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RESUMO

O presente trabalho, conduzido durante o
período de setembro de 2002 a janeiro de 2003,
objetivou estudar a influência do tempo de
desidratação (0, 12 e 24 horas) e armazenamento
(0, 30 e 60 dias) na ocorrência de fungos nas
vagens de algarobeira. Os tratamentos foram 9
distribuídos inteiramente ao acaso, utilizando-se
o esquema fatorial 3x3, com quatro repetições.
Os resultados indicaram que os tempos
apresentaram diferença significativa (p<0,05)
no desenvolvimento de fungos.

SUMMARY

The objective of this work,  carried out from
September, 2002 thru January, 2003, was to
evaluate the influence of dehydration (0, 12 and

24 hours) and storage periods (0, 30 and 60
days) in the occurrence of fungi on mesquite
beans. The experimental design was a  completely
randomized with four replications in outline fac-
torial 3x3. The used dehydration and storage
periods caused significant difference (p<0.05)
on fungi development in this studied material.

INTRODUÇÃO

No Brasil, as informações a respeito
da microbiota fúngica dos principais
cereais e grãos armazenados bem
como de seus derivados estão restritas
a trabalhos realizados a partir da déca-
da de 70. Os fungos mais freqüentes
em milho, trigo e cevada, segundo re-
latos de Salgado e Carvalho (1980),
são F. moniliforme e F. graminearum.
Ainda Lillehoj e Tuber (1989),
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de mestrado do primeiro autor.
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estudando a microbiota de amostras de
milho procedente de oito países, inclu-
sive o Brasil, constataram que as
espécies do gênero Fusarium predomi-
navam em 92 p.100 das amostras.

A algarobeira [Prosopis juliflora
(SW) D.C.] é uma espécie legumino-
sa, não oleaginosa, espinhosa, de copa
grande, perenefoliar e semi-perene-
foliar, com sistema radicular profundo
e lateral. Em regiões secas, dependendo
do tipo de solo, cresce até uma altura
de 10 metros, produz frutos medindo
até 20 centímetros de comprimento e
possui flores altamente melíferas
(Muthana, 1985).  Quanto à produção
de vagens, varia de 2 a 8 t/ha/ano,
sendo freqüente a produção de 2 a 3 t/
ha/ano para as zonas de sequeiro
(Azevedo, 1982).

Esta planta, bastante usada na
alimentação animal nas regiões semi-
áridas do nordeste brasileiro -princi-
palmente em sistemas agropastoris de
pequeno porte como os caracterizados
como agro-familiares-, além de
apresentar um bom teor protéico, suas
vagens, ricas também em carboidratos,
quando mal desidratadas e indevi-
damente armazenadas, proporcionam
grande desenvolvimento da microflora
epífita indesejável. Dentre este grupo
de microrganismos, alguns fungos são
potencialmente produtores de micoto-
xinas, tais como as aflatoxinas, causa-
doras de graves doenças em animais e
humanos.

Sendo assim, objetivou-se com este
estudo, avaliar os efeitos de diferentes
tempos de desidratação e armazena-
gem na ocorrência de fungos em
vagens de algarobeiras para propor-
cionar um menor desenvolvimento
desta microbiota fúngica.

MATERIAL E MÉTODOS

As vagens da algarobeira foram
coletadas em Palmeira dos Índios,
Alagoas, Brasil. O experimento foi
conduzido no Laboratório de Fitopa-
tologia e Fitossanidade, Universidade
Federal de Alagoas-UFAL. O período
experimental foi de setembro de 2002
a janeiro de 2003. O delineamento foi
inteiramente casualizado em esquema
fatorial 3x3, no qual estudou-se três
tempos de desidratação das vagens
(vagens expostas à sombra por 24
horas; vagens expostas ao sol por 12
horas e vagens expostas ao sol por 24
horas) e três tempos de armazenamento
(0, 30 e 60 dias), com quatro repetições,
totalizando 36 parcelas. A parcela ex-
perimental constou de 25 vagens acon-
dicionadas em sacos de papel.

Para isolamento dos fungos, frag-
mentos e sementes do material foram
colocados em placas de Petri com
papel de filtro umedecido após
desinfestação com álcool a 70 p.100 p/
v e solução de hipoclorito de sódio a 1,5
p.100 v/v de cloro ativo. Cada semente
e fragmento representaram uma vagem
amostrada de algarobeira. As placas
foram fechadas com filme plástico,
identificadas e incubadas sob luz fluo-
rescente contínua e a temperaturas de
25-28°C, durante quatro a sete dias.

Os microorganismos foram identi-
ficados através das características
culturais e morfológicas. As caracte-
rísticas culturais das colônias foram
descritas após o cultivo dos isolados
em meio BDA e incubação por 7 dias.
Os fungos foram identificados com
base nas chaves de Barnett e Hunter
(1987).

A análise estatística foi constituída
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de análise de variância pelo teste F e
pelo teste de Tukey para as compa-
rações das médias (p<0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com relação aos percentuais médios
de ocorrência dos fungos nas sementes
em relação às desidratações aplica-
das, observa-se que A. flavus ,
Alternaria  spp.,  A. ochraceus,
Ceratocystes sp., Cercospora spp.,
M. racemosus ,  P. italicum  e T.
harzianum não apresentaram dife-
renças (p≥0,05). Ao passo que para os
fungos B. ricini e Phoma sp.  (p<0,05)
e T. vermiculatus, A. niger e B. ricini
(p<0,01) as diferenças foram signifi-
cativas (tabela I).

Observa-se ainda que para Alter-
naria spp., A. flavus, A. ochraceus,

Ceratocystes sp., M. racemosus e P.
itallicum, os percentuais médios da
ocorrência em relação ao armaze-
namento aplicado foram significativos,
enquanto que Cercospora spp. não
apresentou diferença significativa, e
A. niger, B. ricini, Phoma sp., T. har-
zianum e T. vermiculatus apresentaram
diferenças altamente significativas.

Na tabela II, em relação aos
percentuais médios de ocorrência no
exocarpo das vagens dentro dos níveis
do fator desidratação, observa-se que
Alternaria spp., A. flavus, A. niger,
Cercospora spp., Phoma sp. e T.
harzianum não apresentaram dife-
renças significativas. Ao passo que
para B. ricini e T. vermiculatus as
diferenças foram altamente significa-
tivas. Observa-se ainda que para
Alternaria spp., A. flavus, e Cercos-
pora spp. a ocorrência dentro dos ní-

Tabela I. Valores percentuais médios obtidos para a ocorrência de fungos em sementes das
vagens de algaroba. (Average percentual values obtained for fungi occurrence on seeds from
algarroba pods).

Al Af An Ao Ce Mr Pi Ph Th Tv

Desidratação (D)
0 7,00a 8,00a 10,0b 3,00a 2,00a 0,00a 8,00a 2,00a 25,0a 3,00b

12 5,00a 8,00a 13,0b 0,00a 2,00a 2,00a 2,00a 10,0a 23,0a 17,0a

24 0,00a 8,00a 27,0a 7,00a 2,00a 8,00a 3,00a 3,00a 22,0a 0,00b

Armazenamento(A)
0 12,0a 7,00ab 37,0a 0,00b 0,00a 0,00a 0,00b 0,00b 0,00b 0,00b

30 0,00b 17,0a 13,0b 0,00b 5,00a 10,0a 13,0a 15,0a 0,00b 20,0a

60 0,00b 2,00b 0,00c 10,0a 0,00a 0,00a 0,00b 0,00a 7,00a 0,00b

D x A ns ns ** ns ns ns ns * ns **

Letras iguais nas colunas indicam médias estatisticamente semelhantes pelo teste de Tukey (p<0,05).
*p<0,05; **p<0,01 e ns: não significativo. Al: Alternaria spp.; Af: Aspergillus flavus; An: Aspergillus
niger; Ao: Aspergillus ochraceus; Ce: Cercospora spp.; Mr: Mucor racemosus; Pi: Penicillium italicum;
Ph: Phoma sp.; Th: Trichoderma harzianum; Tv: Talaromyces vermiculatus.
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veis do fator armazenamento não apre-
sentaram diferença, e A. niger, B. ri-
cini, Phoma sp. T. harzianum e T.

vermiculatus apresentaram diferença
altamente significativa (p<0,01) (tabela
II).
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Tabela II. Valores médios percentuais obtidos na avaliação da ocorrência de fungos no
exocarpo das vagens da algaroba. (Average percentual values of fungi occurrence on exocarp of
algarroba pods).

Al Af An Br Ce Pa Ph Th Tv
Desidratação (D)

0 2,00a 0,00a 23,0a 2,00b 0,00a 0,00a 15,0a 32,0a 10,0a

12 2,00a 5,00a 27,0a 3,00b 2,00a 3,00a 13,0a 33,0a 0,00b

24 0,00a 3,00a 25,0a 17,0a 0,00a 8,00a 10,0a 32,0b 2,00b

Armazenamento (A)
0 3,00a 0,00a 67,0a 22,0a 0,00a 0,00b 0,00b 0,00b 0,00b

30 0,00a 8,00a 8,00b 0,00b 2,00a 12,0a 38,0a 0,00b 12,0a

60 0,00a 0,00a 0,00b 0,00b 0,00a 0,00b 0,00b 97,0a 0,00b

D x A ns ns ns ** ns ns ns ns **

Letras iguais nas colunas indicam médias estatisticamente semelhantes pelo teste de Tukey (p<0,05).
*p<0,05; **p<0,01 e ns: não significativo. Al: Alternaria spp.; Af: Aspergillus flavus; An: Aspergillus
niger; Ao: Aspergillus ochraceus; Ce: Cercospora spp.; Mr: Mucor racemosus; Pi: Penicillium italicum;
Ph: Phoma sp.; Th: Trichoderma harzianum; Tv: Talaromyces vermiculatus.


