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RESUMO  

As ações de extensão da clínica fitossanitária da Uergs Vacaria/RS têm um papel importante no diálogo 
entre a pesquisa e a realidade dos produtores rurais; de modo que contribuem positivamente para o 
desenvolvimento territorial. Estas tiveram início em 2018 e são mantidas no município Vacaria e região 
até o momento. Este artigo analisa os serviços de extensão prestados a partir de abril de 2018 a dezembro 
de 2020, o público alvo foram os agricultores familiares. Já os agricultores de grande e médio porte 
foram atendidos, principalmente, através do Serviço de Monitoramento de Ferrugem da Ásia, que auxilia 
na tomada de decisão sobre o uso de defensivos nas lavouras de soja e reduz os custos de produção e o 
impacto ambiental. Os propósitos da clínica são: elaboração de diagnósticos de problemas 

fitossanitários; auxiliar os agricultores na tomada de decisão quanto ao manejo de pragas e doenças; 
divulgar novas tecnologias para os agricultores; estimular a aplicação da teoria com a prática nos alunos 
de graduação; fomentar pesquisas que contemplem as necessidades de manejo fitossanitário nas culturas 
exploradas na região; e promover maior integração entre ensino, pesquisa e extensão. Os resultados 
alcançados contribuíram para a inclusão social dos egressos e alunos do curso de Agronomia, 
beneficiaram diversas categorias de produtores rurais da região, promoveu visibilidade das ações da 
universidade.  
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INTRODUÇÃO  

As clínicas fitossanitárias são projetos de extensão integrados aos cursos de ciências 

agrárias e oferecidos por várias universidades públicas de todo o país. Isso se deve a uma série 

de fatores que tornam essa iniciativa tão valorizada, a principal delas seria a integração entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão dessa proposta.   

A necessidade de atender às solicitações de produtores rurais, consultores e 

pesquisadores para diagnóstico de doenças e pragas de plantas tem influenciado as clínicas 

fitossanitárias a fortalecer parcerias institucionais e aproximar os alunos do Curso de 

Bacharelado em Agronomia da realidade dos produtores.   

Existe também os desafios ambientais à agricultura que carecem de amplificação do 

conhecimento científico, desenvolvimento tecnológico e aplicações dessas práticas que visem 

promover a harmonização entre a ecologia, agronomia e sociologia no mundo rural (ALTIERE, 

2002). Assim, a prestação de serviço da Clínica de fitossanidade Uergs Vacaria pode ser 



  

  

 

considerada uma ferramenta importante para difundir a ciência e construir coletivamente novas 

práticas para o campo.   

O serviço de extensão prestado pela clínica atende os sistemas de produção da região 

baseados principalmente em fruticultura e cultivo de cereais (milho, soja, leguminosas e trigo). 

O município de Vacaria foi classificado dentre as 100 cidades mais ricas do Brasil para o 

agronegócio (PIB, 2019).  

A cidade também é considerada o principal polo produtor de frutas pequenas do Brasil, 

compostas principalmente de morangos, mirtilos, framboesas e amoras. Essas pequenas cadeias 

frutíferas da região possuem bases produtivas da agricultura familiar onde se concentram os 

pomares e a produção dessas culturas. (ASCAR 2013).   

O manejo fitossanitário é responsável por grande parte dos custos de produção dos 

agricultores. Uma vez que o manejo inadequado de doenças e pragas pode ocasionar perdas de 

produção de 10 a 30%, tanto qualitativa quanto quantitativamente (KIMATI et al., 2005). Essas 

perdas podem ocorrer no local, no armazenamento ou no transporte.   

A maioria dos pequenos produtores é mais vulnerável a problemas de pragas e doenças 

na produção de plantas devido à falta de conhecimento, conscientização, disponibilidade e 

acessibilidade das clínicas fitossanitárias. (RAMBAULI et al., 2021). Estas têm implicações 

importantes para o diagnóstico de pragas e doenças de plantas e para fornecer estratégias de 

controle de manejo para o manejo fitossanitário. A identificação dos agentes causadores é 

importante para determinar as medidas adequadas de manejo fitossanitário (ALOKIT et al., 

2015).  

Ressalta-se também que a falta de diagnóstico preciso pode afetar o manejo de pragas e 

causar danos econômicos e ambientais (WINDHAM; WINDHAN; TRIGIANO, 2010).  

Portanto, a rápida identificação do agente causador do problema e a precisão da identificação 

têm sido apontados como fatores fundamentais para o sucesso e credibilidade das clínicas 

fitossanitárias (ZAMBOLIM, 2002).  

 Assim, Os propósitos da clínica são: a) disseminar a tecnologia para a população de 

agricultores em geral; b) auxiliar os agricultores na tomada de decisões quanto ao manejo de 

pragas agrícolas na região; c) promover maior integração entre as instituições que promovem 

ensino, pesquisa e extensão; d) formar alunos de graduação que possam relacionar teoria à 

prática; e) integrar pesquisadores da Uergs em estudos técnicos para considerar as necessidades 

de manejo fitossanitário nas culturas exploradas na região.   

  

MATERIAL E MÉTODOS  

 Clínica fitossanitária atua em Vacaria, Muitos Capões e Campestre da Serra, no estado 

do Rio Grande do Sul, com um total de 21.033 quilômetros quadrados e está localizada entre 



  

  

 

900 metros acima do nível do mar, a oeste e 1.200 metros de Aparados da Serra. Consiste em 

relevos suaves profundamente incisados por alguns rios, formados por planícies elevadas de 

solo basáltico com declives ocidentais (IBGE, 2018). A clínica faz divulgação de seus serviços 

através de folders e pela página no facebook, onde também disponibiliza acesso remoto aos 

serviços prestados aos produtores.  

A Clínica fitossanitária inclui diversas ações: a) visita técnica é  o atendimento direto às 

propriedades rurais da área com problemas fitossanitários, coleta de amostras de plantas doentes 

ou infestadas de pragas e orientações aos produtores, geralmente conduzida por bolsistas do 

projeto na presença de extensionistas de instituições parceiras; b) encontro técnico envolve um 

planejamento maior por parte do coordenador da ação e instituições parceiras, pois exige a 

presença de vários agricultores no mesmo local para tratar de seus interesses comuns, 

geralmente com a participação do coordenador da ação monitorando bolsistas do projeto e 

acadêmicos voluntários; c) coletas de amostras de plantas com problemas fitossanitários, 

realizadas pelos bolsistas, produtores e/ou extensionistas, em quantidades suficientes para 

facilitar o diagnóstico conforme recomendado para doenças (MULLEN 2010) e pragas 

(GALLO 2002). d) obtenção de informações do local de cultivo das amostras com problemas 

fitossanitários através de formulário específico e necessário para realização do diagnóstico.   

A metodologia utilizada no laboratório da clínica fitossanitária envolveu a análise dos 

tecidos lesionados das amostras, onde são observados os sintomas e as estruturas fúngicas, 

incialmente, foram submetidas a análises macroscópicas com auxílio de estereomicroscópio 

(Opton, modelo TIM 2B, com sistema de zoom); em seguida com auxilio microscópio biológico 

binocular ótico (Bioval, modelo L-1000B) eram observadas as lâminas já preparadas 

(ALFENAS; MAFIA, 2007). Quando as amostras não apresentavam estruturas do agente causal 

da doença, era realizado os procedimentos de câmara úmida e isolamento em meio de cultura 

BDA (batata-dextrose-ágar) foram empregados para o preparo da câmara úmida a desinfestação 

prévia de parte da amostra, com imersão em hipoclorito de sódio 1% por 3 minutos, seguida de 

lavagem em ADE (água destilada esterilizada em autoclave) e remoção do excesso de umidade 

em papel estéril; e por fim acondicionada em saco plástico com algodão umedecido também em 

ADE. Após 72 horas as lesões dessas amostras eram observadas no estereomicroscópio para 

detectar se já havia desenvolvimento de estruturas fúngicas (TRIGIANO, 2010).   

Na capela de fluxo laminar vertical era realizado o isolamento em meio de cultura 

(Quimis, modelo Q216F20M) onde fragmentos das amostras, obtidos na região limítrofe entre 

o tecido sadio e o infectado. Estes foram também desinfestados previamente por imersão em 

álcool 70% por 1 minuto e em hipoclorito de sódio 1% (NaClO) por 1 minuto, seguido de 

lavagem com água destilada. Logo em seguida, o excesso de água foi removido com auxílio de 

papel filtro estéril. Estes fragmentos de tecido lesionado foram posicionados de forma 

equidistante, em placas de Petri, contendo meio de cultura BDA. As placas foram mantidas em 

câmara de crescimento do tipo B.O.D. (Labor, modelo SP-500/120), com temperatura de ± 23 

°C e fotoperíodo de 12 horas, por 7 dias.   



  

  

 

Após o desenvolvimento das colônias em meio de cultura BDA (batata-dextrose-ágar), 

foi possível obter as estruturas fúngicas que possibilitaram a identificação dos gêneros fúngicos 

(ALFENAS; MAFIA, 2007). Houve a utilização de literatura especializada para comparação 

das características morfológicas foi realizado a identificação dos fungos (FUNDER, 1968; 

SUTTON, 1980; CUMMINS; HIRATSUKA, 1983; GUERRERO, 1996; BARNETT; 

HUNTER, 1999; ULLOA; HANLIN, 2000).  

O Monitoramento da ferrugem asiática foi realizado com as seguintes etapas: a) as 

lâminas foram colocadas e recolhidas pelos extensionistas da EMATER/ASCAR-RS, de acordo 

com o estágio vegetativo das plantas de soja no coletor de esporos instalado em um UR 

(Unidade de Referência). As lâminas foram preparadas previamente utilizando caneta 

marcadora para delimitar 3 áreas de 0,16 cm2, que totalizam 0,48 cm2, o que favoreceu o serviço 

e a padronização das observações nas diversas UR. Uma fita dupla face autocolante foi 

sobreposta sobre essas áreas delimitas, cuja função é possibilitar aderências aos esporos 

presentes no ar que colidam em sua face). As trocas dessas lâminas foram realizadas nos 

estádios vegetativos e reprodutivos da soja; juntamente com as lâminas foram recolhidas 

amostras de plantas de soja como contraprova. Ambas foram analisadas no laboratório de 

fitopatologia da Uergs que segue o protocolo preconizado pela EMATER/ASCAR-RS 

(SEIXAS et al., 2019).  

O monitoramento da ferrugem em folhas também envolveu a observação dos sintomas 

da ferrugem em folhas em vários estágios das plantas de soja, principalmente após o início de 

florescimento da cultura e/ou do fechamento das entrelinhas, com estereomicroscópio. Foram 

avaliados a presença de outras doenças que pudessem justificar a aplicação de fungicidas; a 

leitura das lâminas foi realizada com auxílio do microscópio óptico e os esporos foram 

fotografados na lâmina sem a colocação de lamínula (SEIXAS et al., 2019). Em seguida, foi 

realizada a inserção dos resultados da leitura das lâminas semanais na planilha compartilhada 

com Departamento de Defesa Vegetal – SEAPDR.  

A clínica possui um formulário padrão para acompanhamento do material coletado, onde 

fornece informações básicas para a identificação das espécies, danos e métodos alternativos de 

controle. A identificação dos insetos praga e seus inimigos naturais foi realizada com auxílio de 

Chaves Entomológicas ao nível de ordem, família e espécie; e do auxílio de estereomicroscópio 

(BUZZI, 2005; GALLO et al., 2002).   

  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Os municípios atendidos pela Clínica fitossanitária foram Vacaria, Muitos Capões e 

Campestre da Serra, no estado do Rio Grande do Sul.  De abril de 2018 a dezembro de 2020 

foram recebidas e analisadas 190 amostras de plantas com sintomas de doenças; pragas ou 

problemas resultantes do manejo inadequado de produtos.  



  

  

 

A clínica fitossanitária no primeiro ano de atuação teve uma pequena procura dos 

serviços, devido ao início das atividades de estruturação e divulgação, dentre outros motivos 

assim sendo emitidos apenas 16 laudos. No segundo ano, com um crescimento significativo da 

demanda dos serviços, ocorreu a emissão de 133 laudos, visitas técnicas e reuniões com 

produtores. Em 2020, em decorrência das medidas para contenção da pandemia de Covid-19 

com muitas interrupções do serviço, houve retração dos atendimentos, sendo possível a emissão 

de 41 laudos. Nestes 3 anos de prestação de serviços de consultorias fitossanitárias houve a 

emissão de 190 laudos aos produtores e extensionistas.  

Nos últimos dois anos foi possível constatar o aumento significativo de análise e emissão 

de laudos, tornou comum a procura de diagnóstico pelos agricultores, o que proporcionou maior 

fortalecimento das atividades da Clínica fitossanitária.   

As principais culturas analisadas foram: frutíferas, aproximadamente, 58% dos laudos 

emitidos, seguidos pela cultura de oleríferas 22%, de graníferas 16%, ornamentais e 

condimentares apenas 4%.  

As amostras de plantas diagnosticadas na Clínica fitossanitária tiveram os seguintes 

percentuais: Nas famílias Rosaceae (25%), Fabaceae (11%) e Myrtaceae (7%), que 

corresponderam a 43% do total de diagnósticos realizados (Gráfico 1). No total foram avaliadas 

46 culturas, dentre elas houve a prevalência da macieira (13%), videira (12%) e soja (8%), que 

compreenderam 33 % do total de amostras recebidas pela clínica no período compreendido por 

este levantamento. 90% das amostras foram coletadas em áreas de agricultura familiar e os 10% 

restantes por agricultores médios e grandes e de experimentos dos trabalhos de Conclusão de 

Curso de acadêmicos de cursos de Agronomia de Especialização em Produção Vegetal da Uergs 

em convênio com IFRS.  

  

Gráfico 1. Percentuais das famílias botânicas amostradas em laudos, emitidos pela 

clínica fitossanitária da Uergs/Unidade de Vacaria, de abril de 2018 a dezembro de 2020.  

 

Fonte: Autores (2020).   
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Houve grande demanda de serviços da clínica fitossanitária para a análise de Fusariose, 

doença vascular na cultura da videira com sintoma típico e rápida identificação a campo, cujo 

o agente causal é Fusarium oxysporum f. sp. herbemontis.   

Doenças causadas por fungos e bactérias foram identificadas em 88,9% e 3,4% das 

amostras respectivamente e por algas em apenas 1,9% das amostras.  

Problemas de origem abiótica foram diagnosticados, em 3,4% das amostras e de pragas 

em 2,4% das amostras analisadas.   

No período de 2018 a 2020, foi possível identificar diversos gêneros de fungos 

fitopatógenos, totalizando 46 gêneros. Dentre estes, houve a prevalência de Colletotrichum sp., 

diagnosticado em 34 amostras, Fusarium sp., em 32 amostras, Cercospora sp., em 13 amostras 

e Alternaria sp., também em 13 amostras, Oidium sp., em 9 amostras e Glomerella sp, em 6 

amostras analisadas. Houve a identificação de apenas 2 gêneros de bactérias, Xanthomonas sp., 

diagnosticada em 5 amostras e Clavibacter sp. em apenas 1 amostra analisada. E por fim, a 

ocorrência de apenas um gênero de Algas, Cephaleuros sp., agente causal de manchas foliares. 

Estes 9 gêneros de fitopatógenos foram diagnosticados em 117 amostras de plantas, que 

representaram 61,57% dos laudos emitidos pela Clínica Fitossanitária no período de abril de 

2018 a dezembro de 2020. A ocorrência dessas doenças e pragas foram influenciadas pelas 

condições de clima locais.  

  

CONCLUSÕES  

A clínica fitossanitária teve um papel fundamental na realização de consultorias que 

auxiliaram os agricultores da região levando soluções nos manejos de pragas e doenças e 

capacitaram alunos para atividades de extensão na área de fitossanidade, então seria importante 

frisar que o projeto auxiliou pequenos, médios e grandes produtores da região. 

Além disso, este projeto de extensão viabilizou novas propostas, tal como participação 

do monitoramento da ferrugem asiática, associado ao sistema de alerta à Ferrugem asiática, em 

parceria com a Emater/ASCAR-RS; e novos projetos de extensão para manutenção Clínica 

Fitossanitária da UERGS na unidade em Vacaria.  
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