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INTRODUÇÃO

O morango é um fruto altamente suscetível a podridões que causam consideráveis danos na pós-colheita, devido aos altos teores de umidade, açúcares e ácidos. Assim, a vida pós-colheita desse fruto é limitada, devido à rápida deterioração causada pela senescência e a proliferação de fungos [2]. Para minimizar os danos causados por podridões, têm-se utilizado como principal medida de controle, o uso de fungicidas químicos.
Diante da preocupação dos consumidores com os resíduos agroquímicos nos frutos, tem-se estudado tratamentos alternativos para o controle de doenças na pós-colheita.
O presente trabalho tem como objetivo estudar o efeito de tratamentos alternativos no controle de podridões, causadas por Botrytis cinerea, em morangos ‘Camarosa’ armazenados sob ambiente refrigerado.


MATERIAL E MÉTODOS

	O experimento foi realizado nos Laboratórios de Pós-colheita e Tecnologia de Alimentos da Embrapa Clima Temperado, Pelotas-RS. Após seleção, com exceção do tratamento testemunha, os frutos foram inoculados artificialmente com solução contendo conídios de Botrytis cinerea, na concentração de 2 x 105 conídios/mL, obtidos de frutos apodrecidos. 
	Foram realizados os seguintes tratamentos: T1- testemunha; T2- testemunha inoculada com Botrytis cinerea; T3- T2 + exposição à luz ultravioleta C (UV-C) durante 6 minutos; T4- T2 + exposição à luz germicida (sem especificações técnicas) durante 6 minutos; T5- T2 + bicarbonato de sódio; T6- T2 + ácido bórico a 3%; T7- T2 + luz UV-C e luz germicida durante 6 minutos. Para emissão da radiação ultravioleta-C (UV-C), utilizou-se lâmpadas tubulares com baixa pressão de vapor de mercúrio, as quais emitem radiação ultravioleta monocromática de aproximadamente 254 nm. As lâmpadas em número de dois, com comprimento de 40 cm e diâmetro de 2,5 cm, ficaram acopladas em uma capela de madeira revestida interiormente com papel alumínio. Para a emissão da luz germicida, utilizou-se lâmpada “sem especificações técnicas do fabricante”, emitente de radiação infravermelha utilizada para desinfestação de fungos em lentes de câmeras fotográficas, a qual também é acoplada em uma capela de madeira revestida interiormente com papel alumínio. Os frutos, para receberem o tratamento com luz UV-C e luz germicida durante 06 minutos de exposição, foram colocados dentro de uma bandeja plástica e posteriormente levada para a capela, onde ficaram distanciados (superfície de exposição) a 10 cm das lâmpadas. Após, foram movidos de forma que, em um mesmo período de tempo, os quatros locais inoculados com conídios estivessem expostos à ação da luz. Nos tratamentos com bicarbonato de sódio e ácido bórico, os morangos foram imersos em soluções com concentrações de 3% dos respectivos produtos.
	Após seis dias de armazenamento refrigerado (0,5ºC e 90% de UR) mais um dia em ambiente (22ºC e 75% de UR), foram avaliadas as seguintes variáveis: a) perda de peso, sendo os resultados expressos em percentagem (%); b) sólidos solúveis totais (SST), expresso em grau Brix; c) ácidez titulável (AT), em percentagem de ácido cítrico; d) relação SST/AT e; f) frutos sadios, sendo os resultados expressos em percentagem (%).
	O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com 4 repetições de 25 frutos por tratamento. Para verificar o efeito dos tratamentos, nas variáveis avaliadas, nas diferentes épocas, utilizou-se análise da variância, sendo as médias comparadas estatisticamente pelo teste de Diferenças Mínimas Significativas (DMS), com probabilidade de erro experimental de 5% (p  0,05). Os dados percentuais originais foram transformados em arco seno da raiz quadrada de x/100.


3. 	RESULTADOS E DISCUSSÃO

	A percentagem de perda de peso de morangos ‘Camarosa’ variou significativamente em função dos tratamentos. Verificou-se que os tratamentos T5 (T2 + bicarbonato de sódio) e T6 (T2 + ácido bórico a 3%) proporcionaram maior desidratação dos frutos (8,15 e 8,18%, respectivamente). Pressupõe-se que a imersão dos frutos em soluções aquosas pode comprometer a integridade dos tecidos de proteção dos mesmos, causando maior perda de água (Tabela 1). Utilizando-se luz UV-C, tratamento térmico e thiabendazole para controlar podridões em tangerinas, verificou-se que a perda de peso foi significativamente superior nos frutos tratados com solução de thiabendazole [1].
	O teor de sólidos solúveis totais dos morangos não variou significativamente em função dos diferentes tratamentos (Tabela 1).
	Quanto à acidez titulável, teve variação significativa entre os tratamentos, sendo que os frutos tratados somente com luz germicida (T4) e luz germicida + luz UV-C (T7) apresentaram maior acidez (Tabela 1).
	A relação SST/AT variou em função dos tratamentos, no qual, o T7 (T2 + luz germicida + luz UV-C) proporcionou menor relação SST/AT (7,81), não diferindo do T6 (T2 + ácido bórico a 3%) (9,19) (Tabela 1). Ao contrário, em estudos com morangos ‘Camarosa’ com luz germicida, aos quatro dias de armazenamento, verificou-se maior relação SST/AT (Tabela 1).
	O uso de luz UV-C, tratamento térmico e thiabendazole para controlar podridões em tangerinas ‘Havana’, nos diferentes tratamentos, não apresentaram influência significativa sobre os parâmetros de maturação (SST, AT e relação SST/AT) [1].
	Na variável frutos sadios, teve variação significativa entre os tratamentos. Os tratamentos T6 (T2 + ácido bórico a 3%) e T7 (T2 + luz germicida + luz UV-C) proporcionaram melhor percentagem de frutos sadios, 99,75 e 99,49 (respectivamente), porém não diferindo do T3- (T2 + luz UV-C) e T4 (T2 + luz germicida). Verificou-se redução do desenvolvimento de fungos em morangos com o uso de luz UV-C [3]. Em outros estudos, observou-se eficiência da luz UV-C no controle de podridões pós-colheita de morangos ‘Oso Grande’ armazenados por um período de 10 dias e, também, o controle, em até 91%, de podridões de morangos ‘Oso Grande’ com o uso de luz germicida. Utilizando luz ultravioleta-C (254 nm), no controle da podridão parda de pêssegos, observou-se controle de 45% dos frutos tratados [5]. A utilização de doses de luz ultravioleta-C entre 0,84 e 40 kj/m2 com finalidade de avaliar o efeito no controle natural (sem inoculação de esporos) da podridão parda em pêssegos ‘Loring’ e ‘Elberta’, armazenados a 12ºC durante 10 dias, e também o efeito no controle artificial (inoculação artificial) destas duas cultivares, porém durante 8 dias  de armazenamento  a 12ºC, observou-se que a dose de 20 kj/m2 foi a mais eficiente no controle da podridão parda em ambas as situações, pois que, no controle natural, os pêssegos ‘Loring’ e ‘Elberta’ apresentaram 12% e 1% de incidência de podridão, respectivamente e, no controle artificial, os frutos da cv. Elberta apresentaram 58% de incidência da doença [4].


Tabela 1: Variáveis avaliadas de morangos ‘Camarosa’, armazenados durante seis dias de armazenamento refrigerado (0,5ºC e 90% de UR) mais um dia em ambiente (22ºC e 75% de UR). Embrapa Clima Temperado, Pelotas / RS, 2004


Tratamentos
Variáveis avaliadas

SST
(ºBrix)
AT (% de ac. cítrico)
SST/ATT
Perda peso (%)
Frutos sadios (%)
T1- Testemunha
8,70 a
0,83 c
10,76 a
4,99 b
91,15 cd
T2- Test. inoculada
8,80 a
0,82 c
10,67 a
4,83 b
88,15 d
T3- T2+Luz UV-C
8,45 a
0,89 bc
10,06 a
5,05 b
97,74 ab
T4-T2+Germicida
9,25 a
0,98 a
 9,50 a
5,42 b
98,52 ab
T5- T2+Bic.sódio
8,60 a
0,86 bc
 9,39 a
8,15 a
93,35 cd
T6- T2+Ac. Bórico
8,20 a
0,90 bc
   9,19 ab
8,18 a
99,75 a
T7-T2+UV-C Germ.
8,20 a
1,07 a
 7,81 b
5,34 b
99,49 a
CV (%)
 6,93
8,92
   10,53
   5,28
  7,28
Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem entre si, pelo teste de DMS (p<0,05).
OBS: Tratamentos diferentes de épocas de avaliações, ou seja, interação tratamento x época significativa na análise da variância. 


4. CONCLUSÕES

	Os tratamentos físicos (luz UV-C e luz germicida) são eficientes no controle de podridões.
	Apesar do tratamento com ácido bórico proporcionar bom controle de podridões causadas por Botrytis cinerea em morangos ‘Camarosa’ armazenados durante seis dias sob refrigeração, não é recomendado, pois causa desidratação excessiva nos frutos.
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