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Título
Tomate orgânico
Assunto
Cultivo de tomate rasteiro
Resumo
Informações sobre a produção de tomate orgânico.
Palavras chave
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Conteúdo
1. INTRODUÇÃO
1.1. Descrição do tomate
O tomate é o fruto do tomateiro (Solanum lycopersicum; Solanaceae). Embora
popularmente seja tratado como legume, é uma fruta. Da mesma família fazem parte as
berinjelas, as pimentas e os pimentões, além de algumas espécies não-comestíveis.
O tomate tem a sua origem na zona andina de América do Sul, tendo sido domesticado no
México e introduzido na Europa em 1544. Mais tarde, disseminou-se da Europa para a Ásia
meridional e oriental, África e Oriente Médio. Mais recentemente, distribuiu-se o tomate
silvestre para outras partes da América do Sul e do México.
O tomate é uma das culturas mais comuns do mundo, sendo uma fonte importante de
vitaminas e uma cultura comercial importante para pequenos agricultores e agricultores
comerciais de escala média.
1.2. Valor nutricional
Segundo o site Wikipédia (2011), o consumo do tomate é recomendado pelos nutricionistas
por ser um alimento rico em licopeno (média de 3,31 mg em 100 gr), vitaminas do
complexo A e complexo B, e minerais importantes, como o fósforo e o potássio, além de
ácido fólico, cálcio e frutose. Quanto mais maduro, maior a concentração desses
nutrientes.
O tomate é composto principalmente de água, possuindo aproximadamente 14 calorias em
100 gramas, somente. Alguns estudos comprovam sua influência positiva no tratamento de
câncer, pois o licopeno, pigmento que dá cor ao tomate, é considerado eficiente na
prevenção do câncer de próstata e no fortalecimento do sistema imunológico.
O consumo dos frutos contribui para uma dieta saudável e bem equilibrada. São ricos em
minerais, vitaminas, aminoácidos essenciais, açúcares e fibras dietéticas. O tomate contém
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grandes quantidades de vitaminas B e C, ferro e fósforo. Consomem-se os frutos frescos,
em saladas, ou cozidos, em molhos, sopas e carnes ou pratos diversos. Podem ser
processados em purés, sumos e molho de tomate (ketchup). Também os frutos enlatados e
secos constituem produtos processados de importância econômica (Naika, 2006).
2. CLASSIFICAÇÃO
O tomate (Figura 1) é uma planta anual, que pode atingir uma altura de mais de dois
metros. Contudo, na América do Sul, pode-se colher frutos das mesmas plantas durante
vários períodos consecutivos no ano. A primeira colheita pode-se realizar 45-55 dias após a
florescência, ou 90-120 dias depois da sementeira. A forma dos frutos difere conforme a
cultivar (variedade cultivada). A cor dos frutos varia entre amarelo e vermelho.

Figura 1: Tomateiros
(Fonte: NAIKA, 2006).

Os tomates podem ser classificados de acordo com:
 Formato do fruto: Oblongo ou Redondo, (Figura 2);

Oblongo

Redondo

Figura 2: Classificação pelo formato do fruto
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(Fonte: FAEP, 20--?).

 Cores relacionadas à maturação do fruto: verde, salada, colorido, vermelho e molho,
(Figura 3);

Verde

Salada

Colorido

Vermelho

Molho

Figura 3: Classificação quanto à maturação do fruto
(Fonte: FAEP, 20--?).

 Classe ou Calibres:
De acordo com o maior diâmetro equatorial do fruto (em mm), (Figura 4);
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Figura 4: Classificação quanto ao diâmetro do fruto
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(Fonte: FAEP, 20--?).

2.1. Defeitos do tomate
Defeitos Graves:
São aqueles que inviabilizam o consumo ou a comercialização do produto (Figura 5).

Figura 5: Defeitos do fruto
(Fonte: FAEP, 20--?).

Defeitos Leves:
Danos e defeitos superficiais que não inviabilizam o consumo e/ou a comercialização mas
prejudicam a aparência e a qualidade do produto (Figura 6).

Copyright © Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - SBRT - http://www.respostatecnica.org.br

5

Figura 6: Defeitos do fruto
(Fonte: FAEP, 20--?).

3. SISTEMA ORGÂNICO DE CULTIVO
3.1. Conceito
Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA a principal
característica dos produtos orgânicos é não utilizar agrotóxicos, adubos químicos ou
substâncias sintéticas que agridam o meio ambiente. Para ser considerado orgânico, o
processo produtivo contempla o uso responsável do solo, da água, do ar e dos demais
recursos naturais, respeitando as relações sociais e culturais. Dois conceitos são
fundamentais na produção orgânica: a relação de confiança entre produtor e consumidor e
o controle da qualidade.
Segundo a FAO (2001), orgânico é um termo de rotulagem que indica que os produtos são
produzidos atendendo às normas da produção orgânica e que estão certificados por uma
estrutura ou autoridade de certificação devidamente constituída. A agricultura orgânica se
baseia no emprego mínimo de insumos externos. No entanto, devido à contaminação
ambiental generalizada, as práticas de agricultura orgânica não podem garantir a ausência
total de resíduos. Contudo, é possível aplicar métodos que visem à redução, ao mínimo, da
contaminação do ar, do solo e da água.
3.2. Legislação
No Brasil, o sistema orgânico de produção está regulamentado pela Lei Federal no 10.831,
de 23 de dezembro de 2003, que contém normas disciplinares para a produção, tipificação,
processamento, envase, distribuição, identificação e certificação da qualidade dos produtos
orgânicos, sejam de origem animal ou vegetal. De acordo com a referida Lei, considera-se
sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em que são adotadas 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 a
sustentabilidade ecológica e econômica, a maximização dos benefícios sociais, a
minimização da dependência de energia nãorenovável, empregando, sempre que possível,
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.
Existem, mundialmente, centenas de agências de certificação orgânica, as quais
estabelecem seus próprios padrões de produção e processo de certificação. No Brasil,
existem cerca de 15 certificadoras. Um pequeno número destas agências obteve
autorização da International Federation of Organic Agricultural Movements (IFOAM),
baseado na constatação de que operavam em concordância com os padrões básicos da
IFOAM.
3.3. Certificação
De acordo com o site Planeta Orgânico (2011), o selo de certificação de um alimento
orgânico fornece ao consumidor muito além da certeza de estar levando para a casa um
produto isento de contaminação química. Garante também que esse produto é o resultado
de uma agricultura capaz de assegurar qualidade do ambiente natural, qualidade
nutricional e biológica de alimentos e qualidade de vida para quem vive no campo e nas
cidades. Ou seja, o selo de "orgânico" é o símbolo não apenas de produtos isolados, mas
também de processos mais ecológicos de se plantar, cultivar e colher alimentos.
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Daí resulta a importância estratégica da certificação para o mercado de orgânicos, pois
além de permitir ao agricultor orgânico diferenciar e obter uma melhor remuneração dos
seus produtos, protege os consumidores de possíveis fraudes. Existem também outras
vantagens expressivas como, por exemplo, o fato de que a certificação torna a produção
orgânica tecnicamente mais eficiente, à medida em que exige planejamento e
documentação criteriosos por parte do produtor. Outra vantagem é a promoção e a
divulgação dos princípios norteadores da Agricultura Orgânica na sociedade, colaborando,
assim, para o crescimento do interesse pelo consumo de alimentos orgânicos. Cabe
ressaltar que a certificação, mais do que um instrumento de confiabilidade para o mercado
dos produtos orgânicos é uma poderosa estratégia de construção da cidadania, buscando
mobilizar tanto as comunidades regionais quanto a sociedade como um todo, pela
produção e consumo de alimentos mais saudáveis e harmonizados com as atuais
demandas de preservação dos ambientes naturais.
Dada a importância de se fazer o controle, o acompanhamento e a certificação dos
produtos orgânicos, a autoridade pública passa a exercer importante papel. No Brasil, o
Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica (SisOrg) é gerido pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa e é integrado por órgãos e
entidades da administração pública federal e pelos Organismos de Avaliação da
Conformidade, entendidos por Certificação por Auditoria e Sistemas Participativos de
Garantia, credenciados pelo Mapa. Os Estados e o Distrito Federal poderão integrar o
SisOrg mediante convênios específicos firmados com o Mapa.
O selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica é o selo público
oficial adotado para identificar e controlar a produção nacional de orgânicos. A partir de
01/01/2011, os produtos certificados por Auditoria e Sistemas Participativos de Garantia
apresentarão o selo do SisOrg em seus rótulos.
3.4. Fiscalização
De acordo com o site Prefira Orgânicos (2011), o acompanhamento e o cadastramento das
Organizações de Controle Social – OCS são realizados pelos órgãos fiscalizadores,
constituídos pelo MAPA e por órgãos estaduais ou federais conveniados. São eles que
abastecem o Cadastro Nacional de Produtos Orgânicos e o Cadastro Nacional de
Atividades Produtivas para as OCS, além de investigar as denúncias de irregularidades na
produção e comercialização de orgânicos. Atualmente, os órgãos fiscalizadores são as
Superintendências Federais de Agricultura, localizadas nas capitais dos Estados.
4. TOMATICULTURA ORGÂNICA
4.1. Clima
Segundo Naika (2006), o tomate requer um clima relativamente fresco e umido, para dar
uma produção elevada de primeira qualidade. Contudo, essa planta adaptou-se a um
amplo leque de condições climáticas, variando entre temperada a quente e úmida tropical.
A temperatura ótima da maioria das variedades situa-se entre 21 a 24 °C. As plantas
podem sobreviver certa amplitude de temperatura, mas abaixo de 10 °C e acima de 38 °C
danificam-se os tecidos das mesmas. Os tomateiros reagem às variações da temperatura
durante o ciclo de crescimento (Quadro 1), sendo afetadas, por exemplo, a germinação de
sementes, o desenvolvimento das plantas, a florescência, a frutificação e a qualidade dos
frutos.
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Quadro 1: Temperaturas requeridas para as diferentes fases de desenvolvimento do
tomate
(Fonte: NAIKA, 2006).

4.2. Água e umidade
Pode-se usar uma simples regra prática para determinar se o abastecimento local de água
é suficiente para cultivar o tomate. Se houver plantas herbáceas (plantas com muitas
folhas finas) a crescerem no ambiente natural, será possível cultivar-se tomate. De
qualquer maneira, é necessário que se possa contar com um período de chuvas de três
meses, no mínimo. O stress devido à escassez de umidade e períodos secos prolongados
provocam a queda de botões e flores e a racha dos frutos. Contudo, quando há chuvas
muito fortes e a umidade é demasiadamente alta, aumentará o desenvolvimento de fungos
e o apodrecimento dos frutos. Além disso, embora a nebulosidade abrande o
amadurecimento dos tomates, existem cultivares adaptadas para uso nessas
circunstâncias. As companhias produtoras de sementes fornecem variedades especiais de
tomate apropriadas para o cultivo do mesmo em climas quentes e úmidos.
4.3. Solo
O tomate cresce bem na maioria dos solos minerais com uma capacidade apropriada de
retenção de água, arejamento, e isentos de salinidade. A planta prefere solos francoarenosos profundos, bem drenados. A camada superficial deve ser permeável. Uma
espessura do solo de 15 até 20 cm é favorável para o desenvolvimento de uma cultura
saudável. Caso se trate de solos argilosos pesados, uma lavoura profunda permite uma
melhor penetração das raízes.
O tomate é moderadamente tolerante a valores de pH de uma amplitude ampla (nível de
acidez), mas desenvolve-se bem em solos com um pH= 5,5 – 6,8 com uma disponibilidade
e abastecimento apropriados de nutrientes. A adição de matéria orgânica é, geralmente,
favorável para um crescimento adequado.
A salinidade, ou concentração de sais solúveis no solo, deve ser especialmente avaliada,
principalmente em regiões onde a água de irrigação apresenta alta concentração de sais.
Irrigação adequada e boa drenagem evitam o acúmulo de sais.
Caso a implantação da cultura seja feita por meio de mudas transplantadas, não há
necessidade de destorroar excessivamente o terreno, evitando-se, desse modo, maior
compactação do terreno. Com semeadura direta, é indispensável eliminar os torrões e os
restos de vegetação, que dificultam a distribuição das sementes e a emergência das
plantas.

4.4. Preparo do Solo
No sistema convencional, o manejo e preparo do solo consistem na calagem, aração,
gradagem, sulcagem, aplicação de composto orgânico comercial e adubação mineral. No
orgânico é feita uma subsolagem a cada dois ciclos, incorporação superficial de restos
culturais e plantas daninhas com enxada rotativa, uso de cobertura morta (capim do próprio
local), irrigação por aproximadamente duas horas e transplantio da muda no dia seguinte
(LUIZ, 2007).
De acordo com o site Jornal Vanguarda (2010), adotar o plantio direto ou o cultivo mínimo
do solo. Para o cultivo nos meses de julho a agosto, no litoral, o mais indicado é a
semeadura de adubos verdes (aveia, ervilhaca e nabo forrageiro) no outono, isoladamente,
ou em consórcio e, a abertura de covas ou sulcos para o plantio das mudas. Outra opção é
utilizar milho-verde consorciado com mucuna no mês de dezembro e a abertura de covas e
plantio das mudas de julho a agosto, sobre a palhada. Pode-se também utilizar as plantas
espontâneas como cobertura, manejando-as nas entrelinhas, através de roçadas. As
plantas de cobertura protegem o solo, mantêm o solo mais úmido, além de aumentar o teor
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de matéria orgânica e reciclar nutrientes.
Adubação de plantio: plantas bem nutridas são mais resistentes às pragas e doenças. Com
base na análise do solo e nos teores de nutrientes do adubo orgânico, fazer a
recomendação da adubação.
4.5. Adubação
Na produção orgânica são utilizados adubos de baixa solubilidade e com altos teores de
matéria orgânica, que visam estruturar a microbiologia do solo.
Na adubação orgânica, a base de vermicomposto bovino sólido, em duas doses, resultou
na produção de frutos de tomateiro de hábito de crescimento determinado em níveis de
produtividade equivalentes aos obtidos com a utilização de adubo mineral.
As plantas de tomate cultivadas organicamente apresentaram maior desenvolvimento em
relação àquelas que receberam adubação convencional (LUIZ, 2007).
Segundo Tivelli (2006), pode usar a adubação verde, que consiste na adubação a partir de
matéria orgânica (Figura 7), tendo como um de seus objetivos o enriquecimento do solo.

Figura 7: Adubação Verde
(Fonte: TIVELLI, 2006)

4.6. Plântulas
Normalmente, os tomates são repicados, visto que se obtêm resultados muito melhores
quando as plântulas são cultivadas num viveiro. Podem- se usar dois métodos para cultivar
as plântulas em viveiros:
 sementeira numa cama de sementes (Figura 7)
 sementeira num tabuleiro de plântulas (Figura 8)
Desta maneira, as quantidades de sementes necessárias são mais reduzidas; as plântulas
podem ser selecionadas antes do seu transplante para o campo, com base no seu
desenvolvimento e na sua saúde; podem ser bem protegidas e o espaçamento de plantio é
mais regular do que depois da sementeira direta no campo.
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Figura 7: Cama de Sementes
(Fonte: TRUMBUCTU, 2010)

Figura 8: Tabuleiro de plântulas
(Fonte: CASA DO QUINTAL, 2007)

4.7. Preparação do Viveiro
A cama de sementes deve ter uma largura de 60 - 120 cm e uma altura de 20-25 cm. O
seu comprimento depende da quantidade desejada de plântulas. Devem-se remover
torrões e restolhos; acrescentar estrume de estábulo, bem decomposto, e areia fina. Fazer
com que a cama de sementes obtenha uma estrutura friável. A fim de cultivar uma
quantidade de plantas que seja suficiente para um hectare, dever-se-ão semear 150-200 g
de sementes em 250 m2 de camas de sementes; traçar linhas, a uma distância de 10-15
cm, ao longo do comprimento da cama de sementes; semear as sementes ralamente nas
linhas e pressionar ligeiramente; cobrir as sementes com areia fina e palha; regar a cama
de sementes duas vezes por dia para fazer com que haja suficiente umidade para a
germinação. Depois da germinação a palha deve ser removida.
4.8. Repicamento
A repicagem de uma plântula para o campo tem lugar após 3 a 6 semanas depois da
sementeira. Uma semana antes da repicagem, as plântulas devem ser endurecidas por
meio de uma redução do abastecimento de água, mas 12-14 horas antes de serem
retiradas da cama de sementes dever-se-ão regar de novo, com abundância, de forma a
evitar que as raízes sofram danos excessivos durante o transplante. As plântulas de 15-25
cm de altura com 3-5 folhas autênticas são as mais apropriadas para serem
transplantadas. O transplante deve ser feito à tarde ou durante um dia nublado de forma a
reduzir o trauma provocado pela repicagem e, depois, é necessário regar imediatamente.
Ao retirar as plântulas, manter um grande torrão atado às raízes das mesmas, de forma a
prevenir que sejam danificadas. O espaçamento entre as plantas e as fileiras depende do
porte da cultivar, do tipo do solo, do sistema de cultivo e também das plantas estarem
suportadas por estacas ou crescerem rasteiramente. O espaçamento comum é de 50 cm
entre as plantas e de 75 - 100 cm entre as fileiras.
Se os tomateiros estão suportados por meio de estacas, a distância entre as fileiras pode
ser diminuída até 20-40 cm. Fazer com que as covas de plantio sejam suficientemente
profundas para as folhas inferiores estejam ao nível do chão quando se terminar o
transplante. Compactar bem o solo em redor do raizame e regar à volta da base da planta
de forma a se assentar o solo. Depois do transplante, colocar uma cobertura morta na terra
em redor das plantas para protegê-las contra o calor durante os primeiros cinco dias. Uma
cobertura morta é composta de restos vegetais (p.ex. palha de arroz ou palha de
sorgo/mapira) que cobrem o solo para controlar o desenvolvimento das ervas daninhas,
prevenir erosão e conservar água. Cuidado para não molhar as folhas inferiores, visto que
Copyright © Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - SBRT - http://www.respostatecnica.org.br

10

isto pode estimular o desenvolvimento de bolores. Um método mais avançado é colocar
uma cobertura morta de plástico nos canteiros e perfurá-la antes do plantio. As plantas
transplantadas devem ser protegidas do calor durante os primeiros 5 dias, p.ex. cobrindoas com folhas grandes.
4.9. Plantio e espaçamento
Plantio e espaçamento: as mudas são transplantadas quando atingirem 10 a 12cm de
altura e com 4 a 5 folhas definitivas. O espaçamento indicado é de 1,2 a 1,5m entre fileiras
por 0,4 a 0,5m entre plantas. Irrigação: a irrigação por gotejamento é a mais indicada. O
sistema de aspersão é contra-indicado para o tomateiro, pois molha as folhas e umedece o
ambiente em torno das plantas, favorecendo a requeima.
4.10. Práticas Culturais
A capina é realizada em faixas, mantendo-se limpa a área junto às fileiras de tomate para
evitar competição com as plantas espontâneas ou de cobertura. Nas entrelinhas, deixar
uma faixa de plantas de cobertura e, se necessário, roçá-las para evitar competição por luz
e facilitar a pulverização das folhas baixeiras do tomate. O tutoramento ideal é o vertical e,
sempre no sentido norte-sul para permitir maior insolação das plantas.Não recomenda-se o
tutoramento tradicional (“V” invertido), pois é formada uma câmara úmida que favorece os
fungos e ainda torna os tratamentos fitossanitários ineficientes, pois não atingem a parte
interna das plantas. À medida que a planta cresce, é preciso fazer amarrios e desbrotas,
semanalmente. Para evitar o ferimento e o estrangulamento do caule, faz-se o amarrio,
deixando-se uma folga. A desbrota consiste em eliminar todos os brotos que saem das
axilas da plantas, deixando-se uma ou duas hastes por planta; não deve ser realizada com
as plantas molhadas, evitando-se a disseminação de doenças.
4.11. Manejo de doenças e pragas
Segundo o site CULTIVO ORGÂNICO DE HORTALIÇAS (2011), o tomateiro é o mais
atacado por doenças e pragas que causam perdas parciais e até totais da lavoura. No
entanto, se forem seguidos os princípios da agricultura orgânica, é possível prevenir e/ou
reduzir os danos na lavoura. As principais doenças são: requeima ou sapeco (Phytophthora
infestans) (figura 9), pinta preta (Alternaria solani) (figura 10) e murchadeira (Ralstonia
solanacearum) (Figura 11). As principais pragas são: broca pequena do fruto
(Neulocinodes elegantalis) e traça (Tuta absoluta) (Figura 12). Para o manejo, recomendase as medidas: a) escolha correta da área; b) evitar plantios escalonados e próximos a
lavouras velhas; c) plantio na época recomendada; d) uso de cultivares resistentes; e)
adubação com base na análise do solo;f) arranquio e destruição de plantas viróticas; g)
destruir restos da cultura; h) rotação de culturas; i) pulverizar, preventivamente, a cada 10
dias, com calda bordalesa a 0,5 %,para o manejo das doenças foliares e j) pulverizar
preventivamente,a partir do início da frutificação,com Bacillus thuringiensis, produto
comercialmente conhecido como dipel, para o manejo da broca pequena do fruto e traça
do tomateiro. O consórcio de tomate com coentro (planta repelente) reduz estas pragas e,
ainda atrai os inimigos naturais destas.
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Figura 9: Requeima ou Sapeco
(Fonte: ONTARIO, 2009)

Figura 10: Pinta preta
(Fonte: SIR, 2008)

Figura 11: Murchadeira
(Fonte: CHAMPOISEAU, 2009)

Figura 12: Traça e Broca
(Fonte: CULTIVO ORGÂNICO DE HORTALIÇAS, 2011)
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4.12. Colheita
No Brasil, a colheita do tomate é feita predominantemente de maneira manual. Os frutos,
retirados das plantas são colocados em cestas de bambu ou sacolas plásticas,
semelhantes às utilizadas para a colheita de laranjas. Logo após, os frutos são
transportados para galpões, em caixas plásticas, onde são classificados. Já na etapa de
colheita, toma-se cuidado para que os frutos não sejam danificados, dando-se especial
atenção para evitar que batam uns sobre os outros. Outros danos podem ser provenientes
das estacas de bambu, ou dos sistemas de amarrilho utilizados. As sacolas plásticas
também costumam causar mais danos ao fruto, na hora da colheita. Durante o transporte,
os tomates novamente são submetidos a estragos e possíveis perdas, mesmo que
transportados de forma protegida. Estima-se que o mercado brasileiro perde anualmente
30% de sua produção do tomate para mesa (WIKIPÉDIA, 2011).
A colheita inicia quando os frutos estão amarelados ou rosados. Para mercados mais
próximos podem ser colhidos num estágio de maturação mais adiantado, mas ainda bem
firmes. A calda bordalesa, embora seja tolerada no cultivo orgânico, possui carência de 7
dias que deve ser respeitada, Para a limpeza dos frutos com resíduos de calda bordalesa,
proceder a imersão dos frutos, por 5 minutos, em solução de ácido acético (vinagre), na
concentração de 2%. Deixar secar e proceder a embalagem.
4.13. Rotação de Culturas
A rotação de culturas é um componente principal da agricultura biológica, influenciando
tanto as condições do solo como os ciclos de pragas. A rotação, durante três anos, com
culturas não solanáceas ajudará a prevenir problemas de pragas no tomate. As rotações
prolongadas podem ser pouco práticas para os pequenos agricultores. O cultivo do tomate
seguido por cereais e espécies de milho miúdo (mexoeira) reduz a ocorrência de doenças
no tomate. Os feijões, o cravo de defunto, o feijão-frade (feijão-nhemba), e as verduras
folhadas constituem culturas mistas comuns a fim de se prevenir a ocorrência de pragas e
doenças no tomate.
5. Mercado
Segundo LUIZ (2007), o tomate convencional tem muitas opções de mercado, como o
CEASA, redes de supermercados, quitandas, entre outros. No orgânico a comercialização
é mais difícil, pois o proprietário em questão possui uma quitanda, onde vende a menor
parte da produção, além de distribuidores de produtos do gênero, que são seus principais
clientes.
No Brasil a variação do custo de produção depende do custo de insumos, mão-de-obra e
terra, de maneira que a análise econômica deve ser ajustada de acordo com os custos em
cada estado.
6. Custos
A oferta de produtos de inquestionável inocuidade e elevado valor biológico, implica no
entanto, o uso de tecnologias sem o uso de adubos químicos e agrotóxicos, cujas
produtividades são menores do que as obtidas pelos sistemas de produção convencional.
Com efeito, o foco da produção orgânica não é bater recordes de produtividade, mas
produzir com qualidade e segurança para os consumidores. Devido a esta produtividade
mais baixa, os custos de produção orgânica são relativamente maiores. Esse diferencial de
custos faz com que os preços dos produtos orgânicos sejam normalmente mais elevados.
Os produtores de tomate orgânico da região, em pequeno número negociam a produção
com compradores, através das associações que os congregam. A disponibilidade de
referenciais seguros que possam orientar os produtores quanto ao preço a ser acordado
nos contratos de compra e venda, é sem dúvida um componente auxiliar valioso para que
os produtores operem sob preços capazes de assegurar uma rentabilidade compensadora
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(MENEZES, 2007).

7. Tabela Comparativa entre Cultura Tradicional e Orgânica
Tabela 2: Aspectos agronômicos dos sistemas de produção convencional e orgânico

(Fonte: LUIZ, 2007)
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* Calda bordalesa ou mistura de Bordeaux é um fungicida agrícola tradicional, composto de sulfato
de cobre (II), cal hidratada ou cal virgem e água, em simples mistura. Possui comprovada eficiência
sobre diversas doenças fúngicas, ação contra infecções por bactérias e determinadas pragas.

Conclusões e recomendações
Recomenda-se a consulta de um especialista (biólogo ou agronômo) para melhor
esclarecimento e suporte técnico adequado.
As técnicas apresentadas neste dossiê técnico, têm por objetivo contribuir com o
conhecimento do processamento e etapas do processo produtivo do tomate orgânico,
visando atingir um público heterogêneo.
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Anexos
Principais selos de certificação:

Associação de Agricultores Biológicos (ABIO)
Contatos: Tel: (21) 2625-6379
e-mail: contato@abio.org.br
home-page: www.abio.org.br
Jardim Botânico de Niterói – Alameda São Boaventura, 770 – Fonseca – Cep: 24120-191
Niterói – RJ.

A Associação de Certificação Socioparticipativa da Amazônia – ACS Amazônia
Rua Carneiro Leão, 120 (Subsolo) – Conjunto Bela Vista – Floresta
Rio Branco – Acre
Cep: 69906-425
Fones: (068) 3226-5065/ 3226-5288
Fax: (068) 3226-5289
email: acsamazonia@yahoo.com.br
Home-page: www.acs-amazonia.org.br
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ANC
A Associação de Agricultura Natural de Campinas e região (ANC)
Rua Maestro Florence, 30 cep. 13070-164 CAMPINAS - SP
CEP: 13075-010 - Campinas / SP
Tel:(19) 3213-7759
e-mail: anc@correionet.com.br

A APAN - Associação dos Produtores de Agricultura Natural
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344 - São Paulo - SP - CEP: 01402-000
Fones: (11) 3481-1286
Site: www.apancert.org.br
E-mail: certificadora@apancert.org.br
Skype: apancert

A BCS Öko-Garantie - inspeções e certificações
BCS Öko-Garantie do Brasil
Rua Prudente de Moraes, 1428 - Bairro Alto
13419-260 - Piracicaba - SP
Tel.: +55 (19) 3402-5340
Tel/Fax: +55 (19) 3402-6780
bcsbrasil@terra.com.br
www.bcsbrasil.com

Associação de Certificação de Produtos Orgânicos do Espírito Santo
Tel: (27) 3263 1495
Avenida Frederico Grulke, 612, sala C – Centro
Cep: 29 645-000 - Santa Maria de Jetibá – ES
organicacert@chaovivo.com.br
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Fundação Mokiti Okada
Certificadora Mokiti Okada - CMO
Rua Morgado de Matheus, 77 - Mezanino - Vila Mariana
CEP: 04015 - 050 - São Paulo - SP tel:/fax: (011) 5087 5184
e-mail: certcmo@terra.com.br

Control Union Certifications
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1485 7º andar Torre Norte
Jardim Paulistano
São Paulo / SP
CEP 01452-002
Tel: (11) 3035-1600
E-mail: certifications@controlunion.com.br
Web: http://www.controlunion.com/certification

Cooperativa Coolméia
Rua José Bonifácio, 675, Bonfim, 1 0 andar.
Cep: 90040-130, Porto Alegre – RS.
e-mail: coolmeia@coolmeia.com.br
Home-page: www.coolmeia.com.br

Ecocert Brasil
Endereço: Rua Vereador Osni Ortiga, nº 949 - Lagoa da Conceição
CEP: 88062-450 - Florianópolis/SC
Fone/Fax: (48) 3232-8033
Site: www.ecocert.com.br
E-mail: ecocert@ecocert.com.br
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Farm Verified Organic
Rua Silveira Lobo, 32 .Casa Forte
Recife .PE, CEP: 52061-030
Fone: (81) 3074-0455, Fax: (81) 3441-2343
Email: fvobr@terra.com.br

IBD - Associação de Certificação Instituto Biodinâmico
Contato:
Tel/Fax: (14) 3882-5066
Rua Prudente de Moraes, 530 - CEP 18602-060 - Botucatu - SP
ibd@ibd.com.br - www.ibd.com.br

Certificadora IMO Control do Brasil.
Endereço:
r. Isabel de Castela, 136 Vila Madalena
SP/SP CEP 05445-010
Tel. (11) 3816-1868
FAX: (11) 3816-3148
email: imo@imocontrol.com.br

Minas Orgânica
Rua. Guajajaras, 1470 sala 1307, Barro Preto
Belo Horizonte / MG - CEP 30180-101
Tel.: (31) 3292-1480
Fax: (31) 3292-1480
E-mail: ecorafa@uaivip.com.br ou minasorganica@brfree.com.br
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OIA–BRASIL

Tel/fax (11) 3062-1145
Rua Augusta 1939 / sala 61
São Paulo / SP
CEP 01412-000
E-mail: neto@oiabrasil.com.br / edegar@oiabrasil.com.br
Web: www.certificacionoia.com

Certificadora Sapucaí
Rua Pedro Lúcio de Andrade,165 - Jardim Olímpico
Pouso Alegre/MG - CEP 37550-000
Fone: (35) 3421-4468 (Contato: Débora)
Fax: 35 3422-3782
E-mail: sapucaicert@veloxmail.com.br

Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR)
R. Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC
CEP 81.350-010, Curitiba, Paraná, BRASIL
Fax: (41) 3316-3061 ou 3316-3213

Nome do técnico responsável
Vitor Rocha dos Santos – Mestre em Alimentos e Nutrição
Ricardo Augusto Bonotto Barboza – Doutor em Alimentos e Nutrição
Nome da Instituição do SBRT responsável
Universidade Estadual Paulista (SIRT/UNESP).
Data de finalização
16 maio. 2011.
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