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Resumo 

A maioria das doenças pós-colheita em pomóideas é causada por fungos. Este trabalho 

pretendeu equacionar alternativas a fungicidas de síntese, suscetíveis de reduzir ou eliminar 

a sua utilização. Foram isolados, de pera “Rocha” alterada, os fungos 

fitopatogénicos Stemphylium sp., Botrytis cinerea e Penicillium expansum e avaliada, in 

vitro, a atividade antagonista de Aureobasidium pullulans. Avaliou-se, igualmente, a 

suscetibilidade do antagonista e dos fungos patogénicos, a fungicidas de síntese (imazalil e 

tiabendazol) e ao quitosano. Realizaram-se testes em meio líquido (caldo de pera e PDB) e, 

nos mesmos meios solidificados, testes de difusão em disco e de incorporação de produto, 

para determinação da concentração mínima inibitória (CMI). A. pullulans mostrou atividade 

antagonista relativamente aos três patogénios em meio PDA, mas não em ágar de pera. Em 

meio sólido, o tiabendazol inibiu o crescimento do antagonista e de B. cinerea, mas não 

de Stemphylium sp. e de P. expansum. O quitosano (15000 µg/mL) inibiu Stemphylium sp. 

e B. cinerea. O imazalil permitiu inibir P. expansum, a concentrações de produto toleradas 

por A. pullulans (322,2 µg/mL) e inferiores à concentração de uso do produto (5155 µg/mL). 

Os resultados sugerem a avaliação de aplicações pré-colheita, do antagonista, e pós-

colheita do imazalil e do quitosano, a concentrações toleradas pelo antagonista. 
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Abstract 

The majority of postharvest diseases in pome fruits is caused by fungi. The purpose of this 

work was to analyse alternatives to synthetic fungicides, to reduce or eliminate its use. 

Fungal plant pathogens Stemphylium sp., Botrytis cinerea and Penicillium expansum were 

isolated from infected “Rocha” pear and in vitro antagonistic activity of Aureobasidium 

pullulans was evaluated. The susceptibility of the antagonist and the pathogenic fungi, to 

synthetic fungicides (imazalil and thiabendazole) and to chitosan, was also evaluated. The 

assays were conducted in liquid media (pear broth and PDB), and in these solid media were 

used the disk-diffusion test and incorporation method, for determination of minimum 

inhibitory concentration (MIC). A. pullulans showed antagonistic activity regarding all three 

pathogens in PDA but not in pear agar. In solid media, thiabendazole inhibited the growth of 

antagonist and B. cinerea. Chitosan (15000 µg/mL) inhibited Stemphylium sp. and B. 

cinerea. Imazalil allowed inhibition of P. expansum, using product concentrations tolerated by 

A. pullulans (322,2 µg/mL) and lower than the in use concentration (5155 µg/mL). These 

results suggest an evaluation of preharvest applications of antagonist, and postharvest 

applications of imazalil and chitosan, using concentrations tolerated by antagonist. 
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Extended Abstract 

“Rocha” pear is a variety of pear that represents nearly 97% of total pear’s production in 

Portugal and whose cultivation is in country’s western region. In this region it is mainly 

produced in the following municipalities: Cadaval, Bombarral, Torres Vedras, Caldas da 

Rainha, Alcobaça, Lourinhã, Óbidos and Mafra.  

This variety is distinguished from other varieties not only for its intrinsic features but also due 

to its remarkable conservation capability and resistance to transport and handling. Thus, this 

variety handles a wide period for commercialization with reduced losses in quality. Moreover 

the refrigerated and controlled atmosphere storage helps to enlarge its period for 

commercialization. 

Despite the existence of several conservation techniques, postharvest decay of fruit and 

vegetables accounts for 20-25% in developed countries due to diseases caused by 

pathogens during postharvest handling and it is estimated that this value is raised to more 

than 35% in underdeveloped countries due to inadequate storage and transportation 

facilities.     

“Rocha” pear can be infected by numerous pathogens mostly pathogenic fungi which 

represent serious constraints to the commercialization of this fruit. Among these pathogens 

Penicillium expansum and Botrytis cinerea which are responsible for causing blue mold and 

grey mold, respectively, and Stemphylium spp. that cause brown spot are particularly 

important.  

The application of synthetic fungicides still remains the primary method to control postharvest 

diseases. In spite of the satisfactory results obtained with synthetic fungicides, these 

products have triggered a growing concern about their adverse effects in human health and 

environment. Consumers are demanding green and safer technology and, therefore, 

alternatives to synthetic fungicides, in order to control postharvest diseases, are immediately 

needed.      

Potential alternatives to synthetic fungicides are emerging and two of them involve the use of 

antagonist microorganisms and natural compounds like chitosan. 

In this thesis different alternatives to synthetic fungicides were evaluated, in vitro, to enable 

the reduction of their application or the replacement of these chemicals.  

Firstly fungal pathogens (Penicillium expansum, Stemphylium sp., and Botrytis cinerea) were 

isolated from infected “Rocha” pears. The use of the antagonist Aureobasidium pullulans, 

from the commercial product Blossom ProtectTM was evaluated. 

These pathogens and antagonist were characterized according to their growth (micelial or 

colonial) kinetics in four different solid media (PDA, GYPA, pear agar and water agar), during 

seven days. 
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Two synthetic fungicides (imazalil and thiabendazole) and the biopolymer chitosan were 

evaluated for their in vitro effect on colonial and mycelium growth of the antagonist A. 

pullulans and the fungal pathogens. These in vitro assays were performed in liquid and solid 

media based on pear and PDB or PDA. 

In liquid media, microdilution broth method which was performed in P96 microplates and in 

solid media, disk-diffusion test and incorporation method were used for minimum inhibitory 

concentration (MIC) determination. Disk-diffusion test was not suitable when using 

filamentous fungi and for A. pullulans in pear media it was not possible to analyse the results 

due to turbidity of media.  

Results of growth kinetics of the antagonist and the fungal pathogens, performed during 

seven days, showed that the pathogenic fungi, as well as the antagonist grew faster in pear 

agar. In all tested solid media, pathogens grew more rapidly than the antagonist. Comparing 

PDA and GYPA media, the antagonist grew more rapidly in GYPA, while the pathogens grew 

more rapidly in PDA. 

Results of susceptibility tests showed different responses of antagonist and fungal pathogens 

to synthetic fungicides and chitosan. The pathogens P. expansum and Stemphylium sp. were 

resistant to thiabendazole in liquid and solid media, while chitosan (15000 µg/mL) inhibited 

Stemphylium sp. and B. cinerea, in solid media. Imazalil allowed inhibition of P. expansum, 

using product concentrations tolerated by A. pullulans (322,2 µg/mL) and lower than the in 

use concentration (5155 µg/mL). 

Solid media is closer to in vivo conditions than liquid media and thereby results in solid media 

evidence the possible integration strategy for controlling postharvest diseases caused by 

these pathogenic fungi. This strategy seems better when the effect of antagonist is combined 

with lower concentrations of imazalil compared to actual in use concentration, and with the 

antifungal properties of the biopolymer chitosan.  

Antagonist was screened, in vitro, for antagonistic activity against P. expansum, 

Stemphylium sp. and B. cinerea. Only in PDA was noted an inhibition zone between 

pathogens and antagonist. 

These results suggest an evaluation of preharvest applications of antagonist, and 

postharvest applications of imazalil and chitosan, in concentrations tolerated by antagonist. 
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1. Introdução 

1.1. A pera “Rocha” 

A pereira cv. “Rocha” (Figura 1), de acordo com a classificação taxonómica, pertence ao 

Reino Plantae, filo Magnoliophyta (Angiospérmicas), classe Magnoliopsida (Dicotiledóneas), 

subclasse Rosidae, ordem Rosales, subordem Rosineae, família Rosaceae, subfamília 

Pomoideae (Pomóideas), género Pyrus L., espécie Pyrus communis L. e cultivar “Rocha” 

(Lousã et al., 2007; Naturdata, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1836, no concelho de Sintra, foi identificada esta pereira que diferia de outras existentes, 

cujos frutos detinham qualidade invulgar. O fruto desta árvore, pera “Rocha”, distingue-se do 

de outras cultivares de pera não apenas pelas suas características intrínsecas mas, 

igualmente, pela sua notável capacidade de conservação e resistência ao transporte e 

manuseamento, possibilitando, desta forma, um extenso período de comercialização, com 

perdas de qualidade reduzidas (ANP, s/d).  

Assim, conservando a pera “Rocha” em câmaras refrigeradas, esta pode ser mantida 

durante quatro a cinco meses e, em câmaras refrigeradas com atmosfera controlada 

consegue ter-se um período de comercialização desta variedade entre o mês de agosto do 

ano em que decorre a colheita, e o mês de junho do ano seguinte. Por oposição, a 

campanha das variedades de verão prolonga-se por menos tempo, devido à sua fraca 

capacidade de conservação (Figura 2) (GPP, 2007). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: A pereira “Rocha”. 

Fonte: adaptado de http://perarocha2011.blogspot.pt/; http://www.sol.pt/noticia/49853.  

Figura 2: Calendário de produção/comercialização de diversas variedades de pera. 

 

 

 

 

A verde indicam-se os meses de produção/comercialização. 

Fonte: adaptado de GPP, 2007. 
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Após a colheita, os processos fisiológicos dos frutos, como a respiração, a transpiração e as 

transformações bioquímicas continuam a ocorrer.  

A pera é um fruto climatérico, devido ao seu perfil de taxa respiratória, pois esta última 

decresce no período de crescimento e desenvolvimento do fruto e volta a aumentar, 

atingindo um máximo, denominado pico climatérico, na fase de maturação. No entanto, após 

o pico climatérico, a taxa respiratória decresce de forma acentuada, ocorrendo a 

senescência do fruto (Figura 3). No caso dos frutos não-climatéricos, as alterações na fase 

de maturação são mais lentas, verificando-se um decréscimo da taxa respiratória ao longo 

do tempo (Moldão-Martins & Empis, 2000; Almeida, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A colheita de frutos climatéricos pode ocorrer durante períodos mais ou menos alargados, 

desde o final do desenvolvimento até ao pico climatérico, já que o processo de 

amadurecimento continua mesmo sem o fruto estar ligado à planta (Antunes, 2008; Pinho, 

2011). 

Os frutos podem ser classificados, de acordo com a sua taxa respiratória, segundo Kader 

(2002), da seguinte forma: taxa respiratória muito baixa (<5 mg CO2.kg-1.h-1), baixa (5-10 mg 

CO2.kg-1.h-1), moderada (10-20 mg CO2.kg-1.h-1), alta (20-40 mg CO2.kg-1.h-1), muito alta (40-

60 mg CO2.kg-1.h-1) e extremamente alta (>60 mg CO2.kg-1.h-1). A taxa respiratória dos 

produtos, mantendo os outros fatores constantes, é inversamente proporcional à sua 

capacidade de conservação (Moldão-Martins & Empis, 2000). Deste modo, apresentando a 

Figura 3: Evolução da taxa respiratória, em órgãos climatéricos 

e não-climatéricos. 

Fonte: adaptado de Almeida, 2005. 

Legenda: 1-mínimo pré-climatérico; 2-ascensão climatérica; 3-pico 

climatérico; 4-fase pós-climatérica. 
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pera uma taxa respiratória moderada, apresenta uma taxa de degradação também 

moderada. 

Um outro aspeto a considerar na conservação de frutos é a hormona etileno, produzida em 

diversos órgãos vegetais e que controla a maturação dos frutos. A sua produção depende 

do tipo de produto e do grau de amadurecimento, aumentando com a progressão da 

maturação, ou aquando duma infeção provocada por agentes patogénicos, danos 

mecânicos e outras situações de stresse. 

Da mesma forma que para a taxa respiratória, os frutos podem ser classificados consoante 

a taxa de produção de etileno. Segundo Kader (2002): produção de etileno muito baixa (<0,1 

µL.kg-1.h-1), baixa (0,1-1,0 µL.kg-1.h-1), média (1,0-10,0 µL.kg-1.h-1), elevada (10,0-100,0 

µL.kg-1.h-1), muito elevada (>100,0 µL.kg-1.h-1). Relativamente à pera, a taxa de produção de 

etileno, a 20 °C, é elevada, variando entre 10 e 100 µL.kg-1.h-1. 

Aquando da produção da pera “Rocha”, as condições meteorológicas são um fator 

determinante, tendo esta variedade uma exigência mediana de frio, mais concretamente 

cerca de 550 horas de frio abaixo de 7 °C, no período outono-inverno. A floração decorre no 

mês de abril e é uma variedade com tendência para a produção de frutos partenocárpicos, 

isto é, sem sementes (ANP, s/d). 

A pera “Rocha” (Figura 4) apresenta uma forma variável, mas imperam as seguintes 

formas: redonda ovada, redonda piriforme, piriforme ovada e oblonga piriforme. O pedúnculo 

é médio, de 28 mm a 33 mm, e une-se à carepa, 

típica desta variedade, que varia em termos de 

percentagem e concentração de acordo com as 

condições meteorológicas, mas que se dispersa 

irregularmente pela epiderme e se concentra 

sobretudo em redor do pedúnculo. 

De calibre médio de 55/65 mm e massa média de 

130 g, a pera “Rocha” é um fruto de superfície fina 

e lisa que exibe uma epiderme de uma tonalidade que varia entre o amarelo e o verde-claro 

e, uma polpa branca, granulosa, doce, não ácida e sumarenta (ANP, s/d). 

A pera “Rocha” apresenta grande qualidade a nível nutricional, sendo um fruto rico em 

vitaminas, antioxidantes e fibras (ANP, s/d; DGS, s/d). 

Assim, a pera “Rocha” apresenta-se como um fruto detentor de inúmeras características 

vantajosas, nomeadamente, a capacidade de conservação pós-colheita. No entanto, para 

que a qualidade do fruto se mantenha até ao consumidor final é fundamental a existência de 

boas práticas desde o campo até à central fruteira. Estas boas práticas incluem cuidados ao 

nível do manuseamento, do transporte e de tratamentos fitossanitários, constantes do 

caderno de especificações. 

Figura 4: A pera “Rocha”. 

Fonte: http://www.especialfrutas.com/en. 
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1.2. A importância da pera “Rocha” para Portugal 

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a pera é um produto frutícola que se 

insere no grupo “Principais frutos frescos”, tendo tido, nos anos 2011, 2012 e 2013, uma 

contribuição de 36,7% e, ocupando, assim, a segunda posição na produção dos principais 

frutos frescos a nível nacional (Quadro 1). 

Em Portugal são produzidas diversas variedades de pera, mas a variedade “Rocha” é 

predominante, representando cerca de 97% da produção total de pera. Esta cultivar produz-

se maioritariamente em Portugal, com uma contribuição de mais de 99% ao nível da 

produção mundial de pera “Rocha”, mas existem, igualmente, pomares em países como 

França, Espanha e Brasil (GPP, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de proveniente do concelho de Sintra, atualmente este fruto não apresenta uma 

distribuição significativa nesta área, estimando-se a existência de apenas 120 ha, dispersos 

por pequenas explorações de carácter familiar. A produção, embora existente noutras zonas 

do país como o Alentejo e Trás-os-Montes, é maioritária nos seguintes concelhos do Oeste: 

Cadaval, Bombarral, Torres Vedras, Caldas da Rainha, Alcobaça, Lourinhã, Óbidos e Mafra. 

Destes destacam-se Cadaval, Bombarral, Torres Vedras e Caldas da Rainha, com uma área 

de produção de pera “Rocha” superior a 1000 ha (Figura 5) (ANP, s/d). 

 2011 2012 2013 Média 

(2011-2013) 

Peso (%) 
(1)

 

Ameixa 17390 17158 15394 16647 3,3 

Cereja 13350 10416 10776 11514 2,3 

Damasco 3225 3249 2157 2877 0,6 

Figo 3014 2535 2882 2810 0,6 

Maçã 247229 220761 287314 251768 50,5 

Pera 230447 116287 202483 183072 36,7 

Pêssego 34520 30157 26068 30248 6,1 

Total 549175 400563 547074 498937 100 

(1)
 Percentagem da média no triénio (2011, 2012, 2013), referente à produção de cada fruto. 

Fonte: adaptado de INE, 2013; 2014. 

Quadro 1: Produção, em toneladas, dos principais frutos frescos, em Portugal, nos anos 

2011, 2012, 2013. 
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Comparando a produção de pera “Rocha” nos últimos 

cinco anos (Figura 6), verificou-se um pico de produção 

no ano 2011, tendo-se obtido frutos de qualidade e de 

bons calibres, apesar de terem ocorrido certos problemas 

fitossanitários, nomeadamente, ataques de pedrado e de 

estenfiliose. No entanto, no ano seguinte a produção 

nacional sofreu um decréscimo de 108712 toneladas 

devido, sobretudo, a ataques de filoxera e estenfiliose. 

Para o ano de 2014, a Associação Nacional de 

Produtores de pera “Rocha” estimou um acréscimo na 

produção em relação ao ano 2013. Segundo a ANP, este 

aumento deve-se principalmente a dois fatores: às 

condições meteorológicas, com temperatura favorável e 

reduzida precipitação, e às técnicas adotadas pelos 

produtores que contribuíram não apenas para o aumento 

da produção, mas também para o aumento de calibre dos 

frutos (OJE/LUSA, 2014). 
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Figura 5: Distribuição geográfica da 

produção de pera “Rocha”. 

Fonte: ANP, 2014. 

 

 

Figura 6: Produção total de pera Rocha recebida pelos 24 associados da 

Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha (ANP) e produção nacional, 

em toneladas, entre o ano 2009 e o ano 2013. 

Fonte: adaptado de ANP, 2010; 2013. 
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Para além das vantagens mencionadas, a pera “Rocha” apresenta denominação de origem 

protegida (DOP) “Pera Rocha do Oeste” (Figura 7), sendo que as características 

respeitantes à qualidade, à classificação, ao calibre, às 

tolerâncias e à apresentação das peras constam do disposto no 

anexo III, do Regulamento (CEE) n.º 920/89, do dia 10 de abril. 

De notar que a atribuição da designação DOP a um produto 

deve-se ao facto da produção e transformação do mesmo 

ocorrerem numa área geográfica delimitada, com um saber fazer 

reconhecido (DRAP Centro, 2008; ANP, s/d).  

No caso da “Pera Rocha do Oeste”, como referido, a produção 

concentra-se na região do Oeste, ou seja, na orla marítima 

desde Sintra até Leiria, com uma área de produção de 

cerca de 10000 ha, sendo preponderantes os fatores edafo-climáticos e a mestria das 

pessoas desta região (ANP, s/d). 

Esta designação DOP, concedida pela Comunidade Europeia, enaltece assim, mais ainda, a 

excelência da pera “Rocha”, sendo uma mais-valia para a promoção deste produto, em 

Portugal e por todo o mundo (GPP, 2012; ANP, s/d). 

A pera “Rocha” é um bem transacionável desde o século XIX (ANP, s/d). Nas três últimas 

décadas, a sua exportação tem sido significativa (cerca de 50% da produção nacional), 

sendo de salientar a última campanha de 2013/2014, com aproximadamente 100 mil 

toneladas de pera “Rocha” exportadas (CONFAGRI, 2014). Os principais destinos deste 

fruto têm sido o Brasil, com cerca de 39% da produção exportada, o Reino Unido, com cerca 

de 19%, a França como terceiro mercado, com cerca de 17%, e a Rússia com 

aproximadamente 7%. Por sua vez, Marrocos, Polónia e Irlanda também se têm distinguido 

como principais mercados deste produto português (CONFAGRI, 2014). 

No entanto, a exportação desta campanha de 2014/2015 para a Rússia foi afetada pelo 

embargo deste país em relação a produtos alimentares, como os frutos, provenientes da 

União Europeia e, segundo a Confederação de Agricultores de Portugal (CAP), a exportação 

de pera “Rocha” foi a mais prejudicada com este bloqueio comercial (Martinho, 2014).  

Relativamente à entrada da pera “Rocha” em novos mercados, têm existido entraves, 

nomeadamente por restrições impostas ou taxas alfandegárias elevadas, com o intuito de 

salvaguardar a produção desses países e impedir as importações. Contudo, a inclusão da 

pera “Rocha” pode vir a ser feita através de acordos de comércio livre entre a União 

Europeia e países como os Estados Unidos da América, África do Sul, Japão, Tailândia e 

Colômbia (GPP, 2012; CONFAGRI, 2014). 

Como concorrentes de produção de pera tem-se, a nível mundial, a China como o maior 

produtor, sendo responsável por mais de 60% da produção mundial, ocupando os Estados 

Figura 7: “Pera Rocha do 

Oeste” – DOP. 

Fonte: ANP, 2014. 

 



7 
 

Unidos e a Argentina posições de destaque com 7% da produção mundial. A União 

Europeia (UE-27) contribui apenas para 13% da produção mundial, sendo a Itália e a 

Espanha os maiores produtores, com uma contribuição de 7%. Por sua vez, Portugal 

contribui para cerca de 6% da produção da UE-27 (GPP, 2012). 

 

1.3. Agentes de doenças pós-colheita em pera “Rocha” 

As perdas pós-colheita de produtos hortofrutícolas são bastante significativas, 

representando, em países desenvolvidos, cerca de 20-25% da colheita, sobretudo devido a 

doenças provocadas por patogénios. Nos países em desenvolvimento, esta estimativa 

aumenta largamente, correspondendo a mais de 35% de perdas pós-colheita, devido à 

inexistência de condições adequadas ao armazenamento e transporte (Wills et al., 2007; 

Abano & Sam-Amoah, 2012). 

A pera “Rocha” pode ser alvo de inúmeras doenças, destacando-se as podridões azul e 

cinzenta, causadas por Penicillium expansum e Botrytis cinerea, respetivamente, e a 

estenfiliose, causada por Stemphyllium spp. Enquanto P. expansum e B. cinerea há muito 

que têm sido abordados em diversos estudos, devido à sua frequência e grau de incidência 

enquanto fungos fitopatogénicos, Stemphyllium spp. têm emergido nos últimos anos como 

responsáveis por elevados prejuízos (Borges et al., 2004; Calvo et al., 2007; Lara & Barreiro, 

2012; Mari et al., 2012). 

 

1.3.1. Penicillium expansum 

O fungo filamentoso da espécie P. expansum é parte integrante do filo Ascomycota, classe 

Eurotiomycetes, ordem Eurotiales, família Trichocomaceae e género Penicillium (Naturdata, 

2012b; Errampali, 2014). 

Apesar de terem sido relatados casos de fitopatogenicidade, em produtos armazenados, por 

parte de espécies de Penicillium como P. solitum, P. crustosum e P. chrysogenum, a 

espécie mais comumente encontrada e mais agressiva é P. expansum Link (Sanzani et al., 

2013). Esta espécie representa um dos mais importantes fungos fitopatogénicos, 

principalmente em pomóideas (maçãs e peras), não apenas pelo facto de ser responsável 

pela doença podridão azul, que acarreta inúmeras perdas de frutos e encurta a sua vida útil 

mas, igualmente, pela segregação de micotoxinas como a patulina (Scherm et al., 2003; 

Karaoglanidis et al., 2011; Wang et al., 2013), metabolito secundário tóxico e mutagénico 

para humanos e animais (Yu et al., 2007). Segundo o regulamento (CE) n.º 1881/2006, os 

teores máximos de patulina nos alimentos podem tomar valores de 10 µg/kg em alimentos 

para bebés e crianças jovens e no caso particular de lactentes, 25 µg/kg em produtos 

sólidos de maçã ou 50 µg/kg em sumos de frutos e néctares, à base de maçã (Comissão 
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Europeia, 2006; Cabañas et al., 2009; Neri et al., 2010). Apesar de ainda se desconhecer a 

ação da patulina na fitopatogenicidade, no geral, os metabolitos secundários dos fungos não 

são necessários ao seu desenvolvimento, mas, em determinadas situações podem-lhes 

conferir alguma vantagem seletiva (Neri et al., 2010). 

As espécies do género Penicillium são frequentemente saprófitas, penetrando nos frutos 

através de feridas acidentais, muitas das vezes no momento da colheita por incorreto 

manuseamento, necroses ou até mesmo lesões provocadas por outros fungos. Pode, 

igualmente, ocorrer a frutificação do fungo sobre o pedúnculo do fruto e, devido a pequenas 

feridas situadas no ponto de ligação com o fruto sucede-se a invasão da polpa. Os frutos 

mais suscetíveis a uma infeção provocada por este fungo são aqueles em avançado estado 

de maturação e com longo tempo de armazenamento (Neri et al., 2010). Na maioria das 

vezes, a infeção ocorre ainda com o fruto na árvore, mas permanece latente até ao 

momento da colheita ou do armazenamento (Jackson & Dombrink-Kurtzman, 2006; 

Karaoglanidis et al., 2011). 

Aquando da infeção, os esporos germinam e o micélio penetra no fruto, ocorrendo uma 

rápida invasão. Surge, então, uma podridão castanho-clara, bastante mole e húmida. A 

frutificação do fungo sucede rápida e abundantemente à superfície das lesões e o 

crescimento torna-se bastante pulverulento, primeiramente com uma coloração branca e 

posteriormente azul-esverdeada. Os frutos infetados tornam-se muito frágeis, ocorrendo 

facilmente a abertura da epiderme. A polpa adquire um odor e sabor característico a bafio 

(Malheiro, 1972). 

Os conidióforos de Penicillium expansum são simples ou agrupados, ramificados perto da 

extremidade apical e formam uma espécie de pincel. Os conídios podem ser hialinos ou 

levemente corados em massa e apresentam uma forma globosa ou oval. Em meio Potato 

Dextrose Agar-PDA, a 25 °C, as colónias apresentam um rápido crescimento, formando um 

micélio de aspeto aveludado. Inicialmente, estas colónias exibem uma coloração branca, 

mas ao fim de três ou quatro dias apresentam um contorno arredondado regular e adquirem 

uma tonalidade verde-amarelada a verde-azulada e a periferia branco-amarelada. O reverso 

da placa tem uma coloração, geralmente, creme a amarelada (Malheiro, 1972; Errampalli, 

2014). 

O fungo P. expansum cresce numa vasta gama de ambientes, no que concerne à atividade 

da água (aw), temperatura, pH e potencial de oxidação-redução (Pitt & Hocking, 2009). 

Apesar do desenvolvimento da podridão azul ser favorecida por humidades relativas 

elevadas e temperaturas perto dos 25 °C, o fungo P. expansum é considerado psicotrófico, 

uma vez que tem capacidade de crescer a temperaturas abaixo de 0 °C, incluindo as 

utilizadas na conservação de frutos (-1 °C - 0 °C) (Neri et al., 2010; Sanzani et al., 2013). 

Outra característica fisiológica relativamente a este fungo refere-se às necessidades 
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nutricionais pouco exigentes, sendo capaz de se desenvolver em qualquer ambiente, como 

detritos vegetais e outros substratos, desde que exista uma fonte de sais minerais e uma 

fonte de carbono, exceto as mais complexas (Pitt & Hocking, 2009). As necessidades em 

termos de oxigénio são, igualmente, reduzidas, tendo capacidade de se desenvolver a 

níveis de oxigénio inferiores a 2% (Jackson & Dombrink-Kurtzman, 2006). 

Relativamente ao controlo deste agente patogénico via fungicidas de síntese, tem havido 

uma preocupação acrescida, devido ao surgimento de resistências a fungicidas aplicados, 

como o tiabendazol, pertencente à classe dos benzimidazóis. Para além disso, nesses 

isolados tem-se verificado um aumento da germinação de esporos de P. expansum, 

aquando da utilização desse fungicida. Devido a esta resistência a fungicidas de síntese, 

este fungo é até mesmo considerado “patogénio de alto risco” (Karaoglanidis et al., 2011). 

 

1.3.2. Botrytis cinerea 

O fungo da espécie B. cinerea pode ser classificado taxonomicamente como pertencente ao 

filo Ascomycota, à classe Leotiomycetes, à ordem Helotiales, à família Sclerotiniaceae e ao 

género Botrytis. Este microrganismo é um fungo fitopatogénico, sendo causador da doença 

designada por podridão cinzenta (Naturdata, 2012a). 

O género Botrytis apresenta 22 espécies, mas destaca-se B. cinerea Pers.: Fr, como fungo 

fitopatogénico de elevado impacto económico, uma vez que tem possibilidade de ação 

patogénica em mais de 200 espécies vegetais, como videira, tomateiro, morangueiro, 

pereira, e pode estar presente no campo, em estufas e em locais de armazenamento 

(Lahlali et al., 2007; Valiuskaite et al., 2010). 

Este fungo é cosmopolita e com elevada capacidade saprofítica e, apresenta uma grande 

variabilidade fenotípica e genética, sendo que a primeira representa, sobretudo, diferenças 

ao nível da morfologia da colónia, do crescimento micelial, da intensidade de esporulação, 

da segregação de enzimas e da resistência a fungicidas (Kuzmanovska et al., 2012)  

Uma infeção causada por este fungo pode ocorrer em qualquer etapa do desenvolvimento 

do hospedeiro, tendo sido encontrado em todas as partes constituintes de uma planta, como 

folhas, frutos e flores. Os tecidos da planta infetados permanecem, geralmente, 

assintomáticos até ao seu amadurecimento, senescência ou morte. De salientar que, 

condições de elevada humidade relativa favorecem o crescimento deste fungo, sendo a 

temperatura ótima de crescimento, esporulação e germinação entre 18 e 23 °C, apesar de 

também crescer a temperaturas perto de 0 °C, utilizadas em pós-colheita (Lahlali et al., 

2007; Valiuskaite et al., 2010). 

A identificação de espécies de Botrytis tem por base as suas características morfológicas 

(Valiuskaite et al., 2010; Jackson, 2014). Inicialmente surge como um fungo de coloração 
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branca, mas rapidamente se verifica o seu escurecimento para uma tonalidade cinzenta. 

Este fungo possui conidióforos compridos e estreitos, hialinos ou pigmentados. Células 

apicais sustentam grupos de conídios, sendo estes últimos unicelulares, hialinos ou 

cinzentos, com uma forma ovóide. Para além de todas as características mencionadas, este 

fungo pode formar pequenos esclerotos pretos, irregulares e de superfície brilhante, 

especialmente quando o crescimento é realizado na ausência de luz (Barnett & Hunter, 

1998; Naturdata, 2012a; Jackson, 2014). 

Em PDA a 2% (m/v), a uma temperatura de 20 °C ± 0,5°C e após dois dias de crescimento, 

as colónias exibem um contorno arredondado regular e o micélio tem um aspeto de algodão, 

pouco denso e de tonalidade branca, assim como no reverso da placa de Petri. No entanto, 

no 3º dia, o micélio apresenta crescimento até à extremidade da placa e, ao fim do 5º ou 6º 

dia de crescimento, o micélio adquire uma tonalidade acinzentada, que escurece com o 

tempo, devendo-se ao aparecimento de conídios. Por fim, no 9º ou 10º dia começa a 

verificar-se a formação de esclerotos (Malheiro, 1972). 

Respeitante ao controlo de Botrytis, há que ter em consideração a capacidade deste fungo 

produzir uma elevada quantidade de esporos num curto período de tempo e a facilidade 

com que os mesmos podem ser difundidos a longas distâncias, pelo vento ou pela água, 

devido à característica pulverulenta e de tipo seco da esporulação, passando o fungo de 

indetetável a uma situação grave, em poucos dias. Deste modo, o seu controlo através de 

fungicidas tem ocorrido de forma profilática, não sendo este método de aplicação o mais 

eficaz e/ou recomendável, uma vez que não considera a presença da doença. As aplicações 

de fungicidas podem tornar-se, assim, desnecessárias, aumentando o impacto ambiental e 

reduzindo o efeito do fungicida aquando duma infeção, devido ao aumento de estirpes 

resistentes. 

Neste sentido, têm sido desenvolvidos modelos epidemiológicos preditivos ou sistemas de 

aviso que têm em consideração as condições climáticas, prevendo períodos de condições 

favoráveis ao desenvolvimento de surtos e auxiliando no controlo deste agente de doença 

pós-colheita (Jackson, 2014). 

 

1.3.3. Stemphylium spp. 

Os fungos filamentosos do género Stemphyllium pertencem ao filo Ascomycota, à classe 

Dothideomycetes, à ordem Pleosporales e à família Pleosporaceae (Inderbitzin et al., 2009; 

MycoBank, s/d). 

A doença estenfiliose, ou mancha castanha da pereira foi identificada em Portugal, em 1996, 

tendo a mesma sido causada pelo fungo S. vesicarium (Wallr.) E. Simmons, em cultivares 

“Rocha” e “Passe Crassane”. No entanto, na Europa, os primeiros relatos desta doença 
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tiveram lugar nos finais da década de 70 e durante os anos 80. Esta doença tem sido 

responsável por avultados prejuízos em pomares por toda a Europa. Os níveis de incidência 

da doença de 5 a 10% num ano, podem alcançar os 90% no ano seguinte (Llorent & 

Montesinos, 2006; Köhl et al., 2009; Da Silva, 2011). 

Este fungo apresenta conidióforos de tonalidade castanha, que suportam um único conídio 

terminal. Os conídios são escuros, de forma oblonga a oval, multicelulares e com um a cinco 

septos transversais e uma a duas séries de septos longitudinais, constritos em um ou, mais 

frequentemente, três dos principais septos transversais (Barnett & Hunter, 1998; Llorent & 

Montesinos, 2006; Inderbitzin et al., 2009). 

Este fungo é favorecido por condições de humidade relativa elevada, associada a 

precipitação e neblinas frequentes, e temperaturas ótimas entre os 20 °C e os 25 °C e afeta 

todas as partes, aéreas, constituintes de uma planta (folhas, frutos e os ramos do ano), quer 

de plantas vigorosas, quer de plantas mais suscetíveis (Marchi et al., 1995; Llorent & 

Montesinos, 2006; Da Silva, 2011). 

Para além disso, a estenfiliose apresenta um ciclo de duas fases: a primeira, assexuada, 

decorre no período vegetativo da pereira (primavera e verão) e é provocada por conídios; a 

outra fase, sexuada, sucede, no Outono e Inverno, quando o fitopatogénio produz 

pseudotecas nas folhas mortas e frutos caídos da pereira. 

As primeiras manifestações da estenfiliose em folhas da pereira ocorrem em fins do mês de 

abril até meados de maio, mas mais frequentemente no mês de junho, quando surgem 

pequenas manchas castanhas arredondadas, com cerca de 1 a 3 mm de diâmetro e, por 

vezes, rodeadas de um halo vermelho. Com a progressão da doença, estas manchas 

adquirem uma coloração acinzentada de contorno castanho, que se podem difundir por toda 

a folha, originando a sua queda (Rossi et al., 2005; Llorent & Montesinos, 2006). 

Por outro lado, quando se trata dos primeiros sintomas da doença em frutos, formam-se as 

mesmas manchas castanhas, ocorrendo desde a fase da floração até à colheita, na 

periferia, na fossa apical ou no pedúnculo dos frutos. Em frutos verdes, as manchas medem 

cerca de 1 a 2 mm de diâmetro e, mais tarde, aquando da fase de maturação, podem 

chegar a atingir 10 a 20 mm de diâmetro, sendo que a podridão pode evoluir para o interior 

do fruto, no caso de uma invasão por parte de fungos saprófitas, como Alternaria spp. 

ocorrendo muitas das vezes a queda prematura do fruto (Rossi et al., 2005; Llorent & 

Montesinos, 2006). 

O controlo da estenfiliose tem sido conseguido através da utilização, de forma preventiva, de 

fungicidas de síntese, aplicados em intervalos de sete a catorze dias, dependendo do tipo 

de fungicida, iniciando a aplicação na fase de queda das pétalas e terminando alguns dias 

antes da colheita dos frutos. Por outro lado, como referido no caso de B. cinerea, os 
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métodos preditivos de períodos de infeção podem ser úteis na calendarização da aplicação 

de fungicidas (Llorent & Montesinos, 2006; Köhl et al., 2009). 

A aplicação preventiva dos fungicidas é mais eficaz neste caso, pois uma vez ocorrida a 

germinação dos conídios, inicia-se a produção de toxinas específicas para os hospedeiros, 

com consequente necrose (Marchi et al., 1995). Contudo, a utilização de fungicidas de forma 

preventiva envolve a aplicação de elevado número de tratamentos, aumentando, por 

conseguinte, o custo de produção, a possibilidade de resistências em Stemphylium spp., 

que contribuem para efeitos adversos a nível ambiental e da saúde humana (Llorent & 

Montesinos, 2006). 

 

1.4. Métodos de controlo de doenças pós-colheita em pera “Rocha” 

No controlo de doenças pós-colheita podem adotar-se três tipos de métodos: físicos, 

químicos e biológicos. A eficácia de um tratamento depende, principalmente, de três fatores: 

a capacidade de ação sobre o agente patogénico, o nível e a suscetibilidade da infeção, e a 

sensibilidade do hospedeiro. Contudo, a doença apenas pode ser controlada até um dado 

momento, dependendo de fatores críticos como o momento da infeção e o tempo decorrido 

desde o desenvolvimento da infeção (Wills et al., 2007).  

Até à atualidade, o método utilizado para controlo das podridões após colheita tem incidido 

na utilização de fungicidas de síntese, aplicados quer no campo quer nas operações pós-

colheita (Spadaro & Gullino, 2004). 

No entanto, o uso destes produtos apresenta sérios constrangimentos devido aos riscos 

para o ambiente e saúde do consumidor, pela acumulação de resíduos químicos e perigo de 

desenvolvimento de estirpes patogénicas resistentes aos fungicidas (Spadaro & Gullino, 

2004; Droby et al., 2009). 

É urgente encontrar alternativas ao uso de pesticidas de síntese que permitam reduzir as 

doenças de pós-colheita até níveis economicamente aceitáveis (Droby et al., 2009). 

Neste sentido, o recurso ao controlo biológico poderá constituir uma alternativa para a 

redução das doenças pós-colheita em frutos, salvaguardando a saúde do consumidor, o 

equilíbrio dos agentes biológicos e a preservação do ambiente, uma vez que tem por base 

as relações funcionais entre hospedeiro/patogénio/antagonista, sendo que o antagonista 

tem a capacidade de inibir o crescimento dos agentes patogénicos (Barreiro, 2008).  

 

1.4.1. Controlo Físico 

Uma das formas de controlar as perdas pós-colheita passa por um controlo físico. Este tipo 

de controlo envolve, essencialmente, um correto manuseamento dos frutos, neste caso da 
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pera “Rocha”, e a criação de um ambiente, externo ao fruto, desfavorável ao 

desenvolvimento de microrganismos fitopatogénicos (Wills et al., 2007). 

O manuseamento cuidadoso dos frutos é indispensável, de modo a reduzir danos físicos e a 

formação de feridas (Antunes, 2008; Robiglio et al., 2011) e, por conseguinte, a entrada de 

microrganismos patogénicos. Esta técnica de controlo de doenças pós-colheita apresenta 

um baixo custo, devendo ser associada a um bom programa de sanitização (Robiglio et al., 

2011) no ambiente de pós-colheita, de modo a reduzir a existência de esporos e o seu 

contato com os frutos. O acondicionamento dos frutos, em embalagens, também se 

apresenta como uma das possíveis formas de reduzir perdas aquando do manuseamento e 

transporte, devido a contaminações cruzadas que possam suceder (Wills et al., 2007). 

A atmosfera controlada é, igualmente, uma forma de controlo físico, correspondendo a 

mesma a qualquer atmosfera que difere da atmosfera normal (oxigénio a uma concentração 

de 20-21%, dióxido de carbono a cerca de 0,03%, azoto a 78-79% e quantidades vestigiais 

de outros gases) (Antunes, 2008; Yahia, 2009). Estas atmosferas distintas da atmosfera 

normal baseiam-se, frequentemente, na utilização de concentrações reduzidas de oxigénio 

e/ou elevadas concentrações de dióxido de carbono, e são amplamente utilizadas no 

armazenamento, no transporte e no acondicionamento dos mais variados frutos, 

nomeadamente da pera “Rocha” (Almeida, 2005; Yahia, 2009). Uma atmosfera controlada 

implica constante monitorização e regulação (Almeida, 2005). A monitorização, 

nomeadamente, da temperatura e do oxigénio, é extremamente importante, visto que o 

aumento destes dois parâmetros provoca o acréscimo da taxa respiratória dos frutos 

(Moldão-Martins & Empis, 2000). 

Assim, a alteração da composição da atmosfera, reduzindo a concentração de oxigénio e 

aumentando a concentração de dióxido de carbono, permite retardar a senescência e o 

amadurecimento, reduzindo as taxas de respiração e de produção de etileno e, diversas 

alterações a nível da textura e da composição podem decorrer mais lentamente (Yahia, 

2009). Esta alteração da atmosfera permite, igualmente, atenuar alguns acidentes 

fisiológicos, como a suscetibilidade a danos causados pelo frio, mais especificamente o 

escaldão na pera, e influenciar direta ou indiretamente os patogénios, diminuindo a 

ocorrência e a severidade das podridões (Almeida, 2005). 

Apesar das vantagens, existem igualmente potenciais efeitos negativos associados a esta 

técnica, como o amadurecimento irregular de frutos como a pera, o surgimento de aromas e 

odores desagradáveis causados pela respiração anaeróbia e, o aumento da suscetibilidade 

a doenças, devido a danos provocados por concentrações de oxigénio demasiado reduzidas 

e concentrações muito elevadas de dióxido de carbono (Almeida, 2005). 

Por sua vez, o método de controlo físico mais utilizado é o uso de temperaturas reduzidas 

durante o manuseamento e o armazenamento, sendo segundo Wills et al., (2007) o método 
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físico de controlo de doenças pós-colheita mais importante e todos os outros métodos 

podem complementá-lo. Como já referido, a temperatura de refrigeração permite um 

abaixamento da taxa de respiração do fruto, adiando o seu amadurecimento. No entanto, 

neste tipo de controlo é necessário ter em consideração a melhor temperatura a utilizar, uma 

vez que podem ocorrer danos causados pelo frio, resultantes da exposição a temperaturas 

inferiores a uma temperatura crítica, característica de cada fruto, mas sempre acima do 

ponto inicial de congelação (Willis et al., 2007; Antunes, 2008). 

Pode ainda referir-se um outro controlo, recorrendo a temperaturas elevadas, 

nomeadamente água a temperatura elevada, por imersão dos frutos. Esta técnica é usada 

comercialmente como método alternativo de controlo pós-colheita, em frutos como papaia, 

manga e pêssegos, tendo já sido testada em peras da variedade “Fengshui” com água a 

uma temperatura de 46 °C. Neste último estudo, verificou-se que a água quente per se não 

foi tão eficaz na redução da incidência da podridão azul, causada por Penicillium expansum, 

como quando utilizada em combinação com um microrganismo antagonista, Rhodotorula 

glutinis (Zhang et al., 2008).  

 

1.4.2. Controlo Químico 

Desde o início dos anos 60 que a utilização de fungicidas de síntese, como principal método 

de controlo pós-colheita, tem obtido resultados satisfatórios.  

O sucesso de um controlo tendo por base fungicidas de síntese depende de diversos 

fatores, tais como: a quantidade de esporos existentes inicialmente; a profundidade da 

infeção nos tecidos do hospedeiro; a taxa de desenvolvimento da infeção; a temperatura e a 

humidade; a profundidade de penetração do fungicida nos tecidos do hospedeiro; a 

inexistência de fitotoxicidade, ou seja, o produto não deve causar danos ao hospedeiro; e, o 

uso do fungicida deve estar autorizado pelos organismos de regulamentação alimentar 

(Nunes et al., 2001; Calvo et al., 2007; Wills et al., 2007; Mari et al., 2012). 

Ao longo dos anos, uma vasta gama de produtos fitofarmacêuticos têm sido utilizados no 

controlo pós-colheita de inúmeros frutos, nomeadamente da pera “Rocha”. 

A maioria dos produtos fitofarmacêuticos utilizados no controlo de fungos, apesar da 

existência de “verdadeiros” fungicidas como o cloro, o iodo e o dióxido de enxofre, tem uma 

ação, geralmente, fungistática ao invés de fungicida. Assim sendo, apenas ocorre a inibição 

da germinação dos esporos ou a redução das taxas de germinação e de crescimento, não 

havendo eliminação do agente patogénico. 

Assim, apenas a seleção e a aplicação adequadas dos fungicidas de síntese permitem obter 

melhores resultados no controlo pós-colheita, mais concretamente no armazenamento e 

transporte de frutos (Wills et al., 2007). 
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No entanto, apesar do controlo químico representar, ainda, a primeira opção na minimização 

das perdas pós-colheita, a preocupação crescente da população em relação aos efeitos dos 

fungicidas ao nível da saúde humana e do ambiente, assim como o surgimento de estirpes 

de patogénios resistentes aos fungicidas utilizados, têm conduzido à proibição ou limitação 

do uso de determinados produtos mais eficazes no controlo de patogénios (Borges et al., 

2004; Spadaro & Gullino, 2004).  

Apesar do desenvolvimento de novos produtos fitofarmacêuticos, deve ter-se em 

consideração que qualquer fungicida sintético apresenta um tempo de vida comercial e, por 

conseguinte, é sempre expectável o aparecimento de resistências dos patogénios, a novos 

produtos (Wills et al., 2007). Segundo Lara & Barreiro (2012), devido às restrições, na 

legislação europeia atual, ao nível dos pesticidas, prevê-se, a muito curto prazo, a ausência, 

no mercado, de alternativas viáveis aos produtos fitofarmacêuticos, advindo daí inúmeras 

consequências adversas.  

Ainda de referir que as exportações para vários países europeus e asiáticos também têm 

sido dificultadas devido às legislações, cada vez mais restritivas, destes países no que 

concerne à homologação de fungicidas e aos resíduos mínimos tolerados (Lara & Barreiro, 

2012).  

 

Fungicidas 

Neste trabalho, destacam-se as doenças estenfiliose e as podridões azul e cinzenta, sendo 

que no controlo destas doenças, em proteção integrada, é permitida a utilização das 

substâncias ativas e produtos fitofarmacêuticos constantes do Quadro 2, em pereira, para a 

estenfiliose, e do Quadro 3 para as podridões azul e cinzenta, causadas por P. expansum e 

B. cinerea, respetivamente. 
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Contudo, neste trabalho, apenas se utilizaram os fungicidas imazalil, de nome comercial 

“Deccozil S-7,5”, da empresa Decco Ibérica e, tiabendazol, correspondente ao nome 

comercial “Tecto 500 SC”, da empresa Syngenta (Quadro 3). 

O fungicida imazalil “Deccozil S-7,5” apresenta na sua composição sulfato de imazalil a 

7,5% (m/v), sendo a sua principal atividade sobre os fungos Penicillium spp.. Este produto 

aplica-se como solução aquosa, de 500-600 mL de produto por 100 L de água, através de 

sistemas “drench” ou pulverização do fruto (Decco Ibérica, 2014). 

Por outro lado, o fungicida tiabendazol “Tecto 500 SC” contém 500 g/L de substância ativa, 

sendo aplicado, segundo o rótulo do produto, após a colheita e a lavagem, por imersão dos 

frutos em 200 mL de fungicida por 100 L de água, ou pulverização dos mesmos.   

O imazalil e o tiabendazol correspondem a fungicidas sistémicos (Cabras et al., 1999; 

López-García et al., 2003) com ação preventiva e curativa, sendo o primeiro um azol que 

inibe a demetilação na biossíntese de ergosterol (Ghosoph et al., 2007; Cabañas et al., 

2009), o maior constituinte da membrana celular fúngica. Por sua vez, o tiabendazol é um 

benzimidazol que atua na inibição da mitose e na polimerização da tubulina, proteína 

existente no citoesqueleto dos fungos e que confere suporte, forma e motilidade (López-

García et al., 2003; Carrapiço, 2012). 

Legenda: WG - grânulo dispersível em água; WP – pó molhável; Xn - nocivo; Xi – irritante ou 

sensibilizante; N- perigoso para o ambiente. 

Fonte: adaptado de DGADR, 2012; DGAV, s/d. 

Quadro 2: Substâncias ativas e produtos fitofarmacêuticos permitidos em proteção 

integrada, no controlo da doença estenfiliose, em pereiras. 
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1.4.3. Controlo Biológico 

O controlo biológico de doenças pós-colheita tem sido considerado uma tecnologia de 

grandes potencialidades, efetiva e comercialmente viável. A sua aceitação por parte de 

consumidores de produtos hortofrutícolas tem tendência a aumentar, devido ao surgimento 

de resistências em agentes fitopatogénicos e da insegurança em relação aos efeitos dos 

resíduos de fungicidas ao nível da saúde humana e do ambiente. Representa, assim, uma 

forma mais segura de reduzir as perdas pós-colheita (Wilson & Wisniewski, 1989; Nunes et 

al., 2001; Mercier & Ben-Yehoshua, 2005; Wills et al., 2007; Abano & Sam-Amoah, 2012). 

Apesar dos resultados positivos alcançados com a utilização destes agentes biológicos, 

atualmente existentes no mercado, ainda existem muitas dúvidas respeitantes à sua eficácia 

e segurança, comparativamente com os novos fungicidas de síntese. Aquando da sua 

utilização como único tratamento de doenças de hortofrutícolas, perante condições 

experimentais usadas por alguns investigadores, o desempenho dos agentes biológicos 

esteve aquém de resultados obtidos com fungicidas de síntese (Droby et al., 2009; Sharma 

Legenda: WG - grânulo dispersível em água; SL – solução concentrada; SC – suspensão concentrada; Xn - 

nocivo; N- perigoso para o ambiente; C - corrosivo; Xi – irritante ou sensibilizante. A negrito evidenciam-se os 

fungicidas utilizados no decurso deste trabalho.  

Fonte: adaptado de DGADR, 2012; DGAV, s/d. 

 

Quadro 3: Substâncias ativas e produtos fitofarmacêuticos permitidos em proteção integrada, no 

controlo das podridões azul e cinzenta, em pereiras. 
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et al, 2009; Zhang et al., 2009). A título de exemplo, tem-se um estudo de Sugar & Spotts 

(1999) que teve por base a utilização dos produtos “Aspire” (Candida oleophila) e “BioSave” 

(Pseudomonas syringae) em peras e citrinos, registando uma elevada incidência de 

deterioração dos frutos após o tratamento. Apesar destes produtos terem demonstrado 

eficácia em diversos estudos no controlo de doenças, não eram, geralmente, tão eficazes 

como o fungicida sintético imazalil (Usall et al., 2001; Mercier & Ben-Yehoshua, 2005; Abano 

& Sam-Amoah, 2012). 

Assim, embora muitos dos antagonistas apresentem resultados promissores em ensaios 

laboratoriais, podem apresentar limitações em condições ambientais, tais como em 

condições comerciais ou semicomerciais (Mercier & Ben-Yehoshua, 2005; Droby et al., 

2009). 

Recorrer a microrganismos antagonistas como único tratamento de doenças torna-se, deste 

modo, irrealista, pelas razões enunciadas e devido a outros fatores como: a redução ou 

mesmo ausência da atividade antagonista quando os agentes patogénicos são os primeiros 

microrganismos a colonizar as feridas dos produtos hortofrutícolas; a eficácia de um 

antagonista pode variar consoante o fruto ou o tipo de doença. 

Deste modo, com o intuito de obter melhores resultados no controlo das doenças pós-

colheita, podem associar-se várias formas de controlo, como este controlo biológico 

juntamente com quantidades mais reduzidas de fungicidas de síntese, ou microrganismos 

antagonistas com a ação de substâncias antimicrobianas, como o cloreto de cálcio (CaCl2) 

ou o quitosano. Contudo, é necessário salvaguardar a compatibilidade entre os 

antagonistas, e os fungicidas ou compostos antimicrobianos utilizados. 

Para além da associação de diferentes métodos de controlo de doenças pós-colheita 

também é possível associar diferentes antagonistas, detentores de características distintas, 

uma vez que a simbiose de microrganismos é, por vezes, mais eficaz do que a utilização de 

um único antagonista (Mercier & Ben-Yehoshua, 2005; Sharma et al, 2009). 

 

1.4.3.1. Antagonistas 

Nos últimos anos, diversos microrganismos, nomeadamente bactérias, leveduras e fungos 

leveduriformes, têm sido selecionados e avaliados para uso comercial, enquanto 

microrganismos antagonistas. A maioria é isolada da superfície de frutos, mas nas folhas do 

pomar e no solo também podem ser encontrados diversos antagonistas (Janisiewicz & 

Korsten, 2002; Schena et al., 2003).  

Muitos dos antagonistas não chegam à fase de comercialização, mas os que atingem essa 

fase têm enfrentado várias condicionantes, como o elevado custo associado à aprovação 
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desses produtos noutros países, que tem limitado a sua disponibilidade (Robiglio et al., 

2011). 

Estes microrganismos podem ser aplicados em pré-colheita ou pós-colheita, sendo 

necessários estudos prévios para escolher o método de aplicação mais efetivo. Em pré-

colheita pretende-se uma pré-colonização do antagonista, na superfície dos frutos. Por outro 

lado, em pós-colheita as condições, como a humidade relativa e temperatura, são 

controladas, podendo ser reguladas com o intuito de beneficiar o antagonista. Esta 

aplicação pode ser feita por pulverização ou imersão dos frutos em suspensões do 

antagonista. A aplicação pós-colheita complementa, assim, a aplicação pré-colheita 

(Janisiewicz & Korsten, 2002; Spadaro & Gullino, 2004; Wills et al., 2007). 

Os mecanismos de ação dos microrganismos antagonistas ainda são pouco conhecidos. No 

entanto, podem estar envolvidos vários modos de ação tais como, antibiose, produção de 

enzimas líticas, parasitismo e competição por nutrientes e espaço. Geralmente, um 

antagonista apresenta mais do que um modo de ação (Janisiewicz & Korsten, 2002). 

Segundo Wilson & Wisniewski (1989), um microrganismo antagonista ideal deve obedecer a 

determinados requisitos: ser estável; eficaz em concentrações reduzidas e em diversos 

produtos, com diferentes patogénios; passível de produção em meios de cultura mais 

económicos; ser adaptável a uma formulação que permita um maior período de 

conservação; não deve ser exigente nutricionalmente; deve apresentar capacidade de 

sobrevivência em condições ambientais adversas; deve ser de fácil aplicação e inócuo para 

a saúde humana e para o ambiente; deve ser compatível com a utilização de um controlo 

químico; e, não deve provocar a deterioração da qualidade dos frutos. 

Os microrganismos presentes no Quadro 4 correspondem a antagonistas desenvolvidos 

para controlar as doenças de pós-colheita em pomóideas, como a pera “Rocha”, sendo que 

todos exceto Blossom ProtectTM estão indicados pelo fornecedor para atuar sobre os 

agentes patogénicos Botrytis cinerea e Penicillium expansum (Bio-ferm, s/d; IRTA, 2013; Jet 

Harvest Solutions, s/d). Por sua vez, de todos os microrganismos constantes da mesma 

tabela apenas Aureobasidium pullulans, estirpes DSM 14940 e DSM 14941, e Candida 

oleophila estirpe O obtiveram aprovação da Comissão Europeia (Errampalli, 2014; 

Comissão Europeia a, 2013; Comissão Europeia b, 2013).  

Ainda de referir que todos os produtos comerciais tiveram origem em microrganismos 

isolados da superfície de frutos ou folhas sãos.  
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Em Portugal, os microrganismos Bacillus thuringiensis, B. subtillis QST 713 e B. firmus I-

1582 são os únicos com venda autorizada, como produtos fitofarmacêuticos, em território 

nacional. B. thuringiensis é uma bactéria que atua como inseticida por ingestão, B. subtillis 

QST 713 é uma bactéria que atua como fungicida de forma preventiva e por contacto, e B. 

firmus I-1582 é uma bactéria que atua como nematodicida por degradação das paredes dos 

ovos dos nemátodos, quando aplicado nas fases iniciais do seu desenvolvimento (DGAV, 

s/d). 

 

Aureobasidium pullulans e o produto comercial Blossom ProtectTM 

O género Aureobasidium inclui cerca de 14 a 26 espécies identificadas, sendo a mais 

estudada a espécie Aureobasidium pullulans (De Bary) G. Arnaud pertencente ao filo 

Ascomycota, classe Euascomycetes, ordem Dothideales e família Dothioraceae. Apresenta 

três variedades: A. pullulans var. pullulans, A. pullulans var. melanogenum e A. pullulans 

var. aubasidani Yurlova (Zalar et al., 2008; Chi et al, 2009; Gaur et al., 2010; EFSA, 2013).  

 A. pullulans é um fungo leveduriforme, saprófita, como a maioria dos fungos, de rápido 

crescimento e, epifítico ou endófito (Schena et al., 2003; De Curtis et al., 2004), pelo facto 

de colonizar a superfície ou o interior do hospedeiro, respetivamente (Osono, 2008; Gaur et 

al., 2010; EFSA, 2011; The University of Adelaide, s/d). No local que coloniza exibe 

polimorfismo, podendo apresentar-se de três formas distintas: filamentos alongados 

ramificados e com septos; grandes clamidósporos; e células leveduriformes mais pequenas 

e elípticas. Apesar de, inicialmente, as colónias apresentarem uma tonalidade amarelada, 

creme, rosa-clara ou até mesmo castanho-clara, ocorre, posteriormente, com o 

envelhecimento, um escurecimento das mesmas, devido à segregação de um pigmento 

escuro tipo melanina, que protege o fungo dos raios ultravioleta, na etapa de produção de 

clamidósporos, – esporos resistentes a condições desfavoráveis – elevando, assim, a sua 

Quadro 4: Antagonistas para controlo de doenças em pomóideas. 

 

Fonte: adaptado de Teixidó et al., 2011. 
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capacidade de resistência. Por este motivo, Aureobasidium pullulans é vulgarmente 

aclamado de “black yeast” (Chi et al., 2009; Gaur et al., 2010; EFSA, 2011; 2013). 

No entanto, as variedades pullulans e melanogenum, mencionadas anteriormente, podem 

distinguir-se pelo facto da última exibir, quase de imediato, uma tonalidade mais escura, 

devido à existência de hifas escuras, ao invés da variedade pullulans que permanece de 

tonalidade mais clara pelo menos durante três semanas (Zalar et al., 2008; The University of 

Adelaide, s/d). Por sua vez, a variedade aubasidani Yurlova distingue-se das restantes por 

ser a única que produz o polissacárido glucano, composto por ligações glicosídicas α-1, 4-D-

, β-1, 6-D-, β-1,3-D- (Yurlova & De Hoog, 1997; Zalar et al., 2008). 

Relativamente à temperatura de crescimento, esta abrange a gama dos 2 °C aos 35 °C, 

sendo a temperatura ótima de 25 °C, apesar da existência de isolados patogénicos para 

humanos com capacidade de adaptação a temperaturas superiores a 35 °C e de certos 

isolados apresentarem adaptabilidade a temperaturas inferiores a 2 °C (Zalar et al., 2008; 

EFSA, 2013; D’Halewyn & Chevalier, s/d). 

De uma perspetiva ecológica, as estirpes de A. pullulans são omnipresentes, tendo sido 

encontradas nos mais diversos contextos ambientais, tais como a superfície de frutos, desde 

as fases iniciais do seu desenvolvimento, até ao seu amadurecimento, no solo, incluindo os 

solos da Antártida, na água, em madeira e outros materiais vegetais, em rochas, 

monumentos e pedra calcária, como contaminante em fábricas de papel e, recentemente 

encontrou-se, amplamente distribuído, em habitats hipersalinos e, em águas costeiras e alto 

mar. A identificação deste microrganismo em locais como a Antártida, madeira e rochas 

pode ser atribuída à sua reconhecida capacidade de adaptação a condições oligotróficas, 

com baixas concentrações de nutrientes, e a condições de reduzida atividade de água (aw) 

(Chi et al, 2009; Gaur et al., 2010, Janisiewicz et al., 2010; EFSA, 2013).  

O microrganismo A. pullulans tem sido direcionado para múltiplas aplicações, pelo facto de 

produzir uma variedade de importantes metabolitos, enzimas e polissacáridos. A nível 

comercial, tem-se recorrido a A. pullulans particularmente com o intuito de produzir o 

polissacárido extracelular, pululano, o qual é solúvel em água e constituído por unidades de 

maltotriose com ligações α-1,6 e, que tem tido particular interesse como aditivo alimentar (E 

1204) e como agente de revestimento na área alimentar e farmacêutica (Satyanarayana et 

al., 2012). Estudos realizados revelaram a atividade antagonista de alguns isolados de A. 

pullulans, como o isolado LS-30, relativamente a certos fungos fitopatogénicos, e foram 

considerados possíveis agentes de biocontrolo de doenças pós-colheita (Castoria et al., 

2001; Gaur et al., 2010; Chi et al., 2009; EFSA, 2011). 

 

Neste trabalho, o antagonista utilizado foi A. pullulans, com nome comercial Blossom 

ProtectTM, produto referido pelo fornecedor Bio-ferm como sendo um método eficaz de 
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controlo da doença “fogo bacteriano”, causada pela bactéria  Erwina amylovora, em 

pomóideas. 

O produto Blossom ProtectTM é constituído por dois componentes: componente A, ácido 

cítrico, em pó solúvel em água (pH de 3,5-4,0), com tempo mínimo de conservação de 2 

anos, à temperatura ambiente; componente B, grãos liofilizados com o microrganismo A. 

pullulans, com tempo de conservação a temperatura igual ou inferior a 20 °C de 12 meses e 

24 meses aquando dum armazenamento a temperatura igual ou inferior a 8 °C (Bio-ferm, 

2012; 2014). 

A componente B é constituída por duas estirpes de A. pullulans var. pullulans, em 

proporções idênticas (EFSA, 2013): estirpe DSM 14940 e estirpe DSM 14941. De salientar 

que estas foram isoladas, a partir de folhas de macieira provenientes de pomares sem 

tratamentos fitossanitários, e não foram geneticamente manipuladas. O seu isolamento 

inicial foi em 1989 na Universidade de Konstanz (Alemanha) (EFSA, 2011).  

A aplicação de Blossom PotectTM, na Europa, baseia-se na utilização dos dois componentes, 

numa concentração final de 1,2% (m/v), sendo mais concretamente 1,5 g de componente B 

(A. pullulans) com 10,5 g de componente A (ácido cítrico) em 1 L de água (Bio-ferm, 2012). 

Relativamente ao modo de ação, após a aplicação do produto, A. pullulans procede à 

colonização dos frutos, ocorrendo uma competição por espaço e nutrientes entre este e os 

agentes patogénicos. Este mecanismo natural de competição representa uma vantagem 

face ao modo de ação dos fungicidas de síntese, uma vez que este produto não interfere 

diretamente no metabolismo dos patogénios, não havendo risco de surgimento de estirpes 

resistentes, mesmo que a aplicação do produto seja frequente (Bio-ferm, 2012).  

 

1.4.3.2. Compostos naturais com atividade antifúngica 

Determinadas substâncias utilizadas em controlo biológico, são compostos como os sais de 

cálcio, o bicarbonato de sódio e o polissacarídeo quitosano. Estas substâncias têm 

demonstrado resultados favoráveis no controlo das doenças pós-colheita. A sua utilização 

tem mostrado uma redução da suscetibilidade às doenças, bem como, a inibição dos 

agentes patogénicos, melhorando a capacidade de colonização e de inibição dos 

antagonistas, relativamente aos patogénios (Mercier & Ben-Yehoshua, 2005; Zhang et al., 

2009; Robiglio et al., 2011). 

A sua utilização pode, assim, ser conjugada com a dos antagonistas, desde que estas 

substâncias antifúngicas sejam inócuas, economicamente viáveis e compatíveis com os 

microrganismos antagonistas (Mercier & Ben-Yehoshua, 2005; Zhang et al., 2009).  
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Alguns compostos como o quitosano têm sido utilizados em revestimentos comestíveis, que 

podem ter na sua formulação outros polissacarídeos, proteínas, lípidos, resinas, 

plastificantes e surfatantes. Estes materiais constituintes dos revestimentos comestíveis 

influenciam na sua eficiência, sendo que os de polissacarídeos parecem ser os mais 

promissores.  

Os revestimentos comestíveis podem contribuir para o aumento de vida útil dos produtos 

hortofrutícolas, atuando como barreira semipermeável aos gases e vapor de água, 

permitindo a redução da perda de humidade, das trocas gasosas, e das taxas de respiração. 

Outras vantagens na utilização de revestimentos comestíveis prendem-se com o seu custo, 

geralmente, reduzido, e com o melhoramento das qualidades organoléticas, mecânicas e 

nutricionais dos produtos em que são aplicados (Kester & Fennema, 1986; Donhowe & 

Fennema, 1994; Pinheiro et al., 2010). 

No entanto, para que estas vantagens se verifiquem é necessário ter em consideração 

aspetos como a espessura, pois revestimentos com uma elevada espessura podem limitar 

as trocas gasosas, criando uma atmosfera de anaerobiose, com consequente acumulação 

de etanol e desenvolvimento de aromas estranhos (Min & Krochta, 2005; Bower, 2007). 

 

Quitosano 

Em 1811, foi identificado o primeiro polissacarídeo. Henri Braconnot foi o responsável pelo 

isolamento deste composto, mais tarde denominado por quitina (poli-N-acetil-D-glucosamina 

com ligações β-1,4), aquando do seu estudo com cogumelos. Para além de parte integrante 

dos cogumelos e de outros fungos, verificou-se a presença desta substância na estrutura de 

plantas, algumas algas, e no exosqueleto de animais do filo Arthropoda, como insetos e 

crustáceos (Kumar, 2000). Em 1859, após se submeter a quitina a um tratamento térmico 

alcalino severo, por hidrólise dos seus grupos acetamida obteve-se uma substância que, ao 

contrário da quitina, tem capacidade de dissolução em soluções ácidas, como a solução de 

ácido acético, e a qual se intitulou de quitosano – quitina desacetilada (Kumar, 2000; 

Badawy & Rabea, 2011; Wang et al., 2014). 

O quitosano é um aminopolissacarídeo linear, composto por unidades de glucosamina e N-

acetilglucosamina, detentor de carga positiva (Yu et al., 2007; Wang et al., 2014), ao 

contrário da maioria dos polissacáridos que possui carga neutra ou negativa. Embora 

existente nas paredes celulares de alguns fungos, este polissacarídeo não é tão abundante 

na natureza como a quitina (Badawy & Rabea, 2011). 

O quitosano pode destinar-se a diversas aplicações em indústrias como a farmacêutica, 

cosmética, biotecnológica e agroalimentar, devido a determinadas características inerentes, 

entre as quais: apresenta uma estrutura química definida; pode ser alterado química e 
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enzimaticamente, de forma a originar novas propriedades, funções e aplicações; é funcional, 

física e biologicamente; é biodegradável e biocompatível com variados órgãos, tecidos e 

células; e tem a possibilidade de ser transformado em diversos produtos, tais como 

membranas, esponjas, algodão, fibras e géis (Kumar, 2000; Badawy & Rabea, 2011).  

De todas as características do quitosano, salientam-se a sua biodegradabilidade, a sua 

inocuidade relativamente a mamíferos e as suas propriedades antimicrobianas e, 

consequentemente a sua ampla aplicabilidade enquanto agente antimicrobiano per se ou 

simultaneamente com outros polímeros naturais (Badawy & Rabea, 2011). 

Um polímero considerado ideal para uma aplicação antimicrobiana deve apresentar 

determinadas características: facilmente sintetizado e com um custo inerente ao processo 

reduzido; estável quando aplicado a longo prazo e armazenado à temperatura de aplicação 

pretendida; de preferência solúvel em água ou em meios neutros; não se decompor e/ou 

emitir produtos tóxicos; não deve ser tóxico ou irritante para os utilizadores; ter possibilidade 

de regeneração aquando de perda de atividade; biocida para um amplo espectro de 

microrganismos patogénicos, em tempos de contacto reduzidos (Badawy & Rabea, 2011). 

Relativamente à atividade antimicrobiana do quitosano é conhecida a sua capacidade de 

formação de biofilmes semipermeáveis, resistentes, duradouros e flexíveis, devido às suas 

características viscoelásticas. O quitosano é, assim, considerado uma possível matéria-

prima para revestimentos comestíveis, permitindo o armazenamento de alimentos perecíveis 

como frutos e vegetais. A sua capacidade antifúngica pode dever-se à sua atuação 

diretamente sobre o agente patogénico ou através do aumento de resistência do hospedeiro 

(Yu et al., 2007). Contudo, esta atividade antimicrobiana depende de diversos fatores, entre 

os quais: a massa molecular; o grau de desacetilação; a solubilidade; a densidade de carga 

positiva; as modificações químicas; o pH; a concentração; a característica 

hidrofílica/hidrofóbica; o tipo de microrganismo (Badawi & Rabea, 2011; Zhang et al., 2011; 

Yu et al., 2012). 

Apesar de todas as vantagens do quitosano anteriormente mencionadas, este 

polissacarídeo apresenta fatores limitantes aquando da sua utilização, dos quais se salienta: 

a fraca solubilidade, pois acima de pH 6,5 perde a sua natureza catiónica, tornando-se 

insolúvel; a área superficial reduzida; e a porosidade. Destes três fatores referidos, o mais 

limitante parece ser a fraca solubilidade, principalmente tendo em consideração uma 

aplicação biológica para o quitosano, uma vez que a maioria dos ensaios enzimáticos se 

realiza a pH neutro (Badawy & Rabea, 2011). 

No entanto, os produtos de síntese têm sido responsáveis pela deterioração do meio 

ambiente e, pelo surgimento e estabelecimento de estirpes de microrganismos resistentes, 

devido a aplicações contínuas destes produtos. Desta forma, a utilização de produtos 

naturais, económicos e não tóxicos como o biopolímero quitosano (Yu et al., 2007), e a 
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continuação de estudos com vista à melhoria das suas propriedades são de extrema 

importância, uma vez que é necessária uma alternativa mais segura aos produtos de 

síntese. 

 

1.5. Enquadramento e objetivos do trabalho 

Este trabalho surge no âmbito do projeto Bio4Fruit - Integração de processos físicos e 

biológicos na qualidade de pomóideas - QREN Co-Promoção n.º 30181. 

Pretendeu-se, primeiramente, isolar fungos fitopatogénicos a partir de pera “Rocha” 

alterada, da campanha de 2013/2014. Foi avaliada a suscetibilidade destes fungos aos 

fungicidas de síntese, baseados em imazalil e tiabendazol, utilizados pela empresa, assim 

como ao quitosano, um composto natural com atividade antifúngica. 

Pretendeu-se, igualmente, proceder a uma avaliação da suscetibilidade de um 

microrganismo antagonista, Aureobasidium pullulans, constituinte do produto comercial 

designado por Blossom ProtectTM, aos mesmos agentes antifúngicos, e analisar a atividade 

antagonista de A. pullulans, relativamente aos três isolados de fungos patogénicos 

identificados. 

Pretendeu-se, também, caracterizar os fungos patogénicos, bem como o antagonista, de 

acordo com a cinética de crescimento micelial e colonial, respetivamente, em diferentes 

meios. 
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2. Materiais e Métodos 

2.1. Microrganismos 

Neste trabalho utilizaram-se quatro microrganismos, sendo Botrytis cinerea, Penicillium 

expansum e Stemphylium sp. fungos filamentosos e Aureobasidium pullulans  um fungo 

leveduriforme. Este último foi obtido do produto comercial Blossom ProtectTM, constituído por 

duas estirpes de A. pullulans var. pullulans: estirpe DSM 14940 e estirpe DSM 14941. 

Por sua vez, os fungos B. cinerea, P. expansum e Stemphylium sp. foram isolados a partir 

de peras naturalmente infetadas, da campanha de 2013/2014, fornecidas pela empresa 

Campotec.   

 

2.2. Agentes de biocontrolo 

 

 

 

 

Nos ensaios realizados neste trabalho, procedeu-se à preparação de soluções stock dos 

agentes de biocontrolo imazalil, tiabendazol e quitosano, com um volume final de 5 mL. 

Considerando a concentração de uso destes produtos (Quadro 5), efetuaram-se soluções 

stock de imazalil de concentração 20 mL/L, de tiabendazol de 8 mL/L, e de quitosano de 30 

g/L com ácido acético a 2% (v/v). 

A concentração de uso de quitosano corresponde à concentração utilizada em estudos, 

atualmente a decorrer, no âmbito deste projeto. Neste trabalho, apenas foi possível a 

utilização de uma concentração stock, de quitosano, duas vezes superior à concentração de 

uso (15000 µg/mL), devido à elevada viscosidade do produto.   

 

 

 

Quadro 5: Caracterização dos agentes de biocontrolo utilizados. 

 

*em ácido acético a 1% (v/v). 
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2.3. Meios de cultura e soluções 

2.3.1. Meios líquidos 

 Glucose-Yeast Extract-Peptone (GYP) 

Pesou-se 5 g de extrato de levedura (Biokar Diagnostics, Beauvais, França), 5 g de peptona 

(Biokar Diagnostics, Beauvais, França) e 20 g de glucose monohidratada (Copam, S. João 

da Talha, Portugal) e dissolveu-se em 1 L de água destilada, num frasco Schott. Procedeu-

se à sua esterilização em autoclave durante 15 minutos a 121 °C. 

 

 Potato Dextrose Broth (PDB) 

Pesou-se 26,5 g de meio PDB (Pronadisa, Laboratorios Conda S.A., Madrid, Espanha) e 

dissolveu-se em 1 L de água destilada, num frasco Schott. Procedeu-se à sua esterilização 

em autoclave durante 15 minutos à temperatura de 121 °C. 

 

 Caldo de pera 

Este meio foi preparado segundo Lutz et al. (2013), utilizando 85% (v/v) de sumo de pera 

fresco, com peras, provenientes da empresa Campotec, conservadas em atmosfera normal, 

temperatura de 0 ± 0,5 °C, humidade relativa de 95% e ausentes de produtos 

fitofarmacêuticos.  

As peras apresentavam um peso médio de 138 g e, para a preparação de 1 L de sumo de 

pera fresco foi necessário cerca de 2 kg de peras. 

O sumo fresco foi obtido através de extração, sem casca nem sementes, numa 

liquidificadora. Seguidamente procedeu-se a uma filtração através de 3 folhas de gaze. Após 

estes procedimentos adicionou-se 15% (v/v) de água, e esterilizou-se em autoclave durante 

15 minutos a 121 °C.  

 

2.3.2. Meios sólidos 

 Ágar de água a 1,5% (m/v) 

Pesou-se 15 g de ágar (Iberagar, Coina, Portugal) e dissolveu-se em 1 L de água destilada, 

previamente aquecida. Esterilizou-se em autoclave durante 15 minutos a 121 °C. Arrefeceu-

se em banho termostatizado a 50 °C e distribuiu-se por caixas de Petri, numa câmara de 

fluxo laminar. 
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 Glucose-Yeast Extract-Peptone Agar (GYPA) 

A preparação deste meio apenas difere do procedimento para o meio líquido na adição de 

2% (m/v) de ágar (Iberagar, Coina, Portugal), dissolvendo-se, em seguida, em 1 L de água 

destilada, previamente aquecida. Esterilizou-se em autoclave durante 15 minutos a 121 °C. 

Arrefeceu-se em banho termostatizado a 50 °C e distribuiu-se por caixas de Petri, numa 

câmara de fluxo laminar. 

 

 Potato Dextrose Agar (PDA) 

O procedimento de preparação deste meio é idêntico ao do meio líquido (PDB), tendo sido 

adicionado a este meio ágar a 2% (m/v) (Iberagar, Coina, Portugal) e dissolvendo-se em 1 L 

de água destilada. Após a esterilização em autoclave, durante 15 minutos a 121 °C, 

arrefeceu-se em banho termostatizado a 50 °C. De seguida foi feita a distribuição por caixas 

de Petri. 

 

 Ágar de pera 

Preparou-se este meio do mesmo modo que o meio líquido, mas adicionou-se 2% (m/v) de 

ágar (Iberagar, Coina, Portugal) e dissolveu-se em 1 L de água destilada. Após a 

esterilização em autoclave, durante 15 minutos a 121 °C, arrefeceu-se o meio em banho 

termostatizado a 50 °C e distribuiu-se, de seguida, por caixas de Petri, numa câmara de 

fluxo laminar. 

 

  Tryptone Soya Agar-Yeast Extract (TSA-YE) 

Pesou-se 30 g de meio TSB (Tryptone Soya Broth) liofilizado (Biokar Diagnostics, Beauvais, 

França), 6 g de extrato de levedura (Biokar Diagnostics, Beauvais, França) e 20 g de ágar 

(Iberagar, Coina, Portugal) e, dissolveu-se, num frasco Schott, em 1 L de água destilada 

previamente aquecida. Esterilizou-se o meio obtido em autoclave, durante 15 minutos a 121 

°C. Após a esterilização, procedeu-se ao arrefecimento do meio num banho termostatizado 

à temperatura de 50 °C, distribuindo-se, em seguida, por placas de Petri, numa câmara de 

fluxo laminar. 
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2.3.3. Soluções 

 Solução de Ringer 

Para preparar uma solução de Ringer colocou-se uma pastilha de Ringer (Biokar 

Diagnostics, Beauvais, França) em 500 mL de água destilada e agitou-se lentamente até à 

completa dissolução. Para facilitar a dissolução recorreu-se a um banho de ultrassons. Por 

fim, esterilizou-se a solução em autoclave durante 15 minutos a 121 °C.  

 

 Solução de coloração azul de metileno 

Esta solução, acertada a pH 7,6, foi preparada utilizando 0,01% (m/v) de azul de metileno 

(Merck, Darmstadt, Alemanha) e 2% (m/v) de citrato de sódio em água (Sigma, Steinheim, 

Alemanha). 

 

 Tween 80 a 0,01% (v/v) 

Numa câmara de fluxo laminar, colocou-se 1 L de água destilada previamente esterilizada, 

num frasco Schott, e adicionou-se detergente Tween 80 (Fisher Scientific, Nova Iorque, 

E.U.A.) a uma concentração de 0,01% (v/v).  

 

2.4. Isolamento dos agentes patogénicos e preparação de suspensões 

Isolamento dos fungos patogénicos 

Os fungos fitopatogénicos utilizados neste trabalho, mais especificamente Penicillium 

expansum, Botrytis cinerea e Stemphyllium sp. foram isolados de peras “Rocha” infetadas. 

Destas peras infetadas retiraram-se, com o auxílio de um bisturi esterilizado, fragmentos de 

vários tipos de podridão, tendo sido imersos, para desinfeção, numa solução de hipoclorito 

de sódio (NaOCl) a 1% (v/v) e lavados de seguida em água estéril. Em seguida, 

transferiram-se estes fragmentos, com uma pinça esterilizada, para placas de PDA e de 

ágar de água a 1,5% (m/v), ambas com cloranfenicol. Estas placas foram incubadas a 25 

°C, até ser possível a identificação dos fungos. 

Após o período de incubação, com base em características fenotípicas (culturais e 

morfológicas), identificaram-se os fungos fitopatogénicos, B. cinerea, Stemphyllium sp. e P. 

expansum. 

Posteriormente, com o intuito de garantir a pureza da cultura, procedeu-se à obtenção de 

cultura monospórica, a partir do crescimento obtido nas placas de isolamento, sendo este 

método descrito em Lima (1998). Para a obtenção desta cultura monospórica, observaram-
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se os esporos dos fungos, recorrendo a uma lupa binocular e transferiram-se, 

primeiramente, alguns esporos, com uma pipeta de Pasteur, das placas de Petri com os 

respetivos fungos, para placas de meio ágar de água, previamente dividido, com um bisturi 

esterilizado, em quatro quadrantes. Os esporos foram separados num dos quadrantes, de 

forma a poder destacar um cubo de ágar apenas com um esporo, que foi colocado de 

seguida numa placa de meio PDA com cloranfenicol. Esta placa foi mantida a 25 °C, até o 

crescimento evidenciar a presença de uma cultura pura. Esta cultura foi repicada para PDA, 

tendo sido mantida neste meio a 4 °C e periodicamente repicada.  

Nos ensaios realizados foram sempre utilizadas culturas em crescimento ativo, a partir da 

inoculação de placas de PDA com um disco de micélio, de 5 mm, duma cultura mantida a 4 

°C. As placas foram sempre incubadas a 25 °C. 

 

Preparação de suspensões de conídios 

As suspensões de conídios de B. cinerea, Stemphylium sp. e P. expansum (Figura 8) 

prepararam-se através da lavagem do micélio, com cinco dias no caso de P. expansum e 

com oito a quinze dias no caso de Stemphylium sp. e B. cinerea. Esta lavagem foi efetuada 

com Tween 80 a 0,01% (v/v), procedendo-se à raspagem superficial do micélio, com um 

pincel. Filtrou-se, em seguida, num funil, previamente esterilizado, com três folhas de gaze, 

igualmente esterilizada. O filtrado, contendo os conídios, foi recolhido num tubo tipo Falcon 

de 50 mL, e homogeneizado. Em seguida, procedeu-se à contagem dos conídios em 

hemocitómetro (Neubauer Improved Hirschmann Techcolor). O valor pretendido para esta 

concentração foi de 1 × 106 esporos/mL, sendo ajustada, quando necessário, com água 

destilada esterilizada. 

No caso do fungo Stemphylium sp. a esporulação foi obtida em meio ágar de água com 

folhas de luzerna (Medicago sativa L.), previamente esterilizadas por duas vezes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Esporos de Botrytis cinerea, Stemphylium sp., Penicillium expansum (da 

esquerda para a direita) (ampliação de 40 X) (fotografia por Filipa Nascimento). 
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2.5. Avaliação da viabilidade de Blossom ProtectTM e preparação de suspensões 

Determinação da viabilidade do antagonista comercial 

Aquando da receção do produto Blossom ProtectTM, procedeu-se à determinação da 

viabilidade de Aureobasidium pullulans, seguindo as indicações de utilização referidas pelo 

fornecedor. Assim, pesou-se 1,05 g de ácido cítrico liofilizado (componente A) e 0,15 g de A. 

pullulans (componente B) e agitou-se para homogeneização em 100 mL de água, num 

Erlenmeyer de 250 mL. Foram feitas diluições decimais sucessivas e inoculações, em 

duplicado, por espalhamento à superfície, de placas de GYPA e de GYPA com cloranfenicol 

(100 µg/mL). Após 48 horas a 25 °C, procedeu-se à contagem de colónias (UFC) de A. 

pullulans nas placas. Como método complementar, utilizou-se a coloração vital com azul de 

metileno e contagem em hemocitómetro (Neubauer Improved Hirschmann Techcolor). 

De modo a efetuar os ensaios de acordo com a viabilidade celular recomendada pelo 

fornecedor, procedeu-se à recuperação de A. pullulans a partir da amostra de Blossom 

ProtectTM, com a preocupação de manter ambas as estirpes representadas, através de co-

cultura de diferentes colónias. 

A cultura foi conservada congelada a -80 °C com 15% (v/v) de glicerol, e a 4 °C em rampas 

de GYPA para a obtenção do inóculo para os ensaios. 

 

Preparação de suspensões de células 

Quando necessária a utilização do antagonista, procedeu-se sempre do mesmo modo, com 

o intuito de garantir condições semelhantes. Retirou-se, com uma ansa esterilizada, 

biomassa do meio GYPA em rampa e, inoculou-se, aplicando a técnica de riscado, em placa 

do mesmo meio (Figura 9). Procedeu-se à incubação a 25 °C. Após 24h, transferiu-se um 

pouco de biomassa, com uma ansa esterilizada, da placa de GYPA para um balão 

Erlenmeyer de 250 mL com 100 mL de meio GYP. 

Incubou-se este Erlenmeyer, com agitação, nas condições 

de 140 rpm e 25 °C. No dia seguinte, procedeu-se à 

centrifugação, a 3000 rpm durante 5 

minutos, do conteúdo do Erlenmeyer, seguida de uma 

lavagem do sedimento celular com solução de Ringer, 

nova centrifugação e, ressuspensão em solução de 

Ringer. 

Para acertar a concentração de A. pullulans a 

1 × 106 UFC/mL, a partir desta suspensão, procedeu-se 

à elaboração da reta de calibração para este 

 

Figura 9: Riscado de 

Aureobasidium pullulans (após 

48 h) (fotografia por Filipa 

Nascimento). 
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microrganismo, em meio GYP, com leitura de absorvância a 640 nm (Anexo I). 

A reta de calibração determinada foi utilizada ao longo do trabalho, quando necessária a 

preparação do inóculo de A. pullulans, pois a partir da equação da reta e do valor de 

absorvância a 640 nm foi possível determinar a concentração do inóculo (UFC/mL). 

Procedeu-se, também, à contagem em hemocitómetro (Neubauer Improved Hirschmann 

Techcolor) com coloração vital com azul de metileno (Figura 10). Em todos os ensaios com 

este microrganismo utilizou-se uma concentração de 1 × 106 UFC/mL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.6. Caracterização do agente patogénico e do antagonista 

A avaliação da suscetibilidade do antagonista e dos agentes patogénicos, aos antifúngicos, 

baseou-se na determinação da concentração mínima inibitória (CMI), a qual foi considerada 

como a concentração mais baixa do agente, em µg/mL, que permitia a inibição do 

crescimento, por observação visual, ao fim de 24 h, para A. pullulans, e ao fim de 72 h, para 

os fungos fitopatogénicos. 

 

2.6.1. Determinação da concentração mínima inibitória (CMI) em meio líquido 

A avaliação da suscetibilidade de A. pullulans e dos fungos patogénicos (B. cinerea, P. 

expansum e Stemphylium sp.) aos produtos imazalil, tiabendazol e quitosano, foi realizada 

em microplacas de 96 poços, utilizando os meios líquidos PDB e caldo de pera, seguindo o 

mesmo procedimento para cada um dos meios (Figura 11).  

As concentrações de uso de cada produto foram testadas nesta série de diluições dos 

produtos de razão 1:2. As soluções stock dos produtos foram preparadas diluindo os 

produtos em caldo de pera ou em meio PDB. 

Figura 10: Células de Aureobasidium 

pullulans. (fotografia por Filipa Nascimento) 
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Primeiramente distribuiu-se pelos poços, 

das linhas B a H, 100 µL de meio de 

cultura. 

De seguida, colocou-se 100 µL de solução 

stock de produto nos poços das linhas A e 

B. Desta última linha retiraram-se 100 µL, 

de cada poço, efetuando-se passagens 

sucessivas de 100 µL até à linha G. Os 

100 µL retirados de cada poço da linha G 

foram rejeitados ficando, assim, todos os 

poços das microplacas com um volume de 100 µL.  

Por fim, inocularam-se as colunas 1 a 8 das linhas A a H, com 100 µL de suspensão de 

células de A. pullulans (1 × 106 UFC/mL) ou suspensão de esporos dos fungos patogénicos 

(1 × 106 esporos/mL) e, nas colunas 11 e 12 (controlo de esterilidade do meio) das linhas A 

a H colocaram-se, 100 µL de solução de Ringer no caso de A. pullulans, e 100 µL de água 

destilada esterilizada nas microplacas referentes aos fungos patogénicos. 

Por fim, selaram-se as microplacas com Parafilm e procedeu-se à incubação a 25 °C. 

Os resultados relativos à inibição (Concentração Mínima Inibitória-CMI), pelos agentes de 

biocontrolo, em meio PDB e caldo de pera, foram registados após 24 h para A. pullulans, e 

após 72 h para os fungos patogénicos. 

Para cada um dos quatro microrganismos, nos dois meios, realizaram-se, pelo menos, três 

ensaios biológicos para cada produto (imazalil, tiabendazol, quitosano), com 8 réplicas 

técnicas em cada microplaca. Quando pelo menos sete das oito réplicas não apresentavam 

turvação, o resultado era considerado negativo. 

 

2.6.2. Determinação da concentração mínima inibitória (CMI) em meio sólido 

Testes de difusão em disco 

Este teste baseia-se na difusão radial do produto, neste caso imazalil, tiabendazol ou 

quitosano, originando um gradiente de concentração. Deste modo, quanto maior a distância 

do disco impregnado com o produto, menor a sua concentração. Um microrganismo que 

apresente crescimento mais próximo do disco é mais resistente a essa concentração do 

produto (Willey et al., 2008).  

Após a incubação, quando se observava um halo de inibição, o microrganismo era 

suscetível a essa concentração de produto e, maior era essa suscetibilidade quanto maior o 

halo de inibição.  

Figura 11: Representação duma microplaca 

de 96 poços. 
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Assim, para este ensaio procedeu-se, primeiramente, à inoculação, recorrendo à técnica de 

espalhamento, em placas de PDA e de ágar de pera, de 100 µL da suspensão de células de 

A. pullulans (106 UFC/mL) ou 100 µL da suspensão de esporos dos fungos patogénicos (106 

esporos/mL), anteriormente preparadas nesse dia. 

Prepararam-se as soluções stock (ver 2.2.) dos produtos imazalil e tiabendazol, diluídos em 

água destilada esterilizada, e de quitosano diluída em ácido acético a 2%. A partir destas 

soluções stock, foram feitas diluições de razão 1:2, em microtubos, com água ou ácido 

acético a 2% (v/v), dependendo do produto. A partir de cada concentração de produto, 

retiraram-se 10 µL de solução para impregnar discos de papel de filtro, de 5 mm. De 

seguida, distribuíram-se cinco discos correspondentes a diferentes concentrações e um 

disco impregnado com água (controlo), em cada placa de ágar de pera ou PDA.  

As placas foram seladas com Parafilm e incubadas a 25 °C, tendo sido registados os 

resultados da inibição após 24 h para A. pullulans, e após 72 h para os fungos patogénicos.  

Foram realizados três ensaios biológicos para o teste de difusão em disco, tendo cada 

ensaio três réplicas técnicas, para cada produto, relativamente a cada um dos 

microrganismos e meios. 

 

Testes de incorporação do produto 

Para os ensaios realizados com incorporação do produto no meio, prepararam-se tubos de 

ensaio, com 15 mL de meio PDA ou ágar de pera, esterilizados em autoclave e 

posteriormente colocados em banho termostatizado a 50 °C até à sua utilização. 

Os tubos de meio assim mantidos foram adicionados dos respetivos produtos nas 

concentrações pretendidas, tendo estas sido preparadas a partir das soluções stock (ver 

2.2.), por diluições de razão 1:2, em tubos de ensaio, com água destilada esterilizada (para 

imazalil e tiabendazol) ou ácido acético a 2% (v/v) (para quitosano). Depois da adição dos 

produtos ao meio, distribuíram-se em caixas de Petri de 90 mm e, após solidificação, 

procedeu-se ao espalhamento de 100 µL da suspensão de A. pullulans (106 UFC/mL) ou de 

esporos (106 esporos/mL), de cada um dos três fungos patogénicos, obtida nesse dia. Por 

fim, envolveram-se as placas em Parafilm e incubaram-se a 25 °C. Os resultados, de 

presença ou ausência de crescimento, foram registados após 24 h para A. pullulans, e após 

72 h para os fungos patogénicos, tendo sido comparados com o controlo (placa de ágar de 

pera ou PDA inoculadas na ausência de produto).  

Neste ensaio, foram realizados três ensaios biológicos, para cada microrganismo e para 

cada meio, com três réplicas técnicas para cada concentração de produto. 
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2.6.3. Cinética de crescimento colonial e micelial 

A evolução do crescimento colonial, de A. pullulans, e do crescimento micelial, dos fungos 

patogénicos, foi avaliada em diferentes meios (PDA, GYPA, ágar de pera, ágar de água). 

Assim, colocou-se no centro de placas de 90 mm de diâmetro, com cada um dos quatro 

meios, 10 µL da suspensão de células de A. pullulans (106 UFC/mL), previamente 

preparada, ou um disco micelial, de 5 mm, dos fungos patogénicos em estudo. As placas 

foram seladas com Parafilm e incubadas a 25 °C.  

Diariamente e durante sete dias, os diâmetros, colonial ou micelial, de cada microrganismo, 

nos quatro meios, foram registados. 

Neste ensaio, foram realizados dois ensaios biológicos, para cada microrganismo e meio de 

cultura, e efetuaram-se duas réplicas técnicas por ensaio. 

 

2.7. Testes de Antagonismo 

O procedimento para avaliação da atividade antagonista foi realizado em ágar de pera e em 

PDA, tendo sido adaptado de Nally et al. (2012). O potencial microrganismo antagonista, 

neste caso A. pullulans, foi colocado em co-cultura com cada um dos fungos patogénicos 

em estudo em placas de 90 mm de diâmetro. Primeiramente destacou-se, das margens 

duma cultura do fungo patogénico, com cinco dias de crescimento, um disco micelial de 5 

mm, que se colocou no centro da placa de Petri com meio PDA ou ágar de pera. De 

seguida, adicionou-se 10 µL de água destilada esterilizada, como controlo, em dois pontos 

da placa de Petri a cerca de 2 cm do centro, e noutros dois pontos, 10 µL de suspensão de 

A. pullulans (106 UFC/mL), anteriormente preparada, como indica a Figura 12. 

A influência de A. pullulans no crescimento dos fungos patogénicos foi comparada com uma 

placa controlo, em ágar de pera e em PDA, em que apenas se inoculou o fungo patogénico. 

As placas de Petri foram seladas com Parafilm e incubadas a 25 °C.  

Após cinco dias, observaram-se as placas com o intuito de detetar zonas de inibição, entre o 

fungo patogénico e o fungo leveduriforme A. pullulans. Foram realizados três ensaios 

biológicos, tendo sido efetuadas três réplicas técnicas para cada co-cultura de A. pullulans e 

fungo patogénico.   
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2.8. Análise estatística 

Os valores dos diâmetros de crescimento, micelial e colonial, foram submetidos a um 

tratamento estatístico a fim de avaliar a variabilidade do crescimento ao fim de cinco dias, 

em cada meio (PDA, GYPA, ágar de água, ágar de pera), para cada um dos microrganismos 

(A. pullulans, P. expansum, B. cinerea, Stemphylium sp.). Pretendeu-se, igualmente, avaliar 

de que forma variava o crescimento, ao fim de cinco dias, de cada microrganismo, para 

cada um dos meios testados.    

Para efetuar esta análise, recorreu-se ao programa Statistica 12 (Statsoft, Tulsa, E.U.A.). 

No caso dos diâmetros, que verificaram as premissas da análise de variância ANOVA 

(normalidade da distribuição e homogeneidade das variâncias), aplicou-se o teste de Tukey 

HSD, considerando um valor de p-value < 0,05. 

Relativamente à análise dos meios (GYPA e ágar de pera) que não cumpriram os 

pressupostos dos métodos paramétricos, relativamente à normalidade da distribuição, 

procedeu-se a uma análise não paramétrica, utilizando o método de Kruskal-Wallis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: F-fungo patogénico; A-Aureobasidium pullulans; C-

água destilada esterilizada. 

Figura 12: Representação da placa de teste de antagonismo. 
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3. Resultados e Discussão 

3.1. Caracterização do antagonista 

3.1.1. Caracterização preliminar do antagonista comercial 

Na determinação da viabilidade do antagonista A. pullulans, no produto Blossom ProtectTM 

recebido, a concentração que se obteve, de contagens em placas, foi de 6,35×104 UFC/mL. 

Deste modo, o produto apresentava 4,23×107 UFC/g. Este último valor não coincidiu com o 

indicado pelo fornecedor (5×109 UFC/g de A. pullulans). Utilizando o método de contagens 

em hemocitómetro com coloração vital, com azul de metileno, obteve-se 4,5×104 UFC/mL, 

correspondendo a 3×107 UFC/g. 

Uma vez que se tratava duma amostra fornecida sem data de validade, não foi possível 

confirmar a viabilidade, de acordo com as especificações do produto Blossom ProtectTM.  

 

3.1.2. Determinação da concentração mínima inibitória (CMI) em meio líquido 

Após 24 h a 25 °C, registaram-se os resultados relativos às concentrações mínimas 

inibitórias (CMI) dos três produtos analisados (imazalil, tiabendazol e quitosano), em relação 

a A. pullulans. Essas CMI, em µg/mL, constam do Quadro 6. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Em caldo de pera, a concentração mínima de imazalil e tiabendazol que inibiu A. pullulans 

foi maior que em meio PDB e, portanto, este microrganismo em caldo de pera tem 

capacidade de crescer a concentrações maiores destes fungicidas.  

De salientar ainda que a CMI, em meio líquido, destes produtos, em relação a A. pullulans, 

foi bastante inferior à concentração de uso (5155 µg/mL de imazalil e 2330 µg/mL de 

tiabendazol).   

Relativamente ao quitosano, uma concentração menor que 7500 µg/mL permitiu o 

crescimento de A. pullulans, mas esta CMI foi 2 vezes inferior à concentração de uso deste 

produto (15000 µg/mL) (ver Quadro 5). 

Quadro 6: CMI de imazalil, tiabendazol e quitosano 

(µg/mL), para Aureobasidium pullulans, em meio 

líquido de pera e em PDB. 
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Estes resultados diferiram dos obtidos por Vero et al. (2009), para A. pullulans, com uma 

CMI de imazalil, em PDB, de 2 µg/mL e de 512 µg/mL de tiabendazol. As diferenças entre 

os resultados de Vero et al. (2009) e os obtidos neste trabalho podem dever-se às diferentes 

condições experimentais. Também as estirpes do microrganismo utilizadas (A. pullulans 

isolado B, e A. pullulans estirpes DSM 14940 e DSM 14941 do produto Blossom ProtectTM) 

foram diferentes, sendo assim expectável uma resposta diferente a estes produtos. 

 

3.1.3. Determinação da concentração mínima inibitória (CMI) em meio sólido 

A suscetibilidade de A. pullulans, relativamente aos três produtos, foi igualmente testada em 

PDA e em ágar de pera. Para tal, recorreu-se a dois tipos de teste: teste de difusão em 

disco e teste de incorporação do produto. 

 

Testes de difusão em disco 

Na realização destes testes, não foi possível a utilização do meio de pera, uma vez que este 

não se apresentava límpido como o meio PDA, dificultando a observação de possível 

crescimento. 

Os resultados referentes às concentrações mínimas inibitórias (CMI) dos produtos foram, 

assim, obtidos em meio PDA, e constam do Quadro 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o Quadro 7, nenhuma das concentrações de quitosano testadas, em meio 

sólido, incluindo a referente à solução stock (30000 µg/mL), inibiu A. pullulans.  

Por comparação com as concentrações de uso dos produtos (ver Quadro 5), as CMI obtidas 

para imazalil e para tiabendazol foram inferiores, sendo a diferença de 16 vezes para 

imazalil e de quatro vezes para tiabendazol. Desta forma, as concentrações destes 

produtos, atualmente usadas, inibem o crescimento deste microrganismo.  

Estes resultados, relativamente ao imazalil e ao tiabendazol, podem ser comparados com os 

obtidos por Usall et al. (2001), para Candida sake (CPA-1). A CMI do imazalil foi de 1000 

µg/mL, enquanto que o tiabendazol não provocou inibição de C. sake, a nenhuma 

Quadro 7: CMI de imazalil, tiabendazol e quitosano (µg/mL), para 

Aureobasidium pullulans, em meio PDA, utilizando o método de 

difusão em disco. 
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concentração testada, do produto, sendo então C. sake apenas suscetível ao fungicida 

imazalil. Deste modo, A. pullulans é mais suscetível que C. sake, aos dois fungicidas, sendo 

a CMI de imazalil, para A. pullulans cerca de 3 vezes menor que a obtida para C. sake. 

De facto, o método utilizado por Usall et al. (2001) foi o mesmo, assim como a concentração 

do antagonista (106 CFU/mL), mas o meio de cultura utilizado foi NYDA, e não PDA, e 

procedeu-se à incubação durante 48 h, e não 24 h. Estas diferenças nas condições 

experimentais podem ser responsáveis pelas discrepâncias entre os resultados obtidos 

neste trabalho e os de Usall et al. (2001), além de que o microrganismo utilizado também foi 

diferente. 

    

A Figura 13 mostra resultados das concentrações dos três produtos (imazalil, tiabendazol e 

quitosano) que inibiram o microrganismo, representadas pelos halos de inibição. Como 

referido anteriormente, quando é visível um halo de inibição significa que o microrganismo 

em estudo é suscetível a essa concentração de produto, impregnada no disco. A 

suscetibilidade é tanto maior quanto maior for o halo de inibição.  

Na placa respeitante às concentrações de quitosano não se observaram halos de inibição, 

pelo que A. pullulans não é suscetível a nenhuma concentração deste produto, incluindo a 

concentração da solução stock (30000 µg/mL). 

Os diâmetros dos halos de inibição registados foram, em média, 7 mm, 4,5 mm, 1,5 mm 

para imazalil e, 6 mm, 4 mm, 2 mm para tiabendazol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Difusão em disco, com Aureobasidium pullulans como inóculo, utilizando 

diferentes concentrações dos produtos imazalil (A), tiabendazol (B) e quitosano (C). 

Legenda: A a E-concentrações decrescentes dos produtos (ver 2.6.2.); F-água esterilizada; C (nas 

placas de PDA relativas a imazalil e tiabendazol)-concentração, de produto, mínima inibitória (CMI). 
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Testes de incorporação do produto 

Com o intuito de obter a concentração mínima inibitória (CMI) dos produtos, em ágar de 

pera, utilizou-se o método de incorporação do produto. Estas CMI dos produtos, obtidas em 

PDA e em ágar de pera, estão presentes no Quadro 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste caso, as CMI dos três produtos, em ágar de pera, coincidiram com as obtidas em 

meio PDA. 

A concentração mínima inibitória (CMI) do imazalil, em relação a A. pullulans, foi cerca de 

oito vezes inferior à concentração de uso (5155 µg/mL), enquanto que a CMI de tiabendazol 

foi quatro vezes inferior à concentração de uso (2330 µg/mL). O quitosano não inibiu A. 

pullulans, para todas as concentrações de quitosano testadas, incluindo a concentração da 

solução stock (30000 µg/mL). 

Analisando os resultados de suscetibilidade deste microrganismo, em meio sólido PDA, 

verificou-se uma menor CMI de imazalil com o teste de difusão em disco, e 

consequentemente, uma maior suscetibilidade ao imazalil. Relativamente ao tiabendazol e 

ao quitosano, obteve-se o mesmo resultado quer para o método de difusão em disco, quer 

para o método de incorporação.  

 

Na Figura 14 são apresentadas as placas com incorporação de produto (imazalil, 

tiabendazol e quitosano), em ágar de pera e em PDA e inoculadas com A. pullulans. A CMI 

corresponde à mais baixa concentração do produto que inibiu o crescimento em placa, neste 

caso, para o imazalil, A2=644,4 µg/mL para ágar de pera e A3=644,4 µg/mL para PDA, para 

o tiabendazol, B3=582,5 µg/mL para ágar de pera e B2=582,5 µg/mL para PDA. 

 

 

 

  

Quadro 8: CMI de imazalil, tiabendazol e quitosano (µg/mL), 

para Aureobasidium pullulans, em ágar de pera e PDA, 

utilizando o método de incorporação. 
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Figura 14: Placas de ágar de pera (em cima) e PDA (em 

baixo), com diferentes concentrações de produto (imazalil, 

tiabendazol e quitosano) incorporado e, inoculadas com 

Aureobasidium pullulans. 

Legenda: A-placas com imazalil; B- placas com tiabendazol; C- 

placas com quitosano; 1 a 5-concentrações decrescentes de 

produto, de razão 1:2 (ver 2.6.2.). 
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Assim, após a análise dos resultados in vitro, em meio líquido e em meio sólido, de pera e 

PDA, constatou-se que, em meio sólido, contrariamente ao que se verificou em meio líquido, 

A. pullulans não foi inibido por nenhuma concentração de quitosano testada, incluindo a 

referente à solução stock (30000 µg/mL). 

Por sua vez, as CMI de imazalil e de tiabendazol, em meio sólido, foram superiores às 

verificadas em meio líquido, mas inferiores à concentração de uso dos produtos (ver 

Quadro 5). 

De acordo com estes resultados, apenas em meio sólido, a concentração de uso de 

quitosano (15000 µg/mL) permite o crescimento de A. pullulans, contrariamente à 

concentração de uso de imazalil e de tiabendazol, que inibe A. pullulans.  

 

3.1.4. Cinética de crescimento colonial 

O comportamento dos microrganismos varia consoante o meio de cultura, pelo que se 

tornou importante avaliar a cinética de crescimento, medindo o diâmetro da colónia, no caso 

de A. pullulans, durante um determinado período de tempo (sete dias) (Figura 15). 

 

 

 

  

Figura 15: Representação gráfica, com equação da reta e coeficiente de determinação (R
2
), do 

diâmetro colonial, de Aureobasidium pullulans, em função do tempo, em quatro meios. 

Legenda: A-GYPA; B-ágar de pera; C-ágar de água a 1,5%; D-PDA. 
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Em todos os casos verificou-se um elevado coeficiente de determinação (R2), sendo maior 

ou igual a 0,99. Este valor indica uma relação linear forte entre as duas variáveis (diâmetro 

da colónia e tempo de incubação). 

A. pullulans cresceu mais rapidamente em ágar de pera e em GYPA. Para este 

microrganismo, os valores de diâmetro colonial, ao fim de cinco dias de incubação, não 

diferem significativamente entre os meios GYPA e ágar de pera e, entre PDA e ágar de 

água a 1,5%. Contudo, a diferença nos valores de diâmetro é significativamente maior entre 

os meios ágar de pera e ágar de água (Anexo II). 

 

3.2. Caracterização dos agentes patogénicos 

 

3.2.1. Determinação da concentração mínima inibitória (CMI) em meio líquido 

As concentrações mínimas inibitórias (CMI), em meio líquido, dos três produtos analisados 

(imazalil, tiabendazol e quitosano), em relação aos três fungos patogénicos Stemphylium 

sp., Botrytis cinerea e Penicillium expansum constam do Quadro 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penicillium expansum, em meio líquido, tal como Stemphylium sp., não foi inibido por 

nenhuma concentração de tiabendazol, incluindo a concentração de 4660 µg/mL, duas 

vezes superior à concentração de uso (2330 µg/mL).  

De acordo com o Quadro 9, no geral, as CMI, dos produtos, obtidas em caldo de pera foram 

superiores às obtidas em PDB, aproximando-se mais da concentração de uso dos produtos 

(ver Quadro 5). 

Quadro 9: CMI de imazalil, tiabendazol e quitosano (µg/mL) para Stemphylium sp., Botrytis 

cinerea e Penicillium expansum, em caldo de pera e PDB. 

Legenda: S-Stemphylium sp.; B-Botrytis cinerea; P-Penicillium expansum; + crescimento; - inibição do 

crescimento.  
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A CMI de imazalil, para B. cinerea, em caldo de pera (161,1 µg/mL), encontra-se mais 

próxima da concentração de uso deste produto (5155 µg/mL), comparativamente com os 

restantes fungos patogénicos. 

Para o quitosano, a CMI obtida mais próxima da concentração de uso (15000 µg/mL) foi de 

3750 µg/mL (para P. expansum e para B. cinerea), sendo essa CMI quatro vezes inferior à 

concentração de uso. 

Assim, estes resultados, em caldo de pera e em PDB, sugerem que a concentração 

utilizada, atualmente, dos três produtos, tem permitido a inibição de B. cinerea. Contudo, 

apenas a concentração de uso de imazalil (5155 µg/mL) e de quitosano (15000 µg/mL) 

permite a inibição de Stemphylium sp. e de P. expansum. 

 

 

3.2.2. Determinação da concentração mínima inibitória (CMI) em meio sólido 

 

Testes de difusão em disco 

Na realização destes testes, com os fungos patogénicos, não foi percetível o resultado em 

ágar de pera e em PDA visto que, o crescimento não foi homogéneo em torno dos discos. 

A aplicação deste método de difusão em disco, para fungos filamentosos, parece não ser o 

método mais adequado para a determinação duma concentração mínima inibitória (CMI), 

sendo mesmo referido por Ernst (2005), que este método não foi aprovado para fungos 

filamentosos, pelo NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards). 

 

Testes de incorporação do produto 

Uma vez que o método de difusão em disco não permitiu a obtenção duma concentração 

mínima inibitória (CMI) dos produtos, em ágar de pera e em PDA, para os fungos 

filamentosos Stemphylium sp., B. cinera e P. expansum, recorreu-se a um outro método: 

método de incorporação de produto. 

 

As CMI, obtidas aquando da utilização do teste de incorporação do produto, em meio PDA e 

em ágar de pera, para os três fungos patogénicos, estão apresentadas no Quadro 10. 
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De acordo com os valores de CMI obtidos, verifica-se a resistência de Stemphylium sp. e de 

P. expansum ao tiabendazol. 

Por outro lado, o quitosano inibiu Stemphylium sp. e B. cinerea em todas as concentrações 

deste produto, desde a concentração da solução stock (30 g/L) até à mais baixa 

concentração testada (3,66 mg/L). Contudo, nenhuma concentração deste produto inibiu P. 

expansum, incluindo a concentração stock. 

Relativamente ao imazalil e ao tiabendazol (no caso de B. cinerea) obtiveram-se CMI 

maiores em ágar de pera, comparativamente com os valores obtidos em PDA. Estes fungos 

patogénicos têm, deste modo, capacidade de se desenvolverem a concentrações mais 

elevadas de imazalil e de tiabendazol, em ágar de pera. 

A CMI de imazalil, para B. cinerea, destaca-se, uma vez que esta concentração em ágar de 

pera (10310 µg/mL) foi o dobro da concentração de uso deste produto (5155 µg/mL). Desta 

forma, de acordo com o resultado em ágar de pera, para a inibição de B. cinerea teria que 

ser utilizada uma concentração de imazalil superior à recomendada pelo fornecedor do 

produto.   

A CMI obtida, de imazalil e de tiabendazol, para os três fungos patogénicos, foi superior em 

ágar de pera, aproximando-se mais da concentração de uso dos produtos (ver Quadro 5), 

recomendada pelo fornecedor. 

De acordo com os resultados de inibição de P. expansum, constata-se que, em meio sólido, 

apenas o produto imazalil permitiu inibir o crescimento deste fungo, visto que este 

microrganismo apresentou resistência a todas as concentrações testadas, de tiabendazol e 

de quitosano, incluindo a concentração das soluções stock destes produtos. 

 

Quadro 10: CMI de imazalil, tiabendazol e quitosano (µg/mL) para Stemphylium sp., Botrytis 

cinerea e Penicillium expansum, em ágar de pera e PDA, utilizando o método de incorporação. 

Legenda: S-Stemphylium sp.; B-Botrytis cinerea; P-Penicillium expansum; + crescimento; - inibição do 

crescimento.  
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Na Figura 16 são apresentadas as placas com incorporação de produto (imazalil, 

tiabendazol e quitosano), em ágar de pera e em PDA, e inoculadas com Stemphylium sp.. A 

CMI corresponde à concentração do produto que inibiu o crescimento em placa, neste caso, 

para o imazalil, A2=2577,5 µg/mL em ágar de pera e A3=644,4 µg/mL em PDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Placas de ágar de pera (em cima) e PDA (em 

baixo), com diferentes concentrações de produto (imazalil, 

tiabendazol e quitosano), incorporado, e inoculadas com 

Stemphylium sp.. 

Legenda: A-placas com o imazalil; B- placas com tiabendazol; C- 

placas com quitosano; 1 a 5-concentrações decrescentes de produto, 

de razão 1:2 (ver 2.6.2.).  
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Assim, após a análise dos resultados in vitro, em meio líquido e em meio sólido, de pera e 

de PDA, para Stemphylium sp., constatou-se que o fungicida tiabendazol não foi eficaz na 

inibição deste fungo, incluindo à concentração 4660 µg/mL (duas vezes superior à 

concentração de uso). Pelo contrário, os resultados referentes ao imazalil e ao quitosano 

revelaram a capacidade destes produtos na inibição deste microrganismo. 

Por comparação dos resultados em meio líquido e em meio sólido, verificou-se que a 

concentração mínima, de imazalil, que inibiu Stemphylium sp. foi maior em meio sólido de 

pera. Esta CMI de 2577,5 µg/mL (metade da concentração de uso) foi o valor mais elevado 

de CMI de imazalil. Estes resultados sugerem que a aplicação deste produto, nesta 

concentração, é suficiente para inibir o crescimento de Stemphylium sp..  

Relativamente ao quitosano, como agente de biocontrolo de Stemphylium sp. verificou-se a 

inibição deste fungo em todas as concentrações testadas, em meio sólido, desde a 

concentração stock (30 g/L) até à concentração de 3,66 mg/L, contrariamente ao que se 

verificou em meio líquido, em que a CMI foi de 937,5 µg/mL. No caso de se utilizar a 

concentração de uso de 15000 µg/mL, essa concentração, de acordo com os resultados, 

pareceu inibir Stemphylium sp.. 

Deste modo, o imazalil pode ser utilizado per se ou em combinação com o quitosano para 

inibir Stemphylium sp., mas são necessários estudos adicionais, para avaliar a possível 

sinergia entre o imazalil e o quitosano.  

 

 

Na Figura 17 estão representadas as placas inoculadas com B. cinerea. utilizando o método 

de incorporação de produto (imazalil, tiabendazol, quitosano), em ágar de pera e PDA. A 

CMI corresponde à placa de Petri, que não apresenta crescimento, ao fim de 72 h, neste 

caso, para o imazalil, A1=10310,0 µg/mL em ágar de pera e A2=644,4 µg/mL em meio PDA, 

enquanto para o tiabendazol, obteve-se CMI em B3=145,6 µg/mL, em ágar de pera, e 

B4=36,4 µg/mL em PDA. 
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Assim, considerando os resultados obtidos in vitro, em meio líquido e em meio sólido, de 

pera e de PDA, verificou-se, para B. cinerea, a maior CMI, de imazalil, de 10310,0 µg/mL, 

em ágar de pera, implicando uma concentração necessária para a inibição deste fungo 

superior à concentração de uso deste produto (5155 µg/mL), indicada pelo fornecedor. 

Relativamente ao tiabendazol, a maior CMI obtida nos ensaios foi 145,6 µg/mL (16 vezes 

inferior à concentração de uso), em ágar de pera, pelo que a aplicação deste produto, a esta 

concentração, seria suficiente para a inibição de B. cinerea. 

O quitosano, em meio sólido, permitiu a inibição de B. cinerea a todas as concentrações 

testadas desde a concentração da solução stock (30 g/L) até à concentração de 3,66 mg/L, 

ao contrário do que se obteve em meio líquido. 

A aplicação de tiabendazol e de quitosano pode, deste modo, ser combinada, permitindo 

reduzir a concentração aplicada, de fungicidas de síntese, como o tiabendazol. 

Figura 17: Placas de ágar de pera (em cima) e PDA (em 

baixo), com diferentes concentrações de produto (imazalil, 

tiabendazol e quitosano), incorporado, e inoculadas com 

Botrytis cinerea. 

Legenda: A-placas com imazalil; B- placas com tiabendazol; C- 

placas com quitosano; 1 a 5-concentrações decrescentes de 

produto, de razão 1:2 (ver 2.6.2.). 



49 
 

Na Figura 18 estão representadas as placas inoculadas com P. expansum, utilizando o 

método de incorporação de produto (imazalil, tiabendazol, quitosano), em ágar de pera e em 

PDA. A CMI corresponde à placa de Petri que não apresenta crescimento, ao fim de 72 h, 

neste caso, para o imazalil, A1=322 µg/mL em ágar de pera e A3=80,5 µg/mL em PDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, após a análise dos resultados in vitro, em meio líquido e em meio sólido, de pera e 

de PDA, para P. expansum, verificou-se que, tal como para Stemphylium sp., o tiabendazol 

não foi eficaz na inibição deste fungo, incluindo à concentração de uso (2330 µg/mL). 

Constatou-se, igualmente, que o quitosano não foi eficaz, pois nenhuma concentração, 

Figura 18: Placas de ágar de pera (em cima) e PDA (em baixo), 

com diferentes concentrações de produto (imazalil, tiabendazol e 

quitosano), incorporado, e inoculadas com Penicillium 

expansum. 

Legenda: A-placas com imazalil; B- placas com tiabendazol; C- placas 

com quitosano; 1 a 5-concentrações decrescentes de produto, de razão 

1:2 (ver 2.6.2.). 
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deste produto, testada inibiu P. expansum, incluindo a concentração da solução stock 

(30000 µg/mL). 

Comparando os resultados, em meio líquido e em meio sólido, verificou-se que a 

concentração mínima, de imazalil, que inibiu P. expansum sp. foi maior em meio sólido de 

pera. Esta CMI de 322,2 µg/mL (16 vezes inferior à concentração de uso) foi o valor mais 

elevado de CMI de imazalil. Estes resultados sugerem que a aplicação deste produto, nesta 

concentração, é suficiente para inibir o crescimento de P. expansum.  

Deste modo, o imazalil parece ser o único produto, testado, capaz de inibir P. expansum.  

 

3.2.3. Cinética de crescimento micelial 

Após o registo dos diâmetros miceliais dos fungos patogénicos, Stemphylium sp., B. cinerea 

e P. expansum, durante sete dias, em quatro meios (PDA, ágar de pera, ágar de água a 

1,5% e GYPA), foi possível elaborar quatro retas de calibração, respeitantes aos quatro 

meios, para cada microrganismo. 

 

 Stemphylium sp. 

 

A Figura 19 representa o crescimento micelial de Stemphylium sp. durante sete dias, para 

cada meio.  

 

 

 

Figura 19: Representação gráfica, com equação da reta e coeficiente de determinação 

(R
2
), do diâmetro micelial, de Stemphylium sp., em função do tempo, em quatro meios. 

Legenda: A-GYPA; B-ágar de pera; C-ágar de água a 1,5%; D-PDA. 
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Em todos os casos verificou-se um elevado coeficiente de determinação (R2), sendo 

superior a 0,98. Desta forma, existe uma relação linear forte entre as duas variáveis 

(diâmetro micelial e tempo de incubação). 

Na análise da variabilidade do diâmetro micelial, ao fim de cinco dias, nos quatro meios 

(GYPA, ágar de pera, PDA e ágar de água), para Stemphylium sp., verificou-se que, os 

valores do diâmetro micelial diferem significativamente entre ágar de pera e os outros três 

meios. Estes valores são significativamente maiores em ágar de pera, comparativamente 

com ágar de água (Anexo II). 

Este microrganismo cresceu mais rapidamente em ágar de pera.  

 

 

 Botrytis cinerea 

A Figura 20 exibe os gráficos relativos à relação linear entre o diâmetro micelial de B. 

cinerea e o tempo (sete dias), para cada meio.  

 

 

 

 

 

Figura 20: Representação gráfica, com equação da reta e coeficiente de determinação 

(R
2
), do diâmetro micelial, de Botrytis cinerea, em função do tempo, em quatro meios. 

Legenda: A-GYPA; B-ágar de pera; C-ágar de água a 1,5%; D-PDA. 
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De modo geral, os coeficientes de determinação (R2) obtidos para estes gráficos foram 

elevados, indicando a existência duma relação linear forte entre o diâmetro micelial de B. 

cinerea e o tempo de incubação. Para o meio ágar de água, o coeficiente R2 foi inferior. 

Para B. cinerea, verificou-se uma diferença significativa dos valores do diâmetro micelial 

entre todos os meios (p<0,05). Contudo, essa diferença foi maior entre o ágar de pera e os 

outros meios, e entre o ágar de água e os outros meios. A diferença significativa foi menor 

entre o PDA e o GYPA (Anexo II). 

Este microrganismo cresceu mais rapidamente em meio de pera sendo que, ao fim de cinco 

dias, o diâmetro micelial atingiu o diâmetro máximo da placa de Petri. 

 

 

 Penicillium expansum 

A Figura 21 apresenta os gráficos referentes à relação existente entre o diâmetro micelial 

de P. expansum e o tempo (sete dias), para cada meio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Representação gráfica, com equação da reta e coeficiente de determinação 

(R
2
), do diâmetro micelial, de Penicillium expansum, em função do tempo, em quatro meios. 

Legenda: A-GYPA; B-ágar de pera; C-ágar de água a 1,5%; D-PDA. 
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Os coeficientes de determinação (R2) obtidos para estes gráficos foram elevados, existindo 

uma relação linear forte entre o diâmetro micelial de P. expansum e o tempo de incubação. 

Contudo, o R2 obtido para o meio ágar de pera (R2=0,9455) foi inferior. 

Para P. expansum, verificou-se uma diferença significativa entre os valores do diâmetro 

micelial em ágar de água e em PDA e, entre os de ágar de água e ágar de pera. Esta 

diferença significativa foi maior entre ágar de água e ágar de pera (Anexo II).  

P. expansum cresceu mais rapidamente em ágar de pera, e mais lentamente em ágar de 

água, tal como todos os outros fungos patogénicos e o antagonista. 

 

Foi realizada uma outra análise estatística, na qual se avaliou a variabilidade do diâmetro 

colonial e micelial, nos quatro meios (GYPA, ágar de pera, ágar de água, PDA), ao fim de 

cinco dias, entre os 4 microrganismos (A. pullulans, Stemphylium sp., B. cinerea, P. 

expansum) (Anexo III). 

Assim, para o meio GYPA e para o ágar de pera, utilizou-se um método não paramétrico de 

Kruskal-Wallis, que permitiu constatar uma diferença significativa nos diâmetros micelial e 

colonial de B. cinerea e A. pullulans, respetivamente. 

Para o meio ágar de água a 1,5%, a p < 0,05, utilizou-se o teste de Tukey HSD, com o qual 

se verificou que apenas não existe uma diferença significativa entre o diâmetro micelial e 

colonial de P. expansum e A. pullulans. 

Por fim, para o meio PDA, a p < 0,05, recorrendo a um teste de Tukey HSD, verificou-se a 

existência duma diferença significativa entre os diâmetros micelial e colonial entre todos os 

microrganismos. 

 

 

Considerando os resultados obtidos, em meio líquido e em meio sólido, de pera e PDA, 

verificou-se que, para todos os microrganismos analisados, as concentrações mínimas 

inibitórias (CMI) em meio sólido foram superiores às CMI em meio líquido, ou seja, a 

suscetibilidade dos microrganismos aos agentes de biocontrolo (imazalil, tiabendazol e 

quitosano) foi maior em meio líquido, comparativamente com o meio sólido. Este facto pode 

dever-se, como sugere Maillard (2013), a diferenças na composição das membranas das 

células ou esporos de A. pullulans, de Stemphylium sp., de P. expansum e de B. cinerea, 

em função do crescimento em meio líquido ou em meio sólido. Por outro lado, verificaram-

se, em geral, valores de CMI superiores em meio de pera (líquido ou sólido), 

comparativamente com o meio PDB ou PDA, o que implica uma maior suscetibilidade dos 

microrganismos em meio PDB ou PDA. Este facto deve estar relacionado com a 

composição dos meios, pois os elementos que os constituem podem influenciar a 

suscetibilidade dos microrganismos, como mencionado por Maillard (2013). Assim, o meio 
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de pera pode, de alguma forma, minimizar a suscetibilidade dos microrganismos a produtos 

biocidas. Este meio simula melhor o que ocorre na pera, relativamente ao meio PDA. 

Para os microrganismos em estudo, a aplicação de tiabendazol parece não ser muito 

vantajosa, visto que apesar de B. cinerea ser suscetível a este produto, os outros fungos 

patogénicos, P. expansum e Stemphylium sp., revelaram resistência a tiabendazol. Esta 

resistência a tiabendazol, por parte de P. expansum, foi mencionada por inúmeros autores, 

tais como Morales et al. (2008), Karaoglanidis et al. (2011) e Robliglio et al. (2011), e pode 

estar associada ao elevado número de aplicações deste fungicida e à sua utilização a longo 

prazo. Mais ainda, Baraldi et al. (2003) mencionaram a possibilidade do tiabendazol 

estimular a esporulação de P. expansum, ou até mesmo aumentar a severidade da ação 

deste patogénio.  

Por outro lado, Morales et al. (2008) referiram que os isolados mais resistentes a 

tiabendazol eram os mais suscetíveis a imazalil, o que se confirmou neste trabalho. 

Não foram encontrados estudos acerca da resistência de Stemphylium spp. patogénico a 

tiabendazol, pois este fungicida não está associado ao controlo deste fungo. No entanto, 

existem referências bibliográficas que relatam, em Itália, o desenvolvimento de resistências 

de Stemphylium vesicarium, em peras, a outros fungicidas, por exemplo de carboximidas 

(Llorente & Montesinos, 2006; Alberoni et al., 2007). 

No entanto, caso o produto tiabendazol deixe de ser utilizado serão necessárias alternativas 

eficazes e economicamente viáveis, e não prejudiciais à saúde humana e ao ambiente. 

Para além do tiabendazol, no controlo destes fungos patogénicos, também tem sido 

utilizado, pela empresa fornecedora das peras, o produto imazalil. De acordo com os 

resultados obtidos, ao contrário do tiabendazol, o imazalil permitiu a inibição do fungo P. 

expansum, assim como dos restantes fungos. Contudo, para B. cinerea a concentração 

mínima inibitória (CMI), mais elevada, obtida nestes ensaios, em ágar de pera, foi de 

10310,0 µg/mL, e caso este resultado se confirme em ensaios in vivo, a concentração de 

imazalil, capaz de inibir B. cinerea é duas vezes superior à concentração recomendada pelo 

fornecedor (ver Quadro 5). Deste modo, para a inibição de B. cinerea são necessárias 

alternativas.  

Se se pretender combinar a ação do fungicida sintético imazalil com a do antagonista A. 

pullulans é necessário que o antagonista não seja inibido pela concentração de imazalil 

necessária para inibir os fungos patogénicos.  

Nos resultados obtidos em caldo de pera, B. cinerea, ao contrário dos restantes fungos 

patogénicos, cresce a concentrações, de imazalil, em que o A. pullulans não tem 

capacidade de crescer. Em meio PDB, o antagonista é inibido a valores inferiores à CMI de 

imazalil para os fungos patogénicos.  
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No entanto, os resultados que melhor se aproximam da realidade são em meio sólido, em 

que se verificou que, quer em ágar de pera, quer em PDA, B. cinerea e Stemphylium sp. 

crescem em concentrações iguais ou superiores à CMI do antagonista. Deste modo, a 

aplicação conjunta de imazalil e de A. pullulans, permitiria a inibição de P. expansum, mas 

não de Stemphylium sp. e de B. cinerea. 

Relativamente ao biopolímero quitosano, em meio líquido verificou-se que, relativamente 

aos fungos filamentosos, A. pullulans tolerava concentrações mais elevadas deste produto, 

sendo inibido a uma concentração de 7500 µg/mL e 0,5% (v/v) de ácido acético, ou superior. 

No entanto, em meio sólido, verificou-se a ausência de inibição, de A. pullulans pelo 

quitosano, incluindo à concentração da solução stock. Desta forma, a utilização conjunta do 

antagonista e do quitosano, seria uma possibilidade a ser confirmada com ensaios in vivo. O 

problema seria, neste caso, o controlo de P. expansum, visto que, tal como A. pullulans, 

este fungo não é inibido pela concentração mais elevada de quitosano, testada. Contudo, 

este problema poderia ser resolvido, recorrendo à utilização do fungicida imazalil, como 

referido anteriormente. 

Torna-se assim importante avaliar, em futuros ensaios, a possibilidade de combinar A. 

pullulans com quitosano, à concentração de uso de 15 g/L em ácido acético a 1% (v/v), e 

imazalil a 644,4 µg/mL, resultado obtido por incorporação do produto em meio sólido de 

pera. 

Para além da resistência, de P. expansum e Stemphylium sp., ao tiabendazol, também se 

verificou resistência de A. pullulans e P. expansum, ao quitosano.  

Relativamente à resistência de P. expansum, em Yu et al. (2012) verificou-se que a ação do 

quitosano, per se, não permitiu a completa proteção, de peras, face à infeção de P. 

expansum, mesmo à mais elevada concentração testada, de 1% (m/v), e também 

denotaram a redução da eficácia do quitosano com o aumento do tempo de incubação. 

Por outro lado, a inibição de crescimento, em meio sólido, de B. cinerea e Stemphylium spp., 

em todas as concentrações testadas de quitosano, pode dever-se a um efeito quelante do 

quitosano, mencionado por alguns autores, como Cuero et al. (1991) como mecanismo de 

ação deste composto, relativamente a metais e nutrientes essenciais, impedindo a sua 

disponibilidade para o crescimento de alguns microrganismos.  

Relativamente aos resultados obtidos na caracterização cinética dos fungos patogénicos e 

do antagonista, verificou-se um crescimento mais rápido em meio ágar de pera e mais lento 

em ágar de água, para todos os microrganismos. Em todos os meios (PDA, GYPA, ágar de 

pera e ágar de água), os patogénios cresceram mais rapidamente que o antagonista A. 

pullulans. Analisando o crescimento nos meios PDA e GYPA, verificou-se um crescimento 

mais rápido do antagonista em meio GYPA e um crescimento mais rápido dos patogénios 

em PDA. 
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3.3. Testes de antagonismo 

A Figura 22 apresenta os resultados dos testes de antagonismo entre A. pullulans e os 

fungos patogénicos, após cinco dias de incubação. No entanto, para P. expansum, ao fim de 

cinco dias ainda não havia aproximação suficiente entre o agente antagonista e o fungo 

patogénico, pelo que se prolongou a incubação até ao 8º dia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando os resultados dos testes de antagonismo, constatou-se que, parece haver 

alguma inibição dos microrganismos em meio PDA, não se confirmando em ágar de pera, 

em que se observou o crescimento do fungo patogénico sobre o antagonista. 

Segundo Nally et al. (2012), o microrganismo antagonista seria selecionado para testes in 

vivo se fosse observada uma zona de inibição de 0,2 a 0,7 cm na co-cultura com o fungo 

patogénico. Nos testes de antagonismo aqui apresentados, as zonas de inibição observadas 

Figura 22: Teste de antagonismo, entre Aureobasidium pullulans e os fungos 

patogénicos Stemphylium sp., Botrytis cinerea, Penicillium expansum, e o 

respetivo controlo, em ágar de pera e PDA. 

Legenda: A-antagonismo com Stemphylium sp.; B-antagonismo com B. cinerea; C-

antagonismo com P. expansum; 1-PDA; 2-controlo em PDA; 3-ágar de pera; 4- controlo 

em ágar de pera.  
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em meio PDA tinham em, média, 0,25 cm com B. cinerea, 0,1 cm com Stemphylium sp. e 

0,35 cm com P. expansum (Figura 22). 

No entanto, como referido por Janisiewicz & Korsten (2002) e Mercier & Ben-Yehoshua 

(2005), a eficácia dum antagonista depende da capacidade deste em colonizar o local de 

infeção primeiro e mais rapidamente que o patogénio. Desta forma, assegura-se uma 

competição do antagonista, por nutrientes e espaço, mais eficiente, e que inibe o processo 

patogénico. 

De acordo com a cinética de crescimento dos microrganismos, em meio PDA bem como em 

ágar de pera, os fungos patogénicos cresceram mais rapidamente que o antagonista A. 

pullulans (3.1.4. e 3.2.3.). Deste modo, pode afirmar-se que, em PDA, se verificou inibição 

do crescimento dos três fungos patogénicos, por parte de A. pullulans, sendo mais evidente 

relativamente a Stemphylium sp. (Figura 22). 

Por outro lado, como referido por Sharma et al. (2009) e Zhang et al. (2010), a atividade 

antagonista parece estar dependente da concentração do antagonista, ou seja, para uma 

concentração maior do antagonista ocorre um aumento do biocontrolo, com consequente 

redução do crescimento dos agentes patogénicos. No caso de Zhang et al. (2010), foi 

demonstrado que, quando a concentração dos antagonistas A. pullulans PL5 e Pseudozyma 

fusiformata AP6 aumentava, a taxa de germinação de esporos do patogénio (Monilinia laxa) 

diminuía. Zhang et al. (2010) também verificaram que, A. pullulans a 108 UFC/mL foi mais 

eficaz no controlo de B. cinerea e de P. expansum, em maçãs. 

Contudo, como anteriormente mencionado, um antagonista ideal é eficaz em concentrações 

reduzidas e, portanto uma concentração de 106 UFC/mL, de A. pullulans, deveria ter sido 

eficaz na inibição dos fungos patogénicos. 

Assim, como a ação do antagonista, per se, muitas das vezes não é suficiente, recorre-se à 

combinação do antagonista com outros antagonistas, ou do antagonista com compostos 

naturais com atividade antimicrobiana, como o cloreto de cálcio (CaCl2) e/ou o quitosano, 

permitindo uma estratégia de controlo biológico multifacetada e, consequentemente, mais 

eficaz. Diversos autores como Tian et al. (2002), Ippolito et al. (2005) e Yu et al. (2012) 

demonstraram que o CaCl2 permite melhorar a atividade antagonista de inúmeros 

microrganismos, como A. pullulans.  
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4. Considerações finais 

Com a elaboração deste trabalho pretendeu-se analisar duas das possíveis alternativas para 

a redução ou substituição dos fungicidas de síntese (imazalil e tiabendazol), no tratamento 

de pera “Rocha”, com vista à redução de perdas pós-colheita: a utilização do antagonista A. 

pullulans e do biocida natural quitosano. 

Em meio sólido, foram utilizados o método de difusão em disco e o método de incorporação 

do produto para avaliar a suscetibilidade dos fungos patogénicos e de A. pullulans, aos 

produtos imazalil, tiabendazol e quitosano. O método de difusão em disco demonstrou não 

ser o mais adequado quando o microrganismo em análise é um fungo filamentoso. 

Na caracterização da cinética de crescimento, do antagonista e dos patogénios, em 

diferentes meios sólidos (PDA, GYPA, ágar de pera e ágar de água), durante sete dias, 

verificou-se um crescimento mais rápido dos fungos patogénicos, bem como do antagonista 

em meio ágar de pera. Em todos os meios testados, os fungos cresceram mais 

rapidamente, comparativamente com o antagonista. Por outro lado, comparando o 

crescimento nos meios PDA e GYPA, o crescimento do antagonista foi mais rápido em 

GYPA, enquanto os fungos cresceram mais rapidamente em PDA.  

Aquando da avaliação da suscetibilidade dos microrganismos aos fungicidas de síntese e ao 

quitosano, verificou-se resistência ao tiabendazol por parte dos isolados de Stemphylium sp. 

e de P. expansum estudados. Neste sentido, nas concentrações habitualmente utilizadas, 

este produto parece não apresentar eficácia no controlo destes dois fungos patogénicos. 

Assim, sugere-se que a aplicação de tiabendazol seja reavaliada, pois apesar de inibir B. 

cinerea, pode estimular a esporulação de P. expansum e agravar a severidade da infeção 

com este patogénio. 

O tipo de meio de cultura utilizado nos testes de suscetibilidade condicionou os resultados 

obtidos. Desta forma, o ágar de pera foi o meio que melhor simulou a realidade pelo que, se 

estes resultados se confirmarem in vivo, a melhor forma de reduzir as perdas de pera, seria 

combinar a ação do antagonista A. pullulans (Blossom ProtectTM) com o quitosano a 15 g/L, 

em ácido acético a 1% (v/v), e com o imazalil, numa concentração de uso inferior à indicada 

pelo fornecedor (5155 µg/mL). Esta estratégia multifacetada permitiria associar a ação de 

diferentes formas de biocontrolo, em concentrações compatíveis com A. pullulans, com o 

intuito de aumentar a eficácia deste antagonista e, por conseguinte, do controlo integrado 

das doenças pós-colheita, causadas pelos agentes patogénicos analisados neste trabalho. 

Mais concretamente, de acordo com os resultados em meio sólido, o fungicida imazalil teria 

uma ação de inibição direcionada especificamente ao P. expansum, e o quitosano aos 

fungos Stemphylium sp. e B. cinerea. 
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Relativamente aos testes de antagonismo, A. pullulans inibiu os fungos patogénicos em 

meio PDA. No entanto, o desempenho de A. pullulans foi reduzido em ágar de pera, pois 

não inibiu os fungos patogénicos. 

Apesar dos progressos realizados ao nível do controlo biológico, ainda são necessários 

diversos estudos, pois existem, ainda, incertezas acerca da sua eficácia e segurança, e do 

seu efeito na qualidade dos frutos, relativamente aos fungicidas de síntese.  

Assim, é importante realizar mais ensaios com este antagonista, de modo a avaliar a sua 

atividade, tanto à temperatura ambiente como à temperatura de refrigeração (0 ± 0,5 °C), 

podendo ainda avaliar-se, por exemplo, o efeito da adição de cloreto de cálcio (CaCl2) na 

eficácia deste antagonista. 

Para além destes ensaios in vitro é fundamental a confirmação dos resultados in vivo, com 

ensaios em pera “Rocha”, armazenada no frio e em atmosfera controlada. Relativamente ao 

efeito da temperatura na eficácia de A. pullulans, efetuou-se um estudo preliminar, durante 

30 dias, em que se verificou que, à temperatura de refrigeração (0 ± 1 °C), o crescimento 

dos fungos, incluindo do antagonista, foi retardado, como seria expectável. Contudo, nestas 

condições, os fungos patogénicos cresceram mais rapidamente que o A. pullulans 

(resultados não apresentados). O efeito dos gases de atmosfera controlada (CO2 e O2), 

relativamente a A. pullulans, foi avaliado por Martínez-Romero et al. (2010), que verificaram 

a ausência de inibição, in vitro e in vivo, de A. pullulans, a diferentes percentagens de CO2 

(0,03; 2 e 4%) e de O2 (21; 4 e 2%), mas à mais elevada concentração de CO2 e à mais 

reduzida de O2, o crescimento da colónia de A. pullulans reduziu cerca de 21% e 27%, 

respetivamente, ao fim de sete dias de incubação. 

Por fim, deveriam ser analisadas as estratégias, mais adequadas, de aplicação do 

antagonista, do quitosano e do imazalil. Uma das vantagens deste antagonista é ser 

indicado para uma aplicação no campo, portanto tolera condições adversas, como radiação 

UV-B, temperaturas extremas e mudanças climáticas. Sugere-se, deste modo, a avaliação 

de aplicações pré-colheita do antagonista, para colonização do fruto, e aplicações pós-

colheita do imazalil e de revestimentos de quitosano. 
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Anexos 

Anexo I – Reta de calibração de Aureobasidium pullulans UFC/mL vs A640 nm 

 

 

 

Anexo II – Resultados estatísticos para cada microrganismo 

 

ANOVA - Teste de Tukey HSD relativamente a Aureobasidium pullulans 

 

ANOVA - Teste de Tukey HSD relativamente a Stemphylium sp. 
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ANOVA - Teste de Tukey HSD relativamente a Botrytis cinerea 

 

ANOVA - Teste de Tukey HSD relativamente a Penicillium expansum 

 

 

Anexo III – Resultados estatísticos para cada meio 

 

Método não paramétrico - Teste de Kruskal-Wallis relativamente ao GYPA 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Método não paramétrico - Teste de Kruskal-Wallis relativamente ao ágar de pera 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA - Teste de Tukey HSD relativamente ao ágar de água 

 

 

ANOVA - Teste de Tukey HSD relativamente ao PDA 
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