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MERCADO NACIONAL DE TOMATE CEREJA 

 
 

Menores e mais saborosos que os tomates normais, os tomates cereja 

ultimamente foram caindo no gosto dos consumidores brasileiros. 

O Solanum lycopersicum var.cerasiforme, nome científico do tomate cereja, é 

uma variedade do tomate comum, e cientificamente é muito parecido com ele. Uma 

das diferenças, como já dito antes é o tamanho, que é menor, e o sabor, que é mais 

adocicado. Originário do Peru ou norte do Chile, o tamanho varia de 3 a 10 cm, e por 

ter esse sabor mais doce, ás vezes é até consumido como fruta. 

O tomate cereja é consumido quase sempre na forma in natura, 

comercializado em embalagens de 250g geralmente. Já o tomate comum pode ser 

consumido tanto in natura como em derivados, como molhos, extratos e outros 

produtos industrializados. 

A produção em peso do tomate comum é bem maior do que a variedade 

cereja. Enquanto em um hectare de tomate comum colhe-se em média de 120 a 180 

toneladas, na variedade cereja colhe-se de 40 a 60 toneladas. A diferença de 

produção por hectare é compensada pelo valor agregado que a variedade cereja 

possui em relação ao tomate comum, tendo um preço pago ao produtor bem maior, 

ficando em torno de R$ 4,00 a embalagem de 250g, enquanto a caixa de 20kg do 

tomate comum custa por volta de R$ 20,00. 

Para a produção da variedade cereja, o plantio ocorre em viveiros, sendo feito 

em bandejas de isopor, até as mudas atingirem 10 cm de altura, quando são 

transplantadas. No cultivo em campo aberto, deve-se atentar para algumas 

condições ambientais desejáveis, como o preparo do solo, que deve estar com a 

acidez corrigida e adubação correta. A irrigação deve ser com sistema de 

gotejamento e recomenda-se o uso da técnica do mulching, que consiste em utilizar 

um plástico no solo, com o objetivo de manter a umidade deste. O tutoramento da 

cultura pode ser feito com arames e fitilhos. 
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Figura 1: Cultivo de tomate cereja. 
Fonte: Campo&Negócios, 2016. 

 

A colheita ocorre após cerca de 60 dias, e então o fruto é embalado e 

comercializado. Em geral as embalagens são transparentes, o que possibilita que os 

compradores analisem o produto sem tocá-lo, o que favorece a higiene do tomate 

cereja, sendo esse outro fator responsável pelo seu alto valor agregado. 

O sistema de hidroponia ganhou importância na produção desses frutos, em 

virtude da escassez hídrica em algumas regiões do país. 

Segundo dados do IBGE, a produção brasileira total de tomate no ano de 2015 

foi de 3.686.816 toneladas em uma área de cerca de 112.946 hectares e 

produtividade média de 64,8 t/ha. Do total destinado ao consumo de mesa, estima- 

se que menos de 1% seja de frutos do grupo cereja, incluindo aqueles produzidos 

sob manejo orgânico. 

Por ser um segmento menor dentro da produção e comercialização de 

tomates no Brasil, não existem dados oficiais sobre o volume de produção de tomate 

cereja nem de tomate cereja orgânico. O que se observa a cada ano, porém, é um 

crescimento na oferta e na procura por estes frutos nos supermercados e nas feiras. 

As principais cidades fornecedoras de tomate cereja na Ceagesp são: 

Estiva- MG (33%) e Pouso Alegre- MG (23%). 
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