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Introdução 

O tomate apresenta relevância nutricional devido 

a sua composição fitoquímica e a presença de 

minerais. Elementos-traço e minerais podem ser 

absorvidos pela planta através da água, do solo ou 

até pela aplicação de defensivos agrícolas. O 

licopeno é o metabólito majoritário e sua biossíntese 

depende das condições ambientais de cultivo. O 

sistema de plantio TOMATEC® foi desenvolvido 

pela EMBRAPA com intuito de produzir tomates que 

atendam as necessidades nutricionais garantindo 

uma melhora na qualidade de vida dos agricultores 

e dos consumidores.
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O presente estudo visa determinar as 

concentrações de sete metais (Zn, Cu, Mn, Fe, Pb, 

Ca e Cd) em amostras de tomate,  obtidas de 

diferentes manejos e investigar a relação existente 

entre a concentração de licopeno e os metais 

presentes nas amostras analisadas. 
          

 

Resultados e Discussão 

Foram analisadas 5 amostras oriundas do 

sistema TOMATEC® e do manejo tradicional 

provenientes de cultivares distintos nos quais foram 

submetidas a diferentes técnicas de plantio.  

Para o tratamento ácido pesou-se, com exatidão, 

100,0 mg de cada amostra de extrato bruto seco em 

um balão de fundo redondo de 50 mL e adicionou-

se 4,0 mL de HNO3 PA. A digestão ácida ocorreu 

em refluxo com agitação e aquecimento por trinta 

minutos. Em seguida, as amostras foram filtradas e 

transferidas para balão volumétrico de 100,00 mL, 

cujo volume foi completado com água destilada. As 

amostras de tomates provenientes de diferentes 

cultivares foram analisadas por espectrometria de 

absorção atômica por chama, e com auxílio das 

curvas analíticas obtidas para cada metal, foi 

possível determinar a concentração dos sete metais 

em cada amostra analisada. As concentrações dos 

metais encontradas para cada amostra estão de 

acordo com o permitido segundo a Legislação 

Brasileira 
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, para comércio e consumo.A amostra 

proveniente do cultivo TOMATEC®, apresentou 

maior concentração de cálcio (582 ppb) e menor 

teor de licopeno (3357,9 µg/100g), já a amostra 

proveniente do cultivo orgânico apresentou menor 

teor de cálcio (124 ppb) e maior concentração de 

licopeno (9962,4 µg/100g). 

Para avaliar a relação entre a concentração dos 

metais analisados com a concentração de licopeno, 

produzido pelo fruto, foi empregado o programa 

Rstudio®. Os metais que apresentaram maior 

influência na biossíntese do licopeno, a partir do 

tratamento estatístico, foram zinco, cálcio e o cobre. 

Observou-se que amostras com maiores teores de 

Ca apresentaram menores concentrações de 

licopeno. Isso se deve ao tratamento caustico dado 

ao solo para correção do pH, que pode interferir na 

biossíntese do licopeno.
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O zinco foi encontrado nas amostras provenientes 

do sistema TOMATEC® e do cultivo tradicional e a 

concentração variou de 14,9 a 324 ppb. O cobre foi 

observado apenas para a amostra oriunda do cultivo 

TOMATEC® com 14,9 ppb.  

Conclusões 

Foram encontrados teores significativos dos 

micronutrientes, Zn e Ca, que podem interferir na 

biossíntese de licopeno. Já os metais considerados 

contaminantes foram encontrados abaixo da 

concentração permitida para ingestão, conforme 

Legislação Brasileira. 
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