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RESUMO 

 

Este relatório descreve as atividades realizadas no período de estágio curricular 
supervisionado e obrigatório, do curso de Agronomia, da UNIARP-Universidade Alto 
Vale do Rio do Peixe, Caçador-SC. Realizado na propriedade de Odemilson 
Betinelli, localizada no município de Macieira SC, no período de julho de 2016 a abril 
de 2017, sob a orientação do professor Mestre Amador Tomaselli, e com supervisão 
do Engenheiro Agrônomo da COOPER HF, Luiz Fagherazzi, com uma carga horária 
de 300 horas. Durante o período do estágio, foi realizado o acompanhamento, com 
visitas diárias à lavoura de tomate. A cultura do tomate é umas das mais comuns do 
mundo, sendo uma fonte de vitaminas, para o ser humano, porém é uma planta 
suscetível a diversas pragas e doenças. Com o acompanhamento desta cultura, 
pode-se observar que a região tem clima favorável para o aparecimento de doenças. 
O manejo fitossanitário deve ser feito rigorosamente, buscando melhorias a cultura, 
caso contrário, os danos podem ser severos afetando a produtividade. Objetivou-se 
com o estudo, analisar e adquirir conhecimento na cultura do tomate, através do 
acompanhamento da lavoura. As variedades cultivadas pelo agricultor 
acompanhado, foram ‘Paron’ e ‘Duncan’, tomates redondos mais conhecidos como 
longa vida. Os plantios foram divididos em duas épocas, sempre seguindo a 
rigorosidade da nutrição e manejos fitossanitários. Ao final do estágio, observou-se a 
rigorosidade do agricultor com a condução da lavoura, respeitando a nutrição e 
manejos fitossanitários, sempre respeitando as doses de agroquímicos indicadas 
pelas empresas fornecedoras. O manejo adequado e controle fitossanitário, é 
indispensável à obtenção de uma boa colheita, caso contrário não há a 
produtividade esperada. A produtividade esperada era de 500 caixas por 1000 
plantas. Ao termino obteve-se um resultado de 481 caixas por 1000 plantas, número 
ótimo para uma safra. 

 
Palavra-chave: Solanum lycopersicum; Sistema de Condução; Tratos 

Culturais. 



ABSTRAT 

 

This report describes how activities carried out during the period of supervised and 
obligatory curricular traineeship of the Agronomy course of UNIARP-Alto Vale do Rio 
do Peixe University, Caçador-SC. Held on the property of Odemilson Betinelli, 
located in the municipality of Macieira SC, from July 2016 to April 2017, under the 
guidance of Professor Mestre Amador Tomaselli, and under the supervision of the 
Agronomist Engineer of COOPER HF, Luiz Fagherazzi, with a workload of 300 hours. 
During the probationary period, follow-up was carried out, with daily visits to the 
tomato crop. Tomato culture is one of the most common in the world, being a source 
of vitamins for humans, but it is a plant susceptible to various pests and diseases. 
With the accompaniment of this culture, it can be observed that the region has a 
favorable climate for the appearance of diseases. Phytosanitary management should 
be done rigorously, seeking improvements to the crop, otherwise damage can be 
severe, affecting productivity. The aim of this study was to analyze and acquire 
knowledge on the tomato crop through the follow-up of the crop. The varieties grown 
by the farmer accompanied, were 'Paron' and 'Duncan', round tomatoes better known 
as long life. The plantations were divided into two seasons, always following the rigor 
of nutrition and phytosanitary management. At the end of the stage, the farmer's rigor 
was observed with the conduct of the crop, respecting the nutrition and phytosanitary 
management, always respecting the doses of agrochemicals indicated by the 
supplier companies. The proper management and phytosanitary control is 
indispensable to obtain a good harvest, otherwise there is the expected productivity. 
The expected yield was 500 boxes per 1000 plants. At the end we obtained a result 
of 481 boxes per 1000 plants, an optimal number for a crop. 
 

Key-word: Solanum lycopersicum; System Driving; Cultivation. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil está entre os dez maiores produtores de hortaliça do mundo. O 

tomateiro tem grande adaptabilidade climática, podendo ser cultivado em climas do 

tipo tropical de altitude, subtropical e temperado, o que permite seu cultivo em 

diversas regiões do mundo. Segundo BECKER, et al., (2016), a produtividade 

brasileira na safra de 2012 foi de 60,7 ton/ha, a decima sexta maior produtividade 

mundial (FAO, 2017). 

Na década de 70, houve um rápido crescimento da indústria de 

processamento de tomate no Brasil, o que provocou uma grande expansão da área 

cultivada com essa hortaliça (BECKER et al., 2016). O Brasil é hoje um dos grandes 

produtores mundiais de tomate, embora a produtividade varie muito de uma lavoura 

para outra, na safra 2014, chegou a marca de 4,3 milhões de toneladas, sendo o 

sexto maior produtor mundial. O maior produtor mundial é a China, com 52,6 

milhões de toneladas produzidas (FAO, 2017). 

O estado de Santa Catarina, ocupa a oitava e terceira posição em relação a 

produção (136,8 mil toneladas) e a produtividade (70,8 ton/ha) de tomate, 

respectivamente (Epagri, 2006). Atualmente, a produção agrícola de tomate no Brasil 

tem maior importância nas regiões do Sudeste e Centro-Oeste. 

Em Santa Catarina o cultivo do tomateiro pode ser realizado durante o ano 

todo e de modo subsequente graças aos diferentes tipos de clima existentes, 

(MULLER, et al., 2008). 

Segundo Muller et al., (2008), o município de Caçador, localizado no Alto Vale 

do Rio do Peixe, destaca-se pela maior produção estadual de tomate de mesa, com 

aproximadamente 750 ha plantados e uma produtividade média de 58.000 kg/ha. 

O objetivo deste relatório foi acompanhar e descrever as atividades relativas a 

safra de 2016-2017 da lavoura de tomate, no interior de Macieira, na qual participou-

se dos dias de campo. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO 

2.1 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

O estágio foi realizado na Cooperativa Agroindustrial dos Produtores 

Hortifrutigranjeiros – COOPER HF, localizada na cidade de Caçador-SC, sob a 

supervisão do Engenheiro Agrônomo Luiz Fagherazzi, e tendo como orientador o 

professor Amador Tomaselli. 

A empresa conta com 7 filiais, a matriz encontra-se em Caçador, contando 

com 2 barracões de insumos e materiais de irrigação, onde parte de um dos 

barracões encontra-se o administrativo, escritório, com o financeiro, balcão de 

atendimento e sala dos técnicos. Num total 26 de funcionários, a equipe conta com; 

4 engenheiros agrônomos, 2 técnicos agrícolas, 1 advogado, 1 menor aprendiz, e os 

demais atuam na área de administração. A empresa está no mercado há mais de 10 

anos, atuando em vendas de insumos e irrigação, e assistência técnica aos 

agricultores.  

A lavoura na qual foram desenvolvidas e acompanhadas as atividades 

pertinentes ao manejo da cultura do tomate é de propriedade do Sr. Odemilson 

Betinelli, localizada no interior do município de Macieira, Santa Catarina, contando 

com uma estrutura de 24,1 hectares, 1 trator Valtra A 950, 1 trator fóton 254 para 

tratamentos, 1 pulverizador 300 litros com turbina, 1 pulverizador 450 litros com 

barras, 1 carreta de 6 toneladas, 1 grade niveladora 28 discos, 1 grade aradora 14 

discos, 1 sub solador com 5 hastes, 1 penha, 1 plantadeira de 4 linhas, 1 grade 

pequena 7 discos e uma câmera fria 4,5 x 2,20 metros. Na fazenda encontra-se 2 

galpões 10x16 e 16x16 e 4.080 m2 de estufas, num total de 3 estufas conjugadas. 

2.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

O estágio foi realizado à campo, na área de hortaliças, na cultura do tomate, 

em uma lavoura localizada no interior do município de Macieira, SC. Neste período 

foram realizadas diversas visitas a essa propriedade, várias conversas e discussões 

com o proprietário, acompanhamento da correção do solo, semeadura, plantio e 

condução das mudas, até a época de produção, tendo a oportunidade de participar 

de todas as atividades pertinentes ao manejo da cultura. 
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As variedades mais cultivadas por esse agricultor é o tomate Paron e Duncan 

tomate redondo mais conhecido como longa vida. Os plantios foram divididos em 

duas épocas, chamado uma do cedo e outra do tarde, a do cedo foi plantado, em 10 

de outubro, e a do tarde 17 de novembro. 

Nas épocas chuvosas, uma das doenças que mais compromete a produção é 

a requeima ou mela, causada por Phytophthora infestans, e causa sérios prejuízos à 

cultura do tomate, capaz de dizimar lavouras inteiras em curto espaço de tempo. 

Apesar de ser uma doença muito estudada seu controle ainda é difícil, pois 

sua agressividade é extrema.  

O presente estudo teve por objetivo analisar e adquirir mais conhecimento 

descrevendo as atividades que englobam todo o ciclo da cultura do tomate. 

Abordando principalmente, a correção e o manejo do solo realizado na Região Alto 

Vale Rio do Peixe, bem como a cultura do tomate, o clima favorável para o plantio, 

manejos fitossanitários, doenças, bactérias, fungos, pragas e vírus que atacam a 

produção, e sua produtividade até a colheita e venda dos frutos. 
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3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS ATIVIDADES 

3.1 A LAVOURA 

Após a análise de solo realizada por laboratório especializado (Anexos 1 e 2), 

decidiu-se pela análise Chatão, colocar 1,8 ton/ha, do calcário calcítico PRNT 90% e 

da análise Fininho 3,7 ton/ha do mesmo calcário. Para o plantio, utilizou-se 3 sacos  

de NPK 04:30:10 por 1000 plantas e 1 saco  de superfosfato triplo 46%, e 2 ton/ha 

de adubo orgânico de peru. O plantio foi realizado entre os meses de outubro e 

novembro, sendo plantadas 16.000 mudas em outubro e 9000 mudas em novembro, 

totalizando 25.000 plantas. 

Foram realizadas várias visitas nesse produtor de tomate, onde fazia-se uma 

diagnose visual de sintomas e danos causados por insetos, doenças e deficiências 

nutricionais. 

A cultura foi conduzida tutorada, e conforme ia se desenvolvendo fazia-se o 

amarrio com fitilho em uma estaca de taquara ou bambu, a qual e presa a um 

arame, cuja ponta também é amarrada em mourões (Figuras 1, 2 e 3). Na fase de 

crescimento é feita a desbrota, pois surgem brotos em cima da junção do pecíolo da 

folha com o caule.  

Figura 1: Mourões, Adubação e Montagem da estrutura de sustentação, Caçador-

SC, 2017. 

 

 

Fonte: Zanin (2016). 
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Figura 2: Estrutura de sustentação, Caçador-SC, 2017. 

 

Fonte: Zanin (2016). 

Figura 3: Sistema de condução “V” invertido, Caçador-SC, 2017. 

 
Fonte: Zanin (2016). 

Não foi realizado a desbrota do primeiro broto, acima do cacho, porque este 

será conduzido, junto com o ramo principal, duas hastes para a produção. O 

espaçamento utilizado no sistema cruzado entre plantas e de 0,65 m x 1,80 m entre 

filas pois o produtor tem um espaçamento entre sulcos de 1,00 m. Além de ser 

conduzida com duas hastes, também foi deixado o tomate crescer 

indeterminadamente (Figura 4). Não utilizou-se o corte do ponteiro (desponte), só 

tomou-se cuidado com a adubação para não enfraquecer o ponteiro. 

Figura 4: Plantas de tomateiro vegetando, Caçador-SC, 2017. 

 

Fonte: Zanin (2016). 
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3.2 IRRIGAÇÃO 

O sistema de irrigação foi realizado por fitas de gotejamento, com furos de 30 

cm em 30 cm, chamado ‘gotejo’, colocadas do início da fila ao final, ao lado das 

plantas de tomate, pois o produtor faz a adubação pelo gotejamento, além de 

fornecer água, ele usou adubar dia sim dia não. 

Esse produtor utiliza um motor a diesel com bomba acoplada, para irrigação, 

pois o terreno é bastante irregular (declivoso) e necessita o bombeamento da agua 

para irrigação. 

3.3 MANEJOS FITOSSANITÁRIOS 

O manejo foi feito com herbicidas de contato, e algumas vezes capinas 

manuais. A adubação para desenvolvimento da cultura foi baseada em análise 

química, e necessidade da cultura do tomate. A adubação de base foi 3 sacos de 

04:30:10 por 1000 plantas mais 1 saco de superfosfato triplo por 1000 plantas e 

2.000 kg por ha de adubo orgânico de peru. Já a adubação de cobertura é feita dia 

sim dia não, após 30 dias do tomate transplantado com Nitrato de Amônia e KCL 

branco via gotejo e, se o tempo chover faz aplicação a lanço manual, cerca de 15 a 

20g de 20:00:20 por planta. Durante o ciclo foram utilizados alguns adubos como 

sulfato de magnésio e ácido bórico, via gotejo, quando foram observados nas 

plantas sintomas de deficiência nutricional. 

O controle de doenças e pragas foi feito com produtos químicos, tiofanato 

metílico, hidróxido de cobre, mancozebe com famoxadone, triazois, metomil, 

neonecotinoides, indoxacarb, acefatos e outros. Geralmente eram feitas duas 

aplicações por semana de produtos químicos. Caso ocorresse chuva acima de 10 

milímetros era repetida a aplicação, sempre alternando os princípios ativos. 

A doença mais grave que atacou a lavoura foi a requeima, causada pelo 

fungo Phytophtora Infestans. A doença é muito severa e, em condições favoráveis ao 

seu desenvolvimento (a umidade alta e temperatura baixa, entorno de 15ºC), pode 

dizimar uma lavoura em poucos dias. A aplicação de mancozeb, metalaxyl e 

cloratalonil foi eficiente no controle da doença. 

Após feita a colheita, os frutos são levados para um barracão, onde o produtor 

e sua família fazem a classificação por cor e tamanho, para depois comercializarem. 
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4 DESENVOLVIMENTO 

4.1 CORREÇÃO DO SOLO 

Segundo MULLER, et al., (2008), a correção do solo deve ser realizada com 

um período mínimo de 4 meses antes do plantio, utilizando calcário superior a PRNT 

80%. A quantidade a ser aplicada deve ser seguida pelo manual de adubação e 

calagem, para estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina (SBCS, 2004) com 

base no índice SMP do resultado de analise, para elevar o pH do solo à 6,0. 

No momento da decisão do plantio, as propriedades químicas, físicas e 

biológicas dos solos devem ser consideradas, devendo-se evitar áreas que tenham 

possibilidade de alagamento, topografia muito irregular e que apresentem manchas 

ou bancos de areia, cascalho ou pedras. Quanto aos aspectos biológicos, é 

importante evitar áreas com presença de patógenos. Para que tudo ocorra dentro do 

planejado, deve-se recorrer ao histórico dos plantios anteriores, alertando-se para a 

ocorrência de nematóides formadores de galhas, mofo-branco (Sclerotinia 

sclerotiorum), murcha-de-estenfílio, murcha-de-fusário e murcha-bacteriana. A área a 

ser plantada, deve-se evitar áreas próximas ocupadas com outros cultivos, onde 

possa ocorrer a reprodução de insetos, tais como mosca-branca, tripés e pulgões, 

prevenindo-se contra seus danos diretos ou indiretos (vetores de viroses) (MULLER 

et al., 2008). 

Segundo Hahn e Suzuki (2016), deve-se, escolher áreas com solos leves, ou 

seja, com boa distribuição das frações granulométricas (areia, silte e argila), 

profundos e permeáveis. São muitas as opções para que seja preparado o solo, e a 

escolha depende da disponibilidade de equipamentos, da textura, do grau de 

compactação do solo e do sistema de plantio. 

A utilização da calagem e de fertilizantes é de importância fundamental na 

tomaticultura, uma vez que esses insumos representam, em média, 20 a 25% do 

custo de produção. 

Segundo Silva et al., (2008), a necessidade de calcário, com base na análise 

do solo, pode ser determinada pelos seguintes métodos: 

a) Método baseado nos teores de Ca + Mg trocáveis: t/ha de calcário = [(2, 0 - 

(meq Ca + Mg)/dm3)] x 2 
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b) Método baseado nos teores de Al, Ca e Mg trocáveis (recomendado para 

solos com mais de 20% de argila):  t/ha de calcário = 2, 0 x meq de Al/dm3 + [3 - 

(meq de Ca + Mg/dm3)] 

c) Método baseado nos teores de saturação de bases: t/ha de calcário = T(V1 

– V2)/100 

Onde: T (soma dos íons trocáveis) = Ca + Mg + K + (H + Al) em meq/dm3 de 

solo; V2 = 70, que é a % de saturação de base recomendada para o tomateiro; V1 = 

saturação de bases existente no solo, calculada pela fórmula: v, = S x 100/T, em que 

S (soma de bases trocáveis) = Ca + Mg + K em meq/dm3 de solo. 

4.2 PREPARO PARA ÁREA DE CULTIVO 

4.2.1 Sistema de Cultivo Convencional 

Segundo MULLER, et al., (2008), o sistema tradicionalmente utilizado, é 

realizada a aração do solo e a irrigação por sulcos ou por aspersão. A condução das 

plantas é em V invertido, com uma ou duas plantas por cova, e uma ou duas hastes 

por planta. Antes do preparo do solo deve ser definido os talhões, e as estradas 

internas da lavoura, a área cultivada deve ser livre de pedras, troncos e raízes. 

Linhas intermediarias e linhas básicas devem ser pré marcadas de cima pra baixo. 

Os sulcos são abertos usando um sulcador, devem ter profundidade de 15 cm e 

largura superior a 40 cm e ser distanciados em 1 a 1,2m um do outro, de centro a 

centro. 

4.2.2 Produção de Mudas 

Atualmente, quase todas as áreas cultivadas com tomate, são produzidas 

com mudas em bandejas. Logo após esse período de tempo são transplantadas nos 

canteiros com o auxílio de maquinas ou até mesmo manualmente. 

Recomenda-se que as mudas sejam adquiridas de produtores especializados 

e idôneos, com certificado fitossanitário, a fim de assegurar a alta qualidade 

fisiológica e fitossanitária das mesmas (BECKER; MARCUZZO, 2016a). 

4.2.3 Espaçamento e transplante 

As mudas estarão prontas para o plantio desde que possuam de quatro a 

cinco folhas definitivas e altura aproximada de 12 a 15 cm. Mudas que não 

apresentam bom aspecto, ou que estejam malformadas devem ser eliminadas. A 
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colocação nas covas deverá ser a mesma que esteja nos copinhos ou nas células 

de bandeja, devendo ser evitado o contato com adubos químicos e ferimentos nas 

raízes das mudas (MULLER, et al., 2008). 

O solo deve ser irrigado antes do plantio. O replantio deve ser realizado até 

no máximo 8 dias após o plantio. São necessários cuidados na irrigação, essas 

devem ser leves, mantendo 10 cm do solo umedecido, regando as plantas dia a dia, 

ou a 2 dias, tudo dependendo o clima e a região do solo. Dentre os vários critérios 

existentes para o manejo da irrigação, nenhum pode ser considerado padrão nem 

indicado para todas as situações. Métodos clássicos que permitem um controle 

bastante criterioso da irrigação – como o do balanço hídrico e da tensão de água no 

solo –, baseiam-se no conhecimento das características físico-hídricas do solo, das 

necessidades específicas da cultura e de fatores climáticos relacionados à 

evapotranspiração (FELTRIN, 2016). 

O espaçamento entre linhas varia de 1 a 1,3 m e 0,5 a 0,75m entre as plantas, 

pareando as covas de duas em duas linhas ou uma cova de uma linha alterada com 

a cova da outra linha, formando um zigue-zague. A condução das plantas pode ser 

no sistema cruzado ou vertical (MULLER, et al., 2008). 

4.2.4 Tutoramento 

O tutoramento vertical de plantas de tomate apresenta diversas vantagens em 

relação ao tutoramento cruzado ou “V” invertido (MULLER; WANSER, 2016), no 

entanto a disponibilidade de material para sustentação (taquaras e bambus) é 

grande na região e também os produtores já se habituaram a utilizar este sistema. 

No método de tutoramento cruzado, a formação de um ambiente úmido e quente 

sob o “V” invertido é favorável ao desenvolvimento de fitopatógenos (BECKER; 

MARCUZZO, 2016a). Além disso, a aplicação de defensivos nos órgãos das plantas 

localizados no interior do “V” invertido é deficiente, dificultando o controle de pragas 

(Picanço et al., 1995) e doenças (BOFF, et al., 1992). 

No método de tutoramento vertical do tomateiro, além da aplicação dos 

defensivos ser mais eficiente nos dois lados das plantas ao longo das filas 

(PICANÇO et al., 1995), há uma melhor distribuição da radiação solar e maior 

ventilação ao longo do dossel das plantas, reduzindo o período de molhamento foliar 

e a severidade das doenças e aumentando a produtividade de frutos comerciais 

(MULLER, et al., 2008). 
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A melhoria das condições fisiológicas e fitossanitárias das plantas com o 

tutoramento vertical pode permitir a diminuição do espaçamento entre plantas com o 

objetivo de incrementar a produtividade. Na região do Alto Vale do Rio do Peixe, SC, 

o espaçamento entre plantas comumente utilizado pelos produtores é de 60 cm, com 

a condução de duas hastes por planta, observando-se variações de 20 a 70 cm, de 

acordo com a cultivar e o número de hastes por planta (MUELLER; et al., 2008). 

Muitos produtores desta região que utilizam o método de tutoramento vertical 

de plantas estão reduzindo o espaçamento entre plantas para 50 cm. 

4.2.5 Hastes por Planta 

As plantas podem ser conduzidas com duas ou uma haste-guia por planta. A 

condução de duas por planta é feita mantendo o broto imediatamente abaixo do 

primeiro cacho e retirando os demais, tanto da haste principal como da segunda 

haste. Já na condução de uma haste por planta retiram-se todos os brotos laterais 

(WAMSER, et al., 2008). 

4.3 DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS 

Os distúrbios do tomateiro, estão relacionados com temperatura e umidade do 

solo. A fase mais crítica que ocorrem os distúrbios é nos 90 dias após a semeadura, 

na maturação dos frutos. 

Segue a descrição de alguns dos distúrbios relacionados a nutrição do 

tomateiro. 

4.3.1 Cálcio 

O cálcio (Ca) se move na planta via xilema, sendo que a mobilidade no floema 

é mínimo ou ausente. Isto faz com que se acumule nos tecidos, mais velhos da 

planta e, nos períodos de rápido crescimento, os tecidos mais novos dos frutos não 

recebam as quantidades necessárias devido à competição com as folhas, 

ocasionando então o sintoma de deficiência, nos frutos. A deficiência inicia-se com 

anasarca, após aparece uma mancha de coloração marrom, deprimida e de aspecto 

seco no centro, após a mancha fica preta, esse sintoma é conhecido como podridão. 

Um dos fatores que influenciam na deficiência de Ca no solo é a calagem deficiente, 

irrigação, uso de fonte de transpiração foliar (HAHN; SUZUKI, 2016). 
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4.3.2 Nitrogênio 

Os sintomas de deficiência de nitrogênio (N) podem ser observados quando 

as plantas são pequenas, apresentando coloração verde-pálida generalizada e 

atrasando o desenvolvimento da planta, as folhas mais velhas podem ficar amarelas, 

devido a translocação, no N, para as partes em desenvolvimento, quando ocorre em 

excesso de N, há formação de frutos ocos e estiolamento da planta. Os sintomas de 

deficiência podem ser frio, estiagem e ou alagamento (HAHN; SUZUKI, 2016). 

4.3.3 Magnésio 

Os sintomas de deficiência de magnésio (Mg) são observados, nas folhas 

mais velhas do tomateiro, devido a sua fácil translocação destas para as partes 

novas da planta, que apresentam clorose internerval ocorrendo no sentido da base 

para o ápice da planta. O excesso de potássio em cobertura pode induzir a 

deficiência de magnésio (Mg) (HAHN; SUZUKI, 2016). 

4.3.4 Fósforo 

Ocorre na parte interior das folhas, que fica arroxeada. A Deficiência retarda o 

crescimento das plantas, os sintomas são mais facilmente notados nas plantas 

jovens, antes e pouco depois do transplante. As condições que favorecem são 

baixas temperaturas, compactação do solo, solo alcalino ou salino e adubação 

inadequada (HAHN; SUZUKI, 2016). 

4.3.5 Potássio 

A carência de potássio (K), ocasiona o encurtamento dos internódios do caule, 

problemas com coloração dos frutos e clorose marginal amarelas com manchas 

necróticas nas bordas externas de folhas mais velhas podendo espalhar-se entre as 

nervuras. Já o excesso de K, pode ocasionar frutos rachados e deficiência de 

magnésio (HAHN; SUZUKI, 2016). 

4.3.6 Boro 

Distúrbios observáveis nos frutos, onde forma cavidades secas e cicatrizantes 

que expõem a placenta e as sementes. Deformados os frutos não tem valor 

comercial (HAHN; SUZUKI, 2016). 
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4.3.7 Zinco 

Os sintomas de deficiência do zinco (Z) se caracterizam pela redução do 

tamanho dos folículos novos, com clorose internerval (HAHN; SUZUKI, 2016). 

4.4 MANEJOS FITOSSANITÁRIOS 

De acordo com Becker e Marcuzzo (2016), na agricultura, as práticas 

culturais, principalmente no que se refere às condições de temperatura e umidade e 

à nutrição das plantas, as adubações equilibradas são de grande importância para 

se minimizar a necessidade de intervenções pontuais no agroecossistema para o 

controle de pragas e doenças. Desde o princípio as plantas nutridas de forma 

equilibrada e bem manejadas têm condições de acionarem mecanismos próprios de 

defesa em situações de estresse. No entanto, a cultura do tomate, tem frequentes 

problemas com doenças que podem se disseminar com muita rapidez, em condições 

climáticas favoráveis, gerando grandes prejuízos aos produtores, ou mesmo, a 

perda da lavoura. 

4.4.1. Bactérias 

A bacteriose, é umas das doenças que traz mais danos à lavoura do tomate, 

elas são disseminadas pelo ar, pela agua, por insetos, maquinas e animais. Após a 

infecção da lavoura por fitobactérias, torna-se difícil seu controle. Os danos 

causados as plantas se deve a produção de enzimas e substâncias toxicas que 

perturbam seu metabolismo. Esses danos podem causar lesões na planta, 

murchidão ou até mesmo a morte. Seu controle pode ser feito por antibióticos e 

fungicidas, porem nem sempre há êxito (BECKER; MARCUZZO, 2016b). 

Não são muitas as doenças bacterianas, porem as mais frequentes na região 

Sul: 

- Murcha Bacteriana (Ralstonia solanacearum): Bacteriose de solo que ocorre 

principalmente quando este se encontra com umidade excessiva em períodos de 

temperatura elevada. A bactéria está presente na maioria dos solos. Inicialmente, 

ocorre murcha da planta no período mais quente do dia, com avanço rápido para a 

morte. No campo, pode ser identificada pelo “teste do copo”, com imersão de cortes 

do caule próximo ao coleto de plantas em estágio avançado de infecção, dos quais 

exsuda pus bacteriano (LOPES; SANTOS, 2005, BECKER; MARCUZZO, 2016b). 
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- Pinta Bacteriana (Pseudomonas syringae pv): A ocorrência é favorecida em 

condições de temperatura elevada e alta umidade, e a transmissão também 

acontece por sementes. Os sintomas, caracterizados por manchas grandes e 

escuras, ocorrem a partir das folhas mais velhas e atingem as hastes com a 

evolução da doença (LOPES; SANTOS, 2005, BECKER; MARCUZZO, 2016b). 

- Talo oco ou cancro bacteriano (Clavibacter michiganensis subs. 

michiganensis): É uma das principais doenças do tomateiro, especialmente quando 

o há condições climáticas favoráveis, como altas temperaturas e umidade. O 

principal sintoma começa com amarelecimento da planta, e por seguida sua murcha 

total ou parcial, escurece o caule, e apodrece os tecidos perto de seu ponto de 

infecção. A evolução leva decomposição da medula, e de tecidos adjacentes 

fazendo com que o caule ceda (LOPES; SANTOS, 2005, BECKER; MARCUZZO, 

2016b). 

- Necrose de medula (Pseudomonas corrugata): Doença vascular, com maior 

prevalência no Sul e Sudeste, porém sem avaliação adequada de sua importância 

econômica, requer baixa temperatura noturna e alta umidade, á suspeitas de que o 

excesso de nitrogênio favoreça a doença, as plantas apresentam-se amarelas e 

podem murchar e morrer (BECKER; MARCUZZO, 2016b). 

4.4.2 Fungos 

Os fungos trazem danos porem são mais fáceis de serem controlados. Hoje a 

quantidade de produtos é grande no mercado, facilitando seu manejo. Os fungos 

aparecem devido à alta umidade, temperatura alta ou baixa, sendo uma das 

condições mais existentes na nossa região (BECKER; MARCUZZO, 2016a). 

Os fungos têm componentes enzimáticos que degradam as células e são 

produtores de toxinas que perturbam o funcionamento normal da planta (LOPES; 

SANTOS, 2005).  

O controle de doenças fungicas requer medidas preventivas, que vão desde a 

escolhe da área para cultivo, até a colheita. Segue abaixo a descrição de algumas 

das principais doenças fúngicas:  

- Pinta-preta (Altenaria solani): A ocorrência é favorecida em condições de 

temperatura elevada e alta umidade, e a transmissão também acontece por 

sementes. Os sintomas, caracterizados por manchas grandes e escuras, ocorrem a 
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partir das folhas mais velhas e atingem as hastes com a evolução da doença 

(LOPES; SANTOS, 2005, (BECKER; MARCUZZO, 2016a).); 

- Requeima (Phytophthora infestans): É a principal doença fúngica da 

produção orgânica de tomate, tanto em campo aberto como em estufa. Ocorre em 

períodos em que ocorre a combinação de temperatura amena (18 a 22ºC) com alta 

umidade (acima de 90%). Nestas condições, pode ocasionar a perda total da lavoura 

em poucos dias. Os sintomas são manchas encharcadas, grandes e escuras nas 

folhas e ramos que evoluem para um aspecto de queima generalizada de partes da 

planta. Nos frutos, a podridão é dura, de coloração marrom-escura (LOPES; 

SANTOS, 2005, (BECKER; MARCUZZO, 2016a).).  

A partir da década de 1990, o controle da requeima tem sido realizado 

mediante a adoção de práticas culturais e a aplicação de fungicidas sistêmicos, uma 

vez que existem cultivares de tomate com níveis satisfatórios de resistência à 

doença ((BECKER; MARCUZZO, 2016a).) 

 

Em regiões de alta umidade relativa, ocorre formação de orvalho e 
as folhas se mantém úmidas por longo período do dia, principalmente 
aquelas localizadas no interior das plantas, isso favorece o desenvolvimento 
de doenças principalmente as causadas por fungos e bactérias (SILVA, et 
al., 2008). 

 

Embora o tomateiro seja uma planta muito exigente em água, o excesso de 

chuvas pode limitar seu cultivo. Altos índices pluviométricos e alta umidade relativa 

favorecem a ocorrência de doenças, exigindo constantes pulverizações de 

agrotóxicos. 

Na escolha da área, devem-se evitar locais de baixadas e vales, onde 

geralmente é menor a circulação do ar, portanto, maior o período de permanência do 

orvalho nas plantas, especialmente nas partes mais sombreadas. Pouca 

luminosidade provoca um aumento da fase vegetativa, retardando o início do 

florescimento. Deve-se escolher terreno com leve inclinação, áreas suavemente 

onduladas, o acesso a lavoura deve ser fácil em qualquer condição climática. O 

tomate prefere solos profundos, friáveis, bem drenados e com médio a alto teor de 

matéria orgânica (MULLER, et al., 2008). 

- Septoriose (Septoria lycopersici): A doença é favorecida em condições de 

temperatura elevada e alta umidade. A transmissão também acontece por sementes. 

Os sintomas, caracterizados por manchas pequenas e esbranquiçadas, ocorrem nas 
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folhas mais velhas, podendo atingir as hastes, pedúnculos e cálices com a evolução 

da doença (LOPES; SANTOS, 2005, (BECKER; MARCUZZO, 2016a).). 

Existem várias outras doenças fúngicas, que poderiam ser citadas, porém em 

nossa região essas descritas são as mais frequentes. 

4.4.3 Pragas 

As pragas aparecem por diversos fatores climáticos, (a umidade relativa é um 

dos principais). Elas quando não controladas se alimentam da folha da cultura, 

reduzindo a fotossíntese da planta. São controladas por meio de pulverizações de 

pesticidas, o que acarreta desiquilíbrio biológico, provocando aparecimento de 

outras pragas (RODRIGUES, et al., 2001). As principais são: 

- Broca-pequena (Neoleucinodes elegantalis): É a principal praga na produção 

de tomate orgânico. Em campo aberto, as lagartas podem destruir mais de 90% dos 

frutos (SANTOS, 2016). 

- Broca-grande-do-tomate (Helicoverpa zea): Pelo hábito de as mariposas 

procurarem pequenas aberturas nas telas, podem ocorrer danos significativos nos 

cultivos em estufas. As lagartas destroem completamente os frutos que atacam, 

além de também se alimentarem de folhas (SANTOS, 2016). 

- Traça-do-tomateiro (Tuta absoluta): Os danos ocorrem tanto nas folhas 

quanto nos frutos (SANTOS, 2016). 

-Percevejo-de-renda (Corythaica cyathicollis): Observações de campo têm 

demonstrado que essa praga assume maior importância em cultivos em estufas. Na 

Baixada Fluminense, o seu ataque pode apresentar maior severidade. Os indivíduos 

adultos e jovens (ninfas) colonizam principalmente a face inferior das folhas, onde 

inserem o aparelho bucal para sugarem os fotoassimilados (SANTOS, 2016). 

- Cochonilha (Pseudococcus sp.): Coloniza folhas e ramos, onde insere o 

aparelho bucal para sugar os fotossintatos, ocasião em que injeta uma substância 

toxicogênica no tecido vegetal que causa encarquilhamento das folhas (SANTOS, 

2016). 

- Tripes (Frankliniella schultzei e F. occidentalis): Apesar de causarem danos 

às plantas, principalmente até os 45 dias após o transplante, a maior importância 

desses insetos é por serem vetores da virose “vira-cabeça”, causada por Tospovírus 

(TSWV). Os adultos têm cor escura e clara quando ninfas, e medem menos de 1 mm 

de comprimento (SANTOS, 2016). 
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- Mosca-branca (Bemisia tabaci e B. argentifolli): Os principais danos ocorrem 

em períodos quentes e secos, ocasião em que a população dessa praga aumenta 

rapidamente. Ao injetar o aparelho bucal no tecido vegetal para sugar os 

fotossintatos, também injetam uma substância toxicogênica que provoca 

irregularidade na maturação dos frutos e “isoporização” na parte interna dos mesmos 

(SANTOS, 2016). 

4.4.4 VIRUS 

São agentes infecciosos obrigatórios, constituídos de moléculas, de RNA e 

DNA, envoltos por uma capa proteica. As doenças causadas por vírus são referidas 

como viroses, os vírus se disseminam por insetos vetores; pulgões, moscas-

brancas, cigarrinhas e tripés (LOPES; SANTOS, 2005). 

Alguns vírus mais comuns em nossa região são: 

- Mosaico-dourado (Begomovirus – TYLCV) É uma virose que pode ser 

causada por várias espécies de Begomovirus, sendo a principal, no Brasil, a “tomato 

yellow leaf curl begomovirus” (TYLCV), que tem como vetor as moscas-brancas B. 

tabaci e B. argentifolli. Quando a infecção é precoce, as perdas são totais e o 

controle é muito difícil, em razão da alta população de mosca-branca presente no 

campo. A transmissão do vírus pela mosca-branca é do tipo persistente ou 

circulativa, isto é, uma vez adquirido o vírus, a mosca passa a transmiti-lo por toda a 

sua vida. O principal sintoma manifesta-se como clorose das nervuras a partir da 

base da folha, seguido de mosaico amarelo, mas pode ocorrer rugosidade e até 

enrolamento das folhas (BECKER; MARCUZZO, 2016c). 

- Vira-cabeça-do-tomateiro: esse vírus é transmitido por várias espécies de 

tripés. O vírus é adquirido pelo vetor na fase larval, e a transmissão é circulativa- 

propagativa. Os sintomas variam em função principalmente da espécie de vírus, da 

idade em que a planta foi infectada, da cultivar de tomate plantada e das condições 

climáticas. A planta aparece arroxeamento, ou bronzeamento das folhas. Plantas 

com sintomas do vira cabeça, podem produzir frutos aparentemente sadios, porem 

de tamanhos pequenos (BECKER; MARCUZZO, 2016c). 

4.4.5 DISTÚRBIOS FISIOLÓGICOS 

São conhecidos como doenças não transmissíveis ou não parasitarias, estão 

associados a diversos fatores, o qual dificulta seu diagnóstico. Estresses ambientais, 

variações climáticas são as causas mais comuns. O tomateiro, assim como qualquer 
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outra planta, requer, para seu crescimento normal, macro e micronitrientes, estes 

devem estar de formas balanceada no solo ou em solução nutritiva (LOPES; 

SANTOS, 2005, HAHN; SUZUKI, 2016). 

-Distúrbios relacionados ao clima: Enrolamento dos folíolos, baixo índice de 

pagamento do fruto, rachaduras de crescimento, ombro amarelo, queima de sol, 

frutos ocos, frutos amarelos ou manchados, ferimentos por granizo, murcha da agua 

(LOPES; SANTOS, 2005). 

4.4.6 Fitotoxidez por Agrotóxicos 

Ocorre pela aplicação incorreta de produtos químicos, na lavoura ou na 

presença de herbicidas, no solo ou pulverizador. Estes sintomas nem sempre são 

claros e podem ser confundidos com doenças, principalmente viroses. 

A diagnose requer informações precisa, sobre todo o histórico da lavoura e 

manejos usados para aplicação de agrotóxicos. Se os sinais aparecerem na parte 

aérea das plantas, na borda da lavoura, a causa provável é aplicação de herbicidas 

em áreas próximas (LOPES; SANTOS, 2005). 

4.5 COLHEITA, CLASSIFICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 

Segundo Muller e Wanser (2008), a colheita, dependendo da época do ano, é 

de 90 a 120 dias após a semeadura, prolongando-se por mais 50 a 70 dias. O ponto 

de colheita dos frutos depende da exigência do consumidor, que geralmente prefere 

frutos de aspecto verde, porém, fisiologicamente maduros (Figura 5). O intervalo 

entre as colheitas varia de 1 a 4 dias. Os tomates devem ser limpos e classificados, 

conforme seu tamanho e aspecto. 

Figura 5: Início da colheita do tomate, Caçador-SC, 2017. 

 

Fonte: ZANIN (2016). 

O mercado consumidor de frutos in natura prefere os graúdos e por eles 

pagam cerca de 30 a 40% a mais do que pagam os médios. Os padrões de 
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classificação dos tomates devem seguir as Normas do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

Para embalagem podem ser utilizadas caixas de madeira tipo caixa K 

plásticas abertas ou papelão ondulado. Na Região do Alto Vale do Rio Do Peixe, e 

comum a comercialização em caixas plásticas abertas, com 22 a 24 kg de tomate. A 

comercialização é realizada na propriedade ou por meio de empresas particulares, 

ou associação de produtores. A comercialização deve ser planejada. 

Na comercialização apresenta variação do preço, diariamente. Na Região do 

Auto Vale do Rio do Peixe a colheita inicia-se em meados de dezembro e termina 

em abril ou maio, quando ocorre a primeira geada. A maior concentração da safra se 

dá após a segunda quinzena de janeiro até o final de fevereiro. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Ao final do estágio, na produção de Tomate Duncan e Paron, observou-se a 

rigorosidade do agricultor com a condução da lavoura, respeitando a nutrição e 

manejos fitossanitários nas doses indicadas pelas empresas de agroquímicos. 

A cultura do tomate, teve grande ênfase nesse período de estágio, porém 

houve desafios, pois essa a região do Alto Vale do Rio do Peixe, apresenta solos 

férteis e clima favorável ao desenvolvimento de pragas e doenças. Muitos dos 

agricultores, por falta de conhecimento, e acompanhamento de um profissional, não 

obtém seus resultados desejados na colheita e venda. É necessário fazer um bom 

manejo para o controle, caso contrário não há a produtividade esperada. 

Esse produtor é um dos poucos, que proporciona o bem ao ser humano 

relacionado à segurança alimentar e ao meio ambiente, pois nos dias de hoje 

encontramos muitas produções que são levadas a rumo, não respeitando as doses e 

carências indicadas na bula. 

A produtividade esperada era de 500 caixas por 1000 plantas. Ao termino 

obteve-se um resultado de 481 caixas por 1000 plantas, número ótimo para uma 

safra. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Analise de solo, Ponto de coleta Fininho. 
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Anexo 2: Analise de solo, Ponto de coleta Chatão-01. 
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