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RESUMO  
 
A utilização de minerais no desenvolvimento de culturas diversas, como 
complemento de substratos, tem tido bastante ênfase, especialmente na produção 
vegetais. Nesse trabalho, a vermiculita foi associada com a areia, e testada na 
verificação da germinação e crescimento de sementes de tomate (Lycopersicon 
esculentum). Foram utilizados cinco tratamentos experimentais: T1: 100% areia, T2: 
100% vermiculita, T3: 50% areia 50% vermiculita, T4: 25% areia 75% vermiculita, 
T5: 75% areia 25% vermiculita. Os resultados evidenciaram que os tratamentos T3, 
T4 e T5 foram mais eficientes para promover uma germinação mais rápida em 
sementes de tomate. Entretanto, o T5 proporcionou maior desenvolvimento da 
cultura. Por fim, pode-se concluir que a utilização do mineral vermiculita, combinada 
com outros substratos, pode servir como opção para promoção do desenvolvimento 
socioeconômico, proporcionando novas oportunidades para o beneficiamento deste 
mineral, bem como auxiliar no desenvolvimento de culturas de forma orgânica, e 
atuar na promoção de ações sustentáveis e regionais.  
 
PALAVRAS-CHAVE: vermiculita; tomate; tratamentos experimentais. 
 
ABSTRACT  
 
The use of minerals in the development of various cultures, as substrates 
complement, has been emphasized enough, especially in vegetable production. In 
this work, the vermiculite was associated with sand, and tested to verify the tomato 
(Lycopersicon esculentum) germination and growth. Five experimental treatments 
were used: T1: 100% sand, T2: 100% vermiculite, T3: 50% sand 50% vermiculite, 
T4: 25% sand 75% vermiculite, T5: 75% sand 25% vermiculite. The results showed 
that the treatments T3, T4 and T5 were more efficient to promote a faster 
germination in tomato seeds. Finally, it can be concluded that the use of vermiculite 
mineral, combined with other substrates, can be an option to promote socioeconomic 
development, providing new opportunities to the beneficiation this mineral, as well as 
assisting in the crops organics development, and act for the promotion of regional 
and sustainable actions. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A vermiculita [(Mg, Fe+2, Al)3 (Al, Si)4 O10(OH)2 4H2O], silicato de alumínio, magnésio 
e ferro, é um mineral pertence ao grupo das micas, com diversas propriedades 
físicas e químicas que a torna de amplo uso na indústria e agricultura. 

 
No Brasil, os estados de Goiás (79,5%), Pernambuco (6,2%), Paraíba (13%) e Bahia 
(1,3%) foram responsáveis pela produção de 51.986 toneladas de vermiculita 
beneficiada no ano de 2012 (PAULA, 2012). O processo de extração do mineral no 
país é executado a céu aberto, de maneira parcial ou totalmente mecanizado, 
ocorrendo uma sazonalidade de maior produção nos meses secos. 

 
A vermiculita mais utilizada atualmente é a chamada vermiculita expandida. Quando 
as moléculas de água da vermiculita, que intercalam a estrutura de alumínio e silício, 
são aquecidas a elevadas temperaturas, originando correntes de ar quente que 
provocam o aumento do volume do mineral. É desse processo de expansão térmica, 
que se origina a vermiculita expandida. Nessa forma, a vermiculita possui baixa 
densidade, se torna quimicamente ativa, e conserva seu pH neutro (7,0). 

 
De acordo com Ugarte et al. (2005) o mineral é sempre comercializado na forma 
expandida, apresentando propriedades como baixos valores de massa específica 
aparente e de condutividade térmica, e que associados aos diversos tipos de 
granulometria, tornam o produto atrativo para sua utilização em diversas áreas, tais 
como, na construção civil, na agricultura, nas indústrias química e de tintas. 

 
Os flocos desse mineral possuem alta capacidade de retenção de água e nutrientes, 
propriedades importantes para quem trabalha com a formação de mudas em 
bandejas e condicionamento de solo, pois auxiliam a estrutura do solo ou substrato a 
reter água e nutrientes quando presentes em excesso, liberando-os quando a planta 
ou semente precisar para o seu desenvolvimento ou germinação (MIRANDA et 
al.,1998; SMIDERLE et al., 2001). 

 
A utilização da vermiculita como substrato é bastante estudada, pois além de dar 
suporte à planta, ela supre as necessidades hídricas do sistema radicular, sendo um 
bom agente na melhoria das condições físicas do solo e, ainda se apresenta 
quimicamente ativa, liberando íons magnésio para a solução do solo e absorvendo 
fósforo e nitrogênio na forma amoniacal (DINIZ et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2008). 

 
Santos et al. (2010) realizaram um estudo para analisar a produção de mudas de 
pimentão utilizando um composto orgânico de húmus de minhoca (vermicomposto) e 
vermiculita, para tanto foram utilizados três tratamentos sendo esses 100% de 
vermicomposto (T1), 75% de vermicomposto + 25% de vermiculita (T2), e 50% de 
vermicomposto + 50% de vermiculita (T3). Os resultados indicaram que o composto 
orgânico junto com a vermiculita (T2) se destacou, e conseguiu produzir mudas com 
valores de índice de SPAD, diâmetro de coleto, massa fresca e seca, melhores que 
os outros dois tratamentos.  

 
Outro estudo que Figueiredo et al. (2012) analisam a influência de diferentes 
substratos na germinação das sementes de amora-brava usando 6 tratamentos: T1) 
Terra; T2) Terra e areia; T3) Terra, areia e vermiculita; T4) Terra, areia, vermiculita e 
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esterco de galinha; T5) Terra, areia, vermiculita e esterco de vaca; T6) Terra, areia, 
vermiculita e esterco de carneiro. A amora-brava foi semeada em bandejas de 32 
células, e iniciaram a emergência 15 dias após do plantio. A porcentagem de 
germinação foi baixa, variando de 10% a 26% entre os tratamentos, entretanto o T3 
apresentou maior germinação, justamente pelas propriedades físico-químicas deste 
substrato à base de vermiculita. 

 
Tendo em vista a vasta utilização da vermiculita na germinação de sementes de 
culturas agrícolas, especialmente associada a outros substratos, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar o desenvolvimento da germinação e crescimento de sementes de 
tomate (Lycopersicon esculentum) em diversas e combinações de substratos 
analisando como a presença do mineral vermiculita influencia nesse processo. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
A pesquisa foi realizada no município de Picuí-PB, localizado no Seridó Oriental 
Paraibano, a 430 metros de altitude, onde predomina o clima semiárido, e a 
vegetação é típica do bioma Caatinga. O experimento foi instalado no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – Campus Picuí, onde foram 
utilizadas sementes de tomate (Lycopersicon esculentum), com índice de 85% de 
germinação e 99% de pureza. Plantadas no dia 16/04/2013, a uma profundidade de 
1 cm, em bandejas de isopor com 200 células cada (Figura 1 (a)). 
 
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com cinco 
tratamentos e quatro repetições com 20 sementes cada. Foram utilizados como 
substratos areia e vermiculita, em cinco tratamentos: 
 

 Tratamento 1: 100% areia (T1); 

 Tratamento 2: 100% vermiculita (T2); 

 Tratamento 3: 50% areia 50% vermiculita (T3); 

 Tratamento 4: 25% areia 75% vermiculita (T4); 

 Tratamento 5: 75% areia 25% vermiculita (T5).  
 

Após a semeadura as plântulas foram diariamente irrigadas no final da tarde, 
ocasião em que as plântulas germinadas foram contadas após começarem a 
germinar, o que ocorreu no quinto dia após o plantio (Figura 1 (b)). A colheita foi 
realizada quinze dias após o plantio, quando a germinação das sementes ficou 
estável (Figura 1 (c)). Mediante a coleta as plântulas junto com os substratos foram 
colocadas em uma peneira e lavadas com água corrente para sua total remoção, 
depois colocadas em papel por trinta minutos para retirada do excesso de umidade 
(Figura 1 (d)), e após esse período foram efetuadas medições da parte aérea e das 
raízes com uma régua graduada (Figura 1 (e)), em seguida essas partes foram 
separadas com o auxílio de uma tesoura de poda e pesadas separadamente em 
balança analítica de precisão para se obter o peso verde de ambas as partes (Figura 
1 (f)). 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 1. (a) plantio das sementes; (b) início da germinação; (c) colheita; (d) limpezas das 
mudas; (e) medições na planta completa; (f) medições do peso verde da parte aérea e raízes 

das mudas. 
 

O índice de velocidade de emergência foi determinado pela fórmula proposta por 
Maguire (1962), em que: IVG = G1/D1 + G2/D2 + ... Gn/Dn, onde: IVG = Índice de 
Velocidade de Germinação; G1, G2, ..., Gn = nº de radículas emergidas, observadas 
no intervalo da 1ª, 2ª, ..., última contagem; D1, D2, ..., Dn = nº de dias de semeadura 
à 1ª, 2ª, ..., última contagem. 

 
Os cálculos de porcentagem, tempo médio, velocidade e frequência relativa de 
germinação foram realizados conforme fórmulas citadas por Labouriau & Valadares 
(1976), em que porcentagem de germinação: G = (N/A) . 100, com G = porcentagem 
de germinação; N = número de sementes germinadas; A = número total de 
sementes colocadas para germinar. 
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O tempo médio de germinação é: t = (Σniti) / Σni, com t = tempo médio de 
incubação; ni = número de sementes germinadas por dia; ti = tempo de incubação 
(dias). A velocidade média de germinação é: V = 1/t, onde V = velocidade média de 
germinação; t = tempo médio de germinação. A frequência relativa de germinação 
corresponde a: Fr = ni / Σni, onde Fr = frequência relativa de germinação; ni = 
número de sementes germinadas por dia; Σni = número total de sementes 
germinadas. 

 
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância utilizando-se o software 
ASSISTAT (SILVA & AZEVEDO, 2009) e a comparação entre as médias foi feita 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O percentual de germinação não apresentou diferença significativa entre os 
tratamentos, porém os tratamentos em que houve a mistura da vermiculita com a 
areia apresentaram valores de 1ª contagem e IVG superiores aos tratamentos em 
que os substratos foram utilizados separadamente (Tabela 1), indicando que ambos 
os substratos utilizados têm mais eficiência quando utilizados de forma combinada, 
independente da percentagem de ambos.  

 
Tabela 1. Emergência, primeira contagem e índice de velocidade de emergência (IVE) de 

sementes de tomate submetidas a diferentes substratos. 

TRATAMENTOS GERMINAÇÃO (%) 1ª CONTAGEM IVE 

100% areia 55,00 a 0,00 b 5,92 b 

100% vermiculita 62,50 a 1,75 b 9,91 ab 

50% areia 50% vermiculita 57,50 a 6,00 a 11,43 a 

25% areia 75% vermiculita 58,75 a 5,50 a 11,33 a 

75% areia 25% vermiculita 57,50 a 6,00 a 11,88 a 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 
Pereira et al. (2001) testando diferentes substratos na germinação de sementes 
peletizadas de tomate, também não encontraram diferença no percentual de 
germinação das sementes entre os substratos areia e vermiculita. 

 
O IVG mais baixo foi obtido pelo tratamento que utilizou apenas areia, 
provavelmente porque esse substrato tem menor poder de retenção de água do que 
a vermiculita, o que teria favorecido a germinação das sementes com maior rapidez. 
Esse fato também foi observado por Vogel et al. (2012), que testando areia e 
vermiculita na germinação de sementes comerciais de tomates, verificaram que a 
areia causou um atraso na germinação das sementes. 

 
As plântulas apresentaram menos desenvolvimento da raiz, tanto com relação ao 
comprimento quanto ao seu peso verde no tratamento que utilizou apenas areia 
(Tabela 2), possivelmente devido a areia apresentar um maior peso, o que pode ter 
dificultado o crescimento das mesmas. O tratamento que utilizou apenas vermiculita 
também não favoreceu o crescimento e peso das raízes, e o peso também foi menor 
quanto se utilizou 25% areia 75% vermiculita, em comparação aos tratamentos com 
50% areia 50% vermiculita e 75% areia 25% vermiculita, evidenciando a importância 
de se fazer a combinação desses substratos, com proporção maior de areia. 
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Tabela 2. Desenvolvimento da raiz de plântulas de tomate submetidas a diferentes substratos.  

TRATAMENTOS COMPRIMENTO PESO VERDE 

100% areia 1,49 c 0,003 c 

100% vermiculita 3,64 b 0,004 bc 

50% areia 50% vermiculita 5,51 a 0,025 a 

25% areia 75% vermiculita 5,20 a 0,012 b 

75% areia 25% vermiculita 4,62 ab 0,022 a 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 
O desenvolvimento da parte aérea das plântulas também foi influenciado pelos 
substratos, sendo verificado melhor desenvolvimento quando se utilizou 75% areia 
25% vermiculita (Tabela 3), no qual as plantas se apresentaram maiores e com 
maior matéria verde. A menor altura foi obtida quanto se utilizou apenas a areia, 
como esse tratamento também dificultou o desenvolvimento da raiz, isso pode ter 
influenciado no menor desenvolvimento da parte aérea. A menor massa verde foi 
obtida dos tratamentos com 100% dos substratos, seguida da utilização de 25% 
areia 75% vermiculita, portanto maior proporção do uso da vermiculita favoreceu 
positivamente o desenvolvimento aéreo das plântulas de tomate. 
 

Tabela 3. Desenvolvimento da parte aérea de plântulas de tomate submetidas a diferentes 
substratos. 

TRATAMENTOS ALTURA PESO VERDE 

100% areia 1,51 c 0,018 c 

100% vermiculita 2,16 b 0,024 c 

50% areia 50% vermiculita 2,19 b 0,039 ab 

25% areia 75% vermiculita 2,15 b 0,029 bc 

75% areia 25% vermiculita 2,56 a 0,047 a 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 
Na figura 2 estão os gráficos que apresentam os polígonos de frequência relativa de 
germinação das sementes de tomate, onde foi verificada maior desuniformidade de 
germinação nos tratamentos com 100% de vermiculita, 50% areia 50% vermiculita e 
75% areia 25% vermiculita, todos apresentando caráter polimodal, já no tratamento 
com 100% areia e 25% areia 75% vermiculita a germinação foi mais uniforme, 
porém quando se utilizou apenas um substrato, areia ou vermiculita, o tempo de 
germinação foi maior, de 9,24 e 8,38 dias respectivamente. Consequentemente 
foram nesses tratamentos que também foram obtidos a menor velocidade de 
germinação. 

 
Os menores tempos de germinação, foram obtidos nos tratamentos que combinaram 
a areia e a vermiculita, os quais obtiveram praticamente a mesma velocidade de 
germinação, ficando entre 16 e 17. Esses resultados evidenciam que os substratos 
areia e vermiculita, utilizados de forma combinada, são mais eficientes para 
promoverem uma germinação mais rápida em sementes de tomate, o que pode 
favorecer que as plântulas possam ser transplantadas com menos dias após a 
germinação, especialmente utilizando 75% areia 25% vermiculita, que foi o 
tratamento que proporcionou maior desenvolvimento da cultura. 
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Figura 2. Frequência relativa (Fr), tempo de germinação (t) e velocidade de emergência (v) de 

sementes de tomate submetidas aos substratos 100% areia (A), 100% vermiculita (B), 50% 
areia 50% vermiculita (C), 25% areia 75% vermiculita (D) e 75% areia 25% vermiculita (D). 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
A vermiculita tem sido bastante utilizada como suporte para diversas experiências na 
produção de mudas de forma agroecológica. Esse mineral que muitas vezes 
passava despercebido nos rejeitos de extração, tem se tornado cada vez mais 
importante, e seu beneficiamento começa a ser visto como uma possibilidade de 
complementação de renda, e desenvolvimento social, principalmente nas frentes de 
extração onde o trabalho ainda é feito de forma rudimentar, ou seja, nos garimpos 
da região do Seridó Paraibano. 
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Neste trabalho foi perceptível que a combinação dos substratos areia e vermiculita 
proporcionaram maior velocidade de germinação das sementes de tomate, e que a 
utilização de 75% areia 25% vermiculita proporcionou maior desenvolvimento das 
plântulas de tomate, provando que a associação deste mineral com outros 
substratos proporciona fatores formidáveis de desenvolvimento, o que provoca a 
possibilidade de experimentos com outros tipos de vegetais, bem como, plantas 
nativas, melíferas, cactáceas, xerófilas e bromeliáceas da caatinga, que possam ser 
aproveitadas na implantação de viveiros, tendo em vista a produção em pequena-
média escala para atuar no processo de recuperação de áreas degradadas. 
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