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O QUE É O ESTRESSE MECÂNICO?  

O estresse mecânico está causando a perda de rendimento do cultivo, devido a fatores 

naturais e práticas culturais no campo. É importante notar que as afetações são realizadas durante 

as fases de desenvolvimento vegetativo do cultivo.  

No México, em média por hectare de tomate são produzidas 39.5 t/ha em campo aberto e 

em cultivos protegidos chegando até 350 t/Ha. O tomate, em média, é vendido a USD $1.25 

(média por quilograma) em caixas de 25lb (11.330kg), USD $14.16 por caixa (números da 

INFOACERCA). Tendo em conta que se pode perder até 18% na produção dos frutos, por causa do 

estresse mecânico, poderíamos estar falando de uma perda de até 7,110kg por hectare (USD 

$8,887.5).  

A malha treliça HORTOMALLAS® além de proporcionar um excelente sistema de suporte e 

tutores, também reduz o manuseio, o que permite reduzir os custos de mão-de-obra e o estresse 

mecânico que é causado pela tutoria do cultivo. Adicionalmente, a malha treliça facilita a 

realização das práticas culturais de poda e remoção de ervas daninhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO  

O tomate ou jitomate (Solanum lycopersicum L.) é uma planta da família 

Solanaceae, é arbustiva, de porte erguido inicialmente, suas folhas são compostas por 

vários folhetos (pequenas folhas) acomodados alternadamente.  

Entre os 50 principais países produtores de tomate, foi gerada uma produção de 

156,574,846.00 toneladas, de acordo com os dados da FAO, 2016. China está no topo da 

lista de produtores deste vegetal com 50,552,200.00 toneladas, os Estados Unidos estão 

em terceiro lugar com 12,574,550.00 toneladas. México está entre os principais 

produtores, ocupando o primeiro lugar como país exportador, distribuindo para outros 

países cerca de 50% das 3,282,583.00 toneladas de tomate produzidos anualmente (1). A 

importância deste vegetal, é o seu uso culinário como acompanhante de saladas e como 

condimento em molhos. É por isso, que temos de encontrar alternativas para os fatores 

que diminuem o desempenho deste vegetal. 

 

Malha treliça HORTOMALLAS® em cultivo de tomate, sob estufas. 

 

O estresse mecânico nas plantas é causado pelo vento, chuva e manipulação de plantas 

nos trabalhos de manejo (práticas agrícolas e hortícolas) principalmente (2). Chegando 

para gerar reduções significativas no rendimento das plantas, causando até 18% de menos 

no rendimento de cada ciclo do cultivo. 
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Em cultivo de tomate e horticultura em geral, existem tecnologias inovadoras 

alternativas que podem ajudar a alcançar retornos que excedem a mádia. A tutoria com 

malha treliça é uma alternativa tecnológica à disposição dos agricultores, porque ao 

contrário de outras opções, não depende de um grande investimento. 

 

 
Produção de Tomate com HORTOMALLAS® em campo aberto 

 

Ao implementar esta técnica de tutoria, é reduzido o estresse mecânico gerado 

pelas actividades de cuidado necessárias ao cultivo, além do estresse causado por 

diferentes fatores ambientais, como chuva e vento que afectam 

os cultivos em campo aberto.  

 

Quando se realiza tutoramento com malha treliça, em vez de 

ráfia, por exemplo: o desenvolvimento do cultivo é favorecido 

para melhor suporte a cada planta, facilitando os processos de 

trabalho, tais como a fertilização, pulverização, remoção de 

ervas daninhas, poda, colheita e reduzir a incidência de 

estímulos mecânicos que diminuem o desempenho. 

 

 

 

  

Instalação de malha treliça 

HORTOMALLLAS® em cultivo de 

tomate a céu aberto 
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O Cultivo  

Importância do tomate  

O tomate é uma das hortaliças de maior interesse económico e nutricional. Pelo que, é 

classificado como o vegetal mais consumido pelo homem, como acompanhante ou tempero em 

vários pratos do mundo sendo uma das hortaliças mais cultivadas. 

Aspectos botânicos do tomate  

Seu nome científico é Solanum lycopersicum L., é uma planta arbustiva, semi ereta. O seu 

crescimento é limitado, dependendo da genética do hibrido ou variedade cultivada. 

Classificação Taxonómica  

 

Reino:   Plantae  

Divisão:   Magnoliophyta 

Classe:   Magnoliopsida 

Subclasse:  Asteridae 

Ordem:  Solanales 

Família:  Solaneceae 

Género:  Solanum 

Espécie:  Solanum lycopercicum L. 

 

Semente  

A semente do tomate é achatada e lenticular, medindo aproximadamente 3 x 2 x 1 mm. 

Para a preservação por longos períodos recomenda-se fazê-lo com uma umidade de 5.5%. 

Germinação 

A germinação, normalmente, ocorre em três etapas:  

 Rápida absorção de água, 20 horas.  

 Repouso durante 40 horas.  

 Crescimento associado à germinação da planta. 

 

Morfologia 

É uma planta com raiz ramificada, um caule semilenhoso com ângulos, vilosidades e com 

um odor muito característico. É uma planta de porte ereto, tipo angiosperma, com flores 

hermafroditas, o que significa que ao entrar em fase reprodutiva as suas flores contêm ambos os 

sexos na mesma planta e flor. 

 

Planta de tomate tutorada com fileira 

dupla de malha 
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Necessidades do cultivo de tomate  

As condições que exigem o cultivo de tomate para o seu desenvolvimento, são as 

seguintes:  

 A planta de Tomate pode ser cultivada a partir de 20 até aos 2.000 metros acima 

do nível do mar, dependendo da capacidade e variedade genética.  

 A temperatura óptima do cultivo é de 30°C e requer 16°C durante a noite. No 

entanto, se a temperatura aumenta perto dos 30°C pode prejudicar a cor do fruto.  

 Requer boas condições de iluminação, por isso é recomendado podar e tutorar, 

para aumentar o aproveitamento da luz por parte das plantas (10).  

 

O terreno deve ser plano ou semiplano com um sistema de drenagem adequado, permitindo a 

retenção de umidade que o cultivo necessita. No que respeita ao solo, o mais aconselhável é que 

seja do tipo franco argiloso, sendo este o mais adequado para o cultivo de tomate (10).  

Etapas fenológicas do cultivo de Tomate 

 

 

 

 

 

Estabelecimento  

 

Crescimento e 

Desenvolviment

o Vegetativo 

 

Primeiro Florescimento e 

Frutificação 

 

Primeira 

Fase de 

desenvolvim

ento da 

fruta 

 

Inicio 

Colheita 

 

Colheita 

completa 
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Manejo cultural do cultivo de tomate  

O tomate é uma das espécies vegetais que podem ser cultivadas tanto em campo 

aberto como em estufa. O cultivo em ambientes controlados pode melhorar em 100% ou 

mais a produção, isto porque nestes sistemas se consegue controlar melhor as variáveis 

que afetam directamente a eficiência do cultivo, por exemplo: a temperatura, umidade e 

quantidade de luz que recebe.  

O tutoramento com malhas treliças, é uma prática cultural que pode ser feita tanto em 

cultivos em ambientes protegidos como a céu aberto. Esta actividade permite-nos reduzir 

o efeito negativo do estresse mecânico que as plantas sofrem, seja por ação de fatores 

ambientais como pelo vento e chuva. Também melhora a eficiência de actividades 

culturais, tais como: o Transplante, Tutoria, Manejo da planta até ao crescimento das 

frutas do primeiro cluster, Amarrações, Poda, Manejo na aplicação de fertilizantes, 

Manejo de irrigação, a Colheita do fruto e Classificação de frutos; tarefas que podem 

afetar o rendimento do cultivo, quando não realizadas adequadamente. 

Transplante de mudas de 

tomate (Solanum 

lycopersicum L.) a céu 

aberto ou fechado. 

 

 

 

Pontos Importantes para o Manejo do Cultivo de Tomate  

Transplante 

O transplante é recomendado se estiverem 3 a 4 folhas com 30 dias de idade. A 

densidade do cultivo depende do sistema de plantio escolhido.  

 É recomendado realizar os transplantes ao anoitecer, ao reduzir o calor e 

outros fatores.  

 Cada planta deve ser colocada de forma que as folhas verdadeiras fiquem 

do lado dos caminhos, isto com o propósito dos ramos de flores ficarem do 

mesmo lado e assim facilitar a colheita dos frutos posteriormente.  

 A profundidade do transplante é a mesma que se tem no viveiro.  

 Cada planta transplantada deve ser regada com 500 ml de água.  

 Realizar aplicações para o controle de fungos fitopatogênicos e insetos, 

com produtos registrados para o cultivo. 
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Tutoria  

A planta, ao alcançar uma altura de 25 a 30 cm, torna-se necessário proporcionar 

um apoio. Por isso, é necessário realizar amarrações na haste principal para manter a 

direção de crescimento e de suporte para a planta. A amarração e a disposição da planta 

dependerão do método de tutoria que o agricultor realizar.  

Tutoria tradicional  

Colocam-se varas (do material que esteja á mão) bem próximo de cada muda, com 

amarração em cada quatro folhas ou duas pencas (11,13).  

Tutoria do tipo “Holandês” ou “pendurado”  

Neste método de tutoria, o topo da haste é amarrado com ráfia que se pendura 

num gancho de metal, sujeito aos cabos de aço que correm por cima do sulco ao longo da 

estufa. Ajustando a distância da ráfia que sujeita a planta, à medida que esta cresce. 

Tutoramento do tipo “Engavetado”  

Um poste é colocado em cada quatro ou seis plantas, no final de cada sulco são 

colocadas estacas para reforçar os postes. É colocado o fio ou ráfia, em torno das plantas 

para proporcionar um melhor suporte (11).  

Tutoramento com malha treliça de uma fileira  

São colocados postes ao longo do sulco a uma distância de 1.5 m até 8 m. Um fio 

tensor é amarrado à parte alta dos postes, ao longo do sulco e, posteriormente, é 

colocada a malha treliça (15). 

 

 

 

“Tutoramento” vertical ou tipo “Holandês” 

 

“Tutoramento” alto tipo cabana e poda 

opcional a duas hastes 

 

Amarração simples 

 

Engavetado 

 

Tesoura 

 

Pendurado 

 Tipo de tutoramento para cultivo de Tomate (Solanum lycopersicum L.) 

Fotografias A) e B) extraídas de Salas et al (17). Fotografia C), extraída de 

Vallejo y Estrada (11) 
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Poda  

A poda é realizada a partir de 10 a 15 dias posteriores ao 

transplante, este procedimento é utilizado para moldar a planta e 

ajudar a desenvolver os frutos. Entre os tipos de poda, é realizada a 

poda conhecida como “poda sanitária” (11). Esta prática é necessária 

para controlar o crescimento dos caules, folhas, ramos e frutos. Cada 

corte realizado deve ser limpo para evitar a infeção de patógenos 

causadores de doenças. Pelo que, cada ferramenta deve estar afiada 

e tratada com algum tipo de fungicid a ou bactericida.  

Poda em cultivo de Tomate, 

tutoramento com malha treliça de 

fileira dupla. 

 

 

 

É observado o método tradicional de tutoria e como podar plantas de tomate. 

 

Importância económica e industrial do cultivo de tomate  

O cultivo do tomate, como a maioria dos vegetais, é reconhecido por seu valor em 

vitaminas, minerais e contribuição de aminoácidos, nutrientes essenciais para uma adequada 

alimentação do ser humano. Cultivado em todo o 

mundo, utilizado como acompanhante de saladas 

ou condimento essencial nos molhos. Em 2014, a 

FAO informou que o continente com maior 

produção deste cultivo é a Ásia, com um pouco 

mais de 60% da produção mundial, sendo a China 

o principal produtor deste continente. No México, 

o tomate é o segundo produto de exportação mais 

importante, com quase 2 milhões de toneladas por 

ciclo (FAO, 2016).  

 

 

 

 

Gráfico de pizza, onde é mostrada a percentagem 

de produção do cultivo de tomate 
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Principais causas de perdas no cultivo de tomate  

Este cultivo é suscetível a vários fatores que prejudicam o seu desempenho. 

Devido à grande importância alimentícia e económica que esta hortaliça representa, 

sugere-se que encontrem alternativas para travar a perda de desempenho e mantenham 

o cultivo nas suas condições de desenvolvimento ideal. 

 

FATORES QUE REDUZEM O DESEMPENHO NO CULTIVO DE TOMATE 

Fatores Bióticos Fatores Abióticos 

Fungos fitopatogênicos Água 

Bactérias La temperatura 

Estresse mecânico Luz 

Plagas PH 

Humanos e animais Solo 

 

Aspectos Gerais do Estresse  

O que é estresse?  

É um estado de alteração em um organismo, que acontece quando as condições 

ambientais não são ideais para o seu desenvolvimento. Ou vendo-o de um ponto de vista 

mais profundo, é definido como “conjunto de respostas bioquímicas e fisiológicas que 

definem um estado particular do organismo, diferente do observado sob uma gama de 

condições óptimas” (3). 

 

Tipos de estresse  

Há vários fatores que podem gerar estresse nas plantas, e podem ser classificados 

em diferentes grupos. Estes fatores podem ser: ambientais, fisiológicos, bioquímicos, 

mecânicos, entre muitas outras categorias. Nestas categorias, encontramos os diferentes 

tipos de estresse: 

 Estresse hídrico      Estresse salino  

 Estresse de temperatura     Estresse nutrimental  

 Estresse hormonal      Estresse por metais pesados  

 Estresse mecânico 
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Aspectos Particulares do Estresse Mecânico  

Estresse mecânico  

O estresse mecânico é apresentado como uma alteração física na planta ou em 

alguma das suas partes (5), sendo importante para o impacto que pode ter sobre o 

desempenho do cultivo do tomate. Isso pode ocorrer naturalmente, como o vento e a 

chuva, ou ser causado pelo agricultor, quando o trabalho agrícola é feito; por exemplo: no 

transplante, poda, colheita e também na tutoria e sua manutenção. (6, 5, 2).  

 

Estresse mecânico no cultivo de tomate  

O estresse mecânico afecta a planta em qualquer parte do seu desenvolvimento, 

no entanto, é nas mudas, onde os danos são maiores. Nestas, é observado que o estresse 

mecânico afecta o seu desenvolvimento, reduzindo o alongamento do caule e a expansão 

das folhas. Estes danos, causados pelo estresse mecânico, são observados principalmente 

no tecido mole das plantas ou no local exposto ao estresse mecânico (5), fazendo com 

que, em algumas espécies de vegetais, a redução na espessura da haste (6).  

 

Consequências do estresse no cultivo 

Estudos onde as plantas foram submetidas ao estresse mecânico (as plantas foram 

sacudidas por alguns segundos por dia), mostraram que as plantas de tomate, variedade 

“Supersonic” e “Rutgers”, reduziram o crescimento de seus caules e folhas em 

comparação com plantas que não foram submetidas ao estresse mecânico (6). Outro 

estudo mostrou que agitando as plantas duas vezes ao dia, na fase de produção, resultam 

plantas 25% mais pequenas, com menos 23% de área foliar e gerando uma redução de 

18% de menos frutos no rendimento da colheita final (7, 5).  

 

Alternativas  

Como já mencionado, o cultivo de tomate é muito importante, razão pela qual a 

rentabilidade é uma questão de interesse de sobremaneira. Quando falamos sobre a 

forma de tutorar o cultivo de tomate, pensa-se na ráfia e na maneira tradicional de 

colocar um sistema de apoio nas plantas de tomate. Considerando que o estresse 

mecânico afecta quase todo o tempo o cultivo de forma natural, é de vital importância 

reduzir as causas de estresse mecânico ao qual são submetidas as plantas cultivadas, 

quando os trabalhos agrícolas são feitos. 
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Malha Treliça HORTOMALLAS®  

O método tradicional de tutoria com ráfia requer muita mão-de-obra, e isso implica 

estresse mecânico nas plantas. Além do custo de mão-de-obra e material, o que no caso da ráfia 

deve ser renovado a cada ciclo de cultivo. No entanto, na tutoria com malha treliça, a mão-de-

obra é reduzida assim como a manipulação das plantas, tornando-se uma excelente alternativa 

para a tutoria de hortaliças.  

A malha treliça HORTOMALLAS® é fabricada de polipropileno virgem, tratada contra os raios UV.  

 É de cor branca  

 Conta com 7 fios longitudinais  

 6 quadrados de altura  

 A medida do quadrado é de 25 x 25 cm.  

 É bi-orientada, o que lhe permite suportar até 61.2 Kg/m^2.  

 

Usos e aplicação em campo  

A malha treliça pode ser utilizada para tutorar diversos vegetais, tais como: 

 Tomate       Pimentas  

 Pimentos       Berinjela  

 Chuchu       Abóbora  

 Abobrinha       Melão  

 Pepino        Feijão verde 

 

Esta malha adapta-se à forma de cultivar de 

cada agricultor. Pode ser instalada verticalmente ou 

horizontalmente. A sua instalação é fácil e rápida; 

colocam-se os postes ao longo dos sulcos, vai-se 

desenrolando a malha e amarrando com ráfia aos 

postes, com cintas de plástico ou qualquer outro 

material que possa funcionar e preferencial.  

 

 

 

 

Para ver em detalhe a instalação da malha treliça, 

consulte o MANUAL DE TUTORIA DE SOLANÁCEAS COM HORTOMALLAS®. 
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HORTOMALLAS Vs Tutoria tradicional  

A tutoria tradicional, exige muita mão-de-obra para amarrar cada muda com ráfia e para 

ajusta-la constantemente. Além disso, se rebenta um fio o cultivo pode cair e, eventualmente, 

perder as plantas.  

Outra grande desvantagem do uso da ráfia como um sistema de apoio, é que pode acumular a 

umidade entre os fios que a formam, beneficiando a proliferação de fitopatógenos.  

Por outro lado, quando é utilizada a malha treliça 

HORTOMALLAS® como sistema de apoio, economiza-se de 

maneiras diferentes. O tempo de instalação é reduzido, a 

mão-de-obra, a malha dura vários ciclos de produção, 

reduzindo o risco de cair por ser fabricada em uma única 

peça.  

Pode-se colocar a malha treliça HORTOMALLAS® de uma 

fileira ou de fileira dupla (em sandwich ou forma de “V”). 

Com fileira dupla, os trabalhos culturais são mais fáceis de 

executar, isto porque as plantas encontram-se 

engavetadas pela malha, deixando mais espaço entre os 

sulcos. 

 

 

 

Recomenda-se colocar as estacas 

poucos dias antes do transplante, 

desta forma, as raízes das mudas 

não são prejudicadas e evita causar 

danos por estresse mecânico. 

 

 

 

 

 

Cultivo de tomate em Estufa, com suporte de malha 

treliça de fileira dupla 

Cultivo de tomate em campo aberto, tutoramento com fileira dupla de malha 

treliça HORTOMALLAS® 
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A recontagem dos danos  

Por cada planta que é perdida pela acção do estresse mecânico (durante os trabalhos 

culturais), são geradas diminuições na produção. Possivelmente, para o agricultor não é tão 

significativa a perda de algumas plantas que não resistiram aos processos de poda (contaminação 

da planta), as amarrações para tutorar (enforcamento da planta-pedúnculo) e o constante 

movimento gerado ao manipular as plantas durante a tutoria (ação vibracional). 

O SIAP informou, em dados preliminares, que em 2009 produziram-se 39.5 toneladas por hectare 

de tomate. Estamos falando de 25,000 plantas por hectare, que produzem 1.58 kg por planta. Tem 

sido relatado que se pode perder até 18% do rendimento de tomate, por estresse mecânico 

causado durante a fase de produção. O que equivale a 7,110 kg por hectare, com um valor de USD 

$8,887.5.  

É por isso, que é importante perguntar-se a partir de quando se começa a ter minguas 

produtivas? com isso, podemos perceber que é necessário afinar os métodos utilizados para 

realizar os trabalhos agrícolas e reduzir as perdas de frutos esperados na colheita. 

 

Condicionamento Mecânico  

O estresse mecânico como vimos, pode ser prejudicial para os cultivos. No entanto, faz parte da 

vida diária de qualquer planta. Graças a estudos prévios sobre o estresse mecânico nas plantas, 

deram-se conta que podem dar ao estresse mecânico uma aplicação benéfica na agricultura e, 

sobretudo, na horticultura.  

O estresse mecânico conhecido como “Condicionamento Mecânico” no ramo aplicado, é um 

método utilizado para controlar o crescimento de mudas; tamanho e espessura da haste (5,2) 

antes do transplante. Este tipo de estresse mecânico pode ser aplicado nos cultivos ao não ser 

prejudicial, podendo ser adaptado aos processos de produção, porque os seus efeitos não são 

duráveis no desenvolvimento das 

plantas, sendo aplicado por empresas 

produtoras de mudas; oferecendo 

vantagens como: uniformidade na 

altura das mudas, resistência ao 

manuseio durante o transporte, o 

transplante e melhor adaptabilidade 

às condições ambientais do campo (5, 

2). 

 

 

 

 

Plantas de tomate expostas ao condicionamento mecânico (estresse mecânico), 

esfregando as mudas com um rolo para regular o seu crescimento. Fotografia 

extraída de Garner e Björkman (16). 
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O condicionamento mecânico utilizado por estas 

empresas difere muito do estresse mecânico que pode ser 

encontrado no campo. Estes tratamentos consistem desde 

esfregar as plantas com diferentes materiais até agitar 

moderadamente as mudas, à procura de efeitos benéficos 

para o transplante (5,2).  

Uma vez que as mudas tratadas com o condicionamento 

mecânico são transplantadas, estas são um pouco mais 

resistentes à manipulação que sofrem no processo de 

transplante. No entanto, é de suma importância minimizar o 

estresse mecânico durante o período de desenvolvimento e 

frutificação dos cultivos.  

 

 

  

 

 

A malha treliça HORTOMALLAS® ajuda a 

reduzir o estresse mecânico, causado pela 

manipulação excessiva das plantas, ao ser 

fácil de instalar e proporcionar um suporte 

completo e resistente aos cultivos. No caso 

do cultivo de tomate, é essencial que as 

plantas contem com um bom sistema de 

apoio, porque os frutos podem causar 

ramos quebrados por causa do peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frutos de tomate apoiados por malha treliça 

HORTOMALLAS®. 

Instalação da malha treliça HORTOMALLAS® de fileira dupla em 

cultivo de tomate. 
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