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Introdução 

O tomate é uma das olerícolas mais importantes e a sua produção depende de vários fatores, entre eles está à 

produção de mudas. O substrato utilizado para a produção de mudas desempenha função importantíssima, pois é ele que 

vai garantir nos primeiros dias de vida da mudas, condições para que ela cresça sem nenhuma dificuldade, e por essa 

forma deve está atento na escolha do substrato. Araújo Neto et al. (2009) [1] afirmam a dificuldade em se encontrar um 

substrato com todas as características desejáveis, sendo portanto, necessário a mistura de vários materiais para se 

conseguir um substrato próximo ao ideal.  

Deve está atento na escolha da matéria prima, para o substrato estes devem ser de baixo custo, com boa 

disponibilidade, não ser fonte de poluição ao meio ambiente, e ser isento de patógenos e fácil manuseio. De acordo com 

Carrijo et al.(2002) [2], vários materiais minerais ou orgânicos são utilizados como substratos, isoladamente ou em 

composição, para a produção comercial de mudas de hortaliças.A tentativa de desenvolver um produto de qualidade e 

de baixo custo é sem duvida uma opção para grandes e pequenos produtores, uma vez que o aprimoramento do cultivo 

de tais culturas beneficiará todos os segmentos da sociedade, garantido qualidade e sustentabilidade. Com isso o 

objetivo do estudo foi avaliar diferentes substratos orgânicos em relação ao acúmulo de matéria seca de mudas de 

tomate industrial. 

 

Material e métodos 
O experimento foi conduzido em casa de vegetação da Bestpulp Brasil Ltda. empresa de processamento de 

tomate situada no município de Janaúba – MG. Localizada no semiárido brasileiro, tendo o município as coordenadas 

de 15°47’18” de latitude Sul e 43°18'18" de longitude oeste, com altitude de 515 metros e clima Aw segundo a 

classificação de Köppen (OMETTO, 1981) [3], coberta por plástico, sendo semiclimatizada. Foram avaliados sete 

substratos orgânicos e um comercial, onde os substratos foram caracterizados como: S1( tomate + esterco bovino (EB)); 

S2 (bagaço de cana + EB); S3 (Engaço de banana + EB); S4 (Tomate + bagaço de cana + EB); S5 (Tomate + engaço de 

banana + EB); S6 (Bagaço de cana + engaço de banana + EB); S7 (Tomate + bagaço de cana + engaço de banana + EB) 

e; S8 (Substato comercial a base de fibra de coco).As mudas foram produzidas mudas de tomate industrial, hibrido BRS 

SENA, que foram avaliados em quatro períodos, separados em intervalos de dez dias. 

A compostagem foi realizada utilizando os resíduos mencionados anteriormente e foi calculada com base no 

teor de matéria seca. O cálculo da quantidade de matéria seca de cada material foi realizado por intermédio do volume e 

da densidade seca do material. Para todas as combinações, o cálculo das proporções de cada material empregado foi 

ajustado para a relação C/N de 30:1, durante a compostagem, foi realizado o manejo das pilhas, avaliando sempre a 

umidade, temperatura, e a cada quinze dias foi realizado o revolvimento das leiras. A distribuição dos resíduos foi 

realizada a partir da sobreposição destes em camadas alternadas, com espessura de 20 cm, formando-se pilhas em 

formato trapeizodal, cujo a proporção se deu 3:1, três partes do material rico em carbono para uma parte do material 

rico em nitrogênio. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, em fatorial, 8 x 4, sendo oito substratos em 

quatro épocas, com três repetições cada. A unidade experimental foi constituída por doze plantas. 

A semeadura foi realizada em bandejas de polipropileno contendo quatrocentos e cinquenta células com 

dimensões de 20 mm x 20 mm x 42 mm de largura, comprimento e profundidade de cada célula, respectivamente, em 

cada célula foi colocada no plantio uma semente do hibrido BR Sena. As mudas foram retiradas da estufa de acordo 

com as avaliações, chegando aos quarenta dias após a emergência, e foram tomadas todas as medidas fitossanitárias 

necessárias para a qualidade das mudas.  

 A primeira avaliação foi realizada quando as mudas apresentaram um padrão de crescimento homogêneo, e 

aos dez dias após a emergência foram avaliadas, e a cada dez dias três mudas de cada parcela, estas foram retiradas das 

bandejas de forma que não danificassem o sistema radicular e posteriormente foram conduzidas as avaliações da massa 

seca das folhas (MSF) e da raiz (MSR), o acúmulo de massa seca das folhas (AMSF). Os dados foram interpretados por 

meio de análise de variância, teste de média e regressão. Os fatores qualitativos foram comparados pelo teste de Tukey 

a 5% de probabilidade. Os modelos dos fatores quantitativos foram escolhidos baseados na significância dos 

coeficientes de regressão utilizando-se o teste de t ao nível de 5% de probabilidade, do coeficiente de determinação e do 

potencial para explicar o fenômeno biológico em questão, e as curvas de crescimentos foram geradas pelo programa 

estatístico SigmaPlot. 
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Resultados e discussão 

Em todos os tratamentos (substratos) avaliados houve elevação exponencial da massa seca da raiz (MSR) com 

posterior redução, com exceção do S7, em que a elevação e redução foi quadrática (FIGURA 1). Estas elevações foram 

mais significativas a partir do 20º dia, aproximadamente. Para os substratos S1, S2, S3, S4, S5 e S6 as elevações foram 

mais prolongadas, ocorreram até trinta e dois, trinta, trinta e três, trinta e dois, trinta e um e trinta e um dias, 

respectivamente, ou seja, entre o 30º e 33º dia. Os máximos valores obtidos nestes dias foram 0,18, 0,19, 0,10, 0,14, 

0,09 e 0,10g, respectivamente. Já para os substratos S7 e S8 (comercial) as elevações ocorreram em período mais curto, 

até o 23º e 26º dia respectivamente, com valores máximos de 0,04 e 0,10g. As maiores médias ocorreram com a 

utilização dos substratos S2, S1 e S4, a menor com o S7, os outros substratos apresentaram valores intermediários. 

Em quase todos os substratos apresentaram crescimento da massa seca da raiz até os trinta dias, 

aproximadamente, com destaque para S1, S2 e S4, apresentando maiores valores, exceto o substrato oito (comercial), 

este apresentou menor pico de crescimento em torno dos vinte e cinco dias, provavelmente em função de menores 

níveis de nutrientes. Já as mudas produzidas no substrato sete, comportou-se bem diferente dos demais, não houve pico 

de crescimento da massa seca da raiz, neste substrato as mudas apresentaram a mesma massa desde os vinte dias de 

avaliação até os quarenta dias após a emergência (FIGURA 1). 

O decréscimo na massa seca da raiz após os trinta dias de exposição da muda ao substrato pode ser explicado, 

uma vez consumida toda a reserva de nutrientes e espaço do substrato a planta logo consumirá as próprias reservas para 

que possa continuar a sobreviver,além de comprometer a aeração ideal, podendo respirar eventualmente de maneira 

anaeróbica quando isso ocorre possivelmente haverá redução na massa seca da raiz. 

Godoy & Farinacio (2007) [4] destacam que além de exercer a função de suporte às plantas, o substrato deve 

proporcionar adequado suprimento de ar, água e nutrientes ao sistema radicular, ser isento de fitopatógenos, de fácil 

manejo, baixo custo, alta disponibilidade e ter longa durabilidade. No presente trabalho verificou-se que de maneira 

geral as mudas apresentaram o total crescimento do sistema radicular aos trinta dias após a emergência, e após esse 

período o crescimento da massa seca da raiz pode ser prejudicada em decorrência das características nutritivas do 

substrato.  

A massa seca das folhas seguiu o comportamento apresentado pela massa seca da raiz, ou seja, houve elevação 

exponencial da massa seca das folhas (MSF) com posterior redução, com exceção do S6, que apresentou elevação 

quadrática (FIGURA 2). Estas elevações foram mais significativas também a partir do 20º dia, aproximadamente. Para 

os substratos S1, S2, S3, S4, S5 e S7 as elevações foram mais prolongadas, ocorreram até 30º dia para S1, S2, S3 e S7 e 

33º para o S4, também entre o 30º e 33º dia, como ocorreu para MSR.  

Os máximos valores obtidos nestes dias foram 0,18g, 0,24g, 0,15g, 0,22g, 0,20g e 0,11g, respectivamente. Para 

o substrato S8 (Comercial) a elevação ocorreu em período mais curto, até o 26º dia, com média de 0,20g. As maiores 

médias ocorreram com a utilização dos substratos S2, S4, S5 e S8, a menor com o S7, os outros substratos apresentaram 

valores intermediários. Após decorridos trinta dias de emergência a massa seca das mudas do substrato S2, S3, S5 e S7 

apresentaram decrescimento acentuado na massa seca das folhas, com exceção do substrato seis, que cresceu de forma 

linear até os quarenta dias (FIGURA 2). 

A menor massa seca das folhas na primeira avaliação não possibilitou encontrar a diferença entre os substratos 

para o crescimento das mudas de tomate, isso pode ser explicado, pois no inicio do crescimento o aumento da massa 

seca é mais lento, em decorrência da menor quantidade de folhas e portanto menor área fotossintética, sendo que a 

medida que a área foliar aumenta, também aumenta a taxa fotossintética assim como maior acumulo de massa seca 

tanto nas folhas como na raiz (FLOSS, 2004) [6]. 

A partir dos quinze dias a planta então começa a fase de crescimento propriamente dita, nesta fase a taxa 

fotossintética é maior que a taxa respiratória; portanto, há assimilação, determinado o aumento na massa seca, tanto da 

raiz como das folhas e na planta como um todos (FLOSS, 2004) [6]. 

O acúmulo da massa seca das folhas (AMSF) aumentou durante o período de avaliação, chegando ao 

quadragésimo dia, com as maiores médias, o substrato dois e quatro (FIGURA 4). Estes apresentaram no final média de 

0,410 e 0,373 g planta-1dia-1, respectivamente. Os demais variaram de 0,343 a 0,126 g planta-1dia-1. Na maioria dos 

substratos os valores apresentando ao final do período de avaliação não são as maiores AMSF, foram verificados picos 

de AMSF para os substratos S6, S1, S5 e S7, que apresentaram no 33° dia para o substrato seis, média de 0,459 g 

planta-1dia-1, enquanto que o S1, S5 e S7 apresentaram pico até no 34° dia, com média de 0,311, 0,273 e 0,240 g 

planta-1dia-1, respectivamente. De forma geral, verifica-se maior AMSF com a utilização dos S6, S2, S4 e S8 

(Comercial) entre o 30º e o 34° dia, aproximadamente. Estes resultados mais uma vez demonstram que as condições de 

estruturas dos substratos que condicionam eficiente distribuição de macro e micro poros, condicionando melhor aeração 



e respiração, drenagem e retenção equilibrada da água, além de maior CTC, que aliada aos nutrientes disponibilizados 

pelos materiais de origem, fazem com que ocorra fotossíntese maior e equilibrada condicionando maiores AMSF. 

Acúmulos e eficiências intermediárias foram observados com a utilização do S1, S3 e S5, ficando o S7 menor acúmulo 

durante o período (FIGURA 4). 

 

Conclusão  
Todos os substratos avaliados favoreceram o crescimento e desenvolvimento de mudas de tomate rasteiro. E os 

substratos seis, dois e quatro apresentaram maior acúmulo de matéria seca das mudas. 
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