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RESUMO 

A formação de mudas é uma das fases mais importantes na cadeia produtiva de 

hortaliças de qualidade, que por sua vez influencia significativamente no desempenho 

final da planta. O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes proporções de esterco 

bovino e caprino na produção de mudas de tomate. O delineamento experimental 

utilizado foi o inteiramente casualizado com os tratamentos arranjados em esquema 

fatorial 2 x 3, com 4 repetições. Os tratamentos consistiram de duas fontes de esterco 

(bovino e caprino) e três proporções (10%, 20% e 30%). A semeadura foi realizada em 

copos descartáveis de 200 ml contendo substrato plantmax. Foi utilizadas sementes da 

variedade Santa Cruz, semeadas 3 sementes por recipiente, sendo feito o desbaste 15 

dias após a germinação. Aos 40 dias após a semeadura realizou-se avaliação 

considerando os seguintes parâmetros: altura de planta (cm), diâmetro do coleto (mm), 

massa seca parte aérea (g), massa fresca (g). Houve interação entre as fontes de esterco 

caprino e bovino e as proporções utilizadas no crescimento e no acúmulo de biomassa 

em mudas de tomateiro formadas em ambiente protegido. Conclui-se que a utilização de 

20% e 30% de esterco de caprino é a melhor opção para formação das mudas de 

tomateiro. 

PALAVRAS-CHAVE: Solanum lycopersicum, composto orgânico, esterco caprino.  

ABSTRACT 

Production of tomato seedlings for different proportions of cattle and goat manure 

Seedlings growth is one of the most important stages in the production chain of 

vegetables quality, which in turn significantly influences the final performance of the 

plant. The objective of this study was to evaluate different proportions of manure and 

goat production in tomato seedlings. The experimental design was completely 

randomized with treatments arranged in a 2 x 3 factorial design with 4 replications. 

Treatments consisted of two sources of manure (cattle and sheep) and three ratios (10%, 

20% and 30%). Sowing was performed in 200 ml cups containing plantmax substrate. 
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Santa Cruz variety of seeds sown 3 seeds per container was used, being made thinning 

15 days after germination. At 40 days after sowing was carried out assessment 

considering the following parameters: plant height (cm), stem diameter (mm), shoot dry 

weight (g), fresh weight (g). There was interaction between the sources of goat and 

cattle manure and proportions used in growth and biomass accumulation in tomato 

seedlings formed in a protected environment. We conclude that the use of 20% and 30% 

of goat manure is the best option for training of tomato seedlings. 

Keywords: Solanum lycopersicum, organic compound, goat manure. 

 

Na cadeia produtiva de hortaliças de qualidade, a formação de mudas é uma das fases 

mais importantes para o ciclo da cultura, influenciando diretamente no desempenho 

final da planta, tanto do ponto de vista nutricional como do produtivo, pois existe uma 

relação direta entre mudas sadias e produção a campo (Carmello, 1995). Mudas bem 

formadas podem incrementar a produção, enquanto mudas mal formadas, segundo 

(Guimarães et al., 2002) podem ampliar o ciclo da cultura e, consequentemente, causar 

prejuízos ao produtor. 

Dentre as práticas culturais que estão relacionadas ao sucesso da produção de mudas da 

cultura do tomateiro está na obtenção de mudas de alta qualidade (Godoy, 2008). Mudas 

mal formadas debilitam e comprometem todo o desenvolvimento da cultura, 

provocando assim perdas na produção (Guimarães et al., 2002). 

Compostos orgânicos possui um conjunto de propriedades e características (Raij, 1991). 

Proporcionando nutrientes de forma adequada para o desenvolvimento da planta. 

Para obter-se uma produção de mudas satisfatória utilizando esterco bovino ou caprino é 

necessário que o composto orgânico reúna características químicas, físicas e biológicas 

que proporcionem um bom desenvolvimento a muda e uma satisfatória produção no 

campo (Godoy, 2008).  

Além de exercer suporte as plântulas, o composto orgânico deve proporcionar adequado 

suprimento de ar, água ao sistema radicular e aporte de nutrientes. Adicionalmente 

devem ser isentos de fitopatógenos, de fácil manejo, baixo custo, alta disponibilidade, 

ter vida longa e durabilidade (Godoy, 2008). 

O composto orgânico adequado deve ter boa disponibilidade, ter custo compatível, não 

possibilitar a introdução e desenvolvimento de patógenos. Possuindo boa aeração, 
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retenção água e nutrientes além de permitir drenagem eficiente proporcionando uma boa 

germinação das plântulas assim como maior produtividade e qualidade dos frutos. O 

substrato deve promover de forma adequada o fornecimento de oxigênio e eliminação 

de CO2 (Smiderle et al., 2000). 

Segundo Filgueira (2007) semeadura em recipientes tem como vantagem que cada 

grama de semente rende maior número de mudas adequadas ao plantio. De acordo com 

o autor, o tomateiro tem sido a cultura anual mais fartamente adubada pelo que se 

observa no meio rural. A adubação tem sido considerada excessiva e inadequada por 

muitos agrônomos. Numerosos tomaticultores adubam sem considerar os resultados da 

análise de solo e sem orientação agronômica. Também há de se reconhecer que não se 

acham disponíveis dados experimentais suficientes, que possibilitem melhor orientação 

na pratica da adubação. 

Substrato com elevado teor de matéria orgânica assegura porosidade, além de uma baixa 

densidade aparente. A porosidade é um fator importante para o desenvolvimento da 

planta. Capaz de proporcionar aeração e drenagem adequada, tornando o substrato 

estruturado e com maior retenção de água (Diniz et al., 2006).  

O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes proporções de esterco bovino e caprino 

na produção de mudas de tomate. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no Campus Experimental da Faculdade Católica do Tocantins, 

Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, localizada no município de Palmas – TO. 

No viveiro de mudas, coberto com cobertura plástica e irrigação com micro aspersão 

automatizada, com turno de rega de duas vezes ao dia da área experimental apresenta 

como coordenadas geográficas 48°17'31.77"W e 10°17'2.80"S e altitude de 230 m. 

Segundo a classificação internacional de Köppen, o clima da região é do tipo C2wA’a’- 

Clima úmido subúmido com pequena deficiência hídrica, no inverno, evapotranspiração 

potencial média anual de 1.500 mm, distribuindo-se no verão em torno de 420 mm ao 

longo dos três meses consecutivos com temperatura mais elevada, apresentando 

temperatura e precipitação média anual de 27,5º C e 1600 mm respectivamente, e 

umidade relativa média de 80 % (INMET, 2012). 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com os 

tratamentos arranjados em esquema fatorial 2 x 3, com 4 repetições. Os tratamentos 
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consistiram de duas fontes esterco (bovino e caprino) e três proporções (10%, 20% e 

30%).  

A semeadura foi realizada em copos descartáveis de 200 mL contendo substrato 

plantmax com as proporções e estercos supracitados, utilizando-se sementes de tomate 

var. Santa Cruz onde foram semeadas três sementes por recipiente. Após 15 dias após a 

semeadura foi feito o desbaste das mudas perfazendo apenas uma planta. 

Aos 40 dias após a semeadura realizou-se avaliação considerando os seguintes 

parâmetros: altura de planta (cm), diâmetro do coleto (mm), massa seca parte aérea (g), 

massa fresca (g). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 

teste Tukey a 1% de probabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos na análise de variância mostram que houve interação significativa 

entre as diferentes proporções e fontes de estercos utilizadas na produção de mudas de 

tomate (Tabela 1).  

No esterco bovino, a concentração de 30% possibilitou plântulas com alturas maiores 

que as demais, com cerca de 7,7 cm (Tabela 2). Quanto ao esterco caprino, verificou-se 

que as mudas formadas nas concentrações de 20% e 30% não diferiram entre si e 

apresentaram maiores alturas que as produzidas com 10%. Observa-se que houve 

diferença significativa tanto para as concentrações quanto para os tipos de estercos 

utilizados, onde as doses de 10% e 20% o esterco caprino proporcionaram uma maior 

altura de planta e quando utilizados 30% não houve diferença significativa quanto ao 

tipo de esterco. 

Esse comportamento pode ser explicado devido a capacidade de concentração dos 

estercos utilizados promoverem o incremento da matéria orgânica, que por sua vez 

exerce papel fundamental no crescimento vegetativo da planta, além da absorção rápida 

desses nutrientes no processo de formação de mudas.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Lima (2005), que obteve maior 

comprimento da parte aérea em mudas de alface cultivadas em composto orgânico. 

Barros-Júnior (2001) constatou que os compostos orgânicos resultaram em maior 

comprimento da parte aérea em comparação ao substrato comercial.  

Para o diâmetro do coleto (Tabela 3), observa-se que na medida que aumentava a 
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quantidade de composto orgânico na composição dos substratos estes promoviam maior 

crescimento. Assim, maiores diâmetros foram obtidos na utilização de esterco bovino a 

30%, com resultados superiores e diferentes estatisticamente das concentrações de 10% 

e 20% do mesmo esterco. Da mesma forma, os resultados para o esterco caprino foram 

melhor representados para o diâmetro do coleto na utilização de 30%, que por sua vez 

foi semelhante estatisticamente a 20% de esterco. Em ambos os estercos menores 

concentrações (10% e 20%) ficaram aquém dos valores encontrados em maiores doses. 

Resultados diferentes foram daqueles encontrados por Araújo-Neto et al. (2002), onde 

esses mesmos autores afirmam que os substratos formulados com esterco de curral 

propiciam maior desenvolvimento das mudas.  

Os melhores resultados de massa fresca (0,55 e 0,57 g) foram obtidos com o substrato 

contendo 20% e 30% de esterco caprino, respectivamente (Tabela 4). Quando 

correlacionados esses dados com os obtidos pela massa seca, os resultados foram 

semelhantes, e as concentrações supracitadas se destacaram com maiores valores de 

fitomassa (Tabela 5). Com isso, verifica-se que a biomassa das plantas foram 

influenciadas quando utilizaram-se as maiores concentrações, isso pode ser explicado 

devido a utilização dos estercos de caprino e bovino utilizados e comparados nessa 

pesquisa, e não apenas um único, que por sua vez agrega valores significativos na 

produção de mudas do tomateiro. 

Segundo Peixoto (1986), há aumento nos valores do peso da matéria seca, da altura de 

mudas e da área foliar, com aumento da matéria orgânica. Isso também pode ser 

verificado por Ribeiro (2005), onde substratos a base de solo + esterco tiveram maior 

massa seca da parte aérea. Assim, maiores concentrações influenciaram para a obtenção 

de valores elevados do peso da matéria seca da parte aérea para o esterco de caprino e 

bovino, sendo as menores, refletidas pelo menor peso encontrado.  

Houve interação entre as fontes de esterco caprino e bovino e as proporções utilizadas 

no crescimento e no acúmulo de biomassa em mudas de tomateiro formadas em 

ambiente protegido. Conclui-se que a utilização de 20% e 30% de esterco de caprino é a 

melhor opção para formação das mudas de tomateiro. 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância das características altura de planta (AP), 

diâmetro do coleto (DC), matéria seca (MS), matéria fresca (MF) na utilização dos 

estercos de bovino e caprino em diferentes concentrações (Summary of analysis of 

variance for plant height (PH), stem diameter (DC), dry matter (DM), fresh matter (FM) 

in the use of manure from cattle and goats in different concentrations). Palmas, TO, 

2014.  

Variância 
AP DC MF MS 

Cm mm g G 

Concentrações (C) 24,9542 ** 65,0122 ** 34,3077 ** 7,7903 ** 

Esterco (E) 49,3517 ** 52,8293 ** 21,3933 ** 3,5067 ns 

CxE 6,4207 ** 12,5488 ** 15,7047 ** 3,8055 * 

CV% 11,19 6,34 21,20 44,33   
** significativo ao nível de 1%, * significativo ao nível de 5%, ns não significativo. 

 

Tabela 2. Altura de plantas (cm) de mudas de tomateiro em função de concentrações e 

fontes de esterco (Plant height (cm) of tomato seedlings depending on concentrations 

and sources of manure). Palmas, TO, 2014. 

Concentrações 
Tipo de Esterco 

Bovino Caprino 

10% 4,4750 bB 6,5750 bA 

20% 4,6250 bB 8,1250 aA 

30% 7,7000 aA 8,5250 aA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si, 

peloTeste de Tukey, ao nível de 1% de probabilidade. 

 

Tabela 3. Diâmetro do Coleto (mm) de mudas de tomateiro em função de 

concentrações e fontes de esterco (Stem diameter (mm) of tomato seedlings depending 

on concentrations and sources of manure). Palmas, TO, 2014. 

Concentrações 
Tipo de Esterco 

Bovino Caprino 

10% 1,2250 bB 1,6000 bA 

20% 1,3500 bB 1,9000 aA 

30% 2,0000 aA 2,0250 aA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si, 

peloTeste de Tukey, ao nível de 1% de probabilidade. 
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Tabela 4. Massa Fresca (g) de mudas de tomateiro em função de concentrações e fontes 

de esterco (Fresh mass (g) of tomato seedlings depending on concentrations and sources 

of manure). Palmas, TO, 2014. 

Concentrações 
Tipo de Esterco 

Bovino Caprino 

10% 0,2245 bA 0,1955 bA 

20% 0,1650 bB 0,5568 aA 

30% 0,4933 aA 0,5723 aA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si, 

peloTeste de Tukey, ao nível de 1% de probabilidade. 

 

Tabela 5. Massa Seca (g) de mudas de tomateiro em função de concentrações e fontes 

de esterco (Dry mass (g) of tomato seedlings depending on concentrations and sources 

of manure). Palmas, TO, 2014. 

Concentrações 
Tipo de Esterco 

Bovino Caprino 

10% 0,0255 bA 0,0240 bA 

20% 0,0223 bB 0,0690 aA 

30% 0,0638 aA 0,0640 aA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si, 

peloTeste de Tukey, ao nível de 1% de probabilidade. 

 

 


