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RESUMO 9 
Cada vez mais vem se buscando fontes alternativas para a fertilização de solos em 10 

sistemas de produção agrícola que atendam as exigências nutricionais das plantas, 11 

causando menos danos ao ambiente e produzindo alimentos mais saudáveis. O tomate 12 

orgânico tem se destacado no mercado por ser uma das hortaliças mais consumidas, 13 

representando excelente alternativa econômica para produtores em virtude de preço 14 

maior alcançado pelo produto em relação ao produzido por via convencional, além da 15 

redução de custos com insumos. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de 16 

diferentes doses de biofertilizante suíno aplicadas ao solo no acúmulo de biomassa e 17 

teor de clorofila de uma cultivar de tomate tipo mesa (Santa Clara). O experimento foi 18 

conduzido em ambiente protegido na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências 19 

Agrárias da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no município de Macaíba-20 

RN, no período de Janeiro a Março de 2016. O delineamento experimental foi 21 

inteiramente casualizado, com cinco tratamentos (0, 10, 20, 30 e 40 t/ha de 22 

biofertilizante) e quatro repetições. Aos 75 dias após o transplante, mediu-se a clorofila 23 

total no limbo foliar das plantas que em seguida foram colhidas para determinação de 24 

altura da parte aérea, diâmetro do caule, número de folhas/planta (NFP), massas de 25 

matéria seca da parte aérea (PMSPA), radicular (PMSR) e total (PMST). Realizou-se a 26 

ANOVA e aplicou-se teste de Tukey a 5%. Houve efeito linear positivo com o aumento 27 

das doses de biofertilizante para NFP, PMSPA, PMSR e PMST com incrementos de 28 

34%, 49%, 43% e 56%, respectivamente, com a aplicação da maior dose (40 t/ha) em 29 

relação a menor dose (0,0 t/ha), possivelmente pelo maior fornecimento de nutrientes às 30 

plantas e melhorias das características do solo. A utilização de biofertilizante suíno na 31 

adubação do tomateiro aumenta a biomassa, não influenciando nos teores de clorofila 32 

total. 33 

PALAVRAS-CHAVE: Lycopersicon esculentum, Biodigestor, Tomate orgânico. 34 
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