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 INTRODUÇÃO 

o Figo ‘Roxo de Valinhos’: apresenta alta perecibilidade, sendo necessário o uso de tecnologias 

apropriadas para sua conservação. 

o Irradiação UV-C: método físico que auxilia na manutenção pós colheita, não deixa resíduo e 

não apresenta restrição legal. 

o Principais doenças pós-colheita são causadas por Alternaria alternata, Lasiodiplodia theobromae 

e Rhizopus stolonifer. 

o Necessário estudo de alternativas para desinfecção de frutas, visando a qualidade do 

produto e saúde do consumidor.  
 

OBJETIVOS 

                                  Investigar a sensibilidade dos fungos Alternaria alternata, Lasiodiplodia 

theobromae e Rhizopus stolonifer à mesma radiação e avaliar a influência da absorção de radiação 

UV-C pelo meio de cultura.  
 

                               Avaliar o efeito da radiação UV-C na desinfecção de figo ‘Roxo de Valinhos’, 

bem como investigar o efeito da aplicação curativa e preventiva para verificar o efeito do 

tratamento no desenvolvimento fúngico.  

 

Ensaios 
in-vitro 

Ensaios 
in-vivo 

MATERIAL E MÉTODOS 
Ensaios 
in-vitro 

1. Fungos 

Ensaios 
in-vivo 

Medidas de Diâmetro e 
Área Total, Produção de 

esporos, Massa de micélio 
seco. Teste de Tukey 

(p<0,05) SAS 9.2 

5. Avaliação dos 

Tratamentos e 

Análise dos 

Resultados 

Alt. com 10 dias de 
crescimento, Lasio. com 
15 e Rhiz. com 5 dias. 

2. Fungos 

Colônias em água, 

filtrar e diluir até 

densidade de 105 

conídios/mL 

3. Suspensão 

de Esporos 

RESULTADOS E DISCUSSÃO CONCLUSÃO 

o  É possível irradiar figos e obter boa resposta de inibição de crescimento dos 
fungos, sem afetar sua aparência.  

o Concluiu-se que aplicação da radiação UV-C aliada ao armazenamento 
realizado a menores temperaturas, torna a tecnologia utilizada mais eficiente.  

AGRADECIMENTO 

Discos de micélios 

inoculados de duas 

maneiras: (1) No centro de 

placas de petri com meio 

BDA e (2) no centro de 

placas de petri contendo 

somente papel celofane. 

2. Inoculação 

 Energias de irradiação 

de 0,00;  2,64; 4,00; 8,00 e 

16,00 kJ/m².  

Os fungos inoculados no 

papel celofane foram 

transferidos para BDA. 

3. Aplicação da 

Radiação UV-C 

Dez figos 
uniformes por 

tratamento. 

1. Figos 

Curativo: (1) 

inoculação da 

solução de conídios 

(2) aplicação da rad 

UV-C. Preventivo: 

vice-versa. 

4. Testes 

Curativos e 

Preventivos 10ºC e 20ºC 

por dez dias. Região equatorial, 

ferimento depositando 

10µL da suspensão. 

Aplicação de níveis de 

radiação de 0,00; 0,70; 

1,72; 2,64 kJ/m² 

5. Inoculação nas 

Frutas e Aplicação 

da Radiação UV-C  

6. Armazenamento 

10ºC e 20ºC 

por sete dias. 

6. Armazenamento 

Aparência (escala 
0 a 10) 

Desenvolvimento 
de Podridão 

7. Avaliação dos 

Tratamentos 

Ensaios 
in-vitro 
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Figura 1: Crescimento de Alternaria alternata à  
                 a) 10°C e (b) 20°C  
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Figura 2: Crescimento de Lasiodiplodia theobromae à  
                 (a) 10°C e (b) 20°C  

Tabela 1: Produção de Esporos 

de Alternaria alternata 

Energia de 

rad          

(kJ.m-2) 

N° total de conídeos 

x 105 

10°C 20°C 

0,00 0,11 a 1,56 a 

2,64 0,13 a 0,67 a 

4,00 0,07 a 1,13 a 

8,00 0,00 a 1,44 a 

16,00 0,06 a 1,13 a 

Tabela 2: Produção de esporos 
de Lasiodiplodia theobromae 

Energia 

de rad       

  (kJ.m-2) 

N° total de esporos x 

105 

10°C 20°C 

0,00 0,00 a 0,00 a 

2,64 0,00 a 0,05 a 

4,00 0,00 a 0,00 a  

8,00 0,00 a 0,05 a 

16,00 0,00 a 0,00 a 
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Tabela 3: Produção de esp 
de Rhizopus stolonifer 

Energia 

de rad      

   (kJ.m-2) 

N° total de 

conídeos x 105 

10°C 20°C 

0,00 4,41 a 13,92 a 

2,64 2,31 a 18,42 a 

4,00 3,08 a 18,67 a 

8,00 0,29 a 12,94 a 

16,00 2,69 a 13,38 a 

Figura 2: Crescimento de  
Rhizopus stolonifer* à 10°C 

Desenvolvimento de Podridão 

o Para Lasiodiplodia theobromae a aplicação da radiação UV-C foi eficiente 

para ambas as temperaturas, com menor ocorrência em todos os valores 

de energias de radiação, porém, aumentando a severidade a 20°C.  

o Para Rhizopus stolonifer a 10°C os tratamentos não apresentaram 

diferença, e a 20°C os tratamentos apresentaram maior ocorrência 

conforme o aumento dos valores de energias de radiação.  

o Para Alternaria alternata, pode-se observar que a 10°C as energias de 

radiação de 0,70 e 2,64 kJ.m-2apresentaram-se mais eficientes com uma 

maior redução na ocorrência, porém, para 20°C verifica-se que não houve 

diferença entre os tratamentos em relação a severidade.  

Ensaios 
in-vivo 

Aparência 
o O amadurecimento e o 

murchamento aumentam com 
o tempo e não há variações 
significativas com a aplicação 
da UV-C. 

o Os danos aumentam em 
maiores doses pois a aplicação 
da radiação UV-C provoca 
manchas na casca dos figos. 

o A podridão apresentou 
variação de acordo com os 
tratamentos.  

o Comparando a inoculação em papel celofane e em BDA não houve diferença estatística significativa 
ao final do período de incubação e, portanto, a absorção da radiação UV-C pelo meio pode ser 
desprezada. 

o Observou-se que nem sempre a maior energia de radiação representa a maior inibição do crescimento. 
 
* Rhizopus stolonifer incubado a 20°C apresentou um crescimento muito rápido ocupando a placa inteira (9 cm) no segundo 
dia de avaliação.  


