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RESUMO 

 

O tomate (Lycopersicon esculentum) é uma das olerícolas mais cultivadas no Brasil. 

Devido à grande mão-de-obra utilizada na produção, a tomaticultura contribui para a 

geração de emprego. A produção de tomate é considerada atividade de alto risco, devido 

à suscetibilidade ao ataque de pragas e doenças e a exigência em insumos e serviços. 

Dentre as olerícolas, o tomate orgânico representa um bom investimento para o 

produtor, porém há dificuldades na recomendação técnica ou genótipos desenvolvidos 

para esse tipo de sistema. Neste trabalho buscou-se avaliar os aspectos fitossanitários de 

tomateiros orgânicos da variedade Seriguela e das cultivares Santa Clara, BRS Couto, 

BRS Nagai e BRS Montese, por meio de visitas semanais à Fazenda Vista Alegre 

localizada no município de Capim Branco-MG. Dentre os principais problemas 

fitossanitários encontrados no sistema orgânico estão as doenças Mancha-de-estenfílio 

(Stemphylium solam), Pinta Preta (Alternaria sp) e Talo-oco (Erwinia spp.). Quanto ao 

ataque de insetos pragas foram encontrados Percevejo-do-tomate (Phthia picta), o 

Percevejo verde (Nezara viridula) e o Percevejo marrom (Euschistus heros). Além 

disso, também foi identificado nas culturas problemas nutricionais e fisiológicos como 

podridão apical nos frutos, rachaduras, lóculo aberto e manchas. Atualmente o controle 

químico tem sido um dos métodos mais empregados para o controle de ataque de 

insetos pragas e doenças na produção de tomate, mas devido aos seus impactos 

negativos e restrições de uso em cultivos orgânicos é necessária a pesquisa por produtos  

alternativos. Este trabalho avaliou o estado fitossanitário de sementes da variedade 

Seriguela e testou o tratamento térmico no controle da Alternaria sp. responsável pela 

doença da Pinta Preta do tomateiro. Além disso, foi avaliado o efeito de extratos 

aquosos de Funcho (Foeniculum vulgare) no controle de Alternaria sp. in vitro em 

testes no laboratório e no campo. Verificou-se que o tratamento térmico constituiu boa 

opção para controle de fungos fitopatogênicos presentes nas sementes. Quanto ao efeito 

in vitro de extrato de Funcho no controle da Pinta Preta dos tomateiros, verificou-se que 

diferentes fatores do ambiente interferiram na eficácia do tratamento em campo. 

 

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum; Aspectos fitossanitários; Produção orgânica. 

 



 

ABSTRACT 

 

Tomato (Lycopersicon esculentum) is one of the most cultivated horticultural crops in 

Brazil.Due to the large hand labor used in its production, it contributes to create new 

jobs. The tomato production is considered a high risk activity, once it is susceptible to 

diseases, pest attacks, and may demand agricultural inputs and services. Among other 

vegetable crops, the organic tomato is a good investment for the producer. However, 

there are difficulties in technical recommendations or genotypes developed exclusively 

for this type of system. This work aimed to evaluate the phytosanitary aspects of organic 

tomatoes of Seriguela variety, and the cultivars Santa Clara, BRS Couto, BRS Nagai e 

BRS Montese, through weekly visits to the Vista Alegre Farm, located in Capim 

Branco/MG. Among the main phytosanitary issues in the organic system, the grey leaf 

spot (Stemphylium solani),early blight (Alternaria sp.), and hollow stem (Erwinia spp.) 

were found. Regarding the attacks by insects, there were found stink bugs (Phthia 

picta), green stink bug (Nezara viridula), and brown stink bug (Euschistus heros). 

Moreover, were found physiologic and nutritional issues in the analyzed crops, such as 

tomato blossom end rot, cracks, open locules, and leaf spots. Nowadays, chemical 

control has been one of the most used methods for pest and disease control. However, 

due to its negative impacts and restrictions in organic farming, research projects are 

required to create alternative products. This study evaluated the phytosanitary status of 

seed from of Seriguela variety, and also tested the heat-treatment in the control of 

Alternaria sp., responsible for the early bright disease. This study also evaluated the 

effect of aqueous extracts of fennel (Foeniculum vulgare) in the Alternaria sp. control 

,in vitro and in the field, since it is one of the most important diseases which attack 

tomato plants. It was found that heat-treatment is one good option for controlling 

pathogenic fungi present in the tomato seeds. Regarding the effect of fennel extract for 

controlling the early bright disease, it was found that different environment factors 

interfered on the treatment efficacy. 

 

Key words: Lycopersicon esculentum; phytosanitary aspects; organic production. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

  

 O tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) é originário da Civilização Inca, no Peru Antigo, 

foi introduzido no território brasileiro por meio dos colonizadores portugueses (MURAYAMA, 

1983). O Brasil é um dos principais produtores mundiais de tomate, superado apenas pela China, 

Estados Unidos, Turquia, Egito, Itália, Iran e Espanha (FAO, 2012).  

 Com relação a sua classificação, o tomateiro é uma dicotiledônea pertencente à família 

das solanáceas, (ALVARENGA, 2004) caracterizada como uma planta herbácea de caule 

flexível que necessita de tutoramento para suportar o peso dos frutos. Da semeadura até a 

reprodução com a produção de novas sementes, o ciclo biológico da cultura varia de quatro a 

sete meses, incluindo um a três meses de colheita (FILGUEIRA, 2008) 

 No país o tomate é uma das olerícolas mais cultivadas e a mais importante com relação à 

geração de emprego, renda e participação no agronegócio (ROCHA JÚNIOR, 2008). Quanto ao 

cultivo do tomate orgânico (MAROUELLI et al, 2012) ressaltam  que este cultivo é um dos mais 

difíceis em razão de sua alta suscetibilidade a pragas e doenças.  

 A cultura do tomate é muito exigente com relação ao solo, clima e aos tratos culturais, sendo 

necessária uma dedicação maior do produtor com relação ao seu manejo. Apesar do crescimento do 

mercado, são grandes as dificuldades de realizar o cultivo do tomateiro em sistemas orgânicos 

devido aos problemas fitossanitários apresentados pela cultura (SOUZA, 2003; 

SCHALLENBERGER et al., 2008). Doenças e pragas incidem sobre folhas, hastes, pecíolos e 

frutos, ocasionando elevados prejuízos econômicos (VIDA et al., 2004). 

 Quanto à adaptação climática, a cultura tem um melhor desenvolvimento sob clima 

tropical de altitude, desenvolve-se também nas regiões de clima tropical ou temperado, seco e 

com luminosidade alta. A cultura requer temperaturas diurnas mais amenas e noturnas 

menores, com uma diferença 6-8°C entre elas. (FILGUEIRA, 2005). 

 Para a maioria das variedades a temperatura ideal está entre 21 e 24°C. Temperaturas 

menores que 10°C e maiores que 38°C prejudicam à cultura (NAIKA et al., 2006) tornando-se 

um fator limitante na produção de tomate afetando o florescimento, frutificação e 

desenvolvimento dos frutos (FILGUEIRA, 2005). 

 Para os pesquisadores, técnicos e agricultores, o cultivo do tomateiro em sistemas de 

produção orgânicos tem sido um grande desafio. O primeiro grande desafio a ser superado é 

encontrar cultivares que atendam aos requisitos da produtividade, qualidade e rentabilidade. 
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As cultivares devem apresentar rusticidade, resistência a pragas e doenças e capacidade de 

produção em condições de uso de fertilizantes pouco solúveis (EMBRAPA, 2015).  

   Para o controle dos problemas fitossanitários do tomateiro, o controle químico tem 

sido o método mais utilizado, porém devido aos seus impactos negativos na natureza e na 

saúde humana e com as restrições do seu uso em cultivos orgânicos é necessário pesquisas por 

produtos alternativos. 

 O objetivo deste trabalho foi observar o comportamento de diferentes cultivares de 

tomate cultivados em sistema orgânico em relação aos aspectos fitossanitários. 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A cultura do tomateiro  

  

 O tomateiro (Lycopersicon esculentum Mill.) é nativo da região Andina, que abrange 

parte do Chile, Colômbia, Equador, Bolívia e Peru, porém sua domesticação ocorreu no 

México (FILGUEIRA, 2003).  

 O tomateiro é considerado a segunda hortaliça mais consumida no mundo com 

produção 161,8 milhões de toneladas em 2012 (FAOSTAT, 2014). O Brasil além de grande 

consumidor de tomate é também um eficiente produtor desta olerícola, sendo considerado o 5º 

maior produtor mundial de tomates para processamento (EMBRAPA, 2013). 

 É uma cultura importante para o Brasil, além de gerar grande número de empregos 

diretos e indiretos, exige-se investimento alto, mão de obra qualificada e elevado nível 

tecnológico (HAJI et al,. 2004). A grande utilização da mão de obra se dá principalmente para 

realização de tratos culturais, como capinas colheitas manuais, e desbastes; além de se utilizar 

a mecanização em operações como o preparo do solo, semeadura, irrigação e pulverização 

(SILVA & GIORDANO, 2000).  

 O estado de Goiás se destaca como maior produtor do segmento voltado para o 

processamento industrial, caracterizado pelo cultivo em grandes áreas e com elevada 

tecnologia. Já no segmento adotado pelo tomate de mesa, os estados de Minas Gerais e São 

Paulo são os maiores produtores e consumidores do fruto in natura. (EMBRAPA, 2013). No 

ano de 2013, a produção de tomates em Minas Gerais encerrou com volume de 405,6 mil 
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toneladas, sendo que a área plantada foi de 6,4 mil hectares, com produtividade de 63,2 

toneladas por hectare (FAEMG, 2013).  

 A cultura possui características marcantes como a disponibilidade de ser cultivada no 

ano inteiro, possui uma ampla adaptabilidade, versatilidade de uso e atratividade. Além disso, 

é considerada uma rica fonte de vitaminas A, C e E, minerais, potássio, fontes de carotenóides 

como o licopeno com alto poder antioxidante, o qual tem o poder de combater radicais livres 

(RAO & AGARWAL, 2000). 

 Possui raiz do tipo pivotante, podendo chegar a uma profundidade de 1,5 m, sendo que 

70% do sistema radicular encontram-se nos primeiros 20 cm do solo (ALVARENGA, 2004). 

O tomate pode apresentar diferentes características dependendo da cultivar , a coloração do 

fruto pode ser amarela, rosada, laranja ou vermelha (MINAMI & HAAG, 1989; ALVES 

FILHO, 2006), o formato do tomate está relacionado ao grupo a que pertence a cultivar 

(MELO, 2007). O peso de cada fruto varia amplamente, de menos de 25 g (tipo cereja) até 

mais de 400 g (tipo salada) (FILGUEIRA, 2008). Com relação ao hábito de crescimento, pode 

ser indeterminado ou determinado, no crescimento indeterminado apresenta dominância 

apical e a emissão de ramos florais ocorre a cada três folhas lançadas, enquanto o determinado 

é marcado pela ausência de dominância apical e hastes ou ramificações apresentando um 

único ramo floral apical (ALVARENGA, 2004). 

 Durante o dia temperaturas mais amenas favorecem a polinização e produtividade, em 

baixas temperaturas a germinação, a emergência da plântula e crescimento vegetativo são 

retardados. Além da temperatura existem outros fatores climáticos que afetam no 

comportamento da cultura, sendo o excesso de precipitação o mais prejudicial, pois a 

ocorrência de doenças fúngicas e bacterianas são favorecidas com a alta umidade do ar 

(FILGUEIRA, 2008). 

 

2.2 Descrições da variedade e cultivares utilizadas no trabalho 

 

2.2.1 Variedade de tomateiro Seriguela 

 

  É considerada como uma variedade crioula, cujo tomateiro apresenta alta adaptação à 

variedade climática, produzindo mesmo fora da época em que materiais comerciais são 

cultivados. Segundo relato de agricultores orgânicos do município de Capim Branco-MG esta 

variedade continua produzindo frutos mesmo quando a planta é atacada por problemas 

fitossanitários, sendo características vantajosas para o produtor. Os frutos possuem tamanho 
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pequeno e normalmente o sabor é um pouco adocicado sendo muito utilizados em saladas. 

Como algumas variedades cerejas, os frutos dessa variedade possuem formato de elipse. 

 A planta se caracteriza por possuir crescimento indeterminado com alta produtividade 

de frutos pesando entre 5 e 20g  (Comunicação pessoal). 

 

2.2.2 Cultivar de tomateiro BRS MONTESE  

 

 A cultivar BRS Montese é um híbrido do segmento italiano com mútipla resistência à 

múltiplas doenças, caracteriza-se  pela alta qualidade (aroma, cor e sabor) dos frutos. São 

poucos os híbridos desse segmento que apresentam as características combinadas de 

resistência a tospovírus, nematóides, pinta-bacteriana e Stemphylium. Esta variedade possui 

longa vida estrutural, possui polpa espessa e tem o hábito de crescimento indeterminado, 

apresentando bom pegamento de fruto mesmo nos cachos superiores.  

 A colheita é iniciada entre 75 e 80 dias após o transplantio, podendo ser prolongado, 

por cerca de 40 dias. Esta variedade é indicada para campo aberto e cultivo protegido e  

espaçamento recomendado é de 1,2m entre fileiras e 0,4m entre plantas (EMBRAPA, 2012). 

  

 

2.2.3 Cultivar de tomateiro BRS COUTO 

 

 A variedade BRS Couto é um híbrido de longa-vida estrutural, possui hábito de 

crescimento indeterminado com excelente cobertura foliar, reduzindo a incidência de 

escaldadura solar dos frutos. A colheita ocorre em torno dos 80 dias após o transplantio. 

 A BRS Couto apresenta frutos maduros de cor vermelha intensa (ricos no carotenóide 

licopeno) e sabor adocicado, possui frutos firmes com formato elíptico possuindo película 

resistente, com boa tolerância a mancha do ombro e rachaduras, sendo apto ao cultivo de 

campo aberto e estufas. A variedade é tolerante à principais espécies de geminivírus ou 

begomovírus que infectam o tomateiro nas regiões sudeste, centro-oeste nordeste do Brasil. 

 A presença do locus Mi no híbrido 'BRS Couto' confere resistência aos nematóides-

das-galhas (Meloidogyne incognita, M. javanica e M. arenaria); tolerância a populações do 

pulgão Macrosiphum euphorbiae e tolerância a biótipos da mosca-branca (Bemisia tabaci) A 

BRS Couto é ainda resistente aos fungos Cladosporium fulvum raça 2, Fusarium oxysporum f. 

sp. lycopersici raças 1 e 2 e Verticillium dahlie raça 1. (EMBRAPA, 2011). 
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 É indicada para cultivo em todas as regiões produtoras, incluindo aquelas onde as 

geminiviroses têm sido um problema severo. Esta variedade apresentou ótimos níveis de 

produtividade quando conduzido em estufa (espaçamento 0,9 x 0,5 m) no sistema de uma 

única haste ou duas hastes em Brasília-DF. O fruto de BRS Couto possui peso entre 50 e 80 g 

(EMBRAPA, 2011). 

 

2.2.4 Cultivar de tomateiro BRS NAGAI 

 

 A BRS Nagai é um híbrido que possui hábito de crescimento indeterminado para 

cultivo estaqueado. Devido a excelente cobertura foliar, há redução da incidência de 

escaldadura solar dos frutos.  Esta variedade apresenta plantas com desenvolvimento inicial 

rápido, são vigorosas e  a primeira floração ocorre próximo ao nível do solo, além disso 

possui longo período de colheita e alta produtividade.  

 Os frutos apresentam formato de redondo a elíptico, são firmes e com coloração 

externa vermelha escura e brilhante.  A BRS Nagai pode ser cultivada em qualquer época de 

semeadura, tanto em campo aberto quanto em condições protegidas.  Em cultivo protegido e 

em campo aberto, em municípios da Serra da Ibiapaba-CE, Brasília-DF, Pesqueira-PE, 

Faxinal-PR e Estiva Gerbi-SP, a variedade apresentou frutos de até 200 g e potencial 

produtivo de até 440 caixas de 25 kg por 1000 plantas (11 kg/planta). Os frutos são bem 

tolerantes às rachaduras. O teor de sólidos solúveis pode atingir valores de 4,7°Brix. No 

cultivo, deve-se evitar o excesso de aplicação do nitrogênio.  

 Sob cultivo protegido, deve-se permitir a circulação de vento durante o período de 

floração, ou proceder-se à agitação mecânica ou manual das plantas para garantir um bom 

pegamento e evitar frutos mal-formados. A BRS Nagai possui tolerância ao Begomovirus 

(agentes causais das “geminiviroses”) e resistente a alguns patótipos do Tomato mosaic virus 

(ToMV).  

 Embora algumas plantas possam eventualmente manifestar sintomas de infecção,  

a BRS Nagai também apresenta resistência aos fungos causadores da murcha-de-fusário 

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici raça 1 (gene I-1); Fusarium oxysporum f. sp. 

lycopersici raça 2 (gene I-2) e murcha-de-verticílo (Verticillium dahliae) raça 1 (gene Ve) 

(EMBRAPA, 2011). 

 



16  

2.2.5 Cultivar de tomateiro SANTA CLARA 

 

 A variedade é caracterizada por possuir frutos do tipo globular a casca na cor vermelha 

quando madura, o diâmetro comercial dos frutos de 9 cm e o peso de 180 g. A planta possui 

crescimento do tipo indeterminado. A época de semeadura ocorre entre o mês de agosto a 

dezembro, possuindo o ciclo de 110 dias no verão.  Este tipo de tomate é indicado para 

saladas. 

 Esta cultivar deve ser cultivada sob sol pleno ou meia-sombra, em solo fértil, 

profundo, enriquecido com matéria orgânica e irrigado regularmente e necessita de adubações 

semanais durante o crescimento e floração e adubações quinzenais durante a frutificação. 

  É resistente ao Verticilium sp., Fusarium sp. e Stemphylium sp. possuindo alta 

produtividade. Para o cultivo a temperatura mínima é de 10°C, a temperatura ótima é de 29°C 

e a temperatura máxima de 35°C. (Em: http://www.tocadoverde.com.br, Acesso em: 01 de 

Dezembro de 2015). 

 

2.3 Principais pragas e doenças da cultura do tomateiro 

 

 A produção de tomate é considerada atividade de alto risco, principalmente, devido à 

variedade de ambientes e sistemas de cultivo, bem como a suscetibilidade ao ataque de pragas 

e doenças e a exigência em insumos e serviços, que acarreta em elevados investimentos de 

recursos financeiros por unidade de área (LOOS et al., 2008).  Com relação ao tratamento 

fitossanitário o tomate apresenta alto custo, sendo o uso de agroquímicos responsáveis por 

aproximadamente 30% do custo total da produção (PINTO, 2008). 

 Segundo MARTINS et al., (2010), para reduzir os danos e a garantir produção são 

realizadas em média duas pulverizações por semana com fungicidas e inseticidas na lavoura,  

devido à incidência de fungos, bactérias e aos constantes ataques de insetos-praga. 

 De acordo com a Embrapa Hortaliças (2012), existem várias doenças que atacam o 

tomateiro e conforme a severidade, estas podem causar uma grande redução da produtividade 

e da qualidade do produto. Sendo assim, é necessário realizar vistorias frequentes na lavoura, 

procurando identificar os problemas fitossanitários. A identificação precoce das doenças leva 

ao controle ideal para cada problema.  

http://www.tocadoverde.com.br/
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 Segundo a Embrapa (2006) entre as principais doenças fúngicas e bacterianas de 

importância econômica, destacam-se as seguintes:  

 

1. Tombamento ou damping-off -  É causado pelos fungos Pythium spp., Rhizoctonia solani 

spp., Phytophthora spp. e Fusarium spp., e ocorre na fase de formação da muda. A doença é 

caracterizada por uma lesão no colo da planta que provoca o seu tombamento e morte. A água 

em excesso na sementeira favorece o desenvolvimento dos fungos e consequentemente o 

aparecimento da doença. 

 

 2. Murcha-bacteriana ou murchadeira (Pseudomonas solanacearum) - A doença é 

caracterizada pela murcha das folhas mais novas ou dos folíolos nas horas mais quentes do 

dia. A umidade e a temperatura elevada favorecem o desenvolvimento da doença. Em 

condições favoráveis à bactéria, a murcha é irreversível, provocando a morte da planta. Raízes 

podem mostrar aspecto externo normal, mas quando atacadas, exibem coloração escura nos 

vasos.  

 

3. Talo-oco (Erwinia spp.) – A doença provoca murcha das folhas, podridão interna do caule e 

morte da planta. São observadas manchas escuras nas axilas das folhas, cujos brotos foram 

retirados. Os frutos com ferimentos podem apodrecer, dando aspecto de uma bolsa de água. O 

aparecimento da doença é favorecido pela existência de ferimentos, causados principalmente 

pela desbrota e pela umidade relativa e temperatura elevada.  

 

4. Cancro-bacteriano (Clavibacter michiganensis pv. michiganensis) - Os sintomas aparecem 

em todos os órgãos aéreos da planta e caracterizam-se por queima nos bordos dos foliolos e 

lesões circulares de tecido morto com halo branco nos frutos, denominadas "olho-de-perdiz". 

A doença provoca queda prematura dos frutos. A incidência da bactéria é favorecida pelas 

temperaturas amenas e umidade elevada. 

 

5. Pinta-bacteriana (Pseudomonas syringae pv. tomato) - Os sintomas aparecem em toda a 

planta, e tornam-se mais visíveis nos folíolos e nos frutos. Nos folíolos as lesões são 

pequenas, escuras, com halo amarelo. Quando o fruto está verde, formam-se lesões pequenas, 

um pouco elevadas, circundadas por halo verde escuro. O desenvolvimento da doença é 

favorecida por temperaturas amenas e umidade relativa do ar elevada. 
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 6. Mancha-bacteriana (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria) - O caule, foliolos e frutos 

apresentam manchas irregulares. São mais visíveis nos frutos na cor escura, em forma de 

cratera e com rachaduras no centro. Nos foliolos as lesões são encharcadas, escuras e pode 

ocorrer o desprendimento do centro das lesões. Ventos fortes, umidade e temperaturas altas 

favorecem a disseminação da bactéria. 

 

 7. Mela ou requeima (Phytophthora infestans) – Nos folíolos aparecem grandes manchas 

encharcadas, verde-escuras que depois secam. Observam-se formações esbranquiçadas do 

fungo no lado inferior dos folíolos atacados em condições de alta umidade. Nos ramos, 

surgem lesões negras, tornando o tecido quebradiço. Nos frutos, observa·se podridão escura e 

dura. A incidência da doença é favorecida pela temperatura amena (por volta de 16 °C) e alta 

umidade relativa do ar. A doença pode incidir em regiões quentes desde que haja umidade 

relativa alta e períodos frios à noite.  

 

6. Pinta-preta (Alternaria solani) – A doença ocorre principalmente em folhas mais velhas, 

provocando lesões mais ou menos circulares, escuras, com tamanho de até 1 cm de diâmetro, 

com anéis concêntricos. O fruto pode ser atacado na região do pedúnculo, provocando 

podridão·negra, semelhante à podridão apical. Condições de alta temperatura e umidade 

relativa favorecem o ataque do fungo.  

 

9. Septoriose (Septoria lycopersicl) - Os sintomas são mais visíveis nos folíolos das folhas 

mais velhas caracterizados por manchas circulares pequenas e numerosas, com bordos escuros 

e o centro acinzentado, com pontos negros. Chuvas e irrigações muito freqüentes favorecem a 

disseminação da doença.  

 

10. Mancha-de-estenfílio (Stemphylium solam) – Caracteriza-se por formar lesões angulares 

pequenas nas folhas, principalmente nas mais velhas, não atacando os frutos. As lesões podem 

romper, deixando as folhas perfuradas. Umidade relativa do ar e temperaturas elevadas 

favorecem a incidência da doença. 

 

11. Murcha-de-verticílio (Verticillium spp.) – Folíolos mais velhos murcham, começando 

pelas bordas, e se forma uma lesão em forma de V, até a completa seca das folhas. As plantas 

têm seu crescimento retardado. Os tecidos da base do caule mostram-se ligeiramente 
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descoloridos. Alta umidade relativa do ar e temperatura amena favorece a incidência da 

doença.  

 

12. Murcha-de-esclerotínia (Sclerotinia sclerotiorum) - Afeta as folhas, o caule e, às vezes, os 

frutos. A planta infectada perde o vigor, murcha e morre. Sob alta umidade, forma-se um 

micélio branco nos tecidos atingidos. Observa-se a decomposição da medula com formação de 

estruturas irregulares negras, características da doença. Sua disseminação é favorecida por alta 

umidade relativa e temperatura amena.  

 

13. Murcha-de-esclerócio (Sclerotium rolfsii) - Provoca murcha da planta e formação de 

micélio branco com escleródios marrons no caule e nos frutos em contato com o solo. A 

doença é favorecida por umidade relativa do ar e temperatura altas. 

 

 O tomateiro também é atacado por alguns vírus, os quais provocam danos nas plantas 

e diminuem a produtividade. De acordo com a Embrapa (2006), os principais são:  

 

1. Vira-cabeça-do-tomateiro - O vírus-do-vira-cabeça-do-tomateiro (TSWV) infecta plantas 

cultivadas e plantas invasoras. É transmitido por meio da tripes, que o adquire no estado 

larval, mantendo a capacidade de transmiti-lo por toda a vida. Na sementeira, a infecção leva 

à perda total. Após o transplante, a infecção precoce causa as maiores perdas. Os sintomas 

principais são arroxeamento ou bronzeamento das nervuras na face inferior das folhas, 

ponteiro atrofiado e virado, redução geral no porte e frutos com lesões anelares concêntricas.  

 

2. Mosaico-do-fumo - Causado pelo vírus-do-mosaico-do-fumo (TMV) o qual infecta diversas 

plantas cultivadas e as proporções das perdas dependem da época da infecção. A transmissão 

do vírus ocorre de forma mecânica, por intermédio das mãos de operários no processo de 

amarração e desbrota, e de instrumentos agrícolas usados na execução dos tratos culturais. O 

vírus pode também vir contaminando externamente as sementes.  

 

3. Mosaico-do-vírus-Y – Causado pelo mesmo vírus-Y-da-batata (PVY). O tomateiro 

infectado é menor e as folhas ficam deformadas e com manchas no formato de mosaico. A 

transmissão se dá por meio dos pulgões, que adquirem o vírus em uma planta doente. As 

perdas são variáveis, dependendo da época de infecção. 
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4. Amarelo-baixeiro e topo-amarelo - São causadas por vírus de um mesmo grupo 

(Luteovirus), ao qual também pertence o vírus-do-enrolamento-da-folha da batata que são 

disseminados nelas. Essas viroses ocorrem com menos frequência que as anteriores. Para o 

controle das viroses deve-se adotar medidas preventivas e em conjunto,como obter sementes 

de boa preocedência, pois não existem método curativos. No caso de produção da própria 

semente, tomar o cuidado de deixá-la fermentar por dois dias. 

 

 Com relação aos nematóides, estes são responsáveis por altas perdas na produtividade 

do tomateiro. As espécies mais comuns no Brasil são a Meloidogyne incognita, M. javanica, 

M. arenaria e M. hapla, que são identificáveis pela presença de galhas nas raízes 

(EMBRAPA, 2006). 

 

 Segundo Oliveira et al., (2008) nas lavouras de tomateiro observa-se o aumento de  

insetos que atuam como pragas, os quais inviabilizam o desenvolvimento da cultura 

comprometendo a produção, estes insetos. Danificam as  plantas  ao  se  alimentarem, podem  

transmitir  viroses,  as  quais podem levar a planta à morte. De acordo com a Embrapa (2006), 

dentre os principais insetos que atacam o tomateiro destacam-se:  

 

1. Traça-do-tomateiro (Scrobipalpuloides absoluta)  

  

  Ocorre durante todo o ciclo da cultura e sua incidência é favorecida pelo clima seco. 

As larvas atacam os folíolos, formando áreas transparentes; o caule, formando minas; e os 

frutos, formando galerias. Severamente atacados, os folíolos secam e a planta morre. Os ovos 

são postos individualmente nas folhas, na parte superior da planta. No início apresentam cor 

amarela e, perto da eclosão, são avermelhados. As larvas são de cor verde.  

 Os adultos são pequenas mariposas de coloração cinza-prateada, que se escondem 

entre as folhas do tomateiro durante o dia e se movimentam ao entardecer. Para seu controle, 

evitam-se plantios novos junto a culturas já em desenvolvimento. Para redução de população 

do fitófago os restos culturais e os frutos brocados devem ser eliminados. O uso do parasitóide 

Trichograma pretiosum e aplicações de inseticida à base de Bacillus thuringiensis estão sendo 

testado como controle o controle biológico dessa praga. 

 

 2. Broca-pequena (Neoleucinodes elegantalis) 
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  A broca pequena ataca a planta a partir do inicio do florescimento, onde as larvas 

crescem dentro do tomate, comendo a polpa e abrindo galerias, em seguida saem para 

empupar no solo. Os frutos atacados não são bons para consumo. Os ovos, de coloração 

branca, são postos junto ao cálice. Dois ou três dias depois, eclodem as larvas, que entram no 

fruto, deixando um furo praticamente imperceptível. 

  A lagarta mede de 11 a 13 mm de comprimento e tem coloração rosada, na fase 

adulta, a mariposa mede 25 mm e possui asas de cor branca e transparentes. As asas anteriores 

apresentam manchas cor laranja e as posteriores manchas esparsas de cor marrom. As 

pulverizações de inseticidas são iniciadas a partir do florescimento, com o jato dirigido para 

os botões florais e os frutos novos.  

 

3. Tripes (Frankliniella schulzei) 

 

 Responsável por transmitir o vírus do vira-cabeça, o tripes ocorre durante todo o ciclo 

da cultura, mas o período mais crítico é até os 60 dias pós-emergência, porque a infecção com 

o vírus na fase de muda causa a morte da planta. As folhas novas atacadas apresentam 

coloração prateada no início, depois arroxeada, e o seu crescimento é paralisado. Os insetos 

medem três mm de comprimento, já os adultos apresentam coloração marrom, com relação as 

ninfas, estas possuem cor amarelada e não possuem asas. O clima quente e seco favorece a 

proliferação dos tripes. 

  Para controlar os insetos a cultura deve ficar longe de espécies suscetíveis ou 

hospedeiras, como o alho, a cebola, a ervilha e o amendoim, a maria·preta, o picão-preto, a 

beldroega, o juá-de-capote e a emília. O controle químico se inicia a partir da emergência das 

plantas e se estende até cerca de 80 dias. Plantas infectadas com o vírus precisam ser 

eliminadas da lavoura.  

 

4. Larva-minadora (Liriomyza spp.)  

 

 A larva-minadora ocorre principalmente no estádio inicial da cultura, onde o ataque 

pode ser observado pelas minas em forma de serpentina presentes nos folíolos. Na fase adulta 

a praga se apresenta na forma moscas com 2 mm de comprimento. As fêmeas colocam os 

ovos nos folíolos e quando eclodem as larvas penetram nestes folíolos e se desenvolvem, 

cavando galerias ou minas. Após o estádio larval, deixam os folíolos e empupam no solo.  
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 Para o controle, a cultura deve ser mantida no limpo, eliminando hospedeiros 

alternativos, como o caruru, serralha, maria-pretinha, picão e assa-peixe. Evita-se a cobertura 

do solo, a fim de não favorecer o desenvolvimento da praga. O plantio se faz longe de outras 

espécies suscetíveis, como batata e cucurbitáceas. As pulverizações são realizadas somente 

quando a população da praga for elevada, pois esta adquire rapidamente resistência aos 

produtos aplicados.  

 

 

5. Ácaro-do-bronzeamento (Aculops Iycopersici)  

 

 O aumento da população dos ácaros é favorecido pelo clima quente e seco que ocorre 

durante todo o ciclo da cultura. Em cultivo sob cobertura de plástico, a praga pode se tornar 

danosa. Inicialmente nota-se leve bronzeamento do caule, da base para o ápice, e as folhas se 

mostram amarelecidas. Com o tempo aumenta o bronzeamento e as folhas ficam necrosadas e 

caem. 

  Perto do pedúnculo, surgem rachaduras superficiais no fruto. O ácaro tem aspecto de 

verme e mede 0,2 mm de comprimento, não sendo visível a olho nu. Para diminuir a 

incidência do pulgão seu controle as pulverizações são iniciadas ao se notarem os primeiros 

sintomas de ataque.  

 

6. Pulgões (Myzus persicae e Macrosiphum euphorbiae) 

 

 Os pulgões ocorrem durante todo o ciclo cultural, mas o período mais crítico se 

estende até os 50 dias após a emergência. Atacam principalmente as folhas e brotações novas 

e são responsáveis por transmitir os vírus Y, topo-amarelo e amarelo-baixeiro. 

  As formas não-aladas de M. persicae são verde-claras e as aladas, escuras ou quase 

pretas. O M. euphorbiae apresenta formas sem asas e aladas de coloração verde. A plantação é 

mantida no limpo e os restos culturais eliminados. 
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2.4 Produção Orgânica 

  

 A agricultura orgânica é definida pela lei nº 10.831 de 23 de dezembro de 2003, do 

Ministério da Agricultura e Abastecimento, o qual define agricultura orgânica de forma mais 

ampla no Art. 1º: 

 

 “Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em que se 

adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos recursos naturais e 

socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo 

por objetivo à sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, 

a minimização da dependência de energia não renovável, empregando sempre que possíveis 

métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a 

eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em 

qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e 

comercialização, e a proteção do meio ambiente.” 

 Para ser considerado produtor orgânico, é necessário que o candidato seja submetido a 

um processo de investigação de forma rigorosa das condições ambientais do estabelecimento 

agrícola. São vários os aspectos considerados para a certificação da produção como orgânica e 

dentre elas está a não utilização de adubos químicos e agrotóxicos. Durante todas as etapas da 

produção, o produtor deve respeitar as normas, da preparação do solo à embalagem do 

alimento, de forma a preservar os recursos naturais (MIRANDA, 2001).  

 Os produtos orgânicos chegam a custar até 760,0% acima do valor do alimento 

convencional. Comparações de preço entre os produtos orgânicos e convencionais “in natura” 

no Rio de Janeiro demonstram que o preço médio por kg de tomate salada na forma in natura 

produzido na forma convencional custa R$1,39 enquanto que o orgânico o preço é R$11,96 

(SANTOS & SILVA, 2010).  

 Explicações sobre o elevado preço encontrado para o tomate segundo entrevistados por 

Santos e Silva (2010), a elevada dificuldade técnica no cultivo, hábito de consumo da 

hortaliça em saladas e, principalmente, a divulgação entre os consumidores que o cultivo do 

tomate é o que mais leva agrotóxicos, seguido da produção de morango (SANTOS & SILVA, 

2010).  
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2.5 Produtos alternativos para o controle de pragas e doenças 

 

 O Brasil é considerado o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, segundo 

DOSSIÊ ABRASCO (2015), com o consumo médio mensal de agrotóxico foi de 5,2 quilos 

por habitante. Entre 2001 e 2011, a venda de agrotóxicos no país passou de US$ 2 bilhões 

para US$ 8,5 bilhões (INCA, 2015). 

 Com o propósito de diminuir os efeitos negativos da utilização de agrotóxicos e 

aumentar a produção e a qualidade dos alimentos tem-se buscado novas alternativas para a 

proteção de plantas contra doenças (Bettiol, 1997).  

 Para serem considerados alternativos todos os produtos químicos, biológicos, 

orgânicos ou naturais devem possuir características de baixa toxicidade, ter custo baixo para 

seu emprego e aquisição, com baixa ou nenhuma agressividade à natureza e ao homem, 

possuindo manejo e aplicação de forma simples, eficiência no combate aos insetos e 

microorganismos nocivos, que possua alta disponibilidade para sua aquisição e que não 

favoreça a seleção de espécies de insetos pragas ou patógenos resistentes (Penteado, 1998).  

 Alguns produtos que podem atender a estes critérios são os extratos brutos ou 

refinados de plantas bioativas. No extrato bruto os compostos secundários bioativos ou óleo 

essencial de plantas medicinais juntamente com a indução de resistência, são uma forma de 

controle alternativo de doenças em plantas cultivadas (Schwan-Estrada et al., 2000).  

 De acordo com Domingues et al. (2009) diversas espécies possuem substâncias com 

potencial ação fungicida e o estudo destas substâncias poderá contribuir na redução do 

controle químico no tratamento de doenças fúngicas na agricultura. Segundo Fernandes et al. 

(2008) o uso de produtos naturais ou biológicos conhecidos como defensivos alternativos, 

podem ser divididos em fertiprotetores e protetores.  

 Os fertiprotetores influenciam positivamente no processo metabólico das plantas por 

meio do fornecimento nutrientes para as mesmas além do controle de parasita. São 

considerados fertiprotetores os biofertilizantes líquidos, caldas (sulfocálcica, viçosa e 

bordalesa), urina de vaca, leite e outros. Os protetores são produtos que agem diretamente no 

controle de fitoparasitas, como os agentes de biocontrole, os extratos vegetais, os feromônios 

e outros.  
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2.6 Descrições da planta utilizada no experimento 

2.6.1 Funcho 

 

 Devido à utilização na culinária e a nível medicinal, o funcho é considerado uma 

planta muito popular (Camejo et al., 2003; Novais et al., 2004). São várias as espécies e 

variedades de funcho, sabe-se que a sua utilização teve origem nos povos mediterrânicos e 

que é amplamente cultivado na Rússia, França e ainda na Índia (Ghahraman, 2000).  

 Esta planta pertence a família denominada de Apiaceae (Umbelliferae), pertence a 

espécie Foeniculum vulgare. A planta é muito confundida com o anis e a erva-doce, por 

apresentar aroma adocicado, característico também das outras plantas. Segundo Barros et al., 

(2010) o funcho era muito utilizado para a preparação de remédios caseiros além de ser 

utilizado como adjuvante medicinal nas farmácias antigas.  

 O funcho é uma planta herbácea que possui uma altura significativa, cerca de 2,5 m de 

altura (Diaz-Maroto et al., 2006), suas flores são amarelas, possui folhas em formato 

triangular, as hastes são compridas e os frutos possuem sementes doces de tamanho pequeno 

de onde se extrai o óleo de funcho muito rico em compostos nutricionais (Grunwald e Janicke, 

2009a). 

  Os frutos maduros e secos do funcho são as partes mais utilizadas para fins 

terapêuticos e culinários (especiaria), possuindo substâncias farmacológicas como anetol e 

estrago, constituintes encontrados em maior quantidade no funcho (Barros et al., 2010; 

Grunwald e Janicke, 2009).  

 Desta forma, os objetivos deste trabalho foram avaliar os aspectos fitossanitários dos 

tomateiros da variedade Seriguela e das cultivares BRS Couto, BRS Nagai e BRS Montese 

sob cultivo orgânico; avaliar o efeito do extrato de Funcho sobre patógenos associados ao 

tomate e testar o efeito do tratamento térmico na sanidade de sementes. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 3.1 Descrições da área experimental  

 

   A Fazenda Vista Alegre está localizada no município de Capim Branco – MG, possui 

um total 90 hectares sendo atualmente explorados 10 hectares com a agricultura orgânica 

(Figura 1).  Implantada em 2011, a fazenda obteve sua primeira certificação pela OCS 

(Organização de Controle Social) e posteriormente foi certificada pelo IBD (Instituto 

Biodinâmico) e até o momento a fazenda é certificada pelo IMA (Instituto Mineiro de 

Agropecuária). Foi a primeira fazenda de produção orgânica do estado de Minas Gerais a ter 

acesso à linha de crédito do Programa de Agricultura de Baixo Carbono (ABC) do governo 

federal. 

 Atualmente a fazenda possui 10 funcionários, são produzidos e comercializados em 

torno de 30 produtos dentre eles: tomate, alface, salsa, cebolinha, almeirão, couve, rúcula, 

rabanete, brócolis, couve flor, repolho roxo, repolho verde, berinjela, milho verde, feijão de 

vagem, batata doce, moranga, abóbora, mandioca, quiabo e as frutas maracujá, manga, limão, 

acerola, entre outras. A fazenda possui um setor de beneficiamento para a realização da 

limpeza, embalagem e armazenamento dos produtos. A comercialização dos produtos é 

realizada em pontos de vendas em Belo Horizonte-MG, também fornece para a ONG Terra 

Viva  e  mantém  um serviço de entrega direta ao consumidor (delivery). 

 

 

Figura 1- Mapa da área experimental, Fazenda Vista Alegre em Capim Branco – MG, 2015 
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3.2 Aspectos fitossanitários das cultivares e variedade de tomate  

 

 A identificação dos patógenos dos tomateiros foi realizada no Laboratório de 

Fitopatologia da UFSJ, através de análises de isolados de tomateiros com sintomas de doenças 

e também por meio dos aspectos das folhas e frutos baseados na referência de Lopes & Ávila 

(2005). Para as análises em laboratório, as amostras eram levadas uma vez na semana, durante 

o período de avaliação que foram de quatro semanas. 

 Foram plantadas na fazenda cinco variedades diferentes de tomateiro em fase de 

frutificação plantados no mês de Junho na Fazenda Vista Alegre. Dentre os tomateiros 

avaliados estão as cultivares BRS Couto, BRS Nagai e a BRS Montese, plantados na mesma 

área de 233,48 m² (Figura 2), a cultivar Santa Clara plantados em uma área 277,44 m² e os 

tomateiros da variedade Seriguela (Figura 3) plantados em uma área de 379,76 m². 

 As mudas foram produzidas no viveiro e o transplantio foi realizado 30 dias após a 

semeadura em cultivo não protegido.  

 

Figura 2- Cultivares de tomateiro: A – BRS Couto; B – BRS Montese; C – BRS Nagai. 

(Fotos do campo em Capim Branco-MG, 2015). 
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Figura 3- Cultivares e variedade de tomateiro: D – Santa Clara; E – Variedade Seriguela 

(Fotos do campo em Capim Branco-MG, 2015). 

 

 Três dias antes do transplantio das mudas foi realizada a abertura das covas seguida da 

adubação com aproximadamente 100 gramas de fosfato e 300 gramas de composto orgânico, 

que em seguida estes foram misturados ao solo. O composto orgânico foi produzido na 

própria fazenda, constituído de carvão, esterco, capim de cana-de-açúcar picado e fosfato.  

Durante os três dias as covas foram molhadas por meio de gotejamento. Na área a distância 

entre as covas eram de 30 cm e entre as linhas o espaçamento possuía aproximadamente 1 

metro de distância. 

 A irrigação utilizada foi por meio de gotejamento através de mangueira de polietileno 

preto, perfurado com pequenos buracos de, aproximadamente, dois milímetros colocados no 

chão, perto da base das plantas (Figura 4). A área foi irrigada todos os dias em dias quentes, 

irriga-se três vezes ao dia e em dias com temperaturas mais amenas, a irrigação é realizada 

apenas uma vez no dia. 

 

 

Figura 4- Irrigação dos tomateiros por sistema de gotejo. (Foto do campo em Capim Branco-

MG). 

 

D E 
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  Na primeira semana do plantio, foi pulverizada nos tomateiros a calda sulfocálcica na 

concentração de 1%, para a proteção contra os problemas fitossanitários. Na segunda semana foi 

pulverizada a urina de vaca e na terceira semana foi pulverizado o biofertilizante “Tinocão” 

produzido com chorume de húmus, urina de vaca e restos vegetais, na intenção de dar maior 

resistência à planta.  

  Passado as três semanas, realiza-se uma nova adubação, acrescentando 200 gramas de 

compostagem e foi colocado solo até atingir o primeiro ramo dos tomateiros, tomando o cuidado 

de não tampar muito a planta. O manejo da adubação é realizado de acordo com a necessidade da 

planta, por meio da observação visual. Uma vez por mês, aplica-se a fertirrigação composta por 

esterco e chorume de húmus. 

 Com crescimento das plantas foi realizado o amarrio com fitilho de polietileno para a 

condução destas (Figura 5). A desbrota era realizada com o surgimento dos brotos laterais nas 

axilas das folhas, realizando a quebra dos mesmos.   

 Em casos de infestação de lagartas nos tomateiro aplica-se o produto Serenade® (Bacillus 

subtilis linhagem QST 713) e o Dipel® (Bacillus thuringiensis, var. kurstaki, linhagem HD-1) 

duas vezes na semana. 

 

 

 

Figura 5- Condução dos tomateiros por meio do amarrio. 
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3.3 Isolamento de patógenos a partir de sementes de tomate da variedade 

Seriguela 

 

 As sementes foram obtidas dos frutos tomateiros oriundas da variedade Seriguela da 

Fazenda Vista Alegre. Foi realizado o “blotter test” utilizando 250 sementes distribuídas em 

10 caixas Gerbox, para cada caixa foram colocadas 25 sementes igualmente espaçadas entre si 

sobre papel filtro esterilizado e umedecido com água destilada a metodologia foi adaptada de 

Brasil, (2009). 

  Após este procedimento, as caixas foram armazenadas em BOD sob temperatura de 

20°C sob fotoperíodo de 12 h luz/12 h escuro. As avaliações foram realizadas ao 7° dia após o 

plaqueamento (Figura 6). Para a avaliação das sementes foi usado estereomicroscópio e 

microscópio ótico a fim de observar a presença de patógenos e o número de sementes 

contaminadas.  

 

 

Figura 6- Teste de sanidade de sementes de tomate realizado no Laboratório de 

Fitopatologia da UFSJ no campus de Sete Lagoas. (Foto à esquerda: contagem das 

sementes; foto à direita: sementes submetidas a “blotter test”incubadas em BOD). 

 

 

3.4 Efeito do tratamento térmico sobre sementes de tomate da variedade Seriguela  

 

 O tratamento térmico foi realizado a fim de testar seu efeito sobre a sanidade de 

sementes de tomates, baseado na metodologia de Machado (2000). 
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 Para a termoterapia foram utilizadas 100 sementes, que foram colocadas dentro de um 

papel filtro de café e amarrados na extremidade com barbante e imersas em recipiente 

contendo 100 mL de água destilada na temperatura ajustada de 50°C por 25 minutos (Figura 

7).  Em seguida as sementes foram colocadas nas caixas Gerbox, distribuindo 25 sementes 

para cada caixa totalizando 4 caixas.  

 Outras 100 sementes foram utilizadas como testemunha, sem o processo de 

termoterapia. Após sete dias, as sementes foram avaliadas com o auxílio de microscópio ótico 

e estereomicroscópio 

 

 

 

Figura 7- Experimento de termoterapia em sementes de tomate no Laboratório de 

Fitopatologia da UFSJ no campus de Sete Lagoas. 

 

 

3.5 Efeito do extrato de Funcho sob a Alternaria sp. in vitro  

 

 A Alternaria sp. foi isolada a partir de lesões contidas em folhas  de  tomateiros da 

variedade Seriguela (Lycopersicon esculentum Mill.). Este patógeno causa a doença 

popularmente conhecida como Pinta Preta. Estas folhas foram provenientes de tomateiros 

cultivados em estufa, no sistema de cultivo orgânico da Fazenda Vista Alegre localizada no 

município de Capim Branco, do estado de Minas Gerais (Figura 8).  
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 Os fragmentos das folhas com os sintomas da Pinta Preta foram submetidas à assepsia 

através da imersão em hipoclorito de sódio a 1% por 30 segundos e em seguida em álcool 

etílico a 50% por 30 segundos. Após secos sobre papel filtro esterilizado, os fragmentos foram 

colocados em placas de petri contendo meio de cultura BDA (Batata Dextrose Agar) e 

incubadas na câmara de BOD sob temperatura de 25 °C em fotoperíodo de 12 h luz/12 h 

escuro por sete dias. O procedimento foi realizado no Laboratório de Fitopatologia da 

Universidade Federal de São João De Rei – UFSJ no campus de Sete Lagoas. Para a 

avaliação, as placas colonizadas foram avaliadas com o auxílio de estereomicroscópio e 

microscópio ótico a fim de detectar a presença deste patógeno. 

 

 

Figura 8- Folha com sintoma da pinta preta coletada de tomateiro cultivado em estufa na 

Fazenda Vista Alegre em Capim Branco – MG, 2015. 

 

 

 Objetivando buscar um uma forma alternativa de controle da Alternaria sp. no 

ambiente orgânico, foi realizado um teste in vitro utilizando extratos aquosos da planta 

medicinal Funcho em diferentes diluições. O experimento foi conduzido no Laboratório de 

Fitopatologia da UFSJ. O patógeno utilizado foi isolado das folhas de tomateiros que estavam 

contaminados da Fazenda Vista Alegre. O Funcho foi obtida in natura na horta comunitária 

Vapabuçu localizada no município de Sete Lagoas-MG (Figura 9). 
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Figura 9- Planta medicinal Funcho (Foeniculum vulgare Mill.), colhida na horta comunitária 

da Vapabuçu em Sete Lagoas-MG, 2015. 

 

 Para o preparo dos extratos, inicialmente foi feito um extrato-mãe com a planta de 

Funcho in natura, utilizando-se 100 g de funcho imersos em água a temperatura ambiente 

durante 1 hora. Após este tempo, o Funcho foi retirado da água, e triturado em liquidificador 

com 1 L de água destilada durante cinco minutos. Terminando a trituração do extrato-mãe, 

este foi peneirado e filtrado em papel filtro para a retirada de impurezas (Figura 10). 

   Em seguida, realizou sua diluição do extrato-mãe em meio BDA formando quatro 

tratamentos (5%, 10% ,15% e 20%) e testemunha com água destilada 3 repetições para cada 

tratamento. O meio de cultura BDA foi feito na proporção de 39 g de BDA para 1L de água 

destilada, autoclavadas à temperatura de 120° C e 1 atm por 20 min), quando o meio de BDA 

estava em temperatura fundente, foram adicionados os extratos nas concentrações estudadas. 

As concentrações dos extratos estudadas foram: de 5% (50 mL de extrato e 950 mL de BDA), 

10% (100 mL de extrato e 900 mL de BDA), 15% (150 de extrato e 850 mL de BDA) e 20% 

(200 mL de extrato e 800 mL de BDA). Isto foi realizado em ambiente asseptico, aonde estes 

meios foram vertidos em placas de Petri. Foi mantida uma parcela testemunha que consistiu 

de placas contendo somente o meio de BDA, sem a presença do extrato mãe. 

 



34  

 

Figura 10- Produção do extrato-mãe a partir do Funcho. (Fotos do preparo do extrato no 

laboratório de Fitopatologia da UFSJ em Sete Lagoas-MG, 2015). 

 

 

 O patógeno Alternaria sp. foi crescido em placas contendo meio de BDA por sete dias 

com temperatura à 22º C e fotoperíodo de 12 h luz/ 12 h escuro. Discos de micélio 

provenientes destas placas de BDA colonizadas foram repicados colocando-se um círculo de 

aproximadamente sete mm de diâmetro nos meios de cultura contendo os diferentes extratos. 

As placas foram fechadas com filme de PVC transparente e foram armazenadas em BOD a 

temperatura de 22º C com fotoperíodo de 12 h luz/ 12 h escuro. Após cinco dias de incubação, 

foi realizada a medição do crescimento do fungo. Foi medido o diâmetro das colônias, no 

intervalo de dois em dois dias, por meio de uma régua graduada. 

 

3.6 Efeito do extrato de Funcho sob a sanidade da variedade Seriguela no campo 

 

 Foi realizada na Fazenda Vista Alegre, a aplicação de extratos aquosos de Funcho nos 

tomateiros da Variedade Seriguela, a fim de testar seu efeito no ambiente orgânico. Utilizou-

se uma área de 277,44 m² com 479 tomateiros (Figura 11). Os tratamentos utilizados foram 

extratos aquosos do Funcho nas concentrações de 10%, 20%, 30% e testemunha (água 

filtrada) com cinco repetições para cada tratamento.  

 A aplicação dos tratamentos no iniciou no dia 16 de Outubro de 2015, com a planta 

apresentando 47 dias. Foi realizada pulverização uma vez na semana no final da tarde. Para 

pulverização, foram utilizados borrifadores manuais (Figura 12). O volume aplicado de 

extrato foi de 1L para cada cinco plantas.  
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Figura 11- Área de tomateiros utilizada para experimento no campo. Fazenda Vista Alegre, 

Capim Branco – MG. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12- Borrifadores manuais utilizados para aplicação dos extratos nos tomateiros. 

 

 A avaliação da severidade das doenças Pinta preta e Mancha-de-estenfílio nas folhas 

do tomateiro foi realizada visualmente. Foram escolhidas folhas na parte baixa dos tomateiros 

para avaliação da pinta preta e para mancha-de-estenfílio foram usadas as folhas da parte alta 

dos tomateiros.  
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 Para essa avaliação foi utilizada uma escala diagramática (BOFF et al., 1991) onde 

foram dadas notas de 1 a 5 onde: 1 correspondeu a 2% de manchas nas folhas; 2 = a 4% de 

mancha nas folhas; 3 = a 8% de mancha nas folhas; 4 a 16% de mancha nas folhas; 5 = a 32% 

de mancha nas folhas (Figura 13 e 14).  

 As avaliações da severidade da pinta preta e mancha-de-estenfílio foram realizadas 

uma vez na semana, totalizando quatro avaliações durante o experimento. No início da 

aplicação dos extratos, algumas folhas dos tomateiros já apresentavam manchas de Pinta Preta 

e mancha-de-estenfílio em fase inicial, com severidade de 2%. 

 

 

  Figura 13- Escala diagramática para avaliação da pinta preta em folhas de tomateiro        

(BOFF, 1991). 

 

 

 

Figura 14- Escala diagramática para avaliação da mancha-de-estenfílio em folhas de tomateiro 

(BOFF, 1991). 
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 Para a avaliação da produtividade dos tomateiros de acordo com a ocorrência da 

doença, realizou-se a contagem e pesagem de todos os frutos comercializáveis por planta de 

cada tratamento, em colheitas realizadas uma vez na semana.  

 

4 RESULTADOS e DISCUSSÃO  

 

4.1 Aspectos fitossanitários de cultivares de tomateiros em sistema de cultivo 

orgânico 

 

 Durante o processo de avaliação, foram encontrados tomateiros prejudicados pelo 

ataque de insetos pragas, doenças e por sintomas de deficiência nutricional.  

 Nos tomateiros da variedade BRS Montese, foram identificados sintomas de 

deficiência de cálcio. Os sintomas iniciaram quando os frutos ainda estavam verdes, com o 

aparecimento de uma área encharcada e escura na região apical dos frutos (Figura 15).  

 

 

Figura 15- Podridão apical nos frutos de tomateiro BRS Montese, possivelmente causada por 

deficiência de cálcio (Foto do campo em Capim Branco-MG). 

 

 De acordo com a Embrapa (2012), a variedade BRS Montese exige maior atenção 

quanto ao fundo preto (deficiência de cálcio), deve-se evitar o excesso de adubação 

nitrogenada e fazer o uso de cobertura morta. 

 A principal causa atribuída à deficiência de cálcio é a insuficiência de água, mesmo 

que temporária, contribuindo de forma significativa o aparecimento do sintoma. Além disso, 

outros fatores como salinidade excessiva, danos nas raízes provocados por excesso de água, 

doenças ou insetos ou mesmo adubação excessiva com nitrogênio, podem ainda estar 
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envolvidos na manifestação dos sintomas. Existem diferenças genéticas em relação à 

suscetibilidade à podridão-apical em que cultivares de frutos alongados normalmente são as 

mais sensíveis (EMBRAPA, 2007).  

 Em alguns frutos da cultivar BRS Montese foram encontradas rachaduras na parte 

externa e manchas concêntricas típicos da doença vira-cabeça do tomateiro (Figura 16). 

 

 

 

Figura 16- A- Sintomas da doença Vira-Cabeça do tomateiro. B- Rachaduras longitudinais. 

(Foto do campo em Capim Branco-MG). 

 

 Foram encontrados frutos ainda verdes das cultivares BRS Montese e Santa Clara 

apresentando buracos na parte externa, caracterizado como lóculo aberto, sintoma causado por 

deficiência de Boro (Figura 17). 

 Com relação às rachaduras, segundo a Embrapa Hortaliças (2011), pode estar 

associada ao desbalanceamento hídrico, e às variações bruscas de temperatura. A falta de água 

durante o período de formação do fruto faz com que o mesmo paralise seu crescimento e a 

posterior disponibilidade de água faz com que o fruto retome seu crescimento, porém a 

película não acompanha sua rápida expansão e se rompe.     

 

B A 
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Figura 17- Lóculos abertos, sintoma característico de deficiência de Boro. (Foto do campo em 

Capim Branco-MG). 

 

 Segundo a Embrapa Hortaliças (2011), a deficiência de boro é a principal causa do 

lóculo aberto. O sintoma é uma rachadura profunda no fruto, provocando uma grande 

deformação. A matéria orgânica é uma importante fonte de boro para o solo. Sob condições de 

seca a decomposição da matéria orgânica diminui, liberando menos Boro para a solução do 

solo (Vitti, et.al, 2005). 

 Ao longo das avaliações foi observado com freqüência a ocorrência de grande 

quantidade de percevejos atacando os frutos, folhas e caule.  As espécies encontradas foram 

Percevejo-do-tomate (Phthia picta). Percevejo verde (Nezara viridula) e o Percevejo marrom 

(Euschistus heros) (Figura 18).   

 

Figura 18- Insetos da ordem Hemíptera. A- Percevejo-do-tomate (Phthia picta); B - Percevejo 

verde (Nezara viridula); C - Percevejo marrom (Euschistus heros). (Foto do campo em Capim 

Branco-MG, 2015). 

 

 O uso da irrigação por aspersão aumenta a sobrevivência e a dispersão de patógenos na 

lavoura devido a aplicação da água sobre a parte aérea dos tomateiros, enquanto os sistemas 

por gotejamento e por sulco favorecem doenças causadas por patógenos de solo (Lopes et al., 

C B A 



40  

2006). Por outro lado, segundo Lopes et al., (2006) a aspersão reduz a incidência de insetos-

pragas, como de ácaros e traça-do-tomateiro e oídio, devido à ação mecânica das gotas. Dessa 

forma muitos produtores orgânicos têm utilizado a irrigação por aspersão como forma de 

controlar algumas doenças e insetos-pragas diferentemente de produtores de tomate tutorado 

em sistema convencional.  

 A limitação no controle de pragas e doenças, em detrimento dos sistemas orgânicos de 

produção de tomates, torna eminente o grande desafio do estabelecimento da cultura a céu 

aberto. Neste sentido, o emprego de coberturas, segundo Schallenberger et al. (2011),  

formadas por estrutura de polietileno, providos de tela anti-insetos nas laterais, viabilizam de 

forma  técnica e econômica, o sistema orgânico de produção de tomates. 

 De acordo com Souza et al. (2010), muitas vezes, os insetos, ácaros, vírus e bactérias 

estão presentes no cultivo orgânico de tomate, mas não chegam a comprometer a produção e 

dessa forma, não há a necessidade de usar técnicas para seu controle. Tal fato se deve à ação 

dos inimigos naturais que ocorrem em maior número no sistema de cultivo protegido 

orgânico, devido à ausência do uso de inseticidas.  

  Nos tomateiros da Variedade Seriguela foi identificado nas folhas sintomas de 

Mancha-de-estenfílio caracterizada por pequenas manchas pequenas, escuras e angulares e 

também sintomas de Pinta Preta caracterizada por manchas escuras, grandes, circulares com 

anéis concêntricos nas folhas e no pendúculo do fruto (Figura 19).   

 

 

Figura 19- A. Mancha-de-estenfílio; B- Pinta Preta em folhas dos tomateiros. C- Sintoma de 

Pinta Preta no fruto do tomateiro da variedade Seriguela. Fotos (Capim branco-MG, 2015). 

 

 A Pinta Preta ocorre em todas as regiões cultivadas com tomateiro. Em condições de 

alta umidade e temperaturas entre 25 e 30ºC observa a maior incidência da doença (Jones et 

al., 1991; Zambolim et al., 2000). Caso não controlada adequadamente, esta doença pode 
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causar destruição foliar severa, o que pode acarretar na queima dos frutos pelo sol, redução do 

número, tamanho e qualidade dos mesmos. (Jones et al., 1991; Zambolim et al., 2000). 

 Conídios são disseminados principalmente pelo vento e por insetos, sementes, 

trabalhadores e implementos agrícolas, permanecendo viáveis por longo período de tempo em 

restos de cultura. (Makishima e Miranda, 1992). 

 Frutos ainda verdes das cultivares BRS Montese, BRS Couto e BRS Nagai, 

encontravam-se com podridão mole, caracterizada por aspecto aquoso e escuro nos frutos 

(Figura 20). 

 

 

Figura 20- Frutos podres das Cultivares BRS Couto (A) e BRS Nagai (B) com podridão mole. 

(Foto do campo em Capim Branco-MG, 2015). 

 

 

 O complexo bacteriano associado com o apodrecimento mole de órgãos suculentos das 

plantas sobrevive no solo e provoca maiores danos sob alta temperatura e alta umidade do 

solo e do ar. Por isso o apodrecimento é mais problemático no verão. A infecção bacteriana 

ocorre por ferimentos de qualquer natureza, como desbrota, dano causado por inseto, poda e 

amarrio. Os sintomas são caracterizados pelo apodrecimento da medula, a partir de ferimentos 

do caule tornando-o oco (EMBRAPA, 2007). 

 Com o amadurecimento dos frutos da área contendo as cultivares BRS Montese, BRS 

Couto e BRS Nagai, o proprietário da fazenda optou pelo abandono da área, visto que os 

problemas fitossanitários dos tomateiros estavam se agravando e não contribuindo para os 

B A 
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lucros da fazenda (Figura 21). Em seguida realizaram a limpeza da área disponibilizando-a 

para o plantio de outra cultura.  

 

Figura 21- Frutos apodrecidos das cultivares BRS Couto (A), BRS Nagai (B) e BRS Montese 

(C). (Foto do campo em Capim Branco-MG, 2015). 

 

 Na outra área com a cultivare Santa Clara foram encontrados vários tomateiros com 

sintomas de talo oco, frutos com sintomas de lóculo aberto e de escaldadura de sol (Figura 22 

e 23). 

 

 

       

Figura 22- Tomateiros da cultivar Santa Clara. A -  Sintomas de Talo oco; B- Lóculo aberto 

nos frutos. (Foto do campo em Capim Branco-MG, 2015). 

 

 

A B 

A 
B 

C 



43  

     

Figura 23- Frutos com sintomas de escaldadura ou queima-de-sol. 

 

   

 O tomateiro é exigente em termoperiodicidade diária, isto é, requer temperaturas 

diurnas amenas e noturnas menores, com uma diferença entre elas de 6-8°C (Filgueira, 2005). 

A temperatura ideal para a maioria das variedades situa-se entre 21 e 24°C, temperaturas 

abaixo de 10°C e acima de 38°C são prejudiciais à cultura (Naika et al., 2006) 

 De acordo com Alvarenga (2004) a umidade relativa (UR) é um fator essencial para o 

desenvolvimento do tomateiro. O devendo apresentar uma variação percentual de umidade 

variando entre um mínimo de 50% e o máximo de 70%.  

 Diante destes resultados observa-se a importância do cultivo protegido sendo 

considerado como uma eficiente ferramenta para a superação de adversidades climáticas, onde 

podem ser obtidos valores de produção comercial similar aos do cultivo sob condições de 

campo e até superior produtividade (Caliman et. al., 2005). 

 

 

4.2 Isolamento de Alternaria sp. nas sementes de tomateiro  

 

 Após sete dias, foi realizada a primeira observação nas sementes. Todas as sementes 

das caixas Gerbox encontravam-se contaminadas por diferentes fungos, algumas destas foram 

repicadas em meio de cultura BDA para o crescimento dos patógenos (Figura 24). Com 

crescimento da colônia no meio, foram visualizados micélios de Alternaria sp e de outros 

fungos como  Penicillium sp. e Aspergillus sp. (Figura 25).  
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Figura 24- Sementes de tomates contaminadas por fungos em teste de sanidade. 

 

 Os patógenos podem ser transferidos com a semente de forma externa, como patógeno 

de semente; em companhia da semente junto a detritos de vegetais e partículas do solo e de 

forma interna como patógeno da semente. A presença do patógeno na superfície das sementes 

facilita seu controle por meio do tratamento (DHINGRA et al,. 1980) 

 Estudos com sementes de cenoura relatam a presença de três espécies de Alternaria, 

entre elas A. dauci (Cunha et al., 1984; Cunha et al., 1987; Muniz & Porto, 1999; Haufeld-

Vieira & Lustosa, 2000; Câmara et al., 2003). Segundo Soteros (1979), esse patógeno 

mantém-se viável nas sementes de cenoura por um período de até seis anos. A semente 

tornando-se uma forma de sobrevivência do patógeno até a implantação de uma nova lavoura 

e reiniciando o ciclo da doença. Os patógenos Aspergillus spp. e Penicillium spp. são 

considerados fungos de armazenamento, por possuir alta incidência no período de pós colheita 

(10), estes causam, apodrecimento de sementes durante a germinação e armazenamento 

(CHRISTENSEN, 1973). 

 . 
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Figura 25- Alternaria sp. (A), Penicillium sp.(B) e Aspergillus sp. (C) encontrados em 

sementes de tomateiro contaminadas no teste de sanidade. 

 

 

 

 

4.3 Tratamento térmico de sementes de tomate “Seriguela”  

 

 No “blotter test” as testemunhas apresentaram sementes contaminadas por fungos 

como Alternaria sp., Penicillium sp. e Aspergillus sp . Em todas as sementes tratadas por 

termoterapia não foram observadas a presença de nenhum contaminante.  Logo na primeira 

avaliação as sementes tratadas por termoterapia já haviam germinado, diferentemente das 

testemunhas onde a germinação de todas as sementes ocorreu aos 14 dias após a semeadura. 

(Figura 26). A figura A, B, C, D representa a testemunha e E, F,G e H representa o tratamento 

por termoterapia. 

         

               

 

B 
C
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Figura 26- Alternaria sp. (A), Penicillium sp.(B) e Aspergillus sp. (C) encontrados em 

sementes de tomateiro contaminadas no teste de sanidade. 

 

 

 Conclui-se que a Alternaria sp. foi encontrada na folha do tomateiro, e também na 

semente do mesmo lote de plantas cultivadas neste sistema orgânico. A termoterapia foi 

eficiente em controlar a ocorrência de patógenos como Alternária sp, Penicillium sp. e 

Aspergillus sp.  

 Observou-se também que este tratamento pode acelerar a germinação das sementes, o 

que indica que esta prática é adequada para ser realizada somente antes da semeadura, pois 

caso as sementes forem tratadas por este método e em seguida armazenadas, estas podem 

germinar e perderem a viabilidade.   

 Segundo Machado (2000), tratamento utilizando água quente pode causar a 

desnaturação dos tecidos externos das sementes, porém, não afeta substancialmente, os 

tecidos de reserva que possibilitam a germinação das sementes dentro de um determinado 

período de tempo. Dhingra et al., (1980) recomendaram a temperatura de 50°C por 25 

minutos para o tratamento de sementes de tomate independente do patógeno alvo. 

 Para GRONDEAU et al., (1992),  a termoterapia com imersão das sementes em água 

quente é considerada mais eficiente comparada ao tratamento com uso do calor seco, devido a 

água em seu estado líquido dissipar mais calor em relação aos demais tratamentos. 
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4.4 Efeito do extrato de Funcho sob a Alternaria sp. in vitro  

 

 Observou-se a presença de contaminantes nas placas com as diferentes concentrações 

de extratos nos diferentes tratamentos, possivelmente provenientes da não esterilização ou 

filtragem bacteriológica dos extratos de funcho previamente a serem adicionados no meio de 

BDA já autoclavado. O objetivo desta forma de tratamento era aproximar-se de uma 

metodologia adequada as condições do agricultor, que não configuraria a esterilização prévia 

do extrato de planta em  uso de forma prática.  

 Dos quatro tratamentos dos diferentes concentrações de extratos, foi observado que 

mesmo após as quatro datas de avaliações, que a concentração de 10% apresentou maior 

eficiência, conferindo a inibição quase total do crescimento micelial de Alternaria sp (Figura 

27). Enquanto na testemunha, somente BDA, observou-se que toda a placa foi colonizada pelo 

patógeno (Figura 28), nas demais concentrações observou-se efeito parcial do extrato sobre o 

patógeno. Indicando o potencial do uso de extrato de funcho para o controle da Alternaria sp. 

 

 

Figura 27- Efeito dos tratamento nas concentrações de 5% (A) ,10%(B), 15%(C), 20 % (D), 

sobre o crescimento da colônia de Alternaria sp. 

 

 

 

 

Figura 28- Testemunha do teste in vitro. Placa totalmente colonizada por Alternaria sp. 
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 Foram relatadas em vários estudos a evidência de atividades antibacterianas e 

antifúngicas de Funcho (RUBERTO et al., 2000; ARAQUE; ROJAS; USUBILLAAG,2007; 

EL-ADLY; ABADA; GHARIB,2007; SOYLU et al., 2007). 

 De acordo com os resultados de estudos de PEDROSO et al., (2009) utilizando extratos de 

louro, alho, manjericão e arruda, foi indicado que Alternaria solani é suscetível à exposição a 

extratos vegetais com propriedades fungitóxicas, sendo que pequenas concentrações (10%) do 

produto botânico,  já são suficientes para inibição do crescimento micelial do patógeno.   

 

4.5 Efeito do extrato de Funcho sob a sanidade da variedade Seriguela no campo 

 

 

 Foi observado que ao longo das avaliações por meio de escala diagramática que a 

severidade tanto da Pinta Preta como da mancha-de estenfílio  aumentou, não diferindo entre 

os tratamentos. Em ambos os casos a severidade chegou a 32% na última avaliação. (Figura 

30).  Mesmo atacadas por essas doenças em níveis altos de severidade, observou-se que os 

tomateiros continuaram produzindo frutos.  

Segundo o agricultor Marcone, quando o plantio é feito fora da época ideal de cultivo, 

entre outono e inverno, observa-se o aparecimento de problemas fitossanitários. A 

produtividade dessa variedade diminui em aproximadamente 40% nesta época, mas mesmo 

assim é visto como bom negócio devido o tomate Seriguela ser um dos mais caros do 

mercado (em torno de R$ 17,00/Kg) sendo a bandeja de 350g vendida pelo preço de R$ 

5,90.  

De acordo com as avaliações no campo, a média de produção de frutos por planta de 

todos os tratamentos nas quatro avaliações durante um mês somente, foi de 33,8 frutos 

(Tabela 1). Indicando que a produção total deveria ter sido avaliada durante o ciclo da 

planta. 
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Figura 29- A- Severidade da pinta preta em 32% em folhas de tomateiro; B- Severidade da 

mancha-de-estenfílo em 32%. 

 

 

 De acordo com KIMATI (1997), várias doenças do tomateiro só podem ser  

controladas  eficientemente  quando  se  adota  um  programa  de  manejo  integrado 

adequado,  envolvendo  o  uso  de  cultivares  resistentes  e  a  adoção  de medidas  de 

exclusão, erradicação  e  proteção.   

  Além disso, deve ser adotado um conjunto de medidas preventivas de controle, tais 

como tratamento de sementes, rotação de culturas com gramíneas para eliminar ou reduzir a 

fonte de inóculo, evitar áreas de baixadas ou locais sujeitos à neblina e áreas próximas a 

culturas mais velhas, adubação equilibrada e utilização de matéria orgânica (LOPES et al., 

2000). 

 

            Tabela 1- Média da produção de frutos por planta de todos os tratamentos em quatro avaliações. 

* Datas das avaliações: 30/10/2015; 06/11/2015; 13/11/2015; 20/11/2015. 

 

 

TRATAMENTO 

(%) 

Número total médio 

de frutos/planta 

Peso total médio (g) dos 

frutos /planta/data 

Número médio de frutos 

comerciais/ planta/ data 

0 29,2 28 2,6 

10 38 34 3,6 

20 30,4 13 1,4 

30 37,6 43,6 5,2 

Média dos 

tratamentos 

33,8 29,65 3,2 

A B 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Considerando os experimentos em laboratório e as avaliações no campo, os resultados 

permitem concluir:  

 

1 A Alternária sp. patógeno causador da Pinta Preta do tomateiro foi detectado nas sementes 

da variedade Seriguela utilizadas no plantio da fazenda.  Diante das avaliações no campo, 

observou-se a alta incidência da Pinta Preta nos tomateiros, podendo esta doença ter sido 

adquirida por meio das sementes contaminadas. Tratamentos alternativos para sementes 

orgânicas de tomate são necessários, visto que a termoterapia das sementes a 50°C por 25 

minutos foi eficiente no combate ao patógeno, porém provocou a germinação das sementes. 

 

2 Quanto aos aspectos fitossanitário visualizados no campo, concluímos que a produção de 

tomate orgânico é um grande desafio, por ser alvo de uma ampla variedade de doenças e 

insetos. As cultivares Santa Clara, BRS Couto, BRS Nagai e BRS Montese foram muito 

susceptíveis à pragas e doenças possuindo baixo rendimento na produção de frutos, estas 

cultivares também demonstraram a susceptibilidade quanto à deficiência de alguns nutrientes 

no solo, expressando nos frutos a deficiência de Boro em algumas cultivares e a de Cálcio no 

caso da BRS Montese.  A variedade Seriguela atingiu uma boa produtividade durante o 

período em que foi avaliado, devido à sua tolerância e pela boa produção fora da época de 

cultivo. 

 

3 Com relação aos testes com extratos aquosos de Funcho, a diluição a 10% foi eficiente na 

inibição do crescimento de Alternária sp. in vitro. No campo mesmo com a aplicação dos 

extratos, estes não impediram o avanço da severidade Pinta Preta conjuntamente com a 

Mancha-de-estenfílio na variedade Seriguela. Isto pode ser atribuído à falta de adjuvante na 

solução dos extratos e à aplicação tardia nas plantas, que já estavam apresentando sintomas. 
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