varia com a 
densidade de infestação (ver outra prova disso no Capítulo 5). Além 
disso, na Figura 8.2, pode-se concluir que não há uma densidade 
crítica fixa, uma vez que depende do período de competição. 

Esses aspectos representam um dos maiores benefícios do 
modelo múltiplo, sendo a Figura 8.2 a ilustração desse modelo, 
ainda que não a 3 dimensões, mas num plano. Ao invés de 
considerar a densidade de infestantes e os períodos de convivência 
isoladamente, e como valores fixos, a Figura 8.2 demonstra que 
densidade e o período crítico são mutuamente dependentes. Essa 
abordagem permite determinar durante quanto tempo se suporta, 
sem prejuízo, t,Jma determinada densidade. 

Em conclusão, a Figura 8.2 permite responder a questão: 
quanto tempo pode permanecer uma determinada densidade de 
infestação sem causar prejuízo? Essa informação é muito superior 
às oriundas de duas perguntas\ isoladas: a) a partir de que 
densidade de✓-,infêst~ção verifica-s~ uma redução de produção 
significativa (conceito de densidade crítica)?; e b) em que fase(s) do 
ciclo da cultura a competição é significativa (conceito de período 
crítico)? Dessa forma, conclui-se que a Figura 8.? permite mostrar 
uma resposta integrada para essas duas perguntas. Atualmente, 
não se tem uma utilização prática e pragmática dessa informação, 
mas, do ponto de vista conceituai, ela é1extremamente valiosa. 
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Solanum americanum vs. tomateiro: qualidade da produção 
As exigências dos consumidores em relação aos produtos 

que adquirem têm aumentado ao logo dos anos. Inevitavelmente 
essa exigência é extensível aos produtos agrícolas, de forma que 
atualmente muitos produtos são pagos de forma diferenciada em 
função da qualidade que apresentam. Em Portugal, no setor do 
tomate de indústria a prática de preços diferenciados e a 
penalização, em peso, em função da falta de qualidade do tomate 
entregue pelos produtores às indústrias são práticas correntes há 
mais de duas décadas, sendo que a União Européia define as 
regras a que a tomaticultura deve obedecer. 

A realidade acima descrita faz com que as tecnologias 
usadas na produção do tomate de indústria devam ter em 
consideração este aspecto. Assim, a gestão das infestantes, como 
importante componente técnico, não pode ignorar esta realidade. 
Os estudos de competição entre culturas vs infestante(s) devem ter 
em consideração os efeitos das infestantes nas perdas de 
produtividade bem como na qualidade. 

Com o intuito de ajudar a fundamentar o combate ao S. 
americanum na cultura do tomate e tendo presente que o preço 
pago pela indústria varia consoante a sua qualidade, Fernandes 
(2003) utilizou resu ltados de ensaios de competição entre a cultura 
e a infestante para avaliar os efeitos da adventíciá na qualidade da 
produção. Aos dados obtidos aplicou-se o mesmo modelo 
matemático do tipo múltiplo que se usou para as perdas do 
rendimento. A avaliação da qualidade fez-se de acordo com os 
critérios de classificação usados na indústria 'para fins de 
pagamento. Resumidamente pode-se dizer que a classificação 
baseia-se no grau de maturação e no ataque parasitário dos frutos, 
sendo o tomate classificado em três classes: A - vermelhos e 
sadios; B - alaranjados e sadios; C - verdes e/ou com ataque 
parasitário. Os lotes são ainda avaliados quanto ao extrato seco dos 
frutos, expresso em sólidos solúveis (2Brix a 202 C). Esta variável é 
importante para a indústria na medida em que está diretamente 
relacionada com a quantidade de tomate que é necessária para 
produzir 1 kilograma de concentrado. Assim, quanto mais rico for o 
tomate em sólidos solúveis melhor é o valor do tomate. 
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Frutos de tomate da Classe A 
O efeito do tempo de convivência foi mais acentuado do que 

a densidade de S. americanum na produção de frutos vermelhos e 
sadios, isto é, nos frutos de boa qualidade e comercializáveis 
(Figura 8.3). 
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Figura 8.3 - !::feito da densidade e do número de dias de c?mpetição na 
variação da produção do tomate de melhor qualidade (classe 
A). 

As maiores percentagens de frutos maduros verificam-se 
quando se aumenta o período de competição, independentemente 
da densidade (Figura 8.3). A C\USa deste resultado deve-se, 
provavelmente-;, a üh1a maior concemtração da floração devido ao 
sombreamento "da infestante, havendo assim mais tempo para o 
amadurecimento dos frutos. Também se verifica a diminuição da 
percentagem de frutos vermelhos entre 45 e 65 diªs de competição, 
em particular nas densidades mais elevadas {Figura 8.3). Isso 
ocorre devido, possivelmente, ao fato da retirada das infestantes, 
durante este período, aumentar a disponibilidade de luz, o que leva 
a um aumento do período de floração e da taxa de frutificação, que 
se traduz num aumento percentual da produção que não 



NCD de Infestantes em Tomate - 68 

amadureceu completamente, com reflexos nas classes B (frutos 
alaranjados) e C (frutos verdes). 

Frutos de tomate da Classe C 
Ocorreu diminuição gradual da influência da densidade de 

infestação de S. americanum·à medida que aumentou o tempo de 
competição (Figura 8.4). A partir dos 90 dias de competição, ou 
seja, próximo da época da colheita, a densidade de infestação não 
apresenta qualquer influência na percentagem de frutos da classe 
C. Por sua vez, abaixo daquele valor, constata-se que à medida que 
aumenta a densidade de erva-moira, mais elevada é a percentagem 
de frutos verdes. A explicação deste resultado já foi adiantada 
anteriormente (classe A), mas, de forma complementar, pode-se 
dizer que com a presença das infestantes, existe maior 
sombreamento dos frutos, o que os leva a não sofrerem a ação 
direta dos raios solares. Assim, numa primeira fase, evita-se a 
descoloração dos frutos e, nL,Jma segunda fase, ocorre a infecção de 
fungos nestas zonas descoradas, o que conduzem ao 
apodrecimento dos frutos. 

Extrato seco (ºBrix) 
O teor do tomate em sólidos solúveis aumenta com a 

densidade e o número de dias de competição (Figura 8.5). O efeito 
benéfico da competição neste parâmetro da qualidade era esperado 
e deve-se à menor disponibilidade de àgua para a cultura devido ao 
fato de que a competição reduz os teores de água nos frutos, 
elevando os teores de sólid9s solúveis. 

Os resultados apresentados indicam que o S. americanum 
tem efeito positivo nos frutos de boa qualidade e no teor de sólidos 
solúveis, mas esse efeito ném sempre se verifica (Caussanel, 1990; 
Fernandes 2003). Convém salientar que as pequenas melhorias 
não chegam a compensar as perdas de produção, para as mesmas 
densidades e períodos de competição, isto tendo em consideração 
a magnitude dos resultados já aqui apresentados. 
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Figura 8.4 - Efeito da densidade e do número de dias de competição na 
variação da produção do tomate de pior qualidade (categoria 
C) . 
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8.4 - Perspectivas 
Neste item, enfatizam-se aspectos do método de pesquisa e 

aspectos do mer?ado mundial do tomate e o potencial para o Brasil. 

8.4.1 - Aspectos do método de pesquisa 
Inicialmente convém fazer uma abordagem teórica sobre o 

método empregado nos estudos apresentados neste Capítulo. 
Sabe-se que o efeito real entre período de convivência e perda do 
rendimento · é sigmoidal (ver dados de Skora Neto, 201 O, 
apresentados no Capítulo 5). Assim, propositadamente foram 
testados, nesses estudos, poucos períodos de convivência entre 
infestante e cultura (dentro de cada densidade) para se obter efeito 
linear ou quadrático entre período e perda do rendimento. 

Da mesma forma, utilizaram-se densidades muito baixas de 
infestantes para poder se obter efeito linear entre densidade e perda 
no rendimento. Da combinação destes dois fatores (período de 
convivência e densidade), nas condições descritas acima, foi 
possível encontrar ajuste múltiplo (ver equação na base da Figura 
8.1 ). Como consequência, foi possível encontrar o efeito 
tridimensional na variável dependente (Figura 8.1 e demais deste 
capítulo). 

Neste Capítulo, apenas se explorou brevemente uma das 
potencialidades do método empregado no éstudo, a relação 
bidimensional entre densidade e período de convivência, que na 
Figura 8.2 nos permite visualizar o nível de tolerância, definido no 
Capítulo 2. Alertamos ao leitor que o plano na base de cada uma 
das Figuras 8.1; 8.3; 8.4 e 8.5 (entre densidade e período de 
convivência) apresenta as curvas de contorno com valores de 
isoperdas. Isso significa qu.e cada curva neste plano representa 
valores de perda uniformes do rendimento do tomateiro, conforme 
legenda das Figuras. Como não era o escopo deste livro, não 
entramos em maiores detalhes sobre este assunto, mas fica a 
menção do potencial do método na investigação científica. 

8.4.2 - Mercado mundial do tomate e o potencial para o Brasil 
A abundância das plantas infestantes nas lavouras de 

tomate em Portugal é globalmente muito baixa, estimando-se que 
em 75% das explorações seja da ordem de O, 1 plantas/m2

, e nos 
25% restantes, a densidade não ultrapasse 0,7 plantas/m2 

(Fernandes, 1995). Essa baixa infestação é justificada pelo fato de 
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que apenas exercem atividade produtiva na cultura aqueles 
agricultores profissionalizados e que dominam as tecnologias de 
gestão das infestantes. Com base na densidade média, na área da 
cultura no país, na produtividade média e na forma de implantação 
da cultura mais usual (raiz protegida), estima-se que a maria
pretinha cause anualmente, em Portugal, prejuízos da ordem dos 
5,6 milhões de reais, no qual se pode adicionar pelo menos um 
valor idêntico para as restantes espécies da flora presentes na 
cultura. 

Estima-se que, em 2020, cerca de 80% da população do 
continente americano e europeu viverá em cidades. Essa 
concentração de população nas cidades está sendo acompanhada 
pelo aumento no consumo de refeições rápidas (fast food) em cuja 
composição encontram-se as mais diversas formas de tomate 
processado. De fato, nos últimos 1 O anos, o consumo de tomate per 
capita cresceu 35% no Brasil, situando-se atualmente em 18 
kg/ano. Mas esse consumo ainda é modesto, quando comparado ao 
consumo per capita de 70 kg/ano pelos italianos ou 86 kg/ano pelos 
turcos. Além disto, deve-se também associar o fato do tomate ser 
considerado um alimento com elevado valor nutricional e 
terapêutico (nutracêutico), o que deverá acentuar sua utilização na 
dieta alimentar das populações. 

Na União Européia, a partir de 2013, entrará em vigor uma 
nova Política.Agrícola Comum. Assim, o futuro da cultura do tomate 
destinado ao consumo in natura e à indústria é uma incógnita. Na 
realidade, a cultura atualmente apenas é viável, mesmo com 
elevadas produtividades, devido aos subsídios que lhe são 
atribuídos. Podem-se antever dois cenários: que o subsídio da 
cultura a) desapareça ou b) seja reduzido para valores mais baixos 
do que os atuais. Em ambas as contj_ições, a cultura poderá não ser 
atrativa, perdençj.,o ,o 1n~resse dos a9NEultores. Essa previsão não é 
tão inverossímilt pois tal fato já sucedeu com a beterraba 
açucareira, o que levou ao desestímulo do agricultor e ao 
encerramento de dezenas de fábricas na Europa. 

A realidade tem mostrado que a sobrevivê,r'ícia de qualquer 
ramo de atividade no t~mpo decorre da sua auto sustentabilidade, e 
que os subsídios apenas são úteir quando aplicados em 
circunstâncias especiais e por tempo limitado. Por período de tempo 
prolongado são contraproducentes, pois funcionam como "dumping" 
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de preços e prejudicam outros países produtores a alcançarem a 
justa remuneração do seu produto. 

A competitividade e a forma como a Europa se relaciona 
comercialmente com o resto do Mundo, nesta era da globalização, 
passam por momentos difíceis, e não se prevê que deixem de .ser 
nos próximos tempos. Isto porque os custos sociais que a União 
Européia suporta não têm equivalentes em outros continentes, 
fazendo com que muitos setores de atividade não sejam 
competitivos. Encontra-se nesta situação a maioria dos produtos 
agrícolas. , Visto que a UE não irá abandonar a sua marca 
registrada, que podemos designar por Europa Social, e 
simultaneamente deve relacionar-se com todos os parceiros à 
escala global, através da Organização Mundial de Comércio, alguns 
setores serão afetados, sendo a agricultura certamente um deles, 
em favor de outro(s) setor(es) de atividade(s). Desta forma, é 
previsível que a manutenção de subsídios apenas ocorra em 
produtos agrícolas absolutamente essenciais (por ex. cereais) e em 
quantidades que garantam ao velho continente não ficar 
inteiramente dependente do exterior em termos de produtos 
alimentares. 

Essas previsões apresentadas nos parágrafos acima, aliado 
ao fato de que o Brasil exporta apenas 15% da produção do 
tomateiro, permitem especular que, em longo prazo, os produtos 
oriu11dos das lavouras de tomate brasileiro poderão ganhar acesso 
ao mercado europeu. Para isto, é possível prever a necessidade de 
aumento da área e da produtividade da cultura. No que se refere à 
indústria transformadora, uma das suas maiores preocupações, e 
que deverá se acentuar, diz respeito à segurania alimentar, 
incluindo o controle de resíduos e a rastreabilidade do produto 
produzido. Assim, é possív,el prever que aumentarão o rigor e a 
vigilâncj9 n~s~ráticas adot~s na cultura do tomate, incluindo-se 
nestas, oomo não poderia deixar de ser, a gestão das infestantes. 




