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RESUMO 
Objetivou-se avaliar o efeito de diferentes substratos na formação e crescimento de 

mudas de tomateiro (híbrido Carmem). Foram estudados 4 substratos com diferentes 

formulações: S1: folha de coqueiro + torta de cana-2:1;S2: pó de serra + torta de cana-

2:1; S3: casca de coco triturada + esterco bovino-12:1; e S4: pó de coco + esterco de 

galinha-2:1. Foram avaliadas as seguintes características: comprimento total, número de 

folhas, comprimentos do caule de da raiz principal, massas fresca e seca da parte aérea, 

do caule, das folhas e das raízes. Verificou-se que os substratos 1, 2 e 3 determinaram os 

melhores crescimentos das mudas, traduzido pelo acúmulo da massas fresca e seca, os 

quais determinaram melhor pegamento dessas. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Lycopersicon esculentum, Mill.; produção de mudas, parte aérea, 

sistema radicular. 

 
ABSTRACT: Effect of different organic substrates in the growth of tomato seedlings 
Amed to evaluate the effect of different substrates in tomato seedlings production (hybrid 

Carmem). Four substrates with different formularizations had been studied: S1: coconut 

palm leaf + sugar cane-2:1; S2: mountain range dust + sugar cane-2:1; S3: triturated rind 

of coconut + bovine manure-12:1; e S4: coconut dust + hen manure-2:1. The following 

characteristics had been evaluated: total length, leaf number, lengths of stem, roots, fresh 

and dry weight of root, aerial part, stem, leaves and roots. It was verified that substrates 1, 

2 and 3 had determined the best growth of the seedlings, translated for the accumulation 

of fresh and dry matter, which will determine the better seedlings set. 
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INTRODUÇÃO 
 
A utilização de diferentes formulações de substrato tem-se difundido por permitir melhor 

nutrição e hidratação, acelerar o crescimento e melhorar a qualidade das mudas para o 

plantio definitivo (Calabretta et al., 1994). Apesar do custo mais elevado, principalmente 

pelos componentes do substrato, esta técnica tem atraído produtores de todos os níveis e 

de vários países (Pinamonti et al., 1997; Riviere e Caron, 2001). No Brasil, diferentes 

materiais têm sido utilizados para a composição de substratos, como lã de vidro, 

polietileno, serragem, areia, cascas de arroz e de coco, folhas secas e, mais comumente, 

a turfa. A utilização de materiais sintéticos em detrimento aos orgânicos é ecologicamente 

questionável. A produção de tomate em substratos que possam substituir a turfa 

apresenta problemas técnicos e, em alguns casos, devido ao custo excessivo torna-se 

pouco viável economicamente. Trabalhos realizados no Brasil indicaram a possibilidade 

de produção de mudas de tomateiro em substrato (Andriolo et al., 1997; Loures et al., 

1998), todavia, o substrato deverá ter preço acessível, bem como, deve ser facilmente 

disponível, não poluir e não possibilitar a introdução e o desenvolvimento de patógenos. 

Deve possuir boa aeração, boa retenção de água e nutrientes além de permitir drenagem 

eficiente, propiciando, deste modo, maior produtividade e melhor qualidade de frutos. O 

suprimento correto de nutrientes em uma mistura adequada de composto orgânico e areia 

poderá viabilizar o uso deste substrato para a produção de tomate. Dessa forma, o 

presente trabalho objetivou estudar diferentes formulações de substratos orgânicos na 

produção de mudas de tomateiro. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado na estufa do Departamento de Biologia da Universidade 

Federal de Sergipe. O delineamento experimental foi o Inteiramente casualisado, com 4 

tratamentos (substratos) e uma variedade de tomateiro, com 4 repetições. As sementes 

foram semeadas em tubetes. Os substratos apresentaram as seguintes composições: 

Substrato 1 (S1: folha de coqueiro + torta de cana-2:1); Substrato 2 (S2:pó de serra + 

torta de cana-2:1); Substrato 3 (S3: casca de coco triturada + esterco bovino-12:1); e 

Substrato 4 (S4: pó de coco + esterco de galinha-2:1). Foram semeadas duas sementes 

por tubete e, ao germinarem, foi eliminada a plântula com o menor desenvolvimento. 

Trinta dias após o desbaste, as mudas foram avaliadas quanto a: comprimento total, 

número de folhas, comprimentos do caule de da raiz principal, massas frescas e seca da 

parte aérea, do caule, das folhas e das raízes.  



 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Verifica-se, na Tabela 01, que houve efeito significativo dos quatro substratos sobre o 

crescimento e o acúmulo de matéria fresca das mudas de tomateiro, todavia, aquelas 

cultivadas nos substratos 1, 3 e 4 apresentaram maiores taxas de crescimento. Este 

comportamento pode estar ligado às características dos materiais orgânicos misturados 

na formação do substrato, os quais, provavelmente, determinaram uma maior aeração, 

nutrição e desenvolvimento do sistema radicular (Lamaire, 1995; Kämpf e Fermino, 2000). 

Apesar da torta de filtro e do pó de serra apresentarem boas características para a 

produção de substratos, esses, provavelmente, tiveram um efeito supressor do 

crescimento das mudas. Na tabela 02 estão os dados de acúmulo de massa seca das 

mudas de tomateiro, observa-se que, também, houve efeito significativo dos substratos, 

principalmente, o 1, o 3 e o 4 sobre o crescimento. O baixo acúmulo de massa seca para 

as mudas cultivadas no substrato 2, pode ter sido causa por inibição de algum composto 

químico ou por estresse. Dos quatro substratos, aquele que determinou o melhor 

desenvolvimento das mudas foi o substrato 4 (pó de coco + esterco de galinha-2:1), 

sendo esse ideal para a produção de mudas de tomateiro. 

 

Tabela 01. Efeito de diferentes substratos sobre o número de folhas (NF), o comprimento 
do caule (COMPC-cm), o comprimento da raiz (COMPR-cm), a massa fresca da parte 
aérea (MFPA-cm), a massa fresca do caule (MFCAU-g), a massa fresca das folhas 
(MFFOL-g), a massa fresca da raiz (MFR-g) e a altura. 
Subst. NF* COMPC COMPR MFPA MFCAU MFFOL MFRA ALT 

S1 5,75a2 29,39 a2 16,43 a1 6,46a2 3,93a2 2,55a2 0,94a2 37,27a2

S2 4,75a1 15,79 a1 13,91 a1 1,84a1 1,05a1 0,82a1 0,33a1 22,70a1

S3 6,12a2 26,56 a2 14,81 a1 5,97a2 3,55a2 2,59a2 0,90a2 22,27a1

S4 5,87 a2 30,75 a2 15,68 a1 9,94a3 6,01a3 4,34a3 1,00a2 40,00a2

*Para cada coluna, as médias seguidas pelas letras e números não diferem a 5% pelo 
teste de Scot Knot. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 02. Efeito de diferentes substratos a massa seca da parte aérea (MSPA), a massa 
seca do caule (MSCAU-g), a massa seca das folhas (MSFOL-g) e a massa seca da raiz 
(MSRA-g). 

Subst. MSPA* MSCAU MSFOL MSRA 

S1 1,37a2 0,56a2 0,54a2 0,26 a2 

S2 0,43a1 0,14a1 0,16a1 0,12a1 

S3 1,39a2 0,55a2 0,60a2 0,24 a2 

S4 2,38a3 0,71a2 0,97a3 0,42 a3 

*Para cada coluna, as médias seguidas pelas letras e números não diferem a 5% pelo 
teste de Scot Knot. 
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