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Resumo

As doencas de pós-colheita causadas por fungos reduzem drasticamente o periodo de armazenamento e
comercializacao de pomoideas. No caso da pêra ‘Rocha’, as podridoes azul e cinzenta causadas por Penicillium

expansum e Botrytis cinerea, respectivamente, merecem especial atencao devido a elevada frequencia e grau de
incidencia (Anexo 4). A aplicacao de fungicidas sinteticos tem sido a estrategia tradicionalmente utilizada para
controlo das podridoes dos frutos na pos-colheita. No entanto, a crescente preocupacao com as consequencias ao
nivel da saude publica e poluicao ambiental que podem advir da utilizacao excessiva de quimicos, torna tanto
necessario como urgente uma mudanca de atitude no sentido de incrementar a utilizacao de compostos de
vertente ecologica. Por outro lado, nos ultimos dez anos, tem-se assistido ao aumento continuo da producao de
pera ‘Rocha’, o que demonstra que se trata de uma cultura agricola da maior relevancia economica para Portugal.
Actualmente, o volume de pera exportada representa aproximadamente 50% da producao nacional total (171.248
t em 2010, dados da Associacao Nacional de Produtores de Pera Rocha). No entanto, as legislacoes de varios
paises europeus e asiaticos, cada vez mais restritivas e rigorosas no que respeita a homologacao de certos
fungicidas e aos residuos minimos tolerados, incrementam consideravelmente as dificuldades para exportar frutas
para esses paises. Neste contexto, e imperativo encontrar alternativas ao uso dos pesticidas de sintese para
salvaguarda da saude humana, da preservacao ambiental e valorizacao economica da fileira fruticola. Nos ultimos
anos, tem sido estudadas diversas abordagens biologicas para controlo das patogenias em frutos. Uma das mais
promissoras consiste na utilizacao de microrganismos antagonistas dos fungos patogenicos em substituicao dos
tratamentos quimicos. A capacidade de A. pullulans para reduzir a podridao azul em pera Rocha, foi anteriormente
estudada pelo nosso grupo. Observaram-se diferencas significativas em peras tratadas com o antagonista antes
da colonizacao por P. Expansum (Figura 1). A. pullulans reduziu consideravelmente a degradacao de peras durante
o armazenamento a uma temperatura de 20 oC (1), indicando que este antagonista podera ser uma eficaz e
inocua alternativa para o controlo de doencas pos-colheita em pera ‘Rocha’. Deste modo, o estudo dos
mecanismos envolvidos no efeito antagonista do A. pullulans, incluindo a capacidade de induzir uma resposta
bioquimica defensiva por parte do hospedeiro, e essencial para elucidar as bases desta actividade de bio-controlo.
A compreensao dos complexos mecanismos de interaccao entre hospedeiro, patogeneo e antagonista tendera a
aumentar a eficacia do controlo biologico, tanto em tratamentos pre como em pos-colheita. Ao mesmo tempo,
este conhecimento cientifico representara um ponto-chave para se atingirem elevadas eficacia e resultados
positivos na obtencao de formulacoes comerciais do antagonista, facilitando assim a sua aprovacao oficial.
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