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Introdução

O Brasil é o maior produtor mundial de mamão      
Carica papaya), com uma área de 36.244 ha e produção 
anual de 1.714.594 ton, mas apenas 1,2% da produção 
é destinada a exportação. Apesar da elevada produção 
de frutas tropicais, no Brasil ocorre grande volume de 
perdas que correspondem a cerca de 30% do total 
produzido sendo as doenças de pós-colheita uma das 
principais causas [1]. O mamão apresenta um padrão 
respiratório do tipo climatérico, cuja maturação 
continua depois da colheita, estando predisposto a um 
grande número de doenças que se manifestam somente 
na pós-colheita, apesar das infecções ocorrerem na pré-
colheita [2,3,4].

   Este trabalho teve como objetivo analisar o 
impacto das doenças fúngicas nas perdas de pós-
colheita do mamoeiro na fase de comercialização, e 
também avaliar a influencia da temperatura na 
incidência de doença de pós- colheita e do binômio 
temperatura- umidade relativa na severidade da 
podridão causada pela Lasiodiplodia theobromae .

Material e métodos

A. Impacto das doenças fúngicas de pós-colheita nas 
perdas de frutos de mamão durante a fase de 
comercialização

Quatro supermercados localizados na cidade de 
Recife foram analisados quanto ao impacto das doenças 
fúngicas de pós-colheita nas perdas de frutos de mamão 
da cultivares Formosa e Sunrise solo. Em cada 
estabelecimento foram coletados ao acaso 20 Kg de 
frutos de mamão inviáveis para a comercialização, 
depois de ser expostos para a venda. Foram realizadas 
quatro amostragens em cada estabelecimento com 
intervalos de 21 dias. Os frutos com sintomas de 
doenças foram analisados pelas técnicas de raspagem, 
montagem de lâminas e visualização de estruturas 
fúngicas em microscópio ótico, sendo posteriormente 
efetuado o isolamento dos patógenos de acordo com
Menezes & Silva-Hanlin [5]. Para a avaliação da
patogenicidade dos isolados, frutos maduros e sadios 
de mamão foram lavados com sabão e água corrente e 
desinfestados. Depois foram selecionadas duas áreas 
em cada fruto, efetuando-se ferimentos com 
aproximadamente 3 mm de profundidade com ajuda de 

bisturi flambado. Em cada área foi depositado 1 disco 
(6mm) de meio de cultura batata-dextrose-ágar (BDA), 
contendo a estrutura do fungo com oito dias de 
crescimento. Os frutos inoculados foram colocados câmara 
úmida que possibilitava a manutenção da umidade relativa 
elevada (≥90%). A incubação foi efetuada a temperatura de 
25° C sob alternância luminosa (12 horas de claro/ 12 horas 
de escuro), em incubadoras do tipo BOD. O aparecimento 
de sintomas foi verificado diariamente e efetuado o 
reisolamento dos patógenos. A identificação do fungo foi 
baseada nas observações macro e micro morfológicas das 
culturas [6]. (Rossman et al., 1987). A porcentagem do 
peso dos frutos com sintomas das respectivas doenças e/ou 
dos quais cada fungo foi isolado com relação ao peso total 
do descarte constituiu a base para as analises das causas das 
perdas.

B Influencia da temperatura de incubação de frutos de 
mamão na expressão de doenças pós- colheita

Os Frutos de mamão (cv. Sunrise solo) com aspecto 
sadio, oriundos de uma área de produção e em estado 
apropriado, foram colocados em câmara úmida e incubados 
a temperatura de 5, 15 e 30° C sob alternância luminosa (12 
horas de claro/ 12 horas de escuro), em incubadoras tipo 
BOD. O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado com quatro repetições, onde cada repetição 
consistia de 40 frutos. A avaliação foi efetuada 96 horas 
após os frutos terem sido incubados, pela analise dos frutos 
com sintomas de doenças, utilizando as técnicas de 
raspagem, montagem de laminas e visualização de 
estruturas fúngicas no microscópio ótico com posterior 
isolamento dos patógenos. A incidência das doenças foi 
determinada pela porcentagem de frutos de mamão com 
presença de infecções em relação ao total de frutos 
avaliados temperatura. Para as analises, os dados foram 
transformados em (X)1/2 e feitas as analises de variância 
seguidas pelo teste de separação de medias de Duncan (P = 
0,05) com ajuda do programa SAEG 9.0.

C. Influencia das condições de incubação dos frutos de 
mamão na severidade da podridão causada por
Lasiodiplodia theobromae

Foi utilizado um isolado de L. theobromae, causador de 
podridão em frutos de mamão. A partir de culturas com 25 



dias de crescimento em meio BDA, incubados a 25°C, 
sob alternância luminosa (12 horas de claro/ 12 horas 
de escuro), foram preparados suspensões de esporos. 
Frutos sadios de mamão (cv. Sunrise Solo), em 
condições apropriadas para comercialização, foram 
desinfestados e aclimatados às temperaturas de 5, 10, 
15, 20, 25, 26, 27, 28, 29 e 30°C, durante 5 horas em 
incubadoras tipo BOD. Posteriormente, cada fruto foi 
marcado em dois pontos na região lateral e efetuados 
oito ferimentos de aproximadamente 3 mm de
profundidade, com auxilio de alfinetes. Nas áreas 
feridas foi depositado 0,1mL do inoculo de L. 
theobromae na concentração de 5x104 esporos/ mL.
Após inoculados os frutos ficaram em câmara úmida.
Os frutos foram submetidos a diferentes períodos de 
umidade relativa elevada (≥90%), períodos de 0, 6, 12,
18, 24, 30, 36, 42 e 48 horas em câmara úmida. O 
delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado, em arranjo fatorial 10x9, constituído por 
10 temperaturas e 9 períodos de alta umidade, com 
quatro repetições por tratamento, sendo cada repetição 
constituída por um fruto com duas áreas feridas . A 
avaliação foi realizada 96 horas após a inoculação, pela 
medição do tamanho da lesão em dois sentidos 
diametralmente opostos, sendo obtida a media. Os 
dados foram submetidos às analises de regressão linear 
e não linear para selecionar o modelo melhor ajustado à 
curva de incidência da podridão por L. theobromae, 
com ajuda do programa STATISTICA para Windows.

Resultados e discussão

A. Impacto das doenças fúngicas de pós-colheita nas 
perdas de frutos de mamão durante a fase de 
comercialização

Nos supermercados analisados, as doenças fúngicas 
foram as causas do descarte de mamão, 
correspondendo a 98% do descarte da cv. Formosa e 
90,5% da cultivar Sunrise Solo. Na cv. Formosa, os 
principias fungos envolvidos no processo de infecção 
dos frutos foram C. gloeosporioides (antracnoses) com 
47%, Rhizopus stolonifer (podridão aquosa) com 36% 
e L. theobromae (podridão peduncular) com 17%, 
indicativo de que as  infecções ocorrem tanto no 
campo, características do primeiro e terceiro patógeno, 
como na pós-colheita, típico do segundo patógeno. Na 
cultivar Sunrise Solo, o principal agente de infecção foi 
C. gloeosporioides com 53%, seguido de L.
theobromae com 24%, R. stolonifer com 13% e 
Fusarium spp. (podridão seca) com 8%.   

B. Influencia da temperatura de incubação dos frutos de 
mamão na expressão de doenças pós- colheita

As doenças constatadas nos frutos incubados a diferentes 
temperaturas foram antracnose, podridão peduncular, 
podridão aquosa, podridão ácida e podridão seca, causadas 
respectivamente por C. gloeosporioides, L. theobromae, R. 
stolonifer, Geotrichum candidum Link. ex Pers. e 
Fusarium spp., demonstrando que as infecções ocorreram
tanto no campo como na pós-colheita. Somente a 
incidência da podridão ácida não foi influenciada 
significativamente pela temperatura. Às temperaturas de 5 e 
15°C, a incidência da, antracnose foi superior às outras 
doenças, com valores superiores a 15°C. A podridão 
peduncular foi constatada somente à 30°C, com incidência 
superior às outras doenças. A podridão aquosa não foi 
constatada a 5°C, enquanto que os níveis de incidência a 15 
e 30°C não diferiram entre si. A podridão ácida foi 
verificada somente a 5°C sem diferença significativa nos 
níveis de incidência nas outras temperaturas. A podridão 
seca foi verificada nas três temperaturas com maior 
incidência a 30° C (Tabela 1).

C. Influencia das condições de incubação dos frutos de 
mamão na severidade da podridão causada por 
Lasiodiplodia theobromae

A Sem a manutenção dos frutos em umidade relativa 
elevada (≥90%), não apareceram sintomas da doença. Na 
presença de elevada umidade, somente nas temperaturas a 
partir de 25°C foi verificada a incidência da doença (Figura 
1). Nessas condições, persistiu o incremento na severidade 
da podridão representado pelo tamanho das lesões com o 
incremento da temperatura e do período de umidade 
relativa.
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Tabela 1. Influência da temperatura de incubação de frutos de mamão na incidência de doenças pós-colheita.

Doença Patógeno Temperatura (ºC)/ Incidência 1

5 15 30

Antracnose Colletotrichum gloeosporiodes 8,7 aB2 20,2 aA 7,0 cB

Podridão peduncular Lasiodiplodia theobromae 0,0 bB 0,0 cB 22,2 aA

Podridão aquosa Rhizopus stolonifer 0,0 bB 8,3 cA 11,7 bA

Podridão azeda Geotrichum candidum 3,1 Ba 0,0 cA 0,0 dA

Podridão seca Fusarium spp. 1,4 bB 0,0 cB 6,4 cA

C.V. = 15,7%

1Porcentagem de frutos de mamão com a presença de doença em relação ao total de frutos avaliados.     
2Dados originais. Para realização da análise, os dados foram transformados em (x)1/2. Médias seguidas pela mesma letra             
minúscula na coluna ou maiúscula na linha, não diferem significativamente entre sí (Duncan 5%).     

Figura 1. Influencia das condições de incubação (temperatura e umidade relativa 90%) dos frutos de mamão na severidade da 

podridão causada por Lasiodiplodia theobromae.


