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As doencas que
ocorrem em frutos
apOs a colheita sao
urn dos fatores responsaveis pela elevaea,' o no custo comercial do produto.
relativamente dificil de estabelecer
as perdas que ocorrem, mas estima-se que a soma é, aproximadamente, de 23% em paises desenvolvidos.
Se se considerar as condicties brasileiras de clima, os sistemas de colheita, de transporte, de armazenamento e de comercializacao as perdas devem ser sensivelmente maiores. Essas perdas muitas vezes sao
mais significativas do que as que
ocorrem no campo, pois aparecem
apOs o preparo do solo, plantio, adubacao, irrigacao, controle de pragas, doencas e plantas invasoras, colheita e os demais riscos da producao agricola.
Varios metodos de controle dessas
doencas podem ser utilizados, destacando-se entre outros o controle
das condicaes ambientais (temperatura e umidade), o uso de calor, de
radiact)es e substancias quimicas.
Os metodos fisicos, como os acima
citados, sao por demais interessantes e deveriam ser empregados, nao
o sendo por causa dos altos custos. 0
uso de substancias quimicas se assenta em tres principios basicos.
Primeiro: o fungicida deve ser tOxico ao patOgeno (agente causal da
doenea), possibilitando o seu controle. Em segundo lugar, o tratamento de protecao a ser dispensado
tern de ser economicamente
Por fim, o aspecto de maior impor-

As perdas de pOs-colheita podem causar mais prejuizos que no campo

tancia, é que os residuos das substancias fungicidas nao sejam tOxicas ao homem.
Mesmo levando-se em conta esses
principios basicos, muitos problemas surgem corn o uso de fungicidas
para controle de doencas de pOs-colheita. Os mais importantes sao os
residuos dos produtos nos alimentos. Pode ainda haver resistencia,
entre os microrganismos aos fungicidas aplicadas (este dependente do
tipo de produto ernpregado).
Apos o exposto, fica claro que ha
necessidade de se encontrar novas
armas de controle de doeneas de
colheita, que alem de eficiente,
nao apresentem os problemas do uso
de fungicidas. Assim, o controle biolOgico tern despontado como o principal metodo alternativo.
War

De acordo corn os pesquisadores
WILSON e PUSEY (1985), tees fatores indicam que o controle biolOgico
pode ser explorado corn sucesso para
controle de doencas de pes-colheita.
Primeiro, uma das dificuldades e
consequente razao de falhas no controle biolegico, tern sido a inabilidade de controle das condicOes de
armazenamento de aliment°, podem ser estabelecidas e, possivelmente, mantidas as condiceies ambientais. Segundo, os agentes de
controle biolOgico precisam atingir
o alvo para serem eficientes,.sendo
este geralrnente de dificil alcance.
Alimentos colhidos nao apresentam
problemas porque a area para aplicacao é muito mais limitada do que
a ocupada pela planta toda. Terceiro, procedimentos de controle que
podem nao ser economicamente via-

veispara condiceies de campo, o sao
para alimentos colhidos. Ha necessidade de acrescentar a esses fatores, a eliminacao dos problemas relacionados corn residuos de fungicidas.
Ai.nda experimentalmente, re.sultados interessantes vem sendo obtidos nesta linha de pesquisa. Entre
outros, nos USA, PULSEY e WILSON (1984) desmonstraram que urn
isolado da bacteria Bacillus subtilis,
produtora de antibiOticos, controlou efetivamente a podridao marrom de frutos de pessego, damasco,
ameixa e nectarina causada pelo
fungo Monilinia fructicola; na Australia SINGH e DEVERALL (1984)
verificaram que a bacteria Bacillus
subtilis controla o bolos verde dos
citros.
No Centro nacional de Pesquisa de
Defesa da Agricultura. da Embrapa,
resultados promissores vem sendo
obtidos corn o controle (la, podridao
de frutos de banana causada pelo
fungo Colletotrichum musae combatido corn o Bacillus subtilis.
0 controle biolOgico se cara,cteriza. pela introducao de urn antagonista ao.a,gente cau.saL da doenra e toda introduca. o de organismos exegenos na cadeia alimentar rectuer avaliacao do potential patolegico. da
capacidade de indu.cao de alergias e
dos possiveis efeitos desses agentes
nos nutrientes dos alimentos. Assim, sugere-se quando possivel. que
a sclera° dos agentes de controle
biolOgico seja iniciada, pc.ti 0 ley an tn. mento dos antagonistas residentes
nos frutos, pois desta forma nao havera tal introducao podendo minimizar os problemas.
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