
RELATÓRIO PARCIAL DE PROJETO DE PESQUISA 

Eficiência agronômica do Fertilizante Mineral Misto EXTRA VERDE 
CITROS (EVC), uma formulação à base de óleos vegetais complexados, no 

controle de doenças e pragas da tangerineira ‘Mexerica’ (Citrus 
Reticulata) 

1. OBJETIVO

O presente estudo teve por objetivo avaliar a eficiência agronômica do Fertilizante 

Mineral Misto – EVC, uma formulação à base de óleos vegetais complexados, 

suplementados com nutrientes, visando o controle das doenças da tangerineira ‘Mexerica’ 

(Citrus reticulata). 

2. MATERIAL E METODOS

2.1. Local e Período Experimental 

O experimento foi implantado no período de Nov/2018 a Fev/2019, em pomar 

comercial de tangerina ‘Mexerica’ de 10 anos de idade, localizado a 5 Km do município de 

Pariquera-açu, SP (Figura 1).  

Figura 1. Área experimental cultivada com Tangerineira Mexerica, no município 
de Pariquera-açu, SP. 



2.2. Material Vegetal 

O pomar tem histórico de ocorrência de doenças, como a Podridão Floral 

(Colletotrichum acutatum e C. gloeosporioides), Pinta Preta (Guinardia citricarca), 

Verrugose (Elsinoae fawcetti) e Mancha Graxa (Mycosphaerella citri) (Figura 2); de insetos, 

como Pulgão Preto (Toxoptera citrida) e Larva Minadora (Phyllocnistis citrella); e Acaro da 

Falsa Ferrugem (Phyllocoptruta oleivora) (Figura 3). 

Figura 2. Principais doenças encontradas no pomar de Tangerineira Mexerica, no 
município de Pariquera-açu, SP: A) Podridão floras (Coletotrichum acutatum); B) Mancha 
graxa (Mycosphaerella citri); e C) Verrugose (Elsinoe fawcetti). 

Figura 3. Principais pragas encontradas no pomar de Tangerineira Mexerica, no município 
de Pariquera-açu, SP: A) Pulgão Preto (Toxoptera citrida); B) Larva Minadora (Phyllocnistis 
citrella); e C) Acaro da Falsa Ferrugem (Phyllocoptruta oleivora).  

Plantas jovens de tangerineira Mexerica em fase de floração e frutificação, 

espaçadas de 5x4 m e densidade de 500 plantas por hectare, exibindo sintomas típicos das 

doenças, foram previamente selecionadas e, posteriormente, submetidas à pulverização de 



uma sequencia de emulsões de EVC (1,0 L.Ha-1), sozinho ou associado ao óleo mineral e/ou 

óleo mineral e fungicida, em comparação ao tratamento testemunha absoluta, As plantas 

receberam todos os tratos culturais necessários à garantia da produção, como a adubação, 

controle de plantas daninhas e de insetos-broca, podas de produção e de limpeza. 

3.3. Tratamentos utilizados 

Os tratamentos foram constituídos da aplicação do fertilizante mineral misto Extra 

Verde Citros (EVC), na dose comercial de 1,0 L.Ha-1, ou seja, 1,0 L para cada 1000 litros de 

calda. As caldas foram preparadas conforme o tratamento: T1. EVC + Água (1000 L); T2. 

EVC + Agua (1000 L) + Óleo mineral (1% v/V: 10 L); T3. EVC + + Óleo mineral (1% v/V: 10 

L) + Fungicida; T4. Testemunha absoluta, conforme protocolo apresentado pelo

Laboratório IMMUNO (Tabela 1). 

Tabela 1. Tratamentos com produtos e dosagens utilizadas em função das datas de 
aplicação para volume de calda de 1000 L. 

TRATAMENTO 

DATAS DE APLICAÇÃO 

2018 2019 

Nov Dez Jan Jan Fev 

T1. EVC (1,0L) + Água (1000L) 27 18 08 29 19 

T2. EVC (1,0L) + Água (1000L)  +Óleo (10L) + Fixade (50mL) 27 18 08 29 19 

T3. EVC (1,0L) + Água (1000L) + Óleo (10L) + Fixade (50mL) 

+ Fungicidas (Amstar Top, Cercobim + Oxicloreto e Comet)
27 18 08 29 19 

T4. Testemunha - - - - - 

Segundo o Laboratório Imunno Importação e Exportação EIRELI, o Fertilizante 

Mineral Misto EXTRA VERDE CITROS (EVC) é constituído de óleos vegetais complexados, 

extraídos de varias plantas, suplementado com nutrientes. O produto está registrado no 

Ministério a Agricultura, sob o nº SP-81967 10000-0. 

Para o primeiro tratamento (T1), o EVC foi apenas diluído em 1000 L de água, 

agitado por 1 minutos e aplicado; Para o segundo (T2), o EVC foi diluído em 1000 L de 

água, suplementado com 10 L de óleo mineral, 50 mL de emulsificante FIXADE (0,5% 

v/óleo), agitado por 1 minutos e aplicado; Para o terceiro (T3), o EVC foi diluído em 1000 L 



de água, suplementado com 10 L de óleo mineral, 50 mL de emulsificante FIXADE (0,5% 

v/óleo) e Fungicidas, conforme a ordem de aplicação: 1ª. AMSTAR TOP, na dosagem de 200 

mL/1000 L (0,4 L.Ha-1), 2ª. CERCOBIM 700 + OXICLORETO DE COBRE, na dosagem de 2,0 

Kg/1000 L (2,0 kg.Ha-1); e 3ª. COMET, na dosagem de 150 mL/1000 L (0,3 L.Ha-1).  

Os tratamentos contendo EVC foram suplementados com 1,5 Kg de sulfato de magnésio, 

previamente diluído em água e, depois, adicionado à calda de 1000 L de água. Os 

tratamentos foram aplicados em intervalo de 21 dias, com auxilio de atomizador acoplado 

ao trator MF 75CV, em segunda marcha, adotando-se o bico DD3 com pressão de 180 Lb. 

No intervalo entre as aplicações de fungicidas foram realizadas aplicações do inseticida 

ABADIM (abamectina) e do acaricida ENVIDOR SC (espirodiclofeno), ambos na dosagem de 

125 mL/1000 L de água, suplementados com 10 L de óleo mineral e 50 mL do 

emulsificante FIXADE, visando o controle de pragas, como Pulgão Preto, Larva Minadora e 

Ácaro.  

3.4. Delineamento Experimental 

O experimento foi constituído da aplicação de quatro tratamentos, dispostos no 

delineamento inteiramente casualisado com cinco repetições de uma planta cada.   

3.5. Avaliação dos Dados 

A incidência das doenças foi avaliada a cada 22 dias da implantação do experimento, 

ou seja, a 0, 22, 44, 66 e 88 dias, sempre antes da aplicação de cada tratamento, conforme a 

Tabela 1 e Tabela 2. Para tanto, em cada planta avaliada, adotou-se uma área amostral 

circular de 70 cm de diâmetro, posicionada em dois lados opostos da copa planta (Figura 

4). Nesta área amostral, avaliou-se a incidência de sintomas de doenças, como a Podridão 

floral, Verrugose, Mancha Graxa, Pinta Preta, Mancha de Altenária e Melanose (Figura 2); a 

incidência de danos causados por pragas, como Pulgão Prato, Larva Minadora e Ácaro da 

Falsa Ferrugem (Figura 3); além de variáveis relacionadas ao florescimento, frutificação e 

produção de frutos, como o numero de flores e frutos e o peso e número de frutos por 

planta e por caixa de 20 Kg na colheita prevista para Abril/2019 (Figura 5).  



Tabela 2. Datas das avaliações da incidência das doenças em tangerineira ‘Mexerica’. 

AVALIAÇÕES 

DATA 
2018 2019 

Nov Dez Jan Jan Fev 
23 15 06 28 19 

Figura 4. Área amostral circular (70 cm de diâmetro), para a 
quantificação da incidência de doenças e pragas e de variáveis 
relacionadas ao florescimento e frutificação de ‘Mexerica’.  

Figura 5. Visão da área amostral, para a quantificação 
de flores e frutos na copa de tangerineira Mexerica.  



A incidência da Podridão floral foi determinada pelo número de cálices florais ou 

estrelinhas retidas nos ramos localizados na área amostral (Figura 2A), enquanto a 

incidência da Verrugose (Figura 2B) a da Mancha Graxa (Figura 2C) foi determinada pelo 

numero de frutos e de folhas que exibiram os sintomas típicos de cada doença, 

respectivamente.  

A incidência dos danos causados pela Larva Minadora foi determinada pelo numero 

de folhas que exibiram danos típicos desta praga, que corresponde a galerias 

subepidérmicas nas folhas novas de brotações novas (Figura 3A). Já a incidência de danos 

causados pelo Pulgão Preto foi determinada pelo numero de brotações que exibiram danos 

típicos desta praga, que corresponde à presença de folhas encarquilhadas em brotações 

novas, associadas presença de colônias do pulgão (Figura 3B).  Enquanto a incidência de 

danos causados pelo Ácaro foi determinada pelo numero de frutos que exibiram danos 

típicos desta praga, que corresponde escoriações epidérmicas da base para o ápice dos 

frutos pequenos, associadas ao bronzeamento da parte afetada do fruto (Figura 3C). 

Ao longo do período experimental, construiu-se a curva de progresso para cada 

doença e tratamento, com base na media da incidência de cada doença e praga, 

quantificada entre as duas áreas oposta amostradas. Com isso, determinou-se a eficiência 

agronômica dos tratamentos, pela comparação entre Área Abaixo da Curva de Progresso da 

Doença (AACPD) e pelo Nível de Controle (%) de cada tratamento em relação ao 

tratamento testemunha, conforme a equação: NC (%) = [(SevTest – SevTrat) X 100] / 

SevTest, onde: SevTest é a severidade média observada na testemunha absoluta; SevTrat é a 

severidade observada no tratamento. 

3.6. Análise dos Dados 

Os dados relativos à incidência de cada praga e doença e variáveis relacionas a 

produção foram submetidos à análise de variância, sendo as médias dos tratamentos 

comparadas pelo teste Tukey, a 5 % de probabilidade. 



1. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nas condições climáticas e na metodologia aplicada, durante o período 

experimental (23/Nov/2018 a 20/Fev/2019), foi possível obter os resultados 

apresentados a seguir. Antes da aplicação dos tratamentos, realizou-se a primeira avaliação 

do experimento, quando se constatou a presença de doenças como, a Podridão floral, 

Verrugose e a Mancha graxa, com incidência determinada pelo numero de flores, frutos e 

folhas, que apresentaram sintomas típicos de cada doença, respectivamente (Figura 3).  

Figura 3. Incidência da Podridão de Floral em flores (cálice retido), da Verrugose em frutos e da 
Mancha Graxa em folhas de tangerineira ‘Mexerica’, ANTES da aplicação do Fertilizante 

Organomineral Misto (EVC), à base de óleos vegetais complexados, sozinhos ou suplementados 
com óleo mineral e, ou fungicidas, em comparação ao tratamento testemunha absoluta, momento 
antes da aplicação dos tratamentos. 

A incidência dessas doenças foi avaliada a cada 22 dias, conforme o calendário 

apresentado na Tabela 1. Ao final do experimento, no dia 20/Fev/2019, realizou-se a 

quinta e última avaliação da incidência dessas doenças, aos três meses após o inicio da 

aplicação dos tratamentos. Conforme observada na Figura 4, não foi mais possível se 

constatar a reincidência da Podridão floral, tanto nas plantas tratadas com EVC como nas 

plantas do tratamento absoluta, indicando que esta doença incide apenas na fase de 

florescimento, associada às chuvas intermitentes.  



Entretanto, a incidência da Verrugose e da Mancha graxa foram significativamente 

reduzidas até o final do experimento, tanto nas plantas tratadas com EVC, como nas plantas 

do tratamento testemunha (Figura 4). Porém, redução significativa da incidência da 

Verrugose foi observada em plantas que receberam tratamento à base de EVC, 

suplementado, tanto com água, óleo ou fungicidas, os quais diferiram do tratamento 

testemunha. Já a incidência de Mancha graxa foi significativamente reduzida em plantas 

que receberam o EVC, associado ao óleo mineral ou ao óleo mineral e fungicidas, 

mostrando-se eficientes no controle desta doença. Enquanto plantas tratadas com EVC 

apenas diluído em água, não se mostrou eficiente no controle da doença, comportando-se 

semelhante às plantas do tratamento testemunha.  

Figura 4. Incidência da Podridão de Floral em flores (cálice retido), da Verrugose em frutos e da 
Mancha Graxa em folhas de tangerineira ‘Mexerica’, DEPOIS da aplicação do Fertilizante 
Organomineral Misto (EVC), à base de óleos vegetais complexados, sozinhos ou suplementados 
com óleo mineral e, ou fungicidas, em comparação ao tratamento testemunha absoluta, momento 
antes da aplicação dos  tratamentos. 

Estes resultados foram ratificados, quando se calculou a diferença entre a incidência 

de cada doença em valores absolutos e valores percentuais, ANTES e DEPOIS da sequência 

de aplicação dos tratamentos, os quais evidenciaram àqueles constituídos de EVC, 

associado ao óleo e água, e EVC, associado ao óleo, água e fungicidas (Figura 5 e Figura 6).  



Figura 5. Diferença absoluta entre o número de flores com Podridão de Floral (cálice retido), de 
frutos com Verrugose e de folhas com sintomas Mancha Graxa em tangerineira ‘Mexerica’, ANTES e 

DEPOIS da aplicação do Fertilizante Organomineral Misto (EVC), à base de óleos vegetais 
complexados, sozinhos ou suplementados com óleo mineral e, ou fungicidas, em comparação ao 
tratamento testemunha absoluta, três meses após a aplicação dos tratamentos. 

Figura 6. Diferença percentual entre o número de flores com Podridão de Floral (cálice retido), de 
frutos com Verrugose e de folhas com sintomas Mancha Graxa em tangerineira ‘Mexerica’, ANTES e 

DEPOIS da aplicação do Fertilizante Organomineral Misto (EVC), à base de óleos vegetais 
complexados, sozinhos ou suplementados com óleo mineral e, ou fungicidas, em comparação ao 
tratamento testemunha absoluta, três meses após a aplicação dos tratamentos. 

A Podridão floral foi naturalmente controlada, devido à fase vegetativa em que as plantas se 

encontravam, ou seja, fase de frutificação, quando os danos causados pela doença eram 

irreversíveis. Porém, a incidência da Verrugose e da Mancha graxa foram eficientemente reduzidas 

pelos tratamentos contendo EVC, com ênfase para aquele associado ao óleo mineral e água e 

associado ao óleo mineral, água e fungicida, que apresentaram maiores níveis de controle, quando 

este foi calculado em função da incidência de cada doença, ANTES e DEPOIS da aplicação de cada 

tratamento. Assim, foi possível atingir níveis de controle de 30,8, 23,3 e 36,4%, para a Verrugose, e 



de 23,3, 64,1 e 72,1%, para a Mancha graxa, em plantas tratadas com EVC e Água, EVC, Água e Óleo 

mineral e com EVC, Água, Óleo mineral e Fungicida, respectivamente (Figura 7). 

Figura 7. Nível de Controle da Podridão de Floral (cálice retido), Verrugose e Mancha Graxa em 
relação à incidência da doença em plantas de cada tratamento, em tangerineiras ‘Mexerica’ 

submetidas à aplicação do Fertilizante Organomineral Misto (EVC), à base de óleos vegetais 
complexados, sozinhos ou suplementados com óleo mineral e, ou fungicidas, em comparação ao 
tratamento testemunha absoluta, três meses após a aplicação dos tratamentos. 

O nível de controle de cada tratamento também foi calculado em função da incidência de 

cada doença, observada apenas nas plantas do tratamento testemunha absoluta (Figura 8 e Figura 

9). Assim, foi possível atingir níveis de controle de 33,3, 22,2 e 36,1%, para a Verrugose, e de 15,4, 

70,8 e 76,1%, para a Mancha graxa, em plantas tratadas com EVC e Água, EVC, Água e Óleo mineral 

e com EVC, Água, Óleo mineral e Fungicida, respectivamente. Independente do calculo nível de 

controle de cada doença observou-se que, tanto a Podridão floral como a Verrugose poderiam ser 

eficientemente controlada com aplicação dos tratamentos antecipadas à floração, ainda na fase 

vegetativa, e durante o florescimento e frutificação das plantas.  



Figura 8. Nível de Controle da Verrugose e Mancha Graxa em relação á incidência da doença em 
plantas do tratamento testemunha absoluta, em tangerineiras ‘Mexerica’ submetidas à aplicação do 
Fertilizante Organomineral Misto (EVC), à base de óleos vegetais complexados, sozinhos ou 
suplementados com óleo mineral e, ou fungicidas, em comparação ao tratamento testemunha 
absoluta, três meses após a aplicação dos tratamentos. 

Figura 8. Nível de Controle da Verrugose e Mancha Graxa em função da incidência da doença em 
plantas do tratamento testemunha absoluta, em tangerineiras ‘Mexerica’ submetidas à aplicação do 

Fertilizante Organomineral Misto (EVC), à base de óleos vegetais complexados, sozinhos ou 
suplementados com óleo mineral e, ou fungicidas, em comparação ao tratamento testemunha 
absoluta, três meses após a aplicação dos tratamentos. 



A incidência dos danos causados por pragas foi avaliada ANTES (Figura 9) e DEPOIS 

(Figura 10) da aplicação dos tratamentos, sendo a primeira avaliação realizada no dia 

23/Nov/2018 e a quinta e última avaliação realizada no dia 20/Fev/2019.  Na primeira 

avaliação constatou-se a presença de danos causados por Ácaro da Falsa ferrugem, Larva 

minadora e de Pulgão preto, cuja incidência foi determinada pelo numero de frutos, folhas 

e brotações exibindo danos típicos de cada praga, respectivamente.  

Figura 9. Incidência de danos causados pelo Ácaro, Larva minadora e de Pulgão preto em 
tangerineira ‘Mexerica’, ANTES da aplicação do inseticida ABADIM (abamectina), acaricida 

ENVIDOR (espirodiclofeno) e do Fertilizante Organomineral Misto (EVC), à base de óleos 
vegetais complexados, sozinhos ou suplementados com óleo mineral e, ou fungicidas, em 
comparação ao tratamento testemunha absoluta. 

Figura 10. Incidência de danos causados pelo Ácaro, Larva Minadora e Pulgão Preto em 
tangerineira ‘Mexerica’, DEPOIS da aplicação do inseticida ABADIM (abamectina), acaricida 

ENVIDOR (espirodiclofeno) e do Fertilizante Organomineral Misto (EVC), à base de óleos 



vegetais complexados, sozinhos ou suplementados com óleo mineral e, ou fungicidas, em 
comparação ao tratamento testemunha absoluta, três meses após a aplicação dos tratamentos. 

Ao final do experimento, determinou-se a diferença entre a incidência dos danos 

causados pelas pragas, ANTES e DEPOIS da aplicação dos tratamentos, conforme observado 

na Figura 11. Como visto a incidência da Larva minadora foi significativamente reduzida 

pelos tratamentos, exceto pelo EVC associado ao óleo mineral. No presente experimento, as 

plantas de todos os tratamentos receberam a aplicação do inseticida ABADIM e do 

acaricida ENVIDOR, inclusive as plantas do tratamento testemunha.  

Figura 11. Diferença entre a incidência de danos causados pelo Ácaro, Larva Minadora e Pulgão 
Preto em tangerineira ‘Mexerica’, DEPOIS da aplicação do inseticida ABADIM (abamectina), 

acaricida ENVIDOR (espirodiclofeno) e do Fertilizante Organomineral Misto (EVC), à base de 
óleos vegetais complexados, sozinhos ou suplementados com óleo mineral e, ou fungicidas, em 
comparação ao tratamento testemunha absoluta, três meses após a aplicação dos tratamentos. 

Neste caso, o melhor controle da Larva minadora foi obtido em plantas do 

tratamento testemunha, sem a presença do EVC, que atingiu nível de controle de 71,7 %, 

seguido pela combinação com o EVC, sozinho ou associado ao óleo mineral e fungicida, que 

atingiram 53,3 e 36,0%, respectivamente (Figura 12). Porém, a combinação ou 

intercalação do inseticida/acaricida com o EVC, associado apenas ao óleo mineral, 

apresentou efeito contrário, aumentando a incidência da Larva minadora. Provavelmente, o 

fungicida tenha apresentado ação inseticida ou repelente sobre esta praga, pois a presença 



do EVC, sem o fungicida, promoveu o aparecimento de Pulgão Preto. O ácaro, apesar da 

baixa incidência, apareceu apenas no tratamento testemunha. Talvez o EVC tenha 

apresentado alguma ação acaricida ou repelente sobre esta praga. 

Figura 12. Nível de Controle da Larva Minadora em tangerineira ‘Mexerica’ submetidas à aplicação 

do inseticida ABADIM (abamectina), acaricida ENVIDOR (espirodiclofeno) e do Fertilizante 

Organomineral Misto (EVC), à base de óleos vegetais complexados, sozinhos ou suplementados 
com óleo mineral e, ou fungicidas, em comparação ao tratamento testemunha absoluta, três meses 
após a aplicação dos tratamentos. 

Todos os frutos da área experimental exibiram queimadoras do sol, tanto nas 

plantas tratadas, como não tratadas com EVC. Provavelmente, devido à intensa radiação 

solar, durante o período experimental. Por isso, quantificou-se o numero de frutos que 

exibiram queimadura, a fim de analisar a influencia dos tratamentos sobre esta injuria 

física. Como visto na Figura 13, a maior incidência dos danos causados pelo sol foram 

observados em frutos tratados com EVC, associado ao óleo mineral e fungicida. No entanto, 

este fato se deu proporcionalmente ao número de frutos amostrados por cada tratamento 

(Figura 14), sem nenhuma influencia isolada de algum tratamento.  



Figura 13. Incidência de danos causados pela queimadura do sol em tangerineira ‘Mexerica’, 
submetidas à aplicação do inseticida ABADIM (abamectina), acaricida ENVIDOR (espirodiclofeno) 

e do Fertilizante Organomineral Misto (EVC), à base de óleos vegetais complexados, sozinhos ou 
suplementados com óleo mineral e, ou fungicidas, em comparação ao tratamento testemunha 
absoluta, três meses após a aplicação dos tratamentos. 

Figura 14. Número de frutos em tangerineira ‘Mexerica’, submetidas à aplicação do Fertilizante 
Organomineral Misto (EVC), à base de óleos vegetais complexados, sozinhos ou suplementados 
com óleo mineral e, ou fungicidas, em comparação ao tratamento testemunha absoluta, três meses 
após a aplicação dos tratamentos. 



A implantação do presente experimento se deu por ocasião da fase final de floração 

e inicio da fase de frutificação, quando já se observava a formação dos frutos que vingaram. 

Neste momento, deu-se inicio as aplicações dos tratamentos com EVC, sozinho ou 

associado ao óleo mineral e fungicida, intercalando-os com as aplicações de inseticidas e 

acaricidas. Como visto na Figura 15, a maior produção de frutos é esperada em plantas 

tratadas com EVC, associado ao óleo mineral e fungicida, com incremento do numero de 

frutos de 20,4%, seguido do EVC, associado ao óleo mineral e pelo EVC sozinho, que 

apresentaram incremento de 17,4 e 13,1%, respectivamente, em relação ao tratamento 

testemunha. 

Figura 15. Incremento da produção de frutos em tangerineira ‘Mexerica’, submetidas à aplicação 

do Fertilizante Organomineral Misto (EVC), à base de óleos vegetais complexados, sozinhos ou 
suplementados com óleo mineral e, ou fungicidas, em comparação ao tratamento testemunha 
absoluta, três meses após a aplicação dos tratamentos. 

O interessante foi saber que o EVC, sozinho, diluído apenas em água, foi capaz de 

manter o número de frutos na área amostral, ANTES e DEPOIS da aplicação dos 

tratamentos, evidenciado pela menor diferença entre o numero de frutos, após três meses 

da aplicação dos tratamentos (Figura 16 e Figura 17). 

O Quadro 1 apresenta um resumo das médias de todas as vaiáveis avaliadas em 

função dos tratamentos, indicando o resultado nas análises estatísticas.    



Figura 16. Número de frutos em tangerineira ‘Mexerica’, ANTES e DEPOIS de serem submetidas à 

aplicação do Fertilizante Organomineral Misto (EVC), à base de óleos vegetais complexados, 
sozinhos ou suplementados com óleo mineral e, ou fungicidas, em comparação ao tratamento 
testemunha absoluta, três meses após a aplicação dos tratamentos. 

Figura 17. Diferença em números de frutos em tangerineira ‘Mexerica’, ANTES e DEPOIS de serem 

submetidas à aplicação do Fertilizante Organomineral Misto (EVC), à base de óleos vegetais 
complexados, sozinhos ou suplementados com óleo mineral e, ou fungicidas, em comparação ao 
tratamento testemunha absoluta, três meses após a aplicação dos tratamentos. 



QUADRO 1. Valores médios das variáveis avaliadas em função dos tratamentos. 

TRATAMENTO 
VARIAVEIS 

NCTr 
Verr 

NCTr 
MGx 

NCTa 
Verr 

NCTa 
MGx 

Mina Ácaro Pulgão Queima Fruto 
Incr 

Fruto 
Perda 

EVC 
30,8 

*a
23,3 

c 
33,3 15,4 53,3 

ab 
0,5 

a 
0,0 
a 

2,6 
ab 

13,1 -1,7

EVC+Óleo  
23,3 

a 
64,1 

b 
22,2 70,8 -5,0

b
0,5 

a 
0,0 
a 

3,4 
ab 

17,4 -9,1

EVC+Óleo+Fungicida  
36,4 

a 
72,1 

a 
36,1 76,1 36,0

ab
0,0 

a 
0,0 
a 

5,6 
b 

20,4 -13,3

Testemunha 
-11,1

b
49,4 

c 
- - 

71,7
a 

0,0 
a 

0,5 
a 

2,2 
a 

- -16,8 

OBS: NCTr - Nível de Controle em função da incidência da doença em cada tratamento; NCTa – Nível de 
Controle em função da incidência da doença no tratamento testemunha absoluta; A cor indica a classificação 
do tratamento, sendo: Laranja = melhor; Azul = intermediário; e Vermelho = Pior. *Médias seguidas pela 
mesma letra minúscula na coluna, não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste Tukey. 

2. CONCLUSÃO

Com base nos resultados obtidos nas condições do período experimental 

(Nov/2018 a Fev/2019), pôde se chegar as seguintes conclusões: 

1. Redução significativa da incidência da Verrugose foi obtida com EVC, aplicado

sozinho ou associado a óleo ou óleo e fungicida, atingindo nível de controle de

30,8, 23,3, e 36,4 %, respectivamente, com base na incidência inicial de cada

tratamento;

2. Redução significativa da incidência da Mancha graxa foi com EVC, aplicado

sozinho ou associado a óleo ou óleo e fungicida, atingindo nível de controle de

23,3, 64,1 e 72,1%, respectivamente, com base na incidência inicial de cada

tratamento;

3. Redução significativa da incidência da Verrugose foi obtida com EVC, aplicado

sozinho ou associado a óleo ou óleo e fungicida, atingindo nível de controle de

33,3, 22,2 e 36,1%, respectivamente, com base na incidência inicial do tratamento

testemunha;



4. Redução significativa da incidência da Mancha graxa foi com EVC, aplicado 

sozinho ou associado a óleo ou óleo e fungicida, atingindo nível de controle de 
15,4, 70,8 e 76,1%, respectivamente, com base na incidência inicial do tratamento 

testemunha;

5. Redução significativa da incidência da Larva minadora foi obtida no 

tratamento testemunha, sem a presença do EVC, que atingiu nível de controle 

de 71,7 %, seguido pelo EVC, aplicado sozinho ou associado ao óleo e 

fungicida, que atingiram 53,3 e 36,0%, respectivamente;

6. O ácaro, apesar da baixa incidência, apareceu apenas no tratamento 

testemunha, provavelmente o EVC tenha apresentado alguma ação acaricida 

ou repelente sobre esta praga;

7. A queimadura de sol em frutos foi proporcional ao número de frutos 

amostrados por cada tratamento, sem nenhuma influencia isolada de algum 

tratamento;

8. A maior produção de frutos é esperada em plantas tratadas com EVC, 

associado ao óleo mineral e fungicida, com incremento do numero de frutos 

de 20,4%, seguido do EVC, associado ao óleo mineral e pelo EVC sozinho, que 

apresentaram incremento de 17,4 e 13,1%, respectivamente, em relação ao 

tratamento testemunha; 
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