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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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AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE E DA ESTOCAGEM DE ESPÉCIES DE
TRICHODERMA APÓS SECAGEM EM SPRAY DRYER
Natalia Lima1, Virna Luiza de Farias1, Gustavo Adolfo Saavedra2
1

Universidade Federal do Ceará, 2Embrapa Agroindústria Tropical, Rua Dra Sara
Mesquita, 2270, Planalto do Pici, CEP 60511-110, Fortaleza -CE, Brasil

A secagem por atomização ou “spray drying” tem sido reportada como eficiente
para secagem de conídios, uma vez que diminui a perda durante o processo de
secagem e melhora a estabilidade do fungo durante seu armazenamento. Nesta
técnica, uma suspensão aquosa ou solução é reduzida a uma névoa, na qual as
partículas têm uma área superficial excessivamente grande. As gotículas
formadas entram em contato com uma corrente de gás aquecido para
instantaneamente se obter um pó. A atomização é a técnica mais comum e
barata para a produção de produtos microencapsulados, sendo a maltodextrina
um dos encapsulantes mais freqüentemente utilizados nesse processo.
Trichoderma spp. têm ganhado profunda aceitação como efetivos agentes de
controle biológico contra vários fitopatógenos. Este trabalho teve como objetivo
avaliar a viabilidade de esporos de T. harzianum LCB 47, T. viride LCB 48, T.
koningii LCB 49, T. polysporum LCB 50 após sua atomização, bem como, a
manutenção desta ao longo de um período de estocagem. Adicionou-se à
suspensão de esporo, matoldextrina como agente encapsulante e conduziu-se a
secagem á temperaturas pré-fixadas de entrada e de saída de 140°C e 55°C,
respectivamente. A vazão de alimentação da suspensão e a aspiração foram
ajustadas de forma a estabelecer a temperatura de saída desejada. Estocou-se
os esporos T. harzianum LCB 47 em estufa BOD a 30oC, depois de submetida
ao processo de secagem, a fim de se avaliar a viabilidade dos esporos no
decorrer de 6 semanas. Determinou-se a umidade e atividade de água (Aw) dos
esporos após o processo de secagem, além de determinarmos o nível de
sobrevivência dos mesmos a partir da análise de viabilidade em placas. Todos
os experimentos foram realizados em duplicata. Os valores de umidade obtidos
para os pós atomizados de todos os isolados ficaram entre 9 e 10%, enquanto
os níveis de sobrevivência entre 92 e 99%. No teste de estocagem do pó de
esporos de T. harzianum LCB47 revelou que após 6 semanas de estocagem
ocorreu perda de 98% da viabilidade dos esporos. Esta perda de viabilidade está
associada ao teor de umidade. Desta forma, conclui-se que ajustes devem ser
feitos no processo de secagem, a fim de reduzir o teor de umidade final.
Palavras-chave: atomização, fungos antagonistas, biocontrole.
Agradecimentos: EMBRAPA, CNPq.
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