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RESUMO 
 As doenças de plantas desempenham papel significativo em prejuízos causados na 
agricultura, em particular, os fungos são responsáveis por perdas importantes. A 
queima, causada pelo fungo Phytophthora infestans, caracteriza-se por ser uma 
doença agressiva e de grande impacto destrutivo, podendo limitar e impedir o cultivo 
do tomateiro. O experimento foi executado na área experimental da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista em 2012, utilizando 
híbrido de tomateiro Silvett. Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados com 
cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram: T1- Controle; T2- 
Trichoderma harzianum; T3- Trichoderma longibrachiatum; T4- Metalaxyl + 
Mancozeb; T5- Cloridrato de propamocarbe + fluopicolide e T6- Dimetamorfe. 
Efetuaram cinco aplicações com intervalo de sete dias. Avaliou-se a quantidade 
inicial (Qi), final (Qf) e severidade da doença em campo, assim com as 
características físico-química dos frutos após a colheita. Os dados foram submetidos 
à análise de variância e teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Cloridrato de 
propamocarbe + fluopicolide apresentou maior eficiência no controle da requeima. 
Os isolados de Trichoderma spp. reduziram a incidência da doença quando 
comparado com a testemunha. Os produtos biológicos e químicos não afetam a 
composição físico-química dos frutos. 
PALAVRAS-CHAVE:  Solanum lycopersicum L.,controle biológico, pós-colheita. 

EFFECT OF TRICHODERMA SPP. AND FUNGICIDE TO CONTROL  LATE 
BLIGHT AND QUALITY OF TOMATO FRUITS. 

 
ABSTRACT 

Plant diseases play a significant role concerning the damages they cause in 
agriculture, particularly the fungi which are responsible for major losses. The fire 
blight caused by Phytophthora infestans, is characterized by being an aggressive 
disease with a high destructive impact power that can restrict and restrain the tomato 
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cultivation. The experiment was conducted in the experimental area of the State 
University of Southwest Bahia, campus Vitória da Conquista in 2012, using a tomato 
hybrid Silvett. It was used a randomized block plan (RBP) with five treatments and 
four replications. The treatments (T) were: T1 - Witness, T2 - Trichoderma 
harzianum, T3 - Trichoderma longibrachiatum; T4 - Metalaxy - M + Mancozeb, T5 - 
Propamocarb Hydrochloride + fluopicolide and T6 - Dimetamorfe. Were applied out 
five times with an interval of seven days. Were evaluated the initial amount (Ai), 
ultimate amount (Au) and disease severity in the field, such as the physical-chemical 
characteristics of the fruits after harvest. The results were submitted to analysis of 
variance and to the Tukey test considering a probability of 5%. It was found that the 
cloridrato de propamocarbe + fluopicolide, regardless their mode of action, generated 
a greater protection against a late blight of the tomato plant. Isolates of Trichoderma 
spp. reduced the incidence of the disease when compared with control. Biological 
agent and chemical products do not affect the physico-chemical composition of the 
fruit. 
KEYWORDS:  Solanum lycopersicum L., biological control, postharvest. 
  

INTRODUÇÃO 
O tomateiro (Solanum lycopersicum L) representa uma das mais expressivas 

culturas no cenário agrícola mundial, constituindo importante produto para o 
comércio in natura e de processados, possui grande importância econômica, pelo 
volume e valor da produção, devido a sua flexibilidade na utilização como alimento, 
qualidades organolépticas e alto teor de vitamina C, tendo aceitação por grande 
parte dos consumidores (FILGUEIRA, 2003). 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE, a produção do tomate no Brasil atingiu 4.42 milhões de toneladas na safra de 
2012. O Nordeste obteve na mesma safra uma participação de 11,1% e a Bahia 
4,9% (IBGE,2012).No Brasil, a produção do tomate passou a apresentar 
crescimento bastante regular, embora o fato dessa cultura ser uma das mais difíceis 
de conduzir para se ter resultados satisfatórios, já que é sensível ao ataque de 
muitos patógenos exige cuidados especiais (CAMARGO et al., 2006). 

As doenças de plantas desempenham papel significativo em prejuízos 
causados na agricultura. A queima, causada pelo fungo Phytophthora infestans, 
caracteriza-se por ser uma doença agressiva e de grande impacto destrutivo, 
podendo limitar e impedir o cultivo do tomateiro (MIZUBUTI, 2001). 

As exigências dos consumidores por produtos mais saudáveis é fato cada vez 
mais evidente na sociedade. Os defensivos agrícolas nem sempre apresentam 
resultados satisfatórios e duradouros, intensificando a busca por uma agricultura 
mais biológica, auto-sustentável e limpa. Uma das alternativas ao controle químico é 
o controle biológico que, além de apresentar especificidade ao alvo, utiliza diferentes 
meios para atingí-lo, restringindo as chances de selecionar linhagens resistentes. 
Em adição, não contamina os alimentos e nem o meio ambiente, participando 
naturalmente da ciclagem dos nutrientes (SOUZA et al., 2014) 

Por este motivo, objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito da aplicação 
de Trichoderma spp. e fungicida no controle da requeima do tomateiro e os efeitos 
na qualidade físico-química dos frutos.  

 
MATERIAL E METODOS  



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.10, n.19; p.                2014 
 

868 

O experimento foi conduzido na área experimental da Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia – UESB, na cidade de Vitória da Conquista (BA). Foi utilizado 
tomateiro híbrido Silvetty da empresa Syngenta. O preparo do solo foi feito como 
recomendado para a cultura do tomateiro. O solo foi arado, gradeado e, em seguida 
sulcado. Realizou-se a calagem e adubação de acordo com a análise de solo e a 
exigência da cultura. 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados (DBC), 
constituído por seis tratamentos (T1 – Testemunha, T2 – Trichoderma harzianum 
Isolado Trichobio 01  (2x108 conídios.mL-1), T3 – Trichoderma longibrachiatum 
Isolado Trichonemate 01 (2x108 conídios.mL-1), T4 – Metalaxy – M + Mancozeb 
(204g/100L i.a/ha-1), T5 – Cloridrato de propamorcabe + fluopicolide (1000g i.a/ha-1)  
e T6 – Dimetomorfe (75g/100L i.a/ha-1) e quatro repetições.  

A semeadura foi realizada no dia 07/01/2012 de forma manual, em bandejas 
de polietileno contendo 200 células, e utilizou-se o substrato à base de vermiculita. 
Após a semeadura e irrigação, as bandejas foram acondicionadas em estufa, na 
qual permaneceram por 35 dias. Após este período procedeu-se o transplantio, com 
as mudas medindo aproximadamente 8 cm de altura e com 4 folhas definitivas.  

Foram realizadas cinco aplicações de acordo com a recomendação técnica de 
cada produto. A avaliação da incidência foi realizada de acordo com a escala 
diagramática proposta por JAMES (1971), com escala de 1%, 10%, 25% e 50%. 

A colheita dos frutos foi realizada de forma manual, a partir dos 120 dias após 
o transplantio, conforme a maturação fisiológica. Avaliou-se a quantidade inicial e 
final da doença, severidade e as características físico-químicas dos frutos. Os dados 
foram submetidos a análise de variância e pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade com o auxilio do programa STATISTIX 9.0. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A susceptibilidade do tomateiro híbrido aliado as condições climáticas 
favoráveis contribuíram no elevado índice de requeima no tratamento controle, 
caracterizado como fator limitante para o cultivo de tomate na região Sudoeste da 
Bahia. 

O índice de área foliar afetada pela requeima esta representada na Tabela 1. 
O tratamento testemunha diferenciou-se em relação aos demais tratamentos a partir 
do 51 DAT (Dias Após Transplante) e permaneceu significativa até a avaliação final. 

 

TABELA 1 . Porcentagem de área foliar afetada por requeima em tomateiro 
híbrido Silvetty. Vitória da Conquista – BA. UESB, 2012. 

 Severidade 

% de Área foliar afetada ( 0 - 50 %) 

Tratamentos 44 DAT* 51 DAT 58 DAT 65 DAT 

T1 – Testemunha 1,17**a*** 8,6   a 16,09 a 38,85 a 

T2 - Trichoderma  harzianum 0    a 0,67  b 2,85  b 11,33 b 

T3 - T.  longibrachiatum    0,65  a 2,41  b 3,04  b 11,25 b 

T4 - Metalaxyl – M + Mancozeb 0    a 1,87  b 2,51  b  4,36  d 
T5 -Cloridrato de Propamorcabe + 
Fluopicolide   1,12   a 1,06  b 0,88 b   2,6   d 

T6 – Dimetomorfe   0,57   a 2,22  b 2,2   b  7,55 c 

CV (%) 40,55 36,32 24,43 11,51 
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* DAT: dias após o transplante. ** Médias originais: para análise das médias, foram 
transformadas em raiz quadrada de (x + 0,5). ***Médias seguidas de mesma letra na 
coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

As menores porcentagens de área foliar afetada pela doença foram 
verificadas nas plantas tratadas com Cloridrato de propamorcabe + fluopicolide e  
Metalaxy M + Mancozeb aos 65 DAT, seguido do tratamento Dimetomorfe, T. 
harzianum e T. longibrachiatum respectivamente. Estudos realizados por TÖFOLI 
(2012) no controle de  P. infestans, mostraram que  os maiores níveis de ação 
residual nas plantas foram obtidos com produtos móveis sendo as primeiras 
reduções de controle observadas a partir dos 12 DAT (dias após transplante) e os 
melhores resultados foram obtidos com misturas contendo os sistêmico 
Propamocarbe. 

Embora verificado a eficácia dos produtos químicos em relação aos 
biológicos, observou-se que T. harzianum e T. longibrachiatum spp. foram 
significativos até os 51 DAT, diferenciado do tratamento controle. A redução da 
severidade nos tratamentos com Trichoderma spp. pode ser associada as suas 
propriedades antagônicas como a produção de antibiótico e enzimas de degradação 
da parede celular dos oomicetos (SHARMA et al., 2009) 

Inúmeros casos de inibição do crescimento micelial de fungos fitopatogênicos 
por espécies de Trichoderma ssp. têm sido apontados na literatura, tais como: 
inibição de Phytophthora parasítica (MAY & KIAMTI, 1999); Colletotrichum 
gloeosporioides (SOBOWALE et al., 2010). 

Não houve diferenças significativas entre os tratamentos em relação à 
quantidade inicial da doença (Qi). Em relação à quantidade final da doença (Qf), o 
tratamento que obteve o menor índice foi Cloridrato de propamorcabe + fluopicolide 
e diferiu dos demais (Figura 1). 

 
 

 

 

FIGURA 1:  Quantidade final de requeima em tomateiro híbrido Silvet. T1 
- Testemunha; T2 - T.harzianum; T3 - T. longibrachiatum; T4 
- Metaloxyl –M+ Mancozeb; T5 – Cloridrato de 
Propamorcabe + Fluopicolide; T6 Dimetamorfe.Vitória da 
Conquista, UESB, 2012. 
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De acordo com os estudos de BARTLETT et al. (2001); GISI & MULLER 

(2007) a baixa ou lenta penetração nos tecidos, a menor adesão e a exposição a 
fatores externos podem justificar uma maior ação residual desses produtos em 
relação aos demais. Resultados corroboram com valores encontrados por Souza et 
al. 2014 ao avaliar a potencialidade de fungicidas biológicos no controle da 
requeima. 

A ação antagonista de Trichoderma spp verificado no presente estudo sugere 
que existe potencialidade para o controle de requeima em condições de campo, 
sendo necessários maiores estudos em relação a concentrações, doses e épocas de 
aplicação. 

Os  resultados das análises físico-químicas (pH,º brix, ácido ascórbico, acidez 
titulável e relação sólidos solúveis/acidez titulável) para os diferentes tratamentos 
utilizados nesse estudo encontram-se representados na tabela 2.  

Não houve diferença significativa entre os tratamentos em relação ao pH. 
ºbrix, ácido ascórbico, acidez titulável e relação sólidos solúveis/acidez titulável, 
revelando que a aplicação de fungicida e agentes biológicos para o controle da 
requeima não afeta a qualidade dos frutos de tomateiro. 
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TABELA  2. Características físico-químicas de frutos de tomates quando submetidos ao controle da requeima.Vitória da 
Conquista. UESB, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo texto Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

  
  Médias 

Tratamentos pH      º Brix 
Ác. Ascórbico 

 mg.100g-1  
Acidez Titulável 

 (%) Relação SS/AT 

Testemunha 4,16   a 3,47   a 20,50  a 0,37   a 8,66  a 
T. harzianum 4,16   a 3,22  a 17,80  a  0,37   a   9,29  a 
T. longibrachiatum 4,18   a 3,30  a 18,14  a 0,35   a  9,31  a 
Metalaxy M + Mancozeb 4,18   a 3,47  a 18,01  a 0,37   a 8,84  a 
Cloridrato de Propomocabe + 
Fluopicolide  4,19   a 3,07  a 17,36  a 0,38   a 8,99  a 
Dimetamorfe 4,19   a 3,10  a 18,31  a 0,36   a 9,32  a 

CV (%) 7,6  7,6  11,4  7,5   9,3 
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De acordo com CARVALHO et al., (2005), estudos feitos com híbridos não 
diferiram quanto ao pH e os valores encontrados neste trabalho são similares. 
GIORDANO et al., (2000) analisando as caracteristicas fisio-química do tomate 
classificou como um fruto ácido. O teor médio de sólidos solúveis, encontrados por 
CHARLO et al.,(2009), foi de 4,9º Brix, valores próximo ao da pesquisa. Os autores 
sugerem ainda que frutos de alta qualidade devem possuir valores superiores a 3% 
para sólidos solúveis.  

CARVALHO et al., (2005) revelam que o teor de ácido ascórbico no fruto do 
tomateiro varia de 7,20 a 45,60 mg/100g de polpa e depende da época do ano, 
cultivar, luz, adubação e substrato. O teor médio de ácido ascórbico encontrado por 
CHARLO et al., (2009) foi de 18,9 mg /100ml de suco, valores semelhantes ao 
encontrado no presente trabalho. 

Segundo GIORDANO et al.,(2000) a acidez titulável, que é representada 
principalmente pelo teor de ácido cítrico, influencia principalmente no sabor dos 
frutos. Os autores sugerem ainda que frutos de alta qualidade devem possuir valores 
superiores a 0,32% para acidez titulável para obter frutos com melhor sabor, os 
valores de acidez titulável encontrado durante a condução do experimento foram 
valores acima do sugerido por GIORDANO et al., (2000).  

 
CONCLUSÕES 

 O fungicida cloridrato de propamorcabe + fluopicolide apresenta menor 
quantidade final de requeima em tomateiro e maior proteção contra a doença. Os 
fungicidas químicos e antagonistas biológicos testados não afetam na qualidade 
físico-quimica dos frutos de tomate. 
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