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Apresentação
A Iniciação Cientifica é uma modalidade de formação técnico-científica que
permite introduzir os estudantes de graduação em atividades de pesquisa, na
perspectiva de formar os cientistas do futuro.
Durante os Encontros de Iniciação Científica, os estagiários têm a oportunidade
de apresentar seus trabalhos de forma oral e discutir os resultados e
experiências alcançados, como fruto de dedicação, com a comunidade
acadêmica.
Neste cenário, a Embrapa Agroindústria Tropical como instituição responsável
pela formação de cientistas do futuro promoveu o VII Encontro de Iniciação
Científica da Embrapa, nos dias 02 e 03 de julho de 2009. O Encontro teve 46
trabalhos inscritos contemplando as áreas de Ciência e Tecnologia de
Alimentos, Socioeconomia, Gestão e Engenharia Ambiental, Proteção de
Plantas, Fisiologia e Tecnologia Pós-Colheita e Melhoramento, Biologia
Molecular e Vegetal.
É com muita satisfação que apresentamos os resumos do VII Encontro de
Iniciação Científica da Embrapa Agroindústria Tropical, resultado de esforços
dos estudantes, Comunidade Embrapiana, órgãos de fomento e colaboradores.

Vitor Hugo de Oliveira
Chefe-Geral da Embrapa Agroindústria Tropical
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EFICIÊNCIA DE BIOFUNGICIDAS NO CONTROLE DE DOENÇAS FÚNGICAS
EM MELÃO
Ariadne de Mendonça Gonzaga1, George Harison Martins Castro1, Andréia
Hansen Oster2, Francisco Marto Pinto Viana 2
1

Universidade Federal do Ceará; 2Embrapa Agroindústria Tropical, CP 3761,
60511-110, Fortaleza, CE, Brasil. E-mail: andreia@cnpat.embrapa.br

A redução das perdas na cadeia produtiva do melão, principalmente aquelas
relacionadas às doenças, representa um constante desafio. Assim, várias formas
de controle têm sido adotadas. O método mais utilizado para o controle de
doenças em melão é o da aplicação de produtos químicos. Porém, devido ás
grandes restrições ao uso de fungicidas sintéticos (agrotóxicos), os métodos de
controle biológico têm-se configurado em alternativas promissoras. O objetivo
deste trabalho foi avaliar a eficiência de dois biofungicidas (Bacillus subtillis e
Bacillus pumilus) para o controle das doenças fúngicas na cultura do melão
amarelo ‘Gold Mine’, bem como o efeito destes produtos na qualidade pós-colheita
dos frutos. O experimento foi instalado no Campo Experimental de Pacajus da
Embrapa Agroindústria Tropical e os tratamentos consistiram da testemunha (sem
aplicação de produto), da aplicação foliar de dois biofungicidas (B. subtillis e B.
pumilus) nas doses de 2,5 mLL-1, 5 mLL-1 e 7,5 mLL-1, e da aplicação de três
fungicidas comerciais recomendados para o controle de doenças em melão,
sendo tiofanato-metílico + clorotalonil, metalaxyl + mancozeb e oxicloreto de cobre
nas concentrações de 2 gL-1, 3 gL-1 e 3 gL-1, respectivamente. A variável analisada
no campo foi a severidade de doenças nas plantas de melão, conforme escala: 0 ausência de sintomas; 1 - 0 a 10%; 2 - 11a 25%; 3 - 26 a 50%; 4 - acima de 50%.
Para as análises pós-colheita, as variáveis analisadas foram peso médio de frutos,
firmeza de polpa, acidez titulável e sólidos solúveis. A aplicação dos biofungicidas
em diferentes concentrações reduziu a severidade de míldio em relação à
testemunha. A aplicação do biofungicida a base de B. subtillis (5 mLL-1) não diferiu
estatisticamente do efeito dos fungicidas comercialmente utilizados na cultura do
melão (tiofanato-metílico + clorotalonil e oxicloreto de cobre). Os parâmetros
analisados para qualidade pós-colheita dos frutos de melão ‘Gold Mine’,
armazenados por até 30 dias sob refrigeração, não foram influenciados pelos
tratamentos.
Palavras-chave: Bacillus subtillis, Bacillus pumilus, ‘Gold Mine’.
Agradecimentos: CNPq, BNB.
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