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Uso da radiação gama do Cobalto-60, para controlar a broca-do-abacate

Stenoma cateniferWalsingham, 1912 (Lepidoptera: Elachistidae) e seus efeitos
na qualidade do fruto de Persea americana (Miller) (Lauraceae)

Autora: L1L1AN KARLA FIGUEIRA DA SILVA
Orientador: PROF. DR. VALTER ARTHUR

RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência da radiação
gama Cobalto-60, na broca-do-abacate Stenoma catenifer Walsingham, 1912
(Lepidoptera: Elachistidae) e seus efeitos na qualidade do fruto de Persea

americana (Miller) (Lauraceae). Para isso foram irradiados insetos em todas as
fases do ciclo de vida com doses que variaram de O a 600 Gy e mantidos à
temperatura de 25 ± 2° C; umidade relativa de 70 ± 10 % e fotofase de 14 h. A
espécie, foi criada em dieta natural, sementes de abacate. Os frutos cultivar
Geada foram irradiados com doses que variaram de O a 150 Gy, mantidos 15
dias, à temperatura ambiente (20 a 35° C e umidade relativa de 70 a 80 %) e 30
dias, à 10° C, com umidade relativa variando de 40 a 60 %. Procederam-se as
análises físico-químicas e sensoriais dos frutos irradiados. De acordo com os
resultados obtidos, verificou-se que a dose letal de radiação gama para ovos de
S. catenifer foi de 75 Gy; para lagartas e para pupas 300 Gy. A dose
esterilizante

para

adultos

provenientes

de

ovos

irradiados

de
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S. catenifer foi de 25 Gy; para adultos provenientes de lagartas irradiadas foi de
100 Gy; para adultos provenientes de pupas irradiadas foi de 150 Gy e para
adultos irradiados foi de 200 Gy. A irradiação dos frutos de abacate, mantidos à
temperatura ambiente com 7 dias de armazenamento, provocou a mudança na
coloração dos frutos (pintas escurecidas e coloração amarelada) e maior
firmeza. As características sensoriais foram mantidas e os frutos irradiados
foram preferidos pelos provadores. Frutos irradiados mantidos à 10° C tiveram
um aumento no período de armazenamento, sem o comprometimento das
características físico-químicas. Houve a manutenção da coloração dos frutos,
maior firmeza e um ligeiro aumento na acidez, sendo efetivo na conservação
dos frutos e nas características sensoriais. O uso da radiação gama como
tratamento quarentenário de S. catenifer foi eficiente, devendo-se tratar os
frutos com doses capazes de promover a esterilização do inseto, sem
comprometer as suas qualidades físico-quimicas e sensoriais. Portanto, sugerese o tratamento com a dose de 50 Gy para frutos infestados com ovos e 150 Gy
para frutos infestados com lagartas e pupas de S. catenifer, mantidos em
temperatura de 10° C. Para a utilização da Técnica do Inseto Estéril
recomenda-se a irradiação de pupas e adultos com doses de 150 Gy e 200 Gy,
respectiva me,nte.
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The use of Gamma radiation of Cobalt-60 to control avocado moth Stenoma
cateniferWalsingham, 1912 (Lepidoptera: Elachistidae) and its effects on the

quality of the fruit of Persea americana (Miller) (Lauraceae)
Author: L1L1AN KARLA FIGUEIRA DA SILVA
Adviser: Prof. Dr. VALTER ARTHUR

SUMMARY
This work aimed to evaluate the influence of Gamma radiation of Cobalt60, in the avocado moth Stenoma catenifer Walsingham, 1912 (Lepidoptera:
Elachistidae) and its effects on the quality of the fruit Persea americana (Miller)
(Lauraceae). For this research, insects were irradiated in ali phases of their life
cycle with doses varying from O to 600 Gy and they were maintained at the
temperature of 25

± 2° C, humidity of 70 ± 10% and photofase of 14 h. The

species was raised on natural diet, avocado seeds. The cultivar fruits Geada
were irradiated with doses that varied from Oto 150 Gy, maintained for 15 days
at room temperature (20 a 35° C and humidity of 70 - 80 %) and 30 days at a
temperature of 10° C, humidity of 40 - 60 %. The chemical-physics and sensorial
analyses were carried out. According to the obtained results, it was verified that
the lethal dose of gamma radiation to S. catenifer eggs, was of 75 Gy; for
caterpillars and pupas was of 300 Gy. The sterile-dose for upcoming adults from
irradiated S. catenifer eggs was of 25 Gy; for upcoming adults from irradiated
caterpillars, it was of 100 Gy; for adults coming from irradiated pupas was of

xxii

150 Gy and for irradiated adults was of 200 Gy. The irradiation in the avocado
fruit, maintained at room temperature for 7 days of storage, caused change in
the coloration of the fruit (dark spots and yellowish coloration) and more
firmness. The sensorial characteristics were kept and the irradiated fruit was the
chosen one as favorite for tasting. The irradiated fruits that were kept at 10° C
. obtained an increase in the storage period, without changing their chemicalphysics characteristics. The coloration of the fruits was kept, more firmness and
a subtle acidity taste increase, being eftective in the conservation of the fruits
and in the maintenance of theirsensorial characteristics. The use of the gamma
radiation as treatment quarentine of S. catenifer it was efticient, should be
treated them with doses capable to promote the sterilization of the insect,
without committing your qualities physical-chemistries and sensorial of the fruits.
Therefore, it is suggested the treatment with the dose of 50 Gy for fruits infested
with eggs and 150 Gy for fruits infested with caterpillars and pupas of S.
catenifer, maintained in temperature of 10° C. Para the use of the Technique of

the Sterile Insect it is recommended the irradiation of pupas and adults with
doses of 150 Gy and 200 Gy, respectively.

1.

INTRODUÇÃO

o Brasil vem se destacando em nível mundial como importante produtor
e consumidor de frutos, especialmente tropicais e sub-tropicais. No entanto, isto
não se reflete nas exportações, as quais são inibidas por problemas na
qualidade devido à conservação, transporte e aspectos fitossanitários. Sabe-se
que, tanto para o consumo "in natura" como para industrialização, somente os
frutos de alta qualidade, livres de pragas, doenças e distúrbios fisiológicos são
capazes de conquistar novos mercados (Faria, 1997).
Dentre as metodologias utilizadas para desinfestação de frutos póscolheita, cita-se, o tratamento térmico (frio ou calor), embora, em muitos casos,
não seja adequado, pela ineficácia de baixas temperaturas contra os insetos da
ordem Lepidoptera e por outro lado, altas temperaturas provocam danos aos
frutos.
Os métodos convencionais para o controle de pragas na pré-colheita,
podem trazer uma série de problemas para o agricultor e para o meio ambiente.
Portanto, além do controle ao nível de campo, devem ser desenvolvidos
métodos quarentenários eficazes, capazes de garantir a sanidade do produto.
Neste aspecto, pesquisas têm demonstrado que a utilização da radiação
ionizante do Cobalto-60, é uma alternativa segura, limpa, não deixa resíduo
indesejável nos produtos tratados, garante eficiência na mortalidade e
esterilização dos insetos conferindo segurançà' ao nível do Probit 9, além de
não oferecer risco aos inimigos naturais, polinizadores e ao meio ambiente
(Arthur, 1997).
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Em relação ao controle de pragas na pré-colheita, a irradiação ionizante
pode ser útil para a esterilização de insetos. A Técnica do Inseto Estéril (TIE) é
ainda, pouco utilizada no Brasil. Consiste na liberação de machos e/ou fêmeas,
esterilizados pela ação da radiação gama em área de plantio sob certas
condições, o que pode reduzir consideravelmente a população da praga. Para
isso, faz-se necessária à determinação de doses letais e esterilizantes de
radiação gama, a criação massal do inseto e a sua irradiação durante a fase
pupal, o que facilita a manipulação (Arthur, 1997).
A produção e exportação de abacate no Brasil têm sido prejudicadas
pela broca-do-abacate, Stenoma catenifer Walsingham, 1912 (Lepidoptera:
Elachistidae), que atualmente é considerada a principal praga da cultura
(Medina, 1978; Ventura et aI., 1999). Em muitos casos, os produtores preferem
abandonar as áreas de produção, devido à falta de medidas de controle que
sejam eficazes e não cause impacto ambiental. O principal método de controle
empregado é o químico, sendo os inseticidas do grupo dos piretróides os mais
empregados, mas são incapazes de atuar sobre as lagartas presentes no
interior dos frutos. A falta de estudos bioecológicos deste inseto, tem sido o
fator limitante para o sucesso do controle químico e de outros tipos de controle
(Nava 1 , 2004). Diante deste cenário, a presente pesquisa pretendeu contribuir
para o controle de S. catenifer, sugerindo um método de controle alternativo
através da utilização da radiação ionizante em todas as fases do ciclo evolutivo
de S. catenifer e observar os efeitos das doses de radiação gama sobre a
qualidade dos frutos de abacate (Persea americana MiII.) (Lauraceae) e sua
eficiência na desinfestação.

NAVA, D.E. (Laboratório de Biologia dos insetos no Departamento de Entomologia,
Fitopatologia e Zoologia Agrlcola da ESALQ, Universidade de São Paulo, Piracicaba, SP).
Comunicação pessoal. 2004.
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2.

REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Considerações

gerais sobre a cultura

do abacateiro (Persea

americana, Miller).
2.1.1. Origem

o abacateiro é originário da América Central e Norte da América do Sul
e após a colonização espanhola expandiu-se para todo o continente americano.
Entre 1519 e 1526, o abacate já era conhecido na Colômbia e depois no México
em 1532, e difundiu-se pelas Américas. Em 1657 foi levado para Jamaica com
o nome de Avocado, que é o de uso corrente na língua inglesa. É conhecido
como aguacate ou palta na língua espanhola. Na Europa, o abacate foi citado
pela primeira vez em 1601, como planta introduzida no jardim botânico de
Valência e logo após foi introduzido nos continentes Africano e Asiático
(Donadio, ~ 995). No Brasil, o abacateiro foi introduzido em 1809, vindo da
Guiana Francesa. Caracteriza-se por ser uma espécie de clima subtropical,
tendo se adaptado muito bem em diversas regiões do território brasileiro
(Simão, 1971).
2.1.2. Aspectos botânicos

o abacateiro pertence à família

Lauraceae, que compreende cerca de

50 gêneros, com várias espécies comerciais, pertencentes a três raças:
Mexicana (Persea americana Mil!., cultivar diymifolia (Schltdl. & Cham.) S.F.
Blake); Antilhana (P. americana Mil!., cultivar americana) e Guatemalense (P.
americana Mil!., cultivar guafemalensis ou P. nubigena (L.O. Williams) L.E.
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Kopp). Esta classificação é conhecida como a mais correta, embora as
referências definam o abacate como P. americana Miller. As cultivares
comerciais são geralmente, híbridas das espécies ou raças mexicana, antilhana
ou guatemalense (Donadio, 1992).

o abacateiro é uma planta perene, com longevidade média de 40 anos,
podendo haver renovação foliar na época da florada conforme a cultivar ou
devido às condições ambientais. Possui copa aberta, atingindo até 20 metros
de altura. Adapta-se bem a região tropical e subtropical. As folhas são simples e
inteiras, de forma elíptica. A inserção no ramo do abacateiro se faz por meio de
um pecíolo curto. Medições das folhas de algumas espécies mostraram
variações de comprimento de 14 a 19 cm, largura de 7 a 9 cm. O ápice da folha
é geralmente afilado, com a base foliar de ângulo maior, com 90 à 100 graus. A
face superior é glabra e a inferior pubescente. As flores do abacateiro são
pequenas, de coloração branco-esverdeadas, com aproximadamente um
centímetro de diâmetro, simétricas, possuem odor acentuado e característico e
por isso são atrativas para abelhas, são hermafroditas, necessitando de
fecundação cruzada, por causa de uma diferença de maturação entre as flores
masculinas e femininas e podem ocorrer até 200 flores por panícula, originárias
dos brotos terminais e subterminais. (Donadio, 1995).
O fruto possui uma casca (pericarpo), delgada, grossa ou quebradiça,
de coloração verde ou roxa, um mesocarpo carnoso, onde a parte comestível
contém entre 5 e 30 % de óleo, e a semente coberta por um envoltório coriáceo
(endocarpo), que recobre os cotilédones. O pedúnculo do abacate é inserido no
centro ou lateralmente no fruto pelo pedicelo. Há grandes variações de cor,
forma, tamanho, casca, polpa e semente, dependendo das cultivares. Seu
peso, por exemplo, pode variar de 50 a 2.500 g. As cultivares presentes no
"~o

mercado interno são: Breda, Margarida, Fortuna, Geada, Ouro Verde e Quintal
dentre outras e para exportação: Hass, Fuerte e Fucks. As cultivares mais
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comercializadas em 2001 foram: Geada, Margarida e Fortuna (Camargo &
Manco, 2003).
2.1.3. Exigências edafoclimáticas
A temperatura ideal para o crescimento do abacateiro é de 25° C diurna
e 18° C, noturna. Sendo que temperaturas baixas prejudicam a fecundidade
floral e as altas demais induzem a queda dos frutos pequenos. O abacateiro
desenvolve-se bem em locais com umidade relativa abaixo de 70 % e
precipitações anuais de 1.200 a 2.000 mm com boa distribuição. Ventos fortes e
frios, são fatores limitantes da produção, pois podem provocar a queda
prematura dos frutos, flores e folhas, recomenda-se o uso de quebra-vento no
pomar. O abacateiro é uma das frutíferas mais exigentes em termos de solos,
se desenvolve melhor em solos leves, profundos, bem drenados, ligeiramente
ácidos e nos solos areno-argilosos são os ideais. As características químicas de
solo para a cultura do abacateiro são: pH de 5,0 a 6,5 e com baixa salinidade
(Donadio, 1995).
2.1.4. Mercado
A importação européia de abacate começou praticamente no início da
~

década de 60, com um volume de apenas 10 mil toneladas. Na década de 70
seu crescimento foi acentuado, atingindo 40 mil toneladas. Já na década de 80
e 90, a importação européia atingiu mais de 120 e 275 mil toneladas,
respectivamente (Donadio, 1995).
De acordo com FAO (2001), a produção mundial de frutas tropicais teve
um aumento de 36 a 54 % de 1975 a 2000 (Tabela 1). Sendo que a India lidera
o

ranking

de

maior produtor com

(34.122.000 t), China (20.093.000 t) e

35.142.000 t,

Méxic~{9.800.000

seguido
t).

pelo

Brasil
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No Brasil, a fruticultura vem se desenvolvendo de modo acelerado,
apresentando reflexos positivos e promissores na economia dos Estados. Os
dados estatísticos sobre frutíferas, tanto no Brasil quanto no Mundo, nem
sempre são precisos ou mesmo disponíveis. Destaca-se que o setor de
fruticultura possui grande potencial de geração de emprego e renda. O nível de
rentabilidade de algumas espécies frutíferas chega aos R$ 25.000,00.ha-

1

,

e a

capacidade de ocupação da mão-de-obra registra até 6 trabalhadores por
hectate. É reconhecido, ainda, como um dos segmentos mais importantes no
incremento das exportações do País. A remessa de frutas frescas ao exterior,
no ano de 1999, totalizou US$ 170 milhões, mostrando o extraordinário
crescimento de 31,9 %, em relação ao ano anterior, apesar da forte pressão
sobre os preços médios internacionais, que registraram queda de quase 8,5 %.
O crescimento das exportações pode, ainda, ser alargado substancialmente,
visto que o Brasil apresenta uma taxa de exportação de frutos frescos
inexpressiva: menor que 1 % do total produzido (Natale & Prado, 2002).
Tabela 1. Produção mundial de frutas tropicais.
Frufas
Banana
Abacaxi
Abacate
Manga
Citrus
Papaya

Produção 1975 (f) Produção 2000 (f) Aumenfo (%)
31.688.547
58.687.214
54
7.219.951
13.455.362
53
1.232.763
2.336.765
52
12.774.918
24.975.204
51
51.736.565
104.966.628
50
1.944.494
5.363.167
36

Fonte: Pena (2002).
Neves Filho (2002), relatou que a média das perdas de frutos por falta
de tratamento, tanto na pré como na pós-colheita, está entre 30 a 40 %. Esses
valores correspondem a descartes em torno de 7,5 a 10 milhões de toneladas
por ano; o que é inaceitável diante da atual situação sócio-econômica do país.
Segundo o IBGE (2001), em 1999,,0 abacateiro foi intensamente
cultivado em todo o território brasileiro, atingindo 300 mil toneladas ao ano, o
que representou 15 % da produção mundial. O Brasil ocupou o quarto lugar
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como produtor deste fruto, antecedido apenas pelo México, Estados Unidos e
República Dominicana.
De acordo com a Tabela 2, observa-se que o Brasil produziu em 2002,
apenas 173.930 t, o que representa um pouco mais da metade do volume
produzido em 1999 (IBGE, 2002).
Tabela 2. Area colhida, produção, rendimento médio e valor da produção dos
principais frutos produzidos no Brasil, 2002.
Frutos

Área
colhida (ha)

Abacate
Banana
Goiaba
Laranja
Limão
Maçã
Mamão
Manga
Maracujá

12.306
503.023
15.806
828.846
50.125
31.519
35.626
66.676
34.778

Produção
(t)

173.930
6.422.855
321.127
18530.625
984551
857.388
1.597.696
842.349
478.652

Rendimento
médio (kg.ha- 1)

Valor
(1.000 R$)

14.133
54.001
12.768
1.979.307
20.316
108.618
22.357
3.866.205
19.641
219.485
27.202
466.351
44.846
502.192
12.633
311.344
13.763
219.928
Fonte: IBGE, 2002.

Esta queda deve-se ao fato, de muitos produtores abandonarem a
cultura, acredita-se, que um dos motivos seja o prejuízo causado pela broca-dofruto, capaz. de provocar perdas de até 100 % no pomar (Hohmann &
Meneguim, 1993).
Os principais estados brasileiros produtores de abacate são: São Paulo,
Minas Gerais, Paraná e Espírito Santo (Tabela 3).
Mesmo ainda sendo o maior produtor de abacate do país, o Estado de
São Paulo registrou uma grande queda no número de caixas colhidas do
produto nos últimos anos. Agricultores culpam os baixos preços e o pouco
consumo como responsáveis pela diminuição da produção. Segundo dados da
Secretaria da Agricultura, o Estado de São Paulo foi responsável por 56 % da
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produção nacional de abacate. No entanto, entre 2000 e 2002, foi registrada
uma redução de 250 mil caixas (Globo Rural, 2004).
Tabela 3. Área colhida (ha), produção (t), rendimento médio (kg. ha- 1) e valor da
produção de abacate (R$), segundo as regiões brasileiras e Estados
produtores.
Regiões/Unid.
Federação
Região Norte
Pará
Outros
Região Nordeste
Ceará
Outros
Região Sudeste
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo
Região Sul
Paraná
Rio Grande do Sul
Região Centro-Oeste
Goiás
Distrito Federal
Brasil

Area
colhida
(ha)

775
214
561
1.073
408
665
7.936
2.185
806
47
4.898
2383
1.714
669
139
46
93
12.306

Produção
(t)

Produção
(%)

7.932
5.192
2.740
10.880
4.826
6054
123.307
24.727
8.886
748
88.946
29.284
20.922
8.362
2.527
752
1.775
173.930

4,56
2,99
1,57
6,26
2,78
3,48
70,89
14,22
5,10
0,43
51,14
16,84
12,03
4,81
1,45
0,43
1,02
100,00

Rendimento
médio (kg.ha- 1)

10.234
24.261
10.758
10.139
11.828
54188
15.537
11.316
11.024
15.914
18.159
12.288
12.206
12.499
18.179
16.347
19.086
14.133

Valor
(1.000 R$)

2.227
1.441
786
2.243
956
1288
40868
9.658
2.011
212
28.987
7.630
3.593
4.037
1.032
198
834
54.001

Fonte: Adaptado de IBGE, 2002.
As cultivares mais comercializadas, atualmente, no Ceagesp em São
Paulo são: Quintal, Prince, Ouro Verde, Fucks, Wagner, Margarida, Fortuna,
Breda, Geada e Manteiga. Em geral, são cultivares ou híbridos da raça
antilhana, com frutos de tamanho grande, com alto conteúdo de polpa e baixo a
médio teor de óleo. O mercado de exportação exige cultivares que produzem
fruto de tamanho pequeno a médio, com alto teor de óleo, e geralmente
pertençam à raça guatemalense ou híbrido de guatemalense x mexicana. A
cultivar Hass domina o mercado internacional, porém outras cultivares são
também importantes, como: Fuerte, Bacon,

Zut~l1o,

Booth 8, Choquette, dentre outras (Ferreira, 2004).

Reed, Ettinger, Gwen, Lula,

9

2.1.5. Aspectos nutricionais do abacate
De sabor suave, nem doce e nem amargo, o abacate é macio e
carnudo. Sua polpa é cremosa verde ou quase esbranquiçada, assemelha-se a
um creme amanteigado, sendo basicamente constituída por ácidos graxos não
saturados, contendo apenas 70 % de água em sua composição. O abacate é
consumido como iguaria em muitas regiões, de acordo com os hábitos e a
cultura dos povos em que é cultivado, pode ser consumido doce ou salgado.
Em quase todo mundo o abacate é consumido principalmente na forma de
salada, junto com as refeições, com azeite e sal. No Brasil este hábito não é
comum, o consumo é na forma de vitaminas ou doces, via de regra com açúcar
(Ferreira, 2004).
Segundo a tabela de composição dos alimentos publicada pelo IBGE
(1981), em 100g de polpa de abacate possui em média: 162 kcal de energia,
1,8 9 de proteína, 16 9 de lipídeos, 6,4 9 de carbono, 2 9 de fibra, 13 mg de
Cálcio, 47 mg de Fósforo, 0,7 mg de Ferro, 20,0 mcg de Retinol, 0,07 mg de
Vitamina B1, 0,24 mg de Vitamina B2, 1,5 mg de Niacina e 12 mg de
Vitamina C.
Quintaes (2003), citou que o abacate vem sendo apontado como um
alimento funcional podendo prevenir certas doenças. O fruto tem um grande
valor nutritivo, além de ser rico em óleo, é utilizado pelas indústrias
farmacêuticas e de cosméticos. Aproximadamente, 70 % do peso do abacate,
se referem à polpa do fruto. A composição da polpa do abacate em 100 g,
corresponde a: Energia (171,3 kcal), teor de água (72,4 %), Carboidratos
(2,9 g), Proteínas (1,6 g); Lipídios (18,0 g); Vitamina C (12,0 mg); (Cinzas:
1,0 g) e Fibras (2,3 g). Cabe enfatizar que, tanto a cultivar como o solo e o clima
de cultivo, podem interferir nos teores dos nutrientes
do fruto.
'"
Em 1992 foi publicada a primeira evidência científica sobre a eficácia do
abacate como fonte de ácidos graxos monoinsaturados, reduzindo o colesterol

10

total, o colesterol de baixa densidade (LDL) e os triacilgliceróis (TAG).
Posteriormente, em 1997, foi constatado que, o consumo do fruto pode induzir
redução nas taxas de colesterol total, LDL e TAG, ele favorece também o
aumento desejável nos níveis do colesterol de alta densidade (HDL). Após o
período de uma semana já ocorrem alterações sensíveis nos indicadores
lipídicos do sangue. Além disso, já foi comprovado que, o consumo do abacate,
influência também na glicemia. Após quatro semanas consumindo em dieta
contendo abacate, mulheres diabéticas insulino-dependentes, compensadas e
sem complicações graves decorrentes da patologia, tiveram redução tanto no
colesterol sérico total, como na glicemia. O consumo de abacate portanto,
auxilia no tratamento de doenças crônicas, especialmente nas cardiopatias,
diabetes e dislipidemias (Quintaes, 2003).
2.2. Considerações gerais sobre a broca-do-abacate Stenoma catenifer
Walsingham, 1912 (Lepidoptera: Elachistidae).
Stenoma catenifer Walsingham,

1912 (Lepidoptera: Elachistidae),

popularmente conhecida como broca-do-abacate é uma espécie adaptada à
região neotropical. Foi relatada na Venezuela, Peru, Guiana Francesa e México.
No Brasil, Costa Lima se referiu à sua presença em 1923, e apresentava ampla
distribuição~ nos estados produtores de abacate (Nava1,2004).

2.2.1. Danos causados por S. catenifer

Segundo Wille (1952) a infestação por S. catenifer ocorre em três
formas diferentes: a lagarta perfura e broqueia o broto terminal e os laterais,
formando túneis de 25 em, os brotos atacados murcham e morrem. Outra forma
de infestação é aquela em que a lagarta broqueia e corta os pedúnculos e a
base dos frutos pequenos, provocando sua queda. Também as lagartas desta

NAVA, D.E. (Laboratório de Biologia dos insetos no Departamento de Entomologia,
Fitopatologia e Zoologia Agricola da ESALQ, Universidade de São Paulo, Piracicaba, SP).
Comunicação pessoal. 2004.
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especle, atacam os frutos grandes e quase maduros, perfurando a polpa e
fazendo numerosas galerias, o que provoca a queda prematura e podridão dos
frutos. As lagartas recém eclodidas penetram no fruto e nos estádios mais
avançados se alimentam da semente onde vivem em galerias. Ao cair os frutos
a lagarta termina seu desenvolvimento e empupa geralmente no solo ou, em
alguns casos, dentro da semente.
Em 1979, Wolfenbarger & Colburn, observaram pomares de abacate no
México, verificaram que as árvores apresentavam os brotos terminais murchos
e alguns ramos já secos aparentando "queima" e constataram a presença de
lagartas de S. catenifer no interior dos ramos novos. Também, observaram a
presença de ovos nas partes terminais dos ramos e nos frutos de abacate. As
lagartas estavam consumindo os frutos e as sementes. Os autores, em viagem

à Costa Rica, confirmaram a ocorrência de S. catenifer em pomares cujas
árvores apresentavam os mesmos sintomas relatados por Wille.
Em 1982, Boscan de Martínez & Godoy, verificaram que lagartas de

S. catenifer perfuravam e destruíam frutos e sementes de abacate. As
mariposas ovipositavam sobre os frutos de diferentes tamanhos, as lagartas
neonatas se introduziam no fruto até chegar à semente de onde saíam para
empupar no solo. Os autores afirmaram que, quando o ataque era severo,
foram observadas várias lagartas em um só fruto, e quando o fruto era pequeno
a lagarta destruía completamente a semente. A presença do inseto era de fácil
observação, pois a lagarta eliminava os excrementos através do orifício de
entrada. Já em 1984, os mesmos autores, observaram que os frutos atacados
se distinguiam pela presença de manchas brancas além dos montículos
formados por excrementos e restos alimentícios eliminados pelo orifício de
penetração da lagarta. Verificaram que a infestação por S. catenifer, provocou
queda prematura dos frutos nos primeiros meses de sua formação.
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Arellano Cruz (2003) relatou esta praga em Chanchamayo (Rio
Colorado), no Peru, em frutos de abacate crioulo-antilhano, em 1985. Em
dezembro de 1986, o mesmo autor, realizou levantamentos em Génova durante
toda a safra de dezembro a março (1987), estudando a primeira produção do
pomar e concluiu que S. catenifer atacou os frutos de forma diferente de acordo
com cada cultivar, sendo que, as mais atacadas foram Bacon (54,07 %), Naval
(22,22 %) e Duke 6 (21,94 %). As cultivares Fuerte (11,94 %), Hall (8,84 %),
Collin Red (7,70 %) e La Molina (4,54 %) foram menos infestados, sendo que
Hass, não sofreu infestação. É provável que a produção temporã tenha
influência sobre o grau de infestação.
Dados do USDA (2003), afirmam que S. catenifer é uma das mais
importantes pragas do abacate no mundo. As lagartas destroem a parte
terminal dos ramos e causam freqüentes mortes de árvores jovens. O ataque
aos ramos pode ser pela falta de frutos. No verão as fêmeas depositam seus
ovos na parte externa dos frutos do hospedeiro. Os adultos usualmente
permanecem escondidos durante o dia e voam à noite. As lagartas perfuram o
pedúnculo e o fruto. Dentro do fruto, as lagartas se alimentam da polpa por até
20 dias, depois se dirigem para a semente onde permanecem até sair para
empupar fora do fruto (no solo). O número de gerações por ano pode variar,
dependendo da disponibilidade de frutos e o grau de infestação, pode chegar a
94 %. (Ebeling, 1959; Jaramillo et aI., 1972).
No Brasil, houve o plantio da cultivar Margarida, que pela qualidade do
fruto somada à maturação tardia, permite a oferta de frutos ao consumidor
durante a entressafra (2 0 semestre). A partir do final da década de 80,
entretanto, a cultura do abacate que estivera livre do ataque de pragas de
importância econômica, começou a sofrer o impacto com a broca-da-fruto. No
Paraná, onde o cultivo comercial do abacate teve grande impulso no início da
década de 80, a broca despertou interesse a partir de 1987, quando começou a
causar danos importantes à cultura, principalmente nos municípios de
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Arapongas e Rolândia. Desde então, os prejuízos têm se intensificado,
chegando a acarretar perdas totais em alguns pomares (Hohmann &
Meneguim, 1993).
Ventura et aI. (1999), avaliaram, no Brasil, os danos causados pela
broca nas cultivares Beatriz e Margarida durante o período de desenvolvimento
dos frutos. Verificaram que a progressão de frutos danificados foi diferente nas
duas cultivares. No início da infestação, verificou-se que o percentual de
orifícios por fruto foi maior na cultivar Beatriz (72,1 %) do que para o 'Margarida'
(28,4 %). Entretanto, a diferença de suscetibilidade entre as cultivares diminuiu
gradativamente durante a safra. A percentagem de frutos caídos foi inicialmente
a mesma, mas significativamente maior no Beatriz ao final da safra. A cultivar
Margarida foi menos danificada, o autor sugere a utilização da 'Beatriz' como
planta armadilha nos pomares.
Hohmann et aI. (2003), conduziram um estudo na região de Arapongas
e Cambe no Paraná em pomares de abacate formados com a cultivar
Margarida, e verificaram que S. catenifer preferiram ovipositar no estrato
superior das árvores e que a maioria dos ovos foram postos no pedúnculo dos
frutos, mas os danos são concentrados na metade inferior dos frutos.
Em observações preliminares de campo, Nava 1 (2004) constatou que a
cultivar Margarida quando comparada com 'Breda' é bem mais atacada.
Observou que 'Breda', só é atacada a partir do mês de abril, enquanto que
'Margarida' é atacada desde o início da frutificação do abacateiro, no mês de
dezembro. O autor verificou ainda, que as mariposas realizam posturas em
fissuras, pedicelos e pedúnculos dos frutos. As lagartas ao eclodirem, perfuram
a casca (exocarpo), alimentando-se inicialmente da polpa (endocarpo), até
atingir o caroço, causando sérios danos nos fCl:Itos e perdas de até 100 % da
produção. O autor afirmou ainda que, S. catenifer é considerada a principal
praga do abacate, provocando graves prejuízos econômicos, e, em muitos
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casos, o abandono das áreas de produção pelo agricultor, devido à falta de um
conjunto de medidas de controle que sejam eficazes e cause pouco impacto
ambiental. O principal método de controle empregado é o químico, sendo os
inseticidas do grupo dos piretróides, os mais utilizados. Entretanto, a falta de
tecnologia de aplicação, aliada ao desconhecimento da bioecologia da praga
tem sido fatores determinantes para o insucesso do controle químico da praga.
O controle cultural, através da catação dos frutos atacados, na planta e no
chão, também auxilia no manejo da praga, porém, é uma medida de alto custo.
2.2.2. Características biológicas e morfológicas de S. cafenifer

Wille, em 1952, observou a biologia e morfologia de S. catenifer citou
que os adultos possuem 3 cm de expansão alar, com manchas escuras
alinhadas que se distribuem em forma de

"s"

nas asas. De atividade noturna,

colocam seus ovos de forma agregada na base dos frutos. As lagartas possuem
5 estádios dentro das galerias nos frutos. Nos primeiros estádios possuem
cabeça marrom escura quase negra e nos avançados, as lagartas eram de cor
roxa. As pupas possuíam mais ou menos 2 cm, de cor marrom e escureciam
com o tempo. O período pupal teve duração de 22,6 dias.
Jar:amillo et aI. (1972), citaram que o período de pré-oviposição de
S. catenifer teve duração de 2 a 3 dias, bem menor que o período citado por

Wille (1952) e que as fêmeas iniciavam a aviposição logo após a cópula, com
um total de 180 a 240 ovos. O período de incubação dos ovos durou de 5 a 6
dias. Os ovos possuíam forma oval e a superfície do cório era rugosa,
reticulada, com estrias longitudinais e mediam de 0,11 a 0,4 mm de diâmetro,
possuíam coloração verde-clara e se tornava branco-creme com o passar dos
dias. A lagarta era de coloração violeta no dorso e azul-esverdeada no ventre.
Media de 16,5 a 20 mm e possuía um par dep-seudopatas nos terceiro, quarto,
quinto, sexto e décimo segmentos abdominais. A lagarta tinha cinco estádios
antes de transformar-se em pupa, enterrava-se a uma profundidade de 1,5 cm
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onde construía um casulo. A pupação ocorreu também na semente do fruto de
abacate. A pupa tinha em média 7,77 mm e coloração café âmbar brilhante. Um
par de escleritos no nono segmento diferenciava o macho da fêmea. A fase
pupal durou em média 15 dias. Os adultos possuíam hábito noturno, período
que ocorria a cópula e sua longevidade variou de 5,7 a 7,0 dias. Os adultos
mediam em média 21,5 e 24,5 mm, para machos e fêmeas, respectivamente.
As asas anteriores apresentavam 25 manchas pequenas de cor negra,
formando a letra "S". A proporção sexual foi de 1: 1. O ciclo biológico teve
duração variando de 43,8 a 48,8 dias.
Segundo Hohmann & Meneguim (2003), a forma adulta da broca era
uma mariposa de coloração amarela-palha com pontuações escuras sobre as
asas, medindo aproximadamente 1,5 cm de comprimento, concordantes com os
autores citados anteriormente. As fêmeas viveram em média 4,7 dias enquanto
que os machos 5,1 dias. A mariposa depositou seus ovos em reentrâncias tanto
no pedúnculo como na superfície dos frutos. O número médio de ovos por
fêmea em laboratório era, em média, de 164 (temp. = 26° C, UR = 60 % e
fotofase de 14 h), bem menor que encontrados por Jaramillo et aI. (1972). Os
ovos eram pouco visíveis a olho nu, de coloração branco-esverdeada, de forma
oblonga e

çom

estrias longitudinais. A duração média do período de pré-

oviposição foi de 6 dias enquanto que o período de incubação variou de 2 a 3
dias. As lagartas perfuraram o fruto e sementes, eram inicialmente de coloração
branco-acinzentadas e cabeça escura tornando-se posteriormente roxas. A
duração média dos períodos larval e pupal foram de 15,3 e 10,6 dias,
respectivamente. A pupação ocorreu no solo.
Nava 1 (2004), estudando a bioecologia de S. catenifer em diferentes
temperaturas, criou os insetos em sementes de abacate e verificou que a
duração e viabilidade das diferentes fases do creio biológico foram variáveis em
função da temperatura. Para a temperatura de 25° C o período de incubação
dos ovos foi de 5 dias, com 91,7 % de viabilidade, a duração da fase larval foi
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de 24,3 dias com viabilidade de 79,9 %. A fase de pupa durou 11 dias e a
longevidade dos adultos foi em média de 13 dias, bem superior ao observado
por Hohmann e Meneguim (1993). O ciclo biológico total (ovo - adulto) foi de 40
dias. O autor afirmou que temperaturas superiores a 30° C, são prejudiciais ao
desenvolvimento de S. catenifer.
2.2.3. Efeitos das radiações sobre os insetos.
Hunter (1912), foi o primeiro a utilizar radiação ionizante em insetos da
ordem Coleoptera (Sitophilus oryzae Linnaeus,

1763) (Dryophthoridae),

empregando o raio-X.
Runner em 1916 provou, que a radiação ionizante esterilizava adultos
de Lasioderma serricorne (Fabricius) (Coleoptera: Anobiidae), o "besouro do
fumo".
O primeiro trabalho de irradiação de insetos no Brasil, foi realizado por
Gallo (1960), que utilizou radiação gama, proveniente do Berílio em pupas de
Ceratitis capitata (Wiedemann,

1824) (Diptera: Tephritidae) e Diatraea

saccharalis (Fabricius) (Lepidoptera: Pyralidae) para esterilizá-los.
Asherafi & Roppel (1973), irradiaram lagartas de quinto ínstar de P/odia
interpunctella (Hubner, 1813) (Lepidoptera: Pyralidae) a uma dose de 35 Gy
com radiação gama e observaram uma redução de 70 % no número de
descendentes.
Brower (1974 e 1975), irradiou ovos e adultos de P. interpunctella
(Hub.) e demonstrou a sua radiosensibilidade causando a esterilização dos
adultos.
Wiendl et aI. (1975), observaram a influência da radiação gama em
ovos de Sitotroga cerea/ella (Oliv., 1819) (Lepidoptera: Gelechiidae), aplicando
a dose de 140 Gy, observaram que apenas 16,1 % das lagartas eclodiram dos
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ovos tratados e também testaram doses crescentes até 700 Gy nos adultos e
comprovaram a eficiência da radiação ionizante.
Em 1983, Burditt & Moffitt, conduziram pesquisas onde a radiação
gama poderia ser considerada como um tratamento potencial de quarentena
para Cydia pomonella (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae), uma vez que
as larvas da praga foram expostas à dose de 100 Gy, reduzindo a emergência
de adultos. E em 1985, Burditt et aI., irradiaram lagartas de C. pomonella
criadas em maçã. Observaram que nas lagartas jovens (1 0 a 30 ínstares)
tratadas com 100 Gy, emergiram dois adultos deformados. Em lagartas maiores
(30 a 50 ínstares) tratadas com 140 Gy emergiram seis adultos deformados. As
pré-pupas tratadas com 120 e 140 Gy apresentaram, somente um adulto de
aparência normal e as tratadas com 160 Gy, apenas dois com aparência
normal.
Aguilar et aI. (1984), verificaram que as pupas de Corcyra cephalonica
(Stainton, 1866) (Lepidoptera: Pyralidae), irradiadas com 350 Gy, emergiram
adultos completamente estéreis e a dose de 400 Gy induziu a esterilidade total
dos adultos irradiados.
Gyulai et aI. (1987), observaram que a dose de 400 Gy de radiação foi
suficiente, para inibir a emergência de adultos de P. interpunctella, cujos ovos,
lagartas e pupas foram irradiadas.
Arthur et aI. (1989), tratou O. saccharalis com doses de radiação gama
de 50, 100, 150, até 500 Gy e verificaram que a dose 400 Gy induziu a
esterilidade total em adultos provenientes de pupas irradiadas.
Hallman (2000), citou que 300 Gy foi suficiente para esterilizar pupas de
Eoreuma loftini (Dyar, 1917) (Lepidoptera: Pyralidae) e estimou (2001) doses de

200 a 350 Gy para pupas da ordem Lepidoptera com a finalidade de
esterilização para o controle quarentenário.
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Aguilar & Arthur (1991) verificaram a influência da radiação gama do
Cobalto-60 em ovos de C. cephalonica (Lepidoptera, Pyralidae) traça do arroz.
Arthur et aI. (1994), irradiaram pupas com 5 dias de idade de
Spodoptera frugiperda (Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae), com as doses de

radiação gama de O, 50, 75, 100, 125 Gy, e observaram que os machos
provenientes de pupas irradiadas com 125 Gy, quando cruzados com fêmeas
normais, produziram ovos onde apenas 15 % das lagartas eclodiram. No caso
das fêmeas oriundas de pupas irradiadas com a mesma dosagem, quando
cruzadas com machos normais, produziram ovos onde, apenas 10 % das
lagartas eclodiram.
Carmo et aI. (1995), irradiaram lagartas de Anagasta kuehniella (Zeller,
1879) (Lepidoptera: Pyralidae), com as doses de O, 50, 150, 200, 250, 300 e
350 Gy, e observaram que a dose letal foi de 350 Gy.
Saour & Makee (1996), irradiaram machos adultos de Phthorimaea
operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae), com idade de até 18 horas, com

doses variando de 50 até 450 Gy, e com a maior dose, obteve a esterilização
de 91 % dos machos.
Saour et aI. (1999), aplicaram baixas doses de radiação em batatas
capazes de inibir o brotamento em sementes e observaram seus efeitos na
mortalidade, fecundidade e no desenvolvimento de lagartas e pupas da traçada-batata P. operculella. Verificaram que o estágio larval foi menor para os
tratamentos com as doses de 1 e 5 Gy, e o peso das pupas foram maiores para
as lagartas irradiadas com 3 e 10 Gy, visto que se alimentaram mais. A
fecundidade foi elevada para o tratamento com 1, 3, e 5 Gy. Concluíram que a
dose de 10 Gy torna a batata-semente mais susceptível ao desenvolvimento do
inseto visto que pode inibir a produção de metabólitos secundários e
componentes químicos.

19

Follett & Lower (2000), testaram a irradiação de 250 Gy para
desinfestação de frutos no Hawai, contra duas espécies de Cryptophlebia
(Lepidoptera: Tortricidae). Foram irradiados ovos, lagartas de primeiro ínstar,
lagartas de último ínstar, pupas e adultos de C. iIIepida (Butler) e C. ombrodelta
(Lower, 1898). Resultados demonstraram que a irradiação de quarentena com a
dose de 250 Gy foi eficiente e verificaram que os adultos irradiados não
produziram ovos viáveis.
Hallman (2000), afirmou que os tratamentos com radiação ionizante de
frutos infestados por insetos os deixavam incapazes de completar o seu
desenvolvimento ou ficam estéreis. Em ácaros, as fêmeas foram esterilizadas
com doses menores ou iguais aos machos. O mesmo autor concluiu que os
insetos

adultos

irradiados

com

doses

esterilizantes

possuíam

menor

longevidade que os não irradiados e que alguns grupos de insetos, foram
controlados com doses menores ou iguais a 100 Gy, como por exemplo, insetos
sugadores, mosca branca e besouros escabeídeos. Os insetos da ordem
Lepidoptera requereram quase 300 Gy de irradiação, sendo que as traças,
necessitavam até 1,0 kGy, para serem esterilizadas, citou vários trabalhos cujas
doses utilizadas para matar ou esterilizar insetos da ordem Lepidoptera durante
a fase larval, 'tariavam de 100 a 250 Gy. O mesmo autor fez um estudo da
longevidade de Cadra cautella (Walker, 1863) (Lepidoptera: Pyralidae), quando
irradiou fêmeas e machos com a dose de 300 Gy e verificou que, levavam 12 e
14 dias, respectivamente, para que ocorresse 100 % de mortalidade. Fêmeas
de C. pomonella, foram irradiadas com a dose de 400 Gy, e demorou 18 dias
para ocorrer 100 % de mortalidade. O autor afirmou ainda, que a irradiação é
um método muito utilizado em produtos agrícolas, contra as pragas, para
garantir a qualidade.
Saour & Makee (2002), estudaram a'- sensibilidade de ovos de
P. operculella com a dose de 150 Gy de radiação gama, que foi utilizada para

inibir a brotação em batatas. Os autores verificaram que a radiosensibilidade
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declinou de acordo com a idade dos ovos e concluíram que a radiação gama
aplicada para inibir a brotação, também pôde ser usada como um método de
controle desta praga.
Suckling et aI. (2002), testaram seis doses de radiação gama do
Cobalto-60 (60, 80, 100, 120, 140 e 160 Gy) em pupas machos de Teia
anartoides (Lepidoptera: Lymantriidae) e verificaram que não houve diferenças

em termos de emergência de adultos ou performance no acasalamento dos
mesmos, mas, na geração F1 os efeitos foram significativos, pois a mortalidade
dos filhos foi proporcional ao aumento da dose. E concluiu que as doses mais
elevadas garantiram a esterilidade de 100 % na geração F2.
Mansour (2003), investigou o potencial da radiação gama como controle
quarentenário de frutos potencialmente infestados por C. pomonella e estudou o
efeito da radiação em lagartas de quinto ínstar, em maçãs. Aplicou doses de 50
a 250 Gy e observou as pupas e adultos sobreviventes. Verificou que a dose de
150 Gy reduziu a emergência de adultos para menos que 2 % e que as fêmeas
foram mais radiosensíveis que os machos. Testes com mais de 100.000
lagartas de quinto ínstar criadas em dieta artificial na dose de 200 Gy de
radiação gama, resultou na não emergência de adultos, com isto, o autor tentou
fornecer subsídios para o cálculo do número de insetos estéreis, que devem ser
liberados no campo, a fim de manter a segurança do Probit 9. E portanto,
comprovou que a radiação ionizante foi um método quarentenário eficiente.
A Técnica do Inseto Estéril (TIE) foi utilizada pela primeira vez por
Knipling em 1955, citado por Kloft (1984), quando empregou machos estéreis
para supressão de populações de insetos. Baseia-se na liberação de grandes
quantidades de insetos (pragas) estéreis na área infestada, os quais competirão
com os selvagens no ato do acasalamento,

promovendo a redução

populacional da praga até a sua supressão. Esta técnica foi usada com sucesso
no México e nos Estados Unidos para o controle da mosca varejeira
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Cochliomyia hominivorax (Coquerel, 1858) (Diptera: Calliphoridae), praga de
gado e animais silvestres. Para isso utilizou-se a radiação ionizante,
proveniente de radioisótopos (p. ex. Cobalto-60 ou o Césio 137, raios X ou
elétrons acelerados). Para cada espécie de inseto há um estádio de
desenvolvimento mais apropriado para a esterilização. Geralmente utiliza-se o
final da fase de pupa, pois resultam em insetos mais vigorosos e o manuseio é
mais fácil. A esterilidade poderá ser causada pela infecundidade das fêmeas;
aspermia

ou

inativação

espermática

em

machos;

inabilidade

para

o

acasalamento e mutação letal dominante, tanto em machos como nas fêmeas
(Kloft, 1984).

2.3. Efeitos das radiações sobre os frutos de abacate.
Radiação

ionizante foi

sugerida

como

um

possível tratamento

quarentenário há 70 anos atrás para garantir a segurança alimentar, desde
então, a aplicação comercial da radiação como tratamento quarentenário ainda
é muito limitada (Hallman, 2000).
A irradiação de frutos tem como principal objetivo à redução ou retardo
nos danos causados por doenças ou insetos, além do prolongamento do tempo
de armazenamento pelo retardo no amadurecimento. Esta técnica possui
alguns inconvenientes, pois, dependendo da dose utilizada, pode provocar
escurecimento,

amaciamento

excessivo,

aparecimento

de

depressões

superficiais, amadurecimento anormal e perda de aroma e sabor dos produtos.
O tratamento consiste na exposição do produto a uma fonte de radiação (p.ex.
o Cobalto-60). O produto é exposto, por um período suficiente, para que ocorra
absorção de uma dose requerida de raios gama ou raios X. O uso de elétrons
acelerados é ineficiente, devido ao seu baixo poder de penetração nos tecidos.
Seu uso comercial ainda é limitado devido ao alto custo do equipamento para o
tratamento e a certa resistência da população para o consumo de produtos
irradiados (Chitarra & Chitarra, 1990).
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Pesquisas têm demonstrado que acima de 80 % dos consumidores
americanos compram alimentos rotulados com o símbolo "irradiado". Muitas
frutas toleram doses maiores que 700 Gy (maçã, cerejas, mamão e uvas),
enquanto outras toleram doses de 250 a 500 Gy (Citrus e mangas), estas doses
são suficientes para desinfestação dos frutos contra moscas-das-frutas e outros
insetos, garantindo a mortalidade ou a esterilização dos mesmos (Hallman,
2000).

o uso da radiação ionizante como tratamento quarentenário de frutas
requer alguns cuidados como o controle preciso da dose utilizada, um sistema
automatizado e a identificação do produto irradiado através da radura, símbolo
dos produtos tratados por irradiação. O uso da radiação gama não induz a
radioatividade nos alimentos, é um processo contínuo e assegura a completa
desinfestação, não deixa resíduos nos frutos como ocorre com a maioria dos
produtos químicos, retarda o amadurecimento de alguns frutos enquanto que a
fumigação e os tratamentos térmicos tendem a acelerar o processo de
maturação, os frutos podem ser tratados em embalagens comerciais, o que
evita o manuseio, reduz o descarte final e é um tratamento rápido comparado a
outros tipos de tratamento quarentenário. Dependendo da dose, quaisquer
adultos

provenie.,..ntes

de

ovos

ou

lagartas

irradiados,

não

deixarão

descendência fértil, pois este processo, permite a prevenção da emergência de
adultos ou a inabilidade dos insetos em perpetuar a espécie (Arthur, 1998;
Duarte & Malavasi, 2000).
Diversos estudos devem ser conduzidos com o objetivo de aumentar a
vida útil de frutos em pós-colheita, visando um prolongamento no seu período
de comercialização e manutenção da qualidade. As pesquisas devem ser
voltadas para as condições do nosso País, sendo capazes de identificar as
melhores condições para as diferentes espécies e cultivares; o tempo máximo
de armazenamento; tratamentos complementares à refrigeração e tratamentos
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que, quando não se dispõe de refrigeração, preservem os frutos em condições
ambientais por um período maior de tempo que o normal (Kluge, 2003).
Há aproximadamente 170 irradiadores comerciais no mundo que irradia
um volume de 500.000 toneladas de alimentos anualmente. O emprego da
irradiação de alimentos em nosso país mostra-se promissor, pois reduz as
perdas pós-colheita, aumentando sua oferta. O emprego deste tratamento já foi
aprovado por 40 países, para mais de 50 tipos de alimentos, com o objetivo de
desinfestar grãos de cereais, controlar os microrganismos patogênicos,
prolongar da vida-de-prateleira em carnes, frutas e vegetais, para desinfestação
e maturação de frutas, inibir o brotamento em tubérculos e bulbos, entre outros
efeitos (OMS, 1981; Bradford et aI., 1993; DeRuiter & Dwyer, 2002).
Matin et aI. (1996), afirmaram que o processo de irradiação representa
um

benefício

econômico para a agricultura,

desde que estejam

em

conformidade com Boas Práticas de Irradiação nas condições de manipulação,
armazenagem e transporte, estabelecidos pelas autoridades nacionais e/ou
internacionais.
A ANVISA determinou no Decreto nO 72.718, de 29 de agosto de 1973
as normas gerais para a obtenção, manipulação, comercialização, pesquisa e
consumo dos alimentos irradiados no Brasil (Brasil, 1973). A Resolução - RDC
nO 21, de 26 de janeiro de 2001 aprovou o REGULAMENTO TÉCNICO PARA
IRRADIAÇÃO DE ALIMENTOS, que dispõe sobre todas as formas de
manipulação de alimentos irradiados no Brasil, inclusive a instalação de
unidades industriais e de centros de pesquisa (Brasil, 2001).
Experimentos visando o aumento da vida de prateleira de abacates
indicam que, não há uma dose ou faixa de doses de radiação gama que seja
uniforme e que poderia ser recomendada para tôdas as cultivares. O abacate é
um dos frutos mais sensíveis à radiação ionizante. Para a maioria das cultivares
estudadas, doses acima de 100 ou 200 Gy causam mudanças na cor da polpa
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e escurecimento da casca. Observou-se que a dose ótima varia bastante entre
cultivares e até em abacates da mesma cultivar, quando cultivados em regiões
diferentes (Germano et aI., 1996).
Kahan et aI. (1968), colheram em Israel, abacates uniformemente
maduros das cultivares Ethinger, Fuerte, Hass e Nabal, e irradiaram em dois
períodos diferentes: logo após a colheita e três dias após a colheita. As doses
de radiação gama utilizadas foram: 100 a 1000 Gy, e os frutos foram
armazenados à temperatura de 14° C. Os autores verificaram que para frutos
irradiados no primeiro dia da colheita da cultivar Ethinger, com doses de 150 a
350 Gy, o retardo do amadurecimento foi maior que no terceiro dia. Já para a
cultivar Fuerte, os efeitos observados foram opostos. Notaram ainda alguns
danos nos frutos para todas as doses aplicadas, exceto nas cultivares Ethinger
e Nabal irradiadas com as doses de 50 e 100 Gy e nos frutos da cultivar Hass,
expostas a 100 e 200 Gy. Na cultivar Fuerte, a dose de 150 Gy causou ligeiro
escurecimento na superfície da polpa quando cortadas. Para os frutos tratados
com a dose de 350 Gy e resfriados a 6° C, houve a aceleração dos danos. Os
autores observaram que os danos causados pela radiação são diferenciados de
acordo com a taxa de dose.
Estudos" conduzidos na África do Sul por Brodrick & Thomas (1978),
mostraram que frutos colhidos precocemente com 11 a 15 % de óleo, podem
estar sujeitos a manchas externas e descoloração da polpa, sendo que a
irradiação pode acentuar esses problemas. O melhor resultado no retardo do
amadurecimento foi obtido com frutos colhidos em época de maturação correta,
enquanto que nenhum efeito benéfico foi observado em frutos colhidos
tardiamente (23 a 25 % de óleo). Verificaram ainda, que os frutos colhidos na
época certa, suportaram doses de radiação duas ou três vezes maiores do que
os colhidos prematura ou tardiamente.
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Germano et a\. (1996), determinaram a dose de radiação gama do
Cobalto-60 capaz de prolongar a vida de prateleira de frutos de abacate,
submeteram as cultivares, Fortuna e Quintal, às seguintes doses de radiação:

O, 25, 50, 75 e 100 Gy, com a taxa de 886 Gy por hora. Os abacates, após a
colheita, foram mantidos sob duas condições: (a) tempo
a 75 %, e (b) sob refrigeração: tempo

=21

a 24° C e UR

=65

= 12 a 13,5° C e UR = 45 a 55 %.

Os

autores observaram que, os frutos irradiados com a dose de 75 Gy, da cultivar
Fortuna sofreram um prolongamento na vida de prateleira de 11,2 dias
enquanto que a testemunha, apenas sete dias. Com a dose de 100 Gy o
prolongamento foi de 15,2 dias. Verificaram que a cultivar Quintal não foi
sensível às radiações e que a refrigeração induziu um aumento significativo da
vida-de-prateleira, independentemente da radiação.
Arévalo-Galarza et a\. (2002a), testaram o efeito da radiação gama no
processo de maturação dos frutos de abacate da cultivar Hass, tratados com as
doses de 100 e 150 Gy e armazenados em temperatura ambiente (20° C) com
fins de tratamento quarentenário. Para isso, utilizaram um irradiador de Cobalto60 com taxa de dose de 9.756 Gy/min. Verificaram que as doses aplicadas
provocaram um aumento imediato na produção de dióxido de carbono e no
etileno. Sen..do que a intensidade respiratória permaneceu alta e a produção de
etileno diminuiu drasticamente três dias após a irradiação, provavelmente
devido a danos na membrana celular. Os frutos irradiados tiveram um acúmulo
temporário de compostos fenólicos e etanol. Apresentaram menor firmeza e um
ligeiro escurecimento da polpa devido a alterações em seu metabolismo norma\.
Também observaram um aumento na enzima L-fenilalanina amonialiase que a
polifenol oxidase. Os autores concluíram que frutos de abacate foram sensíveis
ao tratamento e recomendaram as baixas doses de radiação gama para manter
a qualidade do produto.

3.

MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Condições gerais dos tratamentos com Sfenoma cafenifer.

o trabalho foi desenvolvido nos laboratórios da Seção de Irradiação de
Alimentos e Radioentomologia do Centro de Energia Nuclear na Agricultura
(CENA) e Laboratório de Biologia dos Insetos no Departamento de
Entomologia, Fitopatologia e Zoologia Agrícola da Escola Superior de
Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo - Piracicaba - SP. A
espécie estudada Stenoma catenifer, foi criada em dieta natural (semente de
abacate) e mantida em sala climatizada com 25

± 2° C de temperatura; 70 ±

10 % de umidade relativa e fotofase de 14 h. (Metodologia proposta por Nava e
Parra, no prelo).
Como fonte de radiação gama foi utilizado um irradiador, marca
Gammacell-220 (Figura 8 - B), cuja fonte é o Cobalto-60, que fica incluso em
uma blindagem de chumbo. Possui uma gaiola cilíndrica com um mecanismo
móvel para cima e para baixo ao longo da linha central da fonte, capaz de
conduzir o material a ser irradiado até a fonte. A gaiola interna (circular) é de
aço inoxidável, contendo, preso ao seu redor e abaixo, 48 lápis de Cobalto-60
(MOS Nordion, 1989).

o

trabalho foi dividido em vários bioensaios, cada um com suas

particularidades próprias e por isso,

separad~s,

metodologia aplicada e resultados obtidos.

para melhor compreensão da
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3.1.1. Determinação da dose letal para ovos de S. cafenifer.
Os ovos foram obtidos da criação de manutenção do Laboratório de
Biologia dos Insetos, com idade de O - 24 horas, em papel toalha absorvente
dupla face. E levados ao CENA para aplicação dos tratamentos com a radiação
gama. A taxa de dose utilizada foi de 1.054 kGy/h (18111/2003).
A irradiação dos ovos foi feita em potes plásticos (10 x 8 x 6 cm),
mantendo-se o papel que serviu de substrato. As doses de radiação gama
empregadas foram: O (testemunha), 25, 35, 50, 75, 100, 125 e 150 Gy,
constando em cada dose, 15 ovos e seis repetições, com 90 ovos por dose e
um total de 720 ovos neste ensaio. As doses utilizadas neste ensaio foram
baseadas nos trabalhos já citados na revisão bibliográfica.
Em seguida os ovos foram levados ao Laboratório de Biologia dos
Insetos e acondicionados em placas de Petri (5 x 2 cm) com um pedaço de
papel absorvente umedecido por baixo do papel que continham os ovos. As
placas foram vedadas com filme plástico para evitar a saída das lagartas
neonatas pelo espaço entre a placa e a tampa, e em seguida levados à câmara
c1imatizada tipo BOD com temperatura controlada em média de 25° C, umidade
~

relativa em torno de 70 % e fotoperíodo de 14 horas (Figura 1).
Para a determinação da dose letal de radiação gama, foi feita a
contagem sob um Microscópio estereoscópico (lupa binocular), cinco dias após
a oviposição, quando já se conseguiu distinguir os ovos férteis e inférteis,
através do número de ovos que apresentavam o cório aberto, indicando a
ocorrência da eclosão de lagartas.
As lagartas foram alimentadas com sementes de abacate até a fase de
pupa. Para obtenção da geração F1, os adultos sobreviventes foram
acasalados com insetos normais para verificar a esterilização, avaliando-se a
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eclosão das lagartas, E para isso os casais formados,foram ,indivídualizad6~

~m recipi~nt,és"de acrmc~(13 x 6 x 3 cm, Figur~2 ~ A), contendoumasoJução'
.

.

.

.de água e mel, a1 O %, mantjdo~ po~' 24 horás para o ácasalamento. Em
seguida, foram." colocados erngaiolas de criação em

tubo~ de PVC (23 x 15 cm,

Figura 2 - 8), forradas GO~ papel abso~ente dupla face; contendo alimento à
base de água destilada e mel a 10% e um, fruto de abacate para estimular a
postura.

Fi~ura 1; Ovos de Sfenoma cafenifer. (A) ovos sobre o fruto (Foto: Antonio'

Negri); (a) papel absorvente contendo postura; (C~ ovos tratados
.

.

.

com radiação gama do Cobalt6~60 em placas em -Petri e (C) ovos
mantido,s em cêmara climatlzada.

Figura 2. Gaiolas: (A) Acasalamento (acrilico) e (8) Criação de Sfenoma

,catenifer.
(PVC).
.,

".
.~,
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o

delineamento experimental nesta fase foi o inteiramente ao acaso,

com seis repetições. Os dados dos tratamentos foram submetidos à análise de
variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey em nível de significância
de 5 % de probabilidade.

3.1.2. Determinação da dose esterilizante e letal para lagartas de

S. cafenifer.
Para a realização deste ensaio, as lagartas de último ínstar, foram
obtidas no Laboratório de Biologia dos Insetos, e foram levadas ao CENA para
serem irradiadas, com uma taxa de dose de 1.054 kGy/h (20/11/2003). As
lagartas foram mantidas dentro das sementes de abacate (alimento) contidas
em vasilhames plásticos com 10 cm de altura, sendo que, em cada semente
havia em média, três lagartas.
As doses de radiação gama utilizadas, foram: O (testemunha), 100, 200,
300 e 600 Gy. Cada dose constou de cinco repetições com 10 lagartas,
portanto, 50 lagartas por dose, totalizando de 250 lagartas. As doses utilizadas
neste ensaio foram baseadas nos trabalhos já citados na revisão bibliográfica.
As lagartas foram mantidas nas sementes e após sete dias as pupas

.

foram retiradas das sementes com o auxílio de uma faca e uma pinça e
transferidas para potes plásticos (7,5 x 8,5 x 6,5 cm) forrados com papel
absorvente umedecido. Os potes contendo as pupas foram devidamente
identificados e etiquetados e mantidos na sala c1imatizada, nas condições já
citadas anteriormente (Figura 3).
Os adultos obtidos foram colocados em recipientes de acrílico (13 x 6 x
3 cm), contendo alimento (água e mel a 10 %), com outro adulto do sexo
oposto, normal, para o acasalamento e após 24 boras, transferidos para as
gaiolas de criação, em tubos de PVC (23 x 15 cm), conforme já descrito no item
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3.1.1. A emergência dos adultos, por não ser uniforme, foi acompanhada
diariamente.

Figura 3. (A) Lagarta no fruto (Foto: Antonio Negri); (8) sementes de abacate
contendo lagartas irradiadas de Sfenoma cafenifer no seu interior e
(C~

r.-.Antidas em potes plásticos em sala climatizada.

A determinação da dose letal foi feita pela posterior contagem dos
adultos emergidos. A verificação da dose esterilizante foi realizada por meio da
geração F1 proveniente de adultos emergidos de pupas irradiadas acasaladas
com adultos normais.

o

delineamento experimental foi o inteiramente ao acaso, com cinco

repetições. Os dados dos tratamentos foram submetidos à análise de variância
e as médias comparadas pelo teste de Tukey em nível de significância de 5 %
de probabilidade.

3.1.3. Determinação

da

dose

esterilizante

e

letal

para

pupas

de

S. catenifer.
Para a realização deste ensaio, foram utilizadas pupas de 1 a 2 dias de
idade, colocadas em potes plásticos de (8,5 x 7,5 x 6,5 cm), levadas ao CENA e
irradiadas com doses crescentes de radiação gama, sob uma taxa de dose de
1.045 kGy/h (11/12/2003).

",

31

Neste ensaio, as doses de radiação gama empregadas foram: O
(testemunha), 100, 150, 200, 300 e 600 Gy. Cada dose constou de 5 repetições
e o número de pupas por repetição foi de 10, portanto, 50 por dose, no total de
300 pupas. A escolha das doses para este ensaio baseou-se nos trabalhos já
citados na revisão bibliográfica.
Após a irradiação, as pupas foram mantidas em sala climatizada em
potes plásticos de (7,5 x 8,5 x 6,5 em) forrados com papel absorvente,
umedecidos diariamente (Figura 4 - 8).Os adultos obtidos foram colocados em
recipientes de acrílico, conforme descritos no item 3.1.1. Em seguida, foram
colocados em gaiolas de criação em tubos de PVC, também descrito no item
3.1.1.

Figura 4. Pupas de Stenoma catenifer. (A) vista dorsal (Foto: Antonio Negri); (8)
Púpas tratadas com radiação gama do Cobalto-60 e mantidas em
potes plásticos.
A determinação da dose letal foi feita pela posterior contagem dos ovos
viáveis e inviáveis e adultos emergidos e a dose esterilizante, pelo número de
lagartas eclodidas da geração F1, provenientes de cruzamentos de adultos
emergidos de pupas irradiadas com adultos normais. O delineamento
experimental nesta fase foi o inteiramente ao acaso, com cinco repetições. Os
dados dos tratamentos foram submetidos à

aQ~lise

de variância e as médias

comparadas pelo teste de Tukey em nível de significância de 5 % de
probabilidade.
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3.1.4. Determinação da dose esterilizante para adultos e longevidade de

S. cafenifer.
Para a realização deste ensaio, os adultos recém emergidos (1 dia de
idade), foram irradiados, sob uma taxa de dose de 1.045 kGy/h (12/12/2003),
em tubos de ensaio de 8 cm de altura, com tampões de filme plástico, com
doses de O, 100, 150, 200, 300 e 400 Gy. Estas doses foram estabelecidas de
acordo com os trabalhos contidos na revisão bibliográfica.
Após a o tratamento com radiação gama, os insetos foram colocados
em recipientes de acrílico e gaiolas em tubos de PVC, conforme já descrito no
item 3.1.1.(Figura 5 - O), c

Llm total de cinco casais por tratamento. Cada

tratamento constou de 5 repetições, portanto 10 adultos por dose e um total de
60 neste ensaio.
Para a determinação da dose esterilizante foram utilizadas fêmeas
irradiadas e acasaladas com machos normais e vice-versa, sendo fêmeas e
machos virgens com idade de 24 horas e casais irradiados (Figura 5).

Figura 5. Adultos de Stenoma catenifer.(A) Vista dorsal (Foto de Antônio Negri);
(8) fêmea; (C) macho; (O) interior da gaiola de criação contendo uma

fêmea e (E) fêmea sobre o fruto (Foto de Paulo Soares).
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Foi feita a contagem da mortalidade, a quantidade de ovos e
longevidade dos adultos, a cada dois dias. O delineamento experimental nesta
fase foi o inteiramente ao acaso, com cinco repetições. Os dados dos
tratamentos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas
pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5 % de probabilidade.
Para análise de dados de longevidade, utilizou-se o delineamento
experimental blocos ao acaso com repetições e os dados dos tratamentos
foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de
Tukey em nível de significância de 5 % de probabilidade.

3.2. Condições gerais para o tratamento com Persea americana
Para se obter maiores informações sobre o efeito da radiação gama do
Cobalto-60 em frutos de abacate, foram irradiados frutos da cultivar Geada,
com as doses capazes de causar a esterilidade nas fases do ciclo evolutivo de
S. catenifer, visando a desinfestação dos mesmos (tratamento quarentenário).
O trabalho foi desenvolvido no Laboratório da Seção de Irradiação de
alimentos e Radioentomologia do Centro de Energia Nuclear na Agricultura
(CENA), Universidade de São Paulo - Piracicaba - SP.
Os frutos da cultivar Geada foram colhidos no pomar formado pelo
Departamento de Horticultura da ESALQ/USP, mantidos a 25° C por uma noite
e irradiados com radiação gama do Cobalto-60, no dia seguinte.
Como fonte de radiação gama, foi utilizado um irradiador, marca
Gammabeam-650 (Figura 8 - A), que contém 36 cápsulas de Cobalto-60 de
igual atividade, que são distribuídas em 12 tubos metálicos até o centro de uma
blindagem cilíndrica de chumbo. Os conjuntos de três cápsulas de Cobalto-60
são movidos internamente nos tubos, através de ar comprimido e separados
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por molas (Escobedo, 1978; Escobedo et ai, 1980), cuja atividade era de
2.092x1 010 Bq.
Os frutos foram irradiados com a taxa de dose: 177 Gy/h (02/03/2004),
em vasilhames plásticos com as seguintes dimensões 50 x 40 cm, com
diâmetro da fonte de 36,0 cm, com as doses: O (testemunha), 50, 75, 100, 125 e
150 Gy. Os frutos foram identificados, etiquetados e separados em dois grupos:
temperatura ambiente e em câmara c1imatizada com temperatura média de
10° C (ambos com 24 frutos por dose). Os frutos foram armazenados por até 15
dias à temperatura ambiente que variou entre 20 e 35° C e umidade relativa,
variou entre 70 a 80 %, medidos por um termohigrógrafo. A 10° C, a umidade
relativa foi medida por um termohigrógrafo digital portátil e variou entre 40 a
60 %. Os frutos foram acondicionados em bandejas plásticas para alimentos
com dimensão de 60 x 40 x 5 cm (Figura 7 - G). Em seguida, os tratamentos, os
frutos foram avaliados através dos seguintes parâmetros:
a. Peso - A pesagem dos frutos foi feita em balança analítica digital com uma
casa decimal. A perda de peso foi determinada por diferença, antes e após
os tratamentos de irradiação, com os resultados expressos em porcentagem
(Figura 7 -A)
b. Cor interna e externa - Utilizou-se o colorímetro MINOLTA CHROMA
METER-CR 200b iluminante D 65 e observador padrão 2, com resultados
expressos pelos parâmetros de cor L, a* e b* (Figura 6), foram realizadas
duas leituras por amostra (Figura 7 - B).
c. Textura - A textura dos frutos foi realizada utilizando-se um penetrômetro
durômetro de ponteira fina (com diâmetro de 2 mm), manual, modelo
Wagner Force Dial FDN indicado para frutas. Foram realizadas três leituras
em lados opostos após a retirada da casca da~região mediana equatorial de
três frutos escolhidos aleatoraiamente. Os resultados foram expressos em
Newton (N) (Figura 7 - C).
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Yellow

+b'

Figura 6. Escala de variação de cores.

Figura 7. Aparelhos utilizados nas análises físico-químicas. (A) Balança
analítica; (B) colorímetro; (C)

pen~trômetro;

(D) pH-metro; (E)

titulação; (F) refratômetro e (G) bandejas contendo os frutos para
análises.
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d. pH - determinado diretamente em pH-metro (potenciômetro modelo DMPH-2
marca DlGIMED) (IAL, 1985), foram feitas duas leituras por tratamento
(Figura 7 - D).
e. Acidez Total Titulável (ATT) - foi determinada por titulometria, com o
volume em mililitros da solução padronizada de hidróxido de sódio (NaOH,
F=0,8772) 0,1 N, requeridos para 100 ml de suco até pH 8,2. A polpa foi
diluída em água destilada na proporção 1:10, em duas amostras por
tratamento, segundo -normas do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 1985), os
resultados expressos em percentual de ácido cítrico na polpa (Figura 7 - E).
f.

Sólidos Solúveis Totais (SST) - determinados por leitura direta em
refratômetro manual de campo modelo PZO RR11 Nr. 20700, 0-35 %
compensação de temperatura a 20° C, com resultados expressos em °Brix
(IAL, 1985), fez-se duas leituras por tratamento. (Figura 7 - F).

g. Razão sólidos solúveis/acidez titulável: feito mediante a razão dos
valores encontrados dos sólidos solúveis e da acidez titulável.
Foram utilizados 24 frutos por dose, sendo que foram empregados 12
frutos por temperatura (ambiente e à 10° C) e seis frutos para análise sensorial

.

e seis para as análises destrutivas. Os frutos com aspecto impróprio para o
consumo, foram descartados das análises. As análises destrutivas dos frutos,
foram feitas com 7 e 10 dias para frutos mantidos em temperatura ambiente, 20
e 30 dias para a temperatura de 10° C, enquanto que as não destrutivas, foram
realizadas com 7 e 10 dias para temperatura ambiente e à 10° C, com 10,20 e
30 dias.
Para avaliação dos dados físico-químicos obtidos nas análises dos
frutos, utilizou-se o delineamento experimental mteiramente casualizado com
repetições e os dados dos tratamentos foram submetidos à análise de variância
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e as médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5 %
de probabilidade.
h. Análise Sensorial - 30 provadores não treinados foram usados como
instrumento de medida, através dos Testes de Ordenação e Escala
Hedônica Estruturada (Testes Afetivos), para avaliar a preferência e
aceitação do fruto irradiado pelo mercado consumidor nos seguintes
atributos: aparência externa e interna, aroma, cor, sabor e textura. Também
foram observados alguns dados dos provadores como: faixa etária, sexo,
grau de instrução, ocupação e a freqüência de consumo de abacate.
Utilizou-se como ferramenta de análise, um questionário (Apêndice 1).
A avaliação sensorial foi realizada em sala apropriada, com cabines
individualizadas à temperatura ambiente, no meio da manhã (9:30 às 11 :30h)
ou no meio da tarde (14:30 às 17:00h) (Figura 9).
A polpa do fruto foi cortada em pedaços retangulares com o auxílio de
uma faca e uma táboa plástica. Utilizou-se luva cirúrgica e jaleco para este
procedimento. Em seguida três pedaços foram dispostos em copinhos plásticos
para sorvete (dimensão: 8,5 x 7,5 x 6,5 cm), codificados com três dígitos
aleatórios. .:rrês amostras foram oferecidas a cada provador em bandejas
(dimensão: 30 x 18 x 3 cm) contendo um guardanapo, um garfo plástico e um
copo com água, juntamente com o questionário impresso (Apêndice 1). Ao
término da avaliação, foram oferecidas aos provadores balinhas de vários
sabores (caramelo, coco, hortelã e café), como recompensa.
Procurou-se distribuir as amostras de cada dose, de forma que as
posições (doses) aparecessem o mesmo número de vezes, como no exemplo
da Tabela 4, cada dose foi oferecida 15 vezes a 15 provadores diferentes.
~-,

Realizaram-se três avaliações sensoriais para a cultivar Geada: aos 7 dias de
armazenamento à temperatura ambiente;
armazenamento mantidos à 10° C.

aos 20 dias e 30 dias de
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Para análise dos dados utilizou-se o delineamento experimental Bloco
Inteiramente Casualizado (tratamentos e provadores) e os dados dos
tratamentos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas
pelo teste de Tukey em nível de significância de 5 % de probabilidade. Para o
teste de ordenação utilizou-se a metodologia de comparação proposta por
Friedman, utilizando-se a Tabela Newell e MacFarlane, (15 provadores e 3
amostas) citado por Dutcosky (1996).
Tabela 4. Amostras distribuídas aos provadores dos frutos irradiados de
P. americana, de forma que cada dose fosse repetida 15 vezes.
Provadores
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
(Legenda: J=O

Doses (Gy)
Doses (Gy)
Provadores
2
3
16
3
2
6
4
6
17
1
2
3
5
4
18
4
5
1
5
6
2
3
19
1
5
6
4
3
20
2
6
1
2
3
4
6
21
1
2
3
5
4
22
4
5
1
4
6
2
6
3
23
4
1
5
3
24
2
6
1
2
3
4
6
25
5
3
1
5
4
2
6
1
5
26
4
3
2
6
1
2
6
27
5
1
2
28
4
3
3
5
2
6
4
29
4
3
1
5
30
1
5
6
4
Gy; 2=50 Gy; 3=75 Gy; 4=100 Gy; 5=125 Gy e 6=150 Gy).

1

Figura 8. Irradiadores utilizados nos tratamentos, Fonte: Cobalto-60 (A)
Gammabeam-650 e (B) Gammacell-220.
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Di

Figura 9. Análise Sensorial no Laboratório de Irradiação de Alimentos e
Radioentomologia no Centro de Energia Nuclear na Agricultura
(USP-SP). (A) Cabine individualizada; (8) provadores não treinados;
(C) mesa com os frutos para análise visual; (O) bandeja contendo
amostras da polpa de abacate, guardanapo, garfo, água e (E) frutos
numerados para análise visual

(aparên~ia

externa).

4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Determinação da dose letal para ovos de Stenoma catenifer
Após os tratamentos dos ovos de Stenoma catenifer com as doses de
O, 25, 35, 50, 75, 100, 125 e 150 Gy, de radiação gama, verificou-se que os
mesmos apresentaram aparência normal. A partir do terceiro dia, já era possível
distinguir a cabeça das lagartas já formadas nas doses de O e 25 Gy. Na dose
de 50 Gy poucos ovos apresentavam a cabeça das lagartas formadas, em
média, apenas 2 ovos por placa, sendo que para as maiores doses, não se
visualizou a formação da cabeça das lagartas.
No quinto dia de incubação dos ovos, somente aqueles tratados com as
doses de O, 25 e 35 Gy eclodiram normalmente. Com a dose de 35 Gy, as
lagartas aparentemente eram normais e para a dose de 50 Gy, apenas uma
lagarta eclodiu apresentando má formação e não conseguia se movimentar
normalmente, pois a parte posterior do corpo permanecia virada para cima e
imóvel. Com as doses de 100 e 125 Gy, muitos ovos apresentaram vestígios de
formação cefálica, enquanto que na dose de 150 Gy os ovos tinham coloração
amarelo-leitosa e aparência de murchos.
No sexto dia após a irradiação, quando eclodiram as lagartas do
tratamento com a dose de 50 Gy, verificou-se que todas eram anormais,
apresentando movimento corporal somente até 0.3° segmento do corpo. O 4° e
o 5° segmento apresentavam-se acinturados (eram mais finos) em relação a
anteriores. Do 6° ao último segmento apresentaram uma paralisia e as lagartas
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se movimentavam com dificuldade, pois a parte ventral do corpo ficava
encurvada para cima, além de apresentarem disfunção nervosa (tremores).
Observou-se também que algumas lagartas não conseguiram eclodir dos ovos
e, portanto, morreram no seu interior. Nenhuma das lagartas deste tratamento
(50 Gy) conseguiu perfurar a semente e sobreviveram apenas por algumas
horas.
De acordo com os dados da Tabela 5, observa-se que as lagartas
eclodiram apenas dos ovos tratados com as doses de O, 25, 35 e 50 Gy e que a
partir da dose de 75 Gy, não houve eclosão de lagartas, considerando-a
portanto, a dose letal para ovos. A viabilidade de ovos foi baixa para a dose de
50 Gy com apenas 18 %.
Lagartas eclodidas dos ovos tratados com a dose de 35 Gy
conseguiram perfurar a semente de abacate, mas sobreviveram por poucos
dias (1 a 3 dias) e morreram no seu interior.
Tabela 5. Média e porcentagem de lagartas de Stenoma catenifer eclodidas,
após irradiação de ovos com radiação gama do Cobalto-60.
Repetição _ _-:----_:__--=-=------=-=---D-O-S-E=-=-S-(.....G......y..<....)--=-=::--_--:-:-::--_-:-=-::--_:-=-=_

1
2
3
4
5
6

r

O,.
13,00
14,00
15,00
15,00
13,00
15,00
85,00

25
15,00
15,00
15,00
14,00
15,00
15,00
89,00

35
4,00
2,00
1,00
2,00
1,00
3,00
13,00

50
2,00
3,00
3,00
6,00
2,00
1,00
17,00

75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

125
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Média** 14,16±O,40a 14,83±O,17a 2,17±O,47b 2,83±0,70b O,OOe
O,OOe
O,OOe
O,OOe
%
94,44
98,89
14,44
18,89
0,00
0,00
0,00
0,00
Inviabilidade
16,67
12,22
85,56
81,11 100,00 100,00 100,00 100,00
(%)
F
CV(%)

266,45*
D
9,91

** Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si (Tukey NS=5 %), (MédiatEP). DDados
transformados para ..J x+1 ,O.
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De acordo com a análise de variância, comprovou-se o efeito altamente
significativo, em nível de significância de 5 %, da radiação gama sobre a
viabilidade dos ovos. Verificou-se que não houve diferença significativa entre as
doses O e 25 Gy; 35 e 50 Gy e 75,100, 125 e 150 Gy. Estes resultados são
semelhantes aos encontrados por Groppo (1996), quando estudou os efeitos da
radiação gama do Cobalto-60 nas diferentes fases do ciclo evolutivo da traça do
tomateiro Tuta absoluta (Meyrich, 1917) (Lepidoptera, Gelechiidae) e aos de
Follet & Lower (2000), quando irradiaram ovos de Cryptophlebia iIIepida e de
C. ombrodelta com as doses de 62,5, 125,250 e 400 Gy. Verificaram que para
o tratamento com a dose de 62,5 Gy, 29,4 % dos ovos conseguiram chegar à
fase de pupa e 11 % dos ovos tratados; emergiram adultos. Para as demais
doses, não houve emergência de adultos. Os autores determinaram através da
Análise de Regressão Linear que 123 Gy garante 100 % de mortalidade para
ovos de C. iIIepida. Para os ovos de S. catenifer a partir de 75 Gy, não houve
eclosão de lagartas.
Adultos obtidos a partir de ovos irradiados com 25 Gy, foram
acasalados com adultos normais e obteve-se a geração F1, os resultados
encontram-se na Tabela 6, onde podemos observar que somente foram obtidas
27 pupas de

~

catenifer nos cruzamentos de FnxMi e FixMn (ver Legenda),

sendo que uma, apresentou deformações e não emergiu o adulto. Apenas 14
adultos foram obtidos dos tratamentos de ovos com radiação gama, o que
corresponde a 2,22 %, sendo uma fêmea e 13 machos, desses; seis eram
deformados e dois morreram ao emergirem, portanto apenas seis adultos
restaram (uma fêmea e cinco machos, 0,95 %) (Tabela 6).
Observou-se que os adultos sobreviventes no tratamento com a dose
de radiação gama de 25 Gy apresentaram grande porcentagem de ovos
inviáveis,

92,86 %.

Enquanto que,

para os 'insetos não

porcentagem de ovos inviáveis foi de apenas 10,59 %.

irradiados a
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Tabela 6. Número médio e porcentagem de ovos de Stenoma catenifer obtidos
de adultos emergidos de ovos irradiados com radiação gama do
Cobalto-60.
DOSE S (Gy)

o

25

Casais

(Fn x Mn)
(Fn x Mi)
(Fi x Mn)
Total
Inviáveis Total Inviáveis Total
Inviáveis
1
228,00
21,00 0,00
0,00197,00
197,00
2
2,00
0,00 4,00
4,00
3
307,00
9,00 0,00
0,00
4
178,00
0,00 7,00
7,00
5
318,00
73,00 3,00
2,00
6
274,00
1,00
7
60,00
11,00
8
206,00
39,00
9
12,00
10,00
10
236,00
29,00
X 1822,00
193,00 14,00
13,00197,00
197,00
Média * 182,20 19,30±7,23 2,80 2,60±1,32197,00 197,00±0,00
%
100,00
10,59100,00
92,86100,00
100,00
*Média±EP.

Estes dados são interessantes no tratamento de frutos com fins
quarentenários, pois o tratamento com doses a partir de 50 Gy em ovos foram
capazes de evitar a sobrevivência das lagartas neonatas e por ser uma dose
baixa de radiação não causa mudanças significativas nas características físicoquímicas e õrganolépticas dos frutos irradiados.

4.2. Determinação da dose esterilizante e letal para lagartas de
S. catenifer
Constam na Tabela 7, a somatória, as médias e porcentagens de pupas
e adultos emergidos de S. catenifer, quando lagartas de último ínstar foram
irradiadas com doses crescentes de radiação gama. Estes dados foram
submetidos à análise de variãncia e verificou-se que tanto para pupas, quanto
para adultos emergidos, houve efeito significativo da radiação gama em nível de
significãncia de 5 %.

Tabela 7.Média e porcentagem de pupas e adultos de Stenoma catenifer provenientes de lagartas irradiadas com
doses crescentes de radiação gama do Cobalto-50.
Pupas

I

Adultos

O o s e s (Gy)
100
200
300
600
100
10,00
9,00
10,00
9,00
0,00
7,00
2,00
1
7,00
8,00
7,00
4,00
2,00
10,00
9,00
2
10,00
8,00
10,00
3,00
0,00
10,00
6,00
3
4,00
1,00
10,00
7,00
8,00
2,00
4
10,00
10,00
9,00
6,00
3,00
6,00
4,00
5
10,00
46,00
42,00
40,00
12,00
32,00
9,00
L
50,00
Média**10,00±O,OOa9,20±0,58a8,40±0,51a8,00±0,71a2,40±0,68b 6,40±0,81A 1,80±0,66B
80,00
24,00
64,00
18,00
92,00
84,00
%
100,00
40,86*
F
24,97*
CV(%)
9,64
9,58
J

°

D

°

200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O,OOB
0,00

300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O,OOB
0,00

600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O,OOB
0,00

D

** Médias s~guidas de mesma letra não diferem entre si (Tukey NS=S %) (Média±Ep).DDados transformados para"; x+1,O.

t
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Estes resultados demonstraram que o efeito da radiação gama não foi
tão expressivo e conseqüentemente houve um grande número de lagartas
irradiadas que se transformaram em pupas até a dose de 300 Gy, mas, este
efeito se refletiu na emergência dos adultos, sendo que, apenas na dose de
100 Gy de radiação gama, emergiram adultos (18 %).
Na dose de 100 Gy, 41 % das pupas apresentaram algum tipo de má
formação e apenas 5 % eram normais. Fez-se o acasalamento dos adultos
emergidos com adultos normais não irradiados e os resultados encontram-se na
Tabela 8.
As lagartas irradiadas com as doses de 200, 300 e 600 Gy tiveram o
seu ciclo aumentado por até 19 dias, sendo que 12, 60 e 88 %, respectivamente
das lagartas, morreram sem conseguir empupar. Das pupas provenientes de
lagartas tratadas com 200 Gy de radiação gama, 81 % sofreram deformidades e
para as tratadas com as doses de 300 e 600 Gy apresentaram 100 % de
deformação. Estes resultados concordam com Follet & Lower (2000), irradiaram
lagartas de terceiro e quinto instares de C. iIIepida (Butler) e de C. ombrodelta
(Lower) com as doses de 62,5, 125, 250 e 400 Gy e verificaram que para a
dose de 64,5 Gy, 85, % dos adultos emergidos de C. iIIepida, apresentaram
deformidades nas asas e apenas uma fêmea sobreviveu e colocou três ovos
inférteis. Já para C. ombrodelta não houve a emergência de adultos. Para as
outras doses aplicadas, a emergência de adultos foi expressivamente reduzida
para as duas espécies. Os autores estimaram, através da Análise de
Regressão Linear, que 197 Gy garante 100 % de mortalidade para lagartas de
C. iIIepida de 1° instar, 116 Gy para lagartas de 2° e 3° instares, e 307 Gy para
o 4° e 5° instares.
De acordo com estes resultados (Tabela 8), observa-se que o número
de ovos inviáveis foram bem maiores, 53,12 %, para o tratamento das lagartas
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com 100 Gy de radiação gama, quando comparados com a testemunha, que foi
de 6,67 %.
Tabela 8. Total, média e porcentagem de ovos viáveis e inviáveis de Stenoma

catenifer, obtidos de casais provenientes de lagartas irradiadas com
radiação gama do Cobalto 60.
O o s e s (Gy)

Casais

100
o
---::---------:----------

Total
20,00
46,00
31,00
117,00
222,00
63,00
227,00
31,00
161,00
20,00
52,00
186,00
249,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

L
Média *
%

Inviáveis
Total
Inviáveis
0,00
7,00
0,00
24,00
9,00 24,00
109,00
0,00 296,00
12,00
0,00 31,00
87,00
1,00 87,00
13,00
3,00 32,00
10,00
26,00 10,00
0,00
7,00
0,00
1,00
1,00
38,00
1425,00
93,00 480,00
255,00
109,61 7,15±3,25 60,00 31,87±14,82
100,00
53,12
6,67 100,00

*Média±EP.

Neste ensaio, com S. catenifer apenas oito adultos emergiram para o
tratamento com a dose de 100 Gy, sendo que sete adultos fizeram postura e
apenas três adultos tiveram ovos viáveis, com baixo percentual de viabilidade e
com o tratamento de 200 Gy. Estes resultados concordam com Mansour (2003),
que irradiaram lagartas de quinto ínstar de C. pomonella (L.) com 50 a 250 Gy e
demonstraram que com o aumento das doses de radiação aplicadas houve um
decréscimo na pupação e no número de adultos emergidos. Para a dose de
250 Gy o decréscimo foi em torno de 90 %. As doses de 50 e 200 Gy reduziram
a emergência de adultos em 50 e 100 %, respectivamente. Concordam
também, com Akinbingõl (2004), quando afirmou que doses entre 100 e 300 Gy
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de radiação gama para as famílias Noctuidae e Tortricidae, previnem a
emergência de adultos, se for aplicada no último ínstar larval.
Estes resultados são importantes, pois para o controle quarentenário de
pragas, deve-se usar doses que não causem danos aos frutos e ao mesmo
tempo assegure a desinfestação. As fases mais comuns de serem encontrados
insetos em frutos são ovos, lagartas e pupas, portanto o tratamento com doses
acima de 100 Gy, garante a mortalidade de lagartas de quinto ínstar.
4.3. Determinação da dose esterilizante e letal para pupas de S. catenifer
Na Tabela 9, encontram-se as médias e porcentagem de adultos
emergidos de pupas irradiadas, observou-se que houve efeito significativo da
radiação gama em nível de significância de 5 %.
Tabela 9. Total, média e porcentagem de adultos de Stenoma catenifer
emergidos de pupas tratadas com radiação gama do Cobalto-50.
Doses (Gy)
200
300
600
150
2,00
1,00
2,00
4,00
0,00
0,00
5,00
1,00
2,00
4,00
0,00
1,00
3,00
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
4,00
15,00
6,00
2,00
9,00
3,00±O,84b 1,80±0,37b 1,20±0,73b 0,40±0,4b
30,00
12,00
4,00
18,00

O
100
1
10,00
4,00
2
8,00
2,00
3
5,00
4,00
4
10,00
1,00
5
10,00
3,00
X
43,00
14,00
Média** 8,60±0,98a 2,80±O,58b
%
86,00
28,00
F
14,40*
D
CV(%)
21,23
** Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si (Tukey NS=S %), (Média±EP). DDados
transformados para ~ x+1,O.
Repetição

A emergência de adultos provenientes de pupas irradiadas, ocorreu
com três dias para todos os tratamentos, enquanto na testemunha, os adultos
emergiram com sete dias, em média. Evidenciando,uma aceleração nesta fase
do

ciclo

evolutivo de

S.

catenifer induzido

pela

radiação.

Segundo
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Nava 1 (2004), a duração da fase pupal de S. catenifer pode variar entre 10,7 a
11,4 dias em temperatura de 25° C.
Observou-se que o efeito da radiação gama foi proporcional ao
aumento da dose (Tabela 9).
Os adultos emergidos e sobreviventes de pupas irradiadas foram
acasalados com o sexo oposto normal. Verificou-se que houve efeito
significativo da radiação, observado através das porcentagens de ovos
inviáveis, e as doses de 300 e 600 Gy induziram a inviabilidade de 100 % dos
ovos (Tabela 10). Estes resultados concordam com Aguilar (1994), quando
estudou o efeito de doses sub-esterilizantes de radiação gama do Cobalto-60
em pupas de S. frugiperda em suas gerações F1 e F2. O autor observou que a
capacidade reprodutiva de fêmeas irradiadas e acasaladas com machos
normais, com doses de 100 a 150 Gy, apresentou redução no número de ovos.
E são similares aos encontrados por Groppo (1996), que irradiou a traça-dotomateiro e verificou que a dose de radiação influenciou significativamente a
emergência de adultos e na viabilidade de ovos provenientes de pupas
irradiadas, acasalados com insetos normais.
Follet & Lower (2000),

irradiaram pupas de C.

iIIepida

e de

C. ombrodelta com as doses de 62,5, 125, 250 e 400 Gy de radiação gama e
observaram que quanto mais adiantado este estágio, a radiosensibilidade é
menor. Os adultos oriundos das pupas de 1 a 5 dias de idade tratadas com as
doses de 125 e 250 Gy não emergiram adultos. Enquanto que os adultos de

1NAVA,

D.E. (Laboratório de Biologia dos insetos no Departamento de Entomologia,
Fitopatologia e Zoologia Agrícola da ESALO, Universidade de São Paulo, Piracicaba, SP).
'.
Comunicação pessoal. 2004.

Tabela 10. Média, viabilidade e porcentagem de ovos de casais de Stenoma catenifer, provenientes de pupas
irradiadas com radiação gama do Cobalto-60.
- - - - - _.. - - - - -

Casal Rep.

MixFn

1
2
3
4
5

X

Total
288,00
35,00
11,00
74,00
139,00
547,00

----

- _ ..

-

°

Viáveis
Total
190,00
0,00
35,00 88,00
11,00 76,00
51,00 15,00
126,00
0,00
413,00 179,00

Média** 109,40 B2,60±33,02a
%

F
CV(%)
1
2
FixMn 3
4
5
X
Média**
%

F
CV(%)

100,00
6,95
D
82,95
110,00
40,00
233,00
23,00
0,00
406,00

35,80 35,BO±19,15ab

29,60 0,20±0,20b

200
300
600
Total
Viáveis Total Viáveis Total Viáveis
33,00
33,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
34,00
34,00 0,00
0,00
6,80 6,BO±6,55b

-

-

0,00

O,OOb

-

-

0,00

O,OOb

75,50 100,00

100,00 100,00

0,67 100,00

100,00

71,00 42,00
38,00 72,00
226,00 40,00
23,00
0,00
0,00
0,00
358,00 154,00

3,00 109,00
71,00
0,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
114,00 112,00

3,00
112
0,00 118,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
230

22,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

-

46,004,40±4,40b

0,00

O,OOb

0,00

O,OOb

81,20 71,60±40,2Ba
100,00
4,25
D
100,03

Doses (Gy)
100
150
Viáveis
Total
Viáveis
0,00 26,00
0,00
88,00
1,00
0,00
76,00 94,00
0,00
15,00 15,00
1,00
0,00 12,00
0,00
179,00 148,00
1,00

88,18

30,80 22,BO±14,23ab
100,0

--

---

22,40 0,60±O,60b

74,02 100,00

2,67 100,00

9,56

0,00 100,00

-

-

0,00 100,00

0,00 100,00

0,00 100,00

---

** Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si (Tukey NS=5 %) (Média±Ep).DOados transformados para ..j x+1 ,O.
~

co
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C. iIIepida, provenientes de pupas com 7 a 8 dias de idade, tratadas com as
mesmas doses, tiveram uma sobrevivência de 67,7 e 52,4 %, respectivamente.
As fêmeas colocaram ovos férteis quando as pupas de 7 a 8 dias de idade
foram tratadas com a dose de 125 Gy, mas para a dose de 250 Gy, somente
uma fêmea ovipositou seis ovos inviáveis. Para a espécie S. catenifer, apenas 2
adultos (um macho e uma fêmea) emergiram na dose de 300 Gy de radiação
gama, e não fizeram postura de ovos. Estes dados são concordantes também,
com Arthur et a!. (2002), que verificaram que pupas S. frugiperda de 5 dias de
idade, tratadas com doses até 200 Gy, não apresentaram diferença significativa
em termos de longevidade, comparados com a testemunha, e as fêmeas
irradiadas não fizeram postura de ovos.
A fase de pupa é a mais utilizada na irradiação com fins de controle de
insetos através da Técnica do Inseto Estéril, portanto a determinação da dose
letal e esterilizante, é imprescindível para este programa de controle.

4.4. Determinação da dose esterilizante e longevidade para adultos de

S. catenifer
Constam na Tabela 11, o total de ovos obtidos de adultos de
S. catenifer irradiados, além das médias, porcentuais de inviabilidade de ovos e
longevidade de machos e fêmeas.
1

A capacidade de postura de S. catenifer, segundo Nava (2004), pode
variar de acordo com a temperatura. Alguns autores citam diferentes
fecundidades nas temperaturas médias próximas de 250 C. Jaramillo et aI.
(1972), citam variações entre 180 a 240 ovos, Hohmann & Meneguim (1993),
relatam posturas de 164 ovos, Cervantes et ai. (1999), observaram a postura
média de 206,3 ovos, enquanto que Nava 1 (2004), encontrou em média 318,3
ovos viáveis, e citou ainda que a viabilidade média de ovos é em torno de 92 %.
No. 84.0&'=r
USP - ESALQ
DIVISÃO DE BIBLIOTECA
E DOCUMENTAÇÃO
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Verificou-se que adultos normais de S. catenifer (Testemunha)
acasalados entre si (FnxMn), apresentaram maior quantidade de ovos viáveis,
quando foram comparados com os casais irradiados. O tratamento com 400 Gy,
a capacidade reprodutiva foi totalmente inibida tanto nas fêmeas, quanto aos
machos, pois não houve ovos viáveis, e a partir de 200 Gy, observou-se a
redução na capacidade reprodutiva dos adultos irradiados de S. catenifer, a
ponto de não deferirem estatisticamente da dose de 400 Gy.
Tabela 11. Médias e Viabilidade de ovos obtidos e Longevidade de Stenoma

catenifer provenientes de adultos irradiados com radiação- gama do
Cobalto-60.
Dose
. Média
(Gy) CasaIs total
ovos

O

FnxMn
FixMi
100 FixMn
FnxMi
FixMn
150
FnxMi
FixMi
200 FixMn
FnxMi
FixMi
FixMn
300
FnxMi
FixMi
400 FixMn
FnxMi

Viabilidade
Média**

292,40 286,40±40,30 a
109,80 11,00±55,39 c
354,20 22,80± 9,69 c
144,00 67,20±36,69bc
127,60 19,40± 7,62 c
331,40 149,00±50,55 b
O,OO±O,OO c
15,80
190,00
6,25± 3,52 c
0,60±0,60 c
43,00
O,OO±O,OO c
4,40
118,2·0
O,OO±O,OO c
187,80
6,20± 5,48 c
O,OO±O,OO c
8,20
O,OO±O,OO c
8,20
O,OO±O,OO c
11,60

Inviabilidade
(%)

1,78
28,91
86,54
45,47
83,61
55,58
100,00
84,75
99,24
100,00
100,00
97,91
100,00
100,00
100,00

LO~~e;;~~~de
(dias)

12,80
11,20
11,40
17,20
15,80
12,20
7,00
15,40
14,00
9,00
15,00
16,20
11,00
10,40
10,20

Longevida.de
Machos (dIas)

7,40
5,40
12,80
13,40
13,60
12,00
7,80
15,00
12,40
7,80
16,60
10,00
12,20
6,60
10,20

Médias**
Longevidade

ab
ab
ab
ab
ab
ab
b

ab
ab
ab
a

ab
ab
ab
ab

Blocos= 5,87*
16,20*
Tratam.= 4,56*
D
D
CV(%)
116,61
8,76
** Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si na coluna (Tukey NS=5 %)
(Média±EP). DDados transformados para ..J x+1,O.

F

Para casais irradiados com a dose de 150 Gy, não foi possível realizar
o cruzamento entre MixFi, pela falta de adultos emergidos de pupas tratadas
esta dose.
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Os resultados encontrados estão de acordo com Follet & Lower (2000),
quando irradiaram adultos de C. iIIepida (Butler) com as doses de 125, 250 e
400 Gy e verificaram que a radiação ionizante afetou sua reprodução.
Verificaram que para o tratamento com a dose de 125 Gy, quando apenas um
dos pares foi irradiado (FixMn ou FnxMi), a postura de ovos e a viabilidade
deles foi maior do que quando o casal era irradiado (FixMi). Quando os machos
foram comparados com as fêmeas, verificaram que casais onde apenas o
macho foi irradiado, 1,5 % dos ovos eram viáveis. E, quando apenas a fêmea
foi irradiada, somente, 0,3 % dos ovos eram viáveis, sendo que as lagartas
neonatas morriam, ou seja, as fêmeas demonstraram maior sensibilidade. Os
dados obtidos para S. catenifer demonstraram a mesma tendência, pois os
casais irradiados (FixMi) apresentaram baixa viabilidade de ovos, em média 11
ovos por casal no tratamento com 100 Gy e nenhum ovo viável para os outros
tratamentos. Já para os casais onde apenas um dos pares foi irradiado,
verificou-se que a viabilidade foi maior quando os machos eram irradiados, com
exceção para o tratamento com a dose de 200 Gy de radiação gama,
demonstrando que as fêmeas de S. cateniferforam mais radiosensíveis.
Quanto à longevidade média de S. catenifer, Nava 1 (2004), citou que
para machos e fê.rneas é de 13,4 e 12,1 dias, respectivamente, para os insetos
mantidos em temperatura de 25° C.
Para as fêmeas e machos irradiados de S. catenifer a maior
longevidade média ocorreu no tratamento com a dose de radiação gama do
Cobalto-60 de 150 Gy, 15,8 e 13,6 dias, respectivamente. A análise dos dados
médios demonstrou que, não houve diferença significativa na longevidade dos
adultos e na interação dos tratamentos com a longevidade. O que mostra que
as doses de radiação gama não influenciaram na longevidade dos insetos
adultos. Mas, a longevidade média entre machos

e- fêmeas

nos tratamentos

com doses de radiação gama diferenciaram entre si, pois a longevidade dos
machos foi menor que as fêmeas, enquanto que entre doses, não houve
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diferença significativa (Tabela 11). Estando de acordo com Follet & Lower
(2000) quando trataram C. iIIepida (Butler), com as doses de 125 e 250 Gy, e
apresentaram médias de longevidade de 7,7, 8,2, 8,1 e 7,5 dias para o
tratamento com 125 Gy e 7,7, 8,0, 7,9 e 7,6 dias para 250 Gy nos testes de
FixMi; FnxMi, FixMn e FnxMn, respectivamente, não apresentando diferença
significativa entre eles.
Na geração F1 (Tabela 12), verificou-se que a quantidade média de
ovos viáveis de S. cafenifer não se diferenciou entre os casais tratados com
radiação gama, mas, diferenciou-se da testemunha, que apresentou um grande
número de ovos viáveis, portanto a radiação gama teve o mesmo efeito nas
gerações filiais de machos ou fêmeas tratados com radiação gama.
Para a geração F2 proveniente de adultos tratados com a dose de
100 Gy (Tabela 13), obteve-se apenas dois casais para análise de FF2xMF2, e
seis para FnxMF2 e FF2xMn (ver Legenda), cujos ovos apresentaram
viabilidade. Para os casais FnxMn (testemunha) utilizou-se o mesmo número de
casais dos tratamentos anteriores (seis), para facilitar a comparação de médias.
De acordo com os dados obtidos, verificou-se que as médias de
viabilidade dos· ovos de adultos da geração F2 provenientes de adultos
irradiados com 100 Gy, apresentaram diferença significativa. Notou-se que os
dados da testemunha se igualaram aos casais FF2XMF2, apresentando as
maiores médias, enquanto que casais onde os pares são descendentes de
irradiados, apresentaram as menores médias. Todos os casais apresentaram
ovos viáveis, indicando que o tratamento com a dose de 100 Gy, não foi
eficiente para causar a esterilização da geração F2.

Tabela 12. Médias e viabilidade de ovos de Stenoma catenifer, da Geração F1 proveniente do cruzamento de
macho e fêmeas tratados com 100 Gy com radiação gama do Cobalto-60 com adulto normal virgem.

o
Repetição

Total

FF1 x Mn

Viáveis Inviáveis (%)

Total

MF1 X Fn

Viáveis inviáveis (%)

Total

Viáveis Inviáveis (%)

1

161,00

159,00

1,24

162

162

O

162

132

18,51

2

341,00

333,00

2,35

313

257

17,89

150

90

40,00

3

231,00

231,00

0,00

37

32

13,51

48

31

35,41

4

331,00

328,00

1,81

-

-

-

87

63

27,58

5

398,00

384,00

3,52

I

1462,00

1435,00

0,60

512,00

415,00

11,91 447,00

316,00

29,30

Média**

292,40 287,OO±40,45a

1,78

170,67 150,33±65,21a

10,47 111,75 79,OO±21,39b

30,31

F

6,39* CV(%)=46,86"

Tabela 13. Médias e viabilidade de ovos de Stenoma catenifer, da Geração F2 proveniente do cruzamento de
machos e fêmeas tratados com 100 Gy com radiação gama do Cobalto-60.

o
Repetição

Total

FF2 x MF2

Viáveis Inviáveis
(%)

Total

1

123,00

120,00

2,44 154,00

2

244,00

237,00

2,87

3

217,00

212,00

2,30

Viáveis Inviáveis
(%)

69,00
-

FF2 x Mn

Total

MF2X Fn

Viáveis Inviáveis
(%)

139,00

9,70

120,00

60,00

65,00

5,70

160,00

152,00

5,00

490,00

455,00

-

-

Total

50,00 121,00

45,45

63,00

63,00

0,00

7,14 349,00

317,00

9,17

342,00

331,00

3,21

-

-

-

445,00

438,00

1,57 232,00

5

293,00

278,00

5,11

-

-

-

290,00

284,00

2,07

6

176,00

169,00

3,98

-

-

-

123,00

1395

1349

8,50 1628,00

Média** 232,50 224,50±30,83a
CV(%)

3,29 223,00

204,00

9,95 111,50 102,OO±37,OOb

7,70

(%)

66,00

4

I

Viáveis Inviáveis

210,00

9,48

79,00

53,00

32,91

105,00

14,63 116,00

92,00

20,69

1494,00

8,23 960,00

801

16,56

13,40 160,00133,50±43,69ab

19,62

271,33 249,OO±69,58a

37,97"

** Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si (Tukey NS=5 %) (MédiatEP). cDados transformados para ..j x+1 ,O.

~
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4.5. Tratamentos com Persea americana

o abacate é um fruto c1imatérico que apresenta alta produção de etileno
após a colheita, o que o torna altamente perecível sob condições ambientais
por causa do amolecimento excessivo.

Por isso, o controle de seu

amadurecimento é fundamental para o aumento da vida útil de prateleira. A
baixa temperatura tem sido o método de conservação mais utilizado na
preservação pós-colheita. Abacates da cultivar Quintal podem ser armazenados
por 14 dias a 7° C com 85 a 90 % de umidade relativa e após este período, a
comercialização pode ser realizada por três a quatro dias sob temperatura
ambiente (Kluge et aI., 2002).

4.5.1. Análises Físicas
4.5.1.1.

Peso
Constam na Tabela 14, os resultados referentes à perda de peso dos

frutos de abacate tratados com doses crescentes de radiação gama e
armazenados à 10° C e temperatura ambiente.
Tabela 14. percentual de perda de peso de frutos de Persea americana, cultivar
Geada, após o tratamento com radiação gama e armazenamento à
temperatura ambiente e à 10° C.
10° C**
7 dias
10 dias
10 dias
20 dias
7,80±0,47 b 10,94±0,68 b 7,30±0,25 a 10,41±0,33a
50
9,64±0,22ab 13,74±1,03ab 5,92±0,32ab 8,81±0,43a
75
10,97±0,94 a 15,75±1,82 a 6,13±0,29ab 9,06±0,41a
100
9,34±0,45ab 13,46±0,64ab 5,59±0,46 b 8,69±0,54a
125
9,46±0,46ab 13,55±0,78ab 6,31±0,30ab 9,29±0,48a
150
8,66±0,37 b 11,72±0,79ab 4,95±0,34 b 8,52±0,55a
F
3,90*
2,64*
5,51*
2,19ns
CV(%)
19,89
19,31
~"19,13
17,52
** Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si na coluna (Tukey,
(Média ± EP). ns=não significativo.
Dose
(Gy)

°

TA**

30 dias
14,45±0,70 a
11,36±0,66ab
12,52±0,69ab
11,17±0,81 b
12,43±0,77ab
10,65±0,82 b
3,35*
15,09
NS=5 %)
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De acordo com a análise dos resultados, verificou-se que houve
diferença significativa entre os tratamentos com doses de radiação aplicadas,
para cada período de dias de armazenamento, exceto para o tratamento com a
temperatura de 10° C, aos 20 dias. Observou-se um aumento gradativo na
perda de peso com o passar dos dias para as duas temperaturas estudadas.
Os frutos de um modo geral estão perdendo água constantemente pela
respiração e transpiração, porém há um suprimento constante da árvore. Após
a colheita a perda de água continua, mas sem a reposição, o que compromete
a turgidez das células afetando sua estrutura e causando a deterioração do
fruto. Estudos relatam que a radiação gama pode aumentar a permeabilidade
das membranas, as atividades metabólicas e romper ligações químicas,
acentuando o movimento do vapor da água para os espaços intercelulares,
aumentando assim, a transpiração e conseqüentemente a perda de água
(Pimentel, 2001). O ensaio com a cultivar Geada, mantidos em temperatura
ambiente, a maior perda de peso ocorreu para o tratamento 75 Gy, e a menor,
para a testemunha. A radiação acelerou o processo de maturação em relação à
testemunha em todos os tratamentos e, provavelmente frutos tratados com a
dose de 75 Gy estavam em processo de maturação mais avançados.
"

Para o ensaio 10° C, os frutos testemunha perderam mais peso que os
frutos tratados com radiação gama. Este fato revela que a combinação dos dois
métodos, radiação e refrigeração, foram eficientes na conservação dos frutos
de abacate da cultivar Geada por até 30 dias. Os resultados demonstraram que
o tratamento dos frutos com radiação gama, não interferiram no aumento
acentuado da perda de peso, visto que todos os valores são menores que a
testemunha.
O período de estocagem aumentou '. para frutos mantidos em
temperatura de 10° C, o que reduziu a perda de peso em relação ao tempo
comparado aos frutos à temperatura ambiente. O processo de respiração
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envolve uma série de reações enzimáticas, cujas velocidades são determinadas
pela temperatura de armazenamento dos frutos. Estes resultados concordam
com Tengumuay et aI. (1970), que irradiaram mamão e observaram que a
perda de peso nos tratamentos com radiação gama nas doses de 400 e 700 Gy
não foram significativas quando comparadas com a testemunha, somente
houve perdas significativas, após 30 dias de armazenamento. Concordam
também com Germano et aI. (1996), quando concluíram que não houve
diferença significativa quanto a perda de peso, entre os frutos de abacate
cultivar Quintal, tratados com radiação gama, tanto os frutos mantidos à
temperatura ambiente, quanto os conservados sob refrigeração.

4.5.1.2.

Cor

4.5.1.2.1.

Cor intema

a) Variável L

o valor L se refere à

luminosidade da coloração entre tons de branco

(100) e preto (O) indicadas pelas coordenadas a* e b* num plano regular de
eixos de valores de Oa 100.
A cor interna medida no ponto de colheita (fruto verde), referente ao
valor de L, foi em média, 41,47.
Verificou-se que os dados obtidos para frutos mantidos em temperatura
ambiente por 7 dias, não diferiram significativamente entre si, mas para 10 dias
a testemunha diferenciou-se somente dos frutos tratados com a dose de
125 Gy, que apresentou a polpa mais escurecida, para a variável L da cor. Já
para a temperatura de 10° C, os frutos armazenados com 20 dias nas doses de
50 Gy e 125 Gy diferiram significativamente dos demais tratamentos, sendo que
os frutos tratados com 125 Gy apresentaram coloração verde mais claro
(descoloração da polpa), concordando com Brodrick & Thomas (1978) (Tabela
15).
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Já em frutos armazenados por 30 dias sob 10° C, as médias da variável
L não apresentaram diferenças significativas entre si em todos os tratamentos,
portanto, pode-se dizer que a radiação gama não influenciou este parâmetro.
Tabela 15. Valores de L para cor interna de frutos de Persea americana, cultivar
Geada, após o tratamento com radiação gama e armazenamento à
temperatura ambiente e à 10° C.
Dose
(Gy)

o
50
75
100
125
150
F

CV(%)

TA**
7 dias
78,85±1,05 a
77,05±0,75 a
73,33±3,68 a
76,40±1,00 a
76,55±1,95 a
77,20±1 ,00 a
0,93ns
3,39

10 dias
74,80±3,43 a
73,67±1,23ab
71,48±1,81ab
75,28±0,83 a
65,97±2,35 b
72,43±1,09ab
2,89*
6,78

10° C**
20 dias
77,53±0,27ab
75,95±0,69 b
77,56±0,73ab
77,76±0,63ab
79,60±0,65 a
78, 18±1 ,43ab
2,11*
2,55

30 dias
73,07±0,82 a
72,23±1,31 a
71,96±2,00 a
75,37±2,07 a
77,23±1,49 a
75,48±1 ,33 a
1,83ns
5,16

** Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si na coluna (Tukey,
NS=5 %) (Média ± EP).

b) Variável a*

o valor de a* dentro da escala de cores corresponde aos tons que vão
de verde (valores negativos) ao vermelho (valores positivos).

o valor médio da variável a* no ponto de colheita, foi de -12,91, com um
verde mais intenso que os encontrados após os dias de armazenamento para
as duas temperaturas testadas.
Verificou-se (Tabela 16) que, para os frutos mantidos em temperatura
ambiente, os tratamentos com Oe 75 Gy, igualaram-se entre si e apresentaram
as maiores médias para valor a*, significando que manteve a coloração verde
mais intensa, não diferenciando-se dos tratamentos com as doses de 100 e
150 Gy. Já com 10 dias houve o comprometimeQ!o da polpa em todos os
tratamentos (Figura 10 - C), sendo que frutos testemunha, obtiveram as
maiores médias.
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Para a temperatura de 10° C, frutos armazenados com 20 e 30 dias,
não se diferenciaram significativamente em todos os tratamentos, portanto não
houve efeito na coloração interna dos frutos, quando a radiação gama foi
combinada com a refrigeração.
Tabela 16. Valores de a* para cor interna de frutos de Persea americana,
cultivar

Geada,

após

o

tratamento

com

radiação

gama

e

armazenamento à temperatura ambiente e à 10° C.
Dose
(Gy)

o
50
75
100
125
150
F

TA**
7 dias
10 dias
-12,95±0,55 b -11,70±0,54 b
-6,50±0,10 a -5,08±0,78 a
-13,28±0,78 b -7,65±0,95ab
-10,10±O,20ab -3,72±O,87 a
-5,80±2,30 a -6,27±1,69 a
-11 ,00±1,1Oab -7,60±0,69ab
8,10*
7,72*
-15,86
-34,65

10° C**
20 dias
30 dias
-8,54±O,55 a -4,05±0,48 a
-8,33±1,78 a -2,92±O,92 a
-9,75±0,83 a -1 ,38±1 ,66 a
-9,59±O,77 a -4,21±1 ,56 a
-8,29±0,74 a -5,43±1,10 a
-7,62±0,89 a -4,63±0,79 a
0,67ns
1,52ns
-28,40
-75,44

CV(%)
** Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si na coluna (Tukey,
NS=S %) (Média ± EP).

Estes dados discordam de Kahan et aI. (1968), quando irradiaram a
cultivar Fuerte e notaram alguns danos nos frutos para dose de 150 Gy que
causou ligeiro escurecimento na superfície da polpa quando cortadas. Para os
frutos tratados com a dose de 350 Gy, resfriados a 6° C, houve a aceleração
dos danos.
c) Variável b*

o valor de b* dentro da escala de cores corresponde aos tons que vão
de azul (valores negativos) ao amarelo (valores positivos).

o valor médio da variável b* no ponto de colheita foi de 22,07.
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Nos resultados da Tabela 17, pode-se observar que, houve efeito
significativo da radiação gama sobre os frutos mantidos à temperatura
ambiente, armazenados por 10 dias e à 10° C, armazenados por 30 dias.
Observou-se que para os frutos mantidos em temperatura ambiente por
7 dias, as médias da variável b* nos frutos tratados não se diferenciaram
significativamente. Em frutos armazenados por 10 dias, somente o tratamento
com a dose de 125 Gy diferenciou-se da testemunha, apresentando uma
coloração amarela mais intensa, concordando com Arévalo-Galarza (2002a),
que verificou em abacates irradiados com 150 Gy, da cultivar Hass, um
pequeno desenvolvimento da coloração amarela, devido à destruição de
carotenóides pela radiação gama.
Já os frutos mantidos à 10° C, armazenados por 20 dias, não sofreram
influência da radiação gama, enquanto que, àqueles armazenados por 30 dias,
apresentaram a maior média com o tratamento de 125 Gy, indicando que a
radiação induziu um efeito significativo e, portanto, apresentaram uma
coloração mais amarelada da polpa.
Tabela 17. Valores de b* para cor interna de frutos de Persea americana,
cultivar

Geada,

após

o

tratamento

com

radiação

gama

e

armazenamento à temperatura ambiente e à 10° C.
Doses
(Gy)

o
50
75
100
125
150
F

CV(%)

TA**
7 dias
48,25±1,75 a
41,20±1,40 a
40,08±O,82 a
38,50±O,50 a
39,70±5,OO a
38,00±3,10 a
2,08ns
8,98

10 dias
39,83±1,94 a
38,67±1,28ab
38,03±O,39ab
36,42±O,57ab
34,25±1,27 b
36,82±0,52ab
2,95*
7,47

10° C**
20 dias
41,46±0,86 a
39,82±O,85 a
35,04±6,74 a
41,02±O,67 a
41,01±O,66 a
40,71±1,08 a
0,710s
17,57

30 dias
37,60±1,78ab
37,09±0,61ab
36,18±1,66ab
35,37±1,17 b
41,05±1,13 a
34,48±O,88 b
3,26*
8,44

Médias seguidas de mesma letra não diferem~entre si na coluna (Tukey, NS=S %)
(Média ± EP).
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4.5.1.2.2.

Corextema

a) Variável L
Os dados referentes à variável L, encontram-se na Tabela 18.
O Valor L é que determina o quanto uma cor é clara ou escura. Quanto
maior o valor, mais clara é a cor. No ponto de colheita o valor médio para L foi
de41,48.
Verificou-se que as médias do valor L para cor externa foram baixas,
em relação à cor interna, e não ultrapassaram o valor 60,00 na escala de cores,
indicando que as amostras já apresentavam um certo grau de escurecimento.
Os frutos mantidos em temperatura ambiente armazenados por 7 dias e
tratados com doses acima de 75 Gy, apresentaram as maiores médias e não se
diferenciaram, ou seja, inicialmente escureceram menos que a testemunha e
que o tratamento com a dose de 50 Gy (Figura 10). Para os frutos com 10 dias
de armazenamento, a maior média para a cor L, foi obtida para frutos com O Gy
(57,05), que se diferenciou dos tratamentos com 125 e 150 Gy. Verificou-se que
a radiação ionizante contribuiu para o escurecimento da casca dos frutos
(queima)

mantidos

à temperatura ambiente, causando uma coloração

amarronzada nos mesmos.
Observou-se o efeito significativo no valor L, para os tratamentos dos
frutos com radiação gama em todos o períodos de armazenamento, para 100 C.

À medida que o período de armazenamento aumentava, os valores de L se
tornavam maiores, ou seja, os frutos ficaram com a cor mais clara (Figura 11).
As maiores médias ocorreram nas doses de 75, 100 e 150 Gy, para 10,20 e 30
dias de armazenamento, respectivamente. Estes dados concordam com
Pimentel (2001) que verificou que mamões irradiados apresentavam cores mais
claras com o passar do tempo.
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Tabela 18. Valores de L para cor externa de frutos de Persea americana,
cultivar

Geada,

após

o

tratamento

com

radiação

gama

e

armazenamento à temperatura ambiente e à 10° C.
Doses
(Gy)

TA**

10° C**
20 dias
43,57±O,89abc
43,19±0,50 bc
47,60±1,17 ab
48,28±1,48 a
41,82±0,87 c
46,88±1,75 ab
5,16*
9,077

10 dias
10 dias
30 dias
7 dias
45,36±O,74 b 57,05±1,77 a 41,27±O,96ab
47,11±1,44 bc
50
45,02±2,81 b 44,47±4,47ab 40,21±O,72 b
46,24±1,20 c
50,83±1,08abc
75
56,30±1,90 a 51,75±4,20ab 44,54±1,20 a
100
59,86±0,92 a 51,02±4,37ab 41,46±1,01ab
52,83±2,15 ab
125
57,26±1,81 a 36,82±4,98 b 39,40±O,76 b
45,64±0,89 c
150
58,93±1,76 a 35,55±2,32 b 41,59±1,23ab
56,13±1,23 a
F
14,29*
5,01*
3,09*
9,06*
CV(%)
11,55
20,58
8,33
6,84
** Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si na coluna (Tukey, NS=5%) (Média ±

o

EP).

b) Variável a*
Os dados referentes à variável a* encontram-se na Tabela 19.
O valor da variável a* no ponto de colheita foi de -13,20.
Observou-se que os frutos mantidos à temperatura ambiente a
testemunha diferenciou-se de todos os outros tratamentos com exceção para o
tratamento com a dose de 75 Gy, apresentando a coloração verde mais intensa.
Para o tratamento com a dose de 50 Gy, a média foi um número positivo, ou
seja, a cor verde já não era característica e sim um tom mais marromavermelhado, se diferenciando dos outros tratamentos. Em temperatura
ambiente os frutos armazenados até 10 dias apresentaram um escurecimento
na casca ou queima (Figura 10). Pode ter ocorrido a degradação da clorofila e
desenvolvimento do caroteno e/ou antocianina. Estes dados concordam com
Silva & Domarco (2002), que relataram que em Limão Tahiti irradiados com
doses de 500 Gy e 750 Gy tiveram a aparência
externa prejudicada,
-,apresentando escurecimento na casca.
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Já para à temperatura de 10° C, o efeito da radiação ocorreu somente
para os frutos armazenados por 30 dias, sendo que o tratamento com 50 Gy
diferenciou-se apenas do tratamento com 150 Gy, mas, não ocorreu o
escurecimento da casca (Figura 11). Provavelmente o efeito da degradação da
clorofila foi minimizado pela baixa temperatura. Sabe-se que os principais
fatores capazes de degradar a clorofila são a luz e a temperatura, associados
ao processo de amadurecimento.
Tabela 19. Valores de a* para cor externa de frutos de Persea americana,
cultivar

Geada,

após

o

tratamento

com

radiação

gama

e

armazenamento à temperatura ambiente e à 10° C.
Doses
(Gy)

o
50
75
100
125
150
F

TA**
7 dias
10 dias
10 dias
-12,95±1,14 c -12,47±1,29 b -14,65±0,38a
1,97±1,92 a
1,43±2,65 a -13,50±0,43a
-7,47±1,36bc -1,68±3,38 a -14,08±O,51a
-5,23±1,52 b 5,62±2,21 a -14,37±O,65a
-5,58±O,99 b 5, 18±0,79 a -12,85±0,57a
-6,77±O,68 b 7,22±1,91 a -14,08±0,53a
13,06*
10,93*
1,56ns
-76,60
612,00
-12,94

10° C**
20 dias
-14,53±0,40a
-15,10±0,25a
-15,18±O,54a
-14,68±O,73a
-13,68±0,55a
-13,57±0,58a
1,68ns
-12,72

30 dias
-13,02±0,80ab
-13,71±0,78 b
-13,41±O,71ab
-11,67±O,71ab
-14,18±0,45 b
-10,52±0,79 a
3,76*
-13,74

CV(%)
** Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si na coluna (Tukey, NS=S %) (Média ±
EP).

.'
c) Variável b*

Os dados da variável b* estão apresentados na Tabela 20, e nos dá
uma das coordenadas no gráfico de cores (Figura 6). O valor da variável b* no
ponto de colheita foi de 22,05.
A análise deste parâmetro nos mostra que a radiação ionizante induziu
o efeito significativo em todos os tratamentos para os frutos mantidos nas duas
temperaturas estudadas, apresentando as maiores médias.
'.
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Tabela 20. Valores de b* para cor externa de frutos de Persea americana,
cultivar

Geada,

após

o

tratamento

com

radiação

gama

e

armazenamento à temperatura ambiente e à 10° C.
Doses

TA**

10° C**
(Gy)
7 dias
10 dias
10 dias
20 dias
30 dias
27,56±0,98 b 41,55±2,17 a 27,03±1,08ab 29,33±1,11ab 32,66±1,73 b
50
26,62±3,87 b 25,75±6,23abc 24,29±1,04 b 28,93±0,70ab 31,75±1,54 b
75
42,03±2,22 a 36,40±5,76 ab 30,66±1,80 a 34,30±1,51 a 37,15±1,33ab
100
45,79±1,14 a 19,10±6,06 bc 28,81±1,60ab 34,88±2,06 a 39,28±1,75 a
125
43,61±2,16 a 13,78±3,21 c 23,62±1,36 b 27,47±1,18 b 31,66±1,06 b
150
44,39±2,14 a 28,72±2,34abc 28,13±1,65ab 32,59±2,03ab 41,08±1,16 a
F
14,80*
5,02*
3,49*
4,15*
8,06*
CV(%)
20,67
41,24
18,54
16,79
9,99
** Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si na coluna (Tukey, NS=S %) (Média ±

°

EP).

No ensaio onde os frutos foram mantidos à temperatura ambiente e
armazenados por 7 dias, os resultados indicaram que frutos irradiados com 75,
100,125 e 150 Gy obtiveram médias significativamente iguais, mas diferiram da
testemunha e do tratamento com 50 Gy, que apresentaram as menores médias,
indicando amarelo mais intenso. Frutos armazenados por 10 dias apresentaram
menores médias que os armazenados por 7 dias, com exceção da testemunha,
indicando o retardo do amadurecimento nos frutos tratados, apesar do
escurecimento da casca.
Para os tratamentos com frutos mantidos à 10° C, observou-se que,
houve um aumento gradativo do valor b* com o passar do tempo, indicando a
progressão lenta da coloração amarela, sendo que os frutos tratados com
radiação gama apresentaram as maiores médias.

4.5.1.3.

Textura
No ponto de colheita a textura média foi de 0,72 N.
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Através dos resultados obtidos, constatou-se que houve efeito
significativo para os frutos tratados com radiação gama nos ensaios com a
temperatura ambiente e 10° C, armazenados por 30 dias (Tabela 21).
Para o ensaio com a temperatura ambiente, a testemunha diferenciouse de todos os outros tratamentos, apresentando a maior média: 0,58 e 0,81 N,
para 7 e 10 dias respectivamente, ou seja, a maior firmeza, apesar de não
apresentarem diferença significativa para todas as doses com radiação gama,
exceto para 75 Gy. Enquanto que, para o ensaio com a temperatura de 10° C,
armazenados por 20 dias, não houve diferença significativa entre os
tratamentos, já os frutos armazenados com 30 dias no tratamento com 150 Gy,
a média foi maior, o que a diferenciou dos outros tratamentos. Nesta dose, os
frutos encontravam-se com textura mais firme do que nas outras doses
aplicadas. Estes resultados concordam com Young (1965), quando relatou que
abacates da cultivar Fuerte, na Califórnia, irradiados no estágio pré-climatérico
com doses de 50 a 100 Gy amadureceram normalmente, em alguns dias após
as testemunhas. Os frutos irradiados com doses entre 500 e 1000 Gy não
amadureceram. Seus tecidos permaneceram firmes e escureceram durante o
armazenamento a 20°C.
Tabela 21. Textura (em Newton) de frutos de Persea americana, cultivar Geada,
após o tratamento com radiação gama e armazenamento à
temperatura ambiente e à 10° C.
Doses
(Gy)

TA**(N)
10° C** (N)
7 dias
10 dias
20 dias
30 dias
0,58±0,21 a
0,81±0,28 a 0,19±0,00 a 0,19±0,00 b
50
0,28±0,06ab 0,19±0,00 b 0,82±0,42 a 0,19±0,00 b
75
0,18±0,02 b
0,36±0,11ab 0,22±0,01 a 0,19±0,00 b
100
0,22±0,02ab 0,23±0,02 b 0,38±0,17 a 0,22±0,01 b
125
0,23±0,04ab 0,24±0,03 b 0,23±0,02 a 0,20±0,01 b
150
0,22±0,01ab 0,27±0,05ab 0,22±0,02 a. 0,83±0,37 a
F
2,70*
3,34*
1,69ns
3,31*
CV(%)
7,67
10,Or
13,84
11,05
** Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si (Tukey NS=5 %),
(Média±EP). DDados transformados para ..j x+1 ,O.

°

D

66

Doses mais elevadas de radiação gama em abacates favorecem o
enrijecimento dos tecidos. Arévalo-Galarza et aI. (2002a), observaram que
ocorreu um aumento na intensidade respiratória e na produção de etileno, e
causou uma perda imediata na firmeza do primeiro ao terceiro dia após a
irradiação de frutos de abacate da cultivar Hass, com 100 e 150 Gy. Esta perda
na firmeza ocorreu porque a celulase é uma das enzimas mais importantes na
degradação da parede celular em frutos de abacate e o aumento da sua
atividade tem uma relação muito estreita com o aumento da respiração e com a
produção de etileno, conseqüentemente ocorre o amaciamento dos frutos. Os
autores verificaram que com cinco dias após a irradiação, ocorreu o
endurecimento dos tecidos vasculares, em ambas as doses, e afirmou que
provavelmente a acumulação de fenóis e o aumento na atividade enzimática
podem polimerizar os fenóis na parede celular e causar a lignificação.
4.5.2. Análises Químicas
4.5.2.1.

pH

A acidez representa um importante parâmetro na apreciação do estado
de conservação dos frutos e geralmente um processo de decomposição altera a
concentração dos íons de hidrogênio e por conseqüência a sua acidez.
Os dados para as medidas de pH encontram-se na Tabela 22.
De acordo com os resultados obtidos, observou-se que o efeito da
radiação gama foi

significativo para todos os tratamentos nas duas

temperaturas estudadas. Em temperatura ambiente, notou-se que os frutos
armazenados por 7 dias, a testemunha apresentou a menor acidez,
diferenciando-se de todos os tratamentos. Com 10 dias de armazenamento, as
maiores médias de acidez foram encontradas para os tratamentos com 50 e
75 Gy, as quais, diferenciaram-se dos demais frutos tratados com radiação
gama.
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Já para a os frutos mantidos em temperatura de 10° C, verificou-se que,
a radiação teve efeito significativo sobre os valores de pH, apesar da pouca
variação aos 20 dias, as médias para o teor de pH dos frutos irradiados não
diferenciaram-se significativamente da testemunha, sendo que as doses de 50
e 100 Gy diferenciaram-se de todos os outros tratamentos. Para os frutos
armazenados por 30 dias, a maior média ocorreu para a testemunha e se
igualou a 50 Gy, mas se diferenciou de todas as outras doses.
Tabela 22. Medida de pH de frutos de Persea americana, cultivar Geada, após
o tratamento com radiação gama e armazenamento à temperatura
ambiente e à 10° C.
TA**
10° C**
7 dias
10 dias
20 dias
30 dias
o
6,44±0,03 a
6,05±0,00ab 6,63±0,02 b 6,29±0,00 a
50
6,15±0,05 b
6,14±0,04 a 6,70±0,00 a 6,29±0,01 a
75
6,01±0,01 c
6,11±0,01 a 6,61±0,01 b 6,20±0,01 b
100
6,13±0,01bc
5,99±0,01 b 6,48±0,01 c 6,11±0,00 c
125
6,08±O,01bc
5,29±0,01 d 6,60±0,00 b 6, 12±0,00 c
150
6,05±0,01bc
5,76±0,01 c 6,57±0,01 b 6,23±0,01 b
F
40,18*
404,09*
42,54*
188,00*
CV(%)
0,56
0,39
0,24
0,13
** Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si na coluna (Tukey, NS=S %)
Doses
(Gy)

(Média ± EP).

Verificou-se uma redução progressiva com o passar do tempo dos
valores de pH. Sabe-se que as variações de pH podem representar grandes
alterações no sabor (IAL, 1985). Neste experimento pode-se constatar que
embora

fossem

observadas

alterações

significativas,

essas

não

comprometeram o teor de acidez dos frutos amostrados, pois de acordo com a
análise sensorial dos frutos (item 4.5.3.5.), não houve diferença significativa no
sabor, tanto que, os frutos armazenados por 30 dias à temperatura de 10° C, o
tratamento com a dose de 125 Gy foram os mais preferidos pelos provadores
na análise sensorial.
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4.5.2.2.

Acidez Total Titulável (ATT)
De acordo com os resultados (Tabela 23) pode-se aferir que, não houve

diferença significativa entre as médias para os frutos tratados com radiação
gama e mantidos em temperatura ambiente. Mas, os frutos mantidos à 10° C,
apresentaram efeito significativo da radiação gama em todos os tratamentos.
Verificou-se que os frutos armazenados com 20 e 30 dias e tratados
com a dose de 150 Gy, mantidos à 10° C, diferenciaram-se dos demais nos
teores de ATT, apresentando a maior média, mas igualou-se significativamente
à dose de

100 Gy.

Chitarra

e Chitarra

(1990),

citaram

que com

o

amadurecimento, a maioria dos frutos sofre diminuição no teor de acidez, pois
após a colheita os frutos utilizam os substratos acumulados durante o seu
desenvolvimento. Esta afirmação é discordante com os resultados para 10° C,
pois houve um aumento da ATI para os frutos tratados com doses a partir de
75 Gy, o que confirma o retardo do amadurecimento dos frutos. Este dado é
interessante, pois dá subsídios para poder se escolher o tratamento adequado
para garantir o aumento do tempo de vida de prateleira dos frutos de abacate.
Tabela 23. Teores médios de acidez total titulável em frutos de Persea

americana, cultivar Geada, após o tratamento com radiação gama e
armazenamento à temperatura ambiente e à 10° C.
Doses
(Gy)

TA**

10° C**

7 dias
10 dias
20 dias
30 dias
0,75±0,04 a
0,88±0,18 a
0,79±0,00 c
0,66±0,04 b
0,70±0,00 b
50
0,88±0,00 a
0,70±0,09 a
0,79±0,00 c
75
0,70±0,00 a
0,70±0,00 a
0,88±O,09 c
1,23±0,26 b
100
0,70±0,09 a
0,79±0,00 a
1,23±0,00ab
2,15±0,04 a
125
0,83±O,04 a
0,83±0,04 a
1,05±0,09bc
1,10±0,04 b
150
1,14±0,44 a
0,96±0,18 a
1,49±0,00 a
2,37±0,00 a
F
0,81ns
0,90ns
30,61*
42,15*
D
CV(%)
6,70
19,02
6,89
11,64
** Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si (Tukey NS=S %),
(Média±EP). DDados transformados para ...j x+1 ,O.
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(A)

(B)

(C)

125 Gy

Figura

10.

5

Persea americana, cultivar Geada, mantidos à temperatura
"-

ambiente: (A) - 7 dias de armazenamento; (B) e (C) - 10 dias de
armazenamento. 1- Testemunha; 2- 50 Gy; 3- 75 Gy; 4- 100 Gy; 5125 Gy e 6- 150 Gy.
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(A)

(8)

(C)

....

~
!~=

líIIréfIt

Figura 11. Persea americana, cultivar Geada, mantidos à temperatura de 10° C
(A) 10 dias de armazenamento; (8) 20 dias de armazenamento e (C)
-'-

30 dias de armazenamento. 1- Testemunha; 2- 50 Gy; 3- 75 Gy; 4100 Gy; 5-125 Gy e 6- 150 Gy.
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4.5.2.3.

Sólidos Solúveis Totais (SST)

Os valores da concentração de sólidos solúveis totais representam os
ácidos, os sais, as vitaminas, os aminoácidos, algumas pectinas e os açúcares
presentes nos vegetais. São usados como índices dos açúcares totais,
indicando o grau de maturidade. Os sólidos estão associados ao estado de
maturação dos frutos de acordo com o tempo de armazenamento e tendem a
diminuir com o amadurecimento, pois após a colheita, os frutos utilizam os
substratos acumulados durante o seu desenvolvimento (Chitarra & Chitarra,
1990).
No ponto de colheita dos frutos da cultivar Geada, este teor foi de
6,12° Brix.
Observou-se que (Tabela 24) tanto para os frutos mantidos à
temperatura ambiente quanto à 10° C, houve efeito significativo da radiação
gama sobre os frutos, denotando que o processo de irradiação acelerou a
maturação dos frutos. As maiores médias encontradas para SST, foram para os
tratamentos dos frutos irradiados (100, 125 e 150 Gy) em todos os períodos de
armazenamento.
Tabela 24. Teores médios de sólidos solúveis totais em frutos de Persea
americana, cultivar Geada, após o tratamento com radiação gama e

armazenamento à temperatura ambiente e à 10° C.
Doses
(Gy)

o
50
75
100
125
150

TA**
7 dias
10 dias
5,21±0,01d 7,00±0,00 b
5,41±0,01c 6,53±0,02 d
8,00±0,00b 6,80±0,00 c
8,38±0,02a 7,10±0,OO b
8,00±0,00b 7,00±0,00 b
8,00±0,00b 8,95±0,05 a
16763,84*
1445,00
0,22
0,45

10° C**
20 dias
30 dias
7,00±0,00 b 8,00±0,00b
8,00±0,00ab 8,00±0,00b
8,00±0,00ab
9,00±0,00a
7,58±O,38ab 8,90±0,10a
8,35±0,35 a 8,05±0,05b
8,05±0,O_5ab 8,95±0,05a
5,11*
105,07*
3,80
0,83

F
CV(%)
** Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si na coluna (Tukey,
NS=5 %) (Média ± EP).
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Ocorreu um aumento progressivo do teor de sólidos solúveis totais para
os frutos mantidos em temperatura de 10° C. Este resultado concorda com
Chitarra & Chitarra (1990) quando afirmaram que os SST tende a aumentar de
acordo com a maturação, devido à hidrólise do amido, havendo aumento no
teor de açúcares simples. Mas houve exceção dos tratamentos com as doses
de 50 e 125 Gy que não aumentaram e igualaram-se à testemunha, após 30
dias de armazenamento.
Verificou-se que apesar do aumento dos SST nos frutos irradiados, os
frutos à 10° C, mantiveram as qualidades organolépticas, sendo os preferidos
pelos provadores nas análises sensoriais (item 4.5.3.5.).

4.5.2.4.

Razão sólidos solúveis/acidez titulável
De acordo com os resultados obtidos (Tabela 25), verificou-se que para

os frutos mantidos à temperatura ambiente não houve efeito da radiação
ionizante sobre a Razão SST/ATT. Mas, para temperatura de 10° C, o efeito foi
significativo.
Tabela 25. Razão de sólidos solúveis totais/acidez total titulável em frutos de
Persea americana, cultivar Geada, após o tratamento com radiação

gama e armazenamento à temperatura ambiente e à 10° C.
Doses
(Gy)

o

50
75
100
125
150
F

TA**
7 dias
7,01±0,42a
6, 17±0,01a
11,40±0,00a
12,13±1,55a
9,63±0,51a
8,23±3,17a
2,66ns
22,76

10 dias
8,31±1,66a
9,45±1,22a
9,69±0,00a
8,99±0,00a
8,42±0,44a
9,60±1,80a
0,28ns
17,63

10° C**
20 dias
30 dias
8,87±0,00 a 12,21±0,81 a
10,13±0,00 a 11,40±0,00ab
9,21±0,92 a 7,68±1,65bc
6,17±0,31bc 4,14±0,13 c
7,96±0,33ab 7,35±0,25bc
5,40±0,03 c 3,78±0,02 c
19,32*
21,64*
7,44
13,82

CV(%)
* Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si na coluna (Tukey,
-'NS=5 %) (Média ± EP).
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Segundo Chitarra & Chitarra (1990), a relação SST/ATT nos vegetais
pode ser considerada como um critério de avaliação de "flavor" e um aumento
pode significar incremento de sabor, além de ser indicativo do nível de
amadurecimento.
As maiores médias para frutos armazenados por 20 dias à 10° C foram
alcançadas pelos tratamentos com as doses de O, 50 e 75 Gy de radiação
gama. Aos 30 dias de armazenamento, as maiores médias ocorreram para os
tratamentos com Oe 50 Gy.
Verificou-se que, para as doses a partir de 75 Gy, mantidos em
temperatura de 10° C, houve um decréscimo da relação SST/ATT, com o
passar do tempo. Para os outros tratamentos, houve um aumento na razão

SST/ATT, provavelmente devido ao decréscimo na concentração de ácidos
orgânicos, indicando assim uma melhoria nos caracteres organolépticos dos
abacates. Estes resultados não coincidem com a análise sensorial (item
4.5.3.5), onde os provadores preferiram os frutos irradiados com 125 Gy.
Provavelmente,

as

mudanças

ocorridas,

não

foram

perceptíveis

aos

provadores, ou foram benéficas, a ponto de receberem as maiores notas dos
provadores.
4.5.3. Análise Sensorial
As análises sensoriais com frutos da cultivar Geada foram feitas com
após 7 dias de armazenamento à temperatura ambiente e com 20 e 30 dias,
para a temperatura de 10° C.
Foi usado o teste de preferência em Escala Hedônica Estruturada, onde
o provador atribui uma nota ao produto, variando de 1 a 9, onde a nota mínima
foi 1 (desgostei extremamente), a máxima foi 9- (gostei extremamente) e a nota
5 corresponde ao ponto nem gostei nem desgostei (Apêndice 1).
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Obteve-se nas avaliações, alguns dados sobre os provadores, que
eram alunos, funcionários e professores do CENA (Tabela 26). No item
ocupações, foram colocadas na Tabela 26, apenas àquelas mais freqüentes na
contagem total. Na categoria "outros", encontram-se as seguintes ocupações:
técnico de informática, serviço de proteção radiológica, vendedor, secretário,
jardineiro, copeiro, auxiliar de contabilidade, pesquisador, caminhoneiro, auxiliar
de limpeza, técnico de laboratório e técnico administrativo. Segundo Dutcosky
(1996), estes dados são importantes, pois, os indivíduos apresentam grandes
variações fisiológicas,

sociológicas, psicológicas e étnicas, que podem

influenciar nas avaliações sensoriais,

por isso é

importante que as

características individuais sejam mais homogêneas possível.
Tabela 26. Dados, em porcentagem, dos provadores utilizados nas três análises
sensoriais de Persea americana, cultivar Geada em temperatura
ambiente e à 10° C.
Dados dos provadores

TA
(7 dias)
(%)

Sexo

Faixa etária

Ocupação

Grau de
Instrução

Freqüência
de consumo

Feminino
Masculino
Menos de 20
De 21 a 40
De 41 a 60
Acima de 60
Agrônomo/Biólogo/Químico
Técnico de Laboratório
Estudante
Professor
Outros
Analfabeto/prim. incomp.
Prim.comp./Ginasial incomp.
Ginasial completo / Colegial incompleto
Colegial completo / Superior incompleto
Superior comp./PG incomp. (Mestrado)
Pós-graduação completo (Mestrado)
Pós-graduação completo (Doutorado)
Mais de 1 vez por semana
De vez em quando
Até 1 vez por semana
Até uma vez por mês

",

46,67
53,33
3,33
70,00
23,33
3,33
16,67
20,00
26,67
10,00
26,67
3,33
3,33
3,33
33,33
30,00
16,66
10,00
3,33
90,00
0,00
6,66

20 dias 30 dias

(%)
60,00
40,00
0,00
73,33
26,66
0,00
10,00
6,67
50,00
10,00
23,33
0,00
3,33
3,33
23,33
30,00
30,00
3,33
6,66
80,00
6,66
6,66

(%)
56,67
43,33
0,00
66,67
33,33
0,00
20,00
10,00
43,33
6,66
20,00
0,00
0,00
6,66
16,66
36,66
30,00
10,00
10,00
60,00
23,33
6,66

75

Verificou-se que a maioria dos provadores possuía idade de 21 a 40
anos, com curso superior e consumiam o fruto de abacate, de vez em quando.

4.5.3.1.

Análise visual: aparência externa
A avaliação sensorial visual nos dá informações sobre os aspectos de

um alimento como estado, tamanho, forma, textura e cor. É importante no
controle de qualidade do alimento e induz o consumidor a comprar ou não o
produto (Dutcosky, 1996). Foi permitida a avaliação quinestésica, onde os
provadores puderam examinar os frutos com as mãos (pressão dos dedos) e
cheirá-los.
De acordo com os resultados obtidos na análise da aparência externa,
verificou-se que entre os provadores não houve diferença significativa entre as
médias obtidas, mas entre os tratamentos com as doses de radiação gama,
houve diferença, portanto, as doses radiação gama aplicadas tiveram efeitos
significativos sobre os frutos (Tabela 27).
Tabela 27. Médias da avaliação da aparência externa de Persea americana,
cultivar Geada, tratados com diferentes doses de radiação gama do
Cobalto-60.
Doses (Gy)

°

50
75
100
125
150
F Provadores
F Tratamentos

TA
(7 dias)**
7,a7±0,22 a
7,33±0,39 ab
6,27±0,57 bc
4,40±0,59 d
5,67±0,54 cd
6,aO±0,40abc
4,74*
11,33*
22,41

10° C**
20 dias
30 dias
5,67±0,42 c 6,93±O,27ab
a,13±o,29 a 6,73±O,27ab
7,27±0,46 ab 5,aO±O,37 b
6,53±0,40 bc 6,53±O,36ab
7,33±O,21 ab 7,27±O,34 a
6,aO±0,40abc 6,20±O,38ab
1,27"s
3,34*
5,21*
3,41*
20,20
16,72

CV(%)
** Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si na coluna
(Tukey, NS=5 %).

",
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Os provadores provavelmente identificaram possíveis transformações
que segundo Miller & MacDonald citado por Pimentel (2001), são causadas pela
irradiação como a mudança de cor.
Os resultados mostraram que o tratamento dos frutos testemunha,
mantidos em temperatura ambiente (7 dias), receberam as maiores notas,
enquanto o tratamento com 100 Gy de radiação gama recebeu a menor nota
dos avaliadores.
Já à temperatura de 10° C aos 20 dias, a maior nota foi para frutos
tratados com 50 Gy, que se igualou aos tratamentos com 75, 125 e 150 Gy,
diferenciando-se da testemunha, que recebeu a menor nota. "'(''11 30 dias, a
maior nota foi para o fruto tratado com 125 Gy. Provavelmente, o efeito
combinado da radiação gama com a refrigeração, mantiveram o aspecto do
fruto em melhores condições que os frutos não irradiados. Verificou-se que esta
dose foi a que promoveu a coloração mais amarelada da polpa do fruto na
variável b* (item 4.5.1.2.2. - c).
Perguntou-se através do questionário, se o provador compraria ou não
os frutos apresentados para a análise visual, os resultados encontram-se na
Tabela 28 e Figura 12, são dados em porcentagem.
Tabela 28. Aceitabilidade, em porcentagem, do consumidor quanto ao fruto

Persea americana tratados com doses crescentes de radiação gama.
Doses
(Gy)
O
50
75
100
125
150

1

2

7 dias %
3
4

1

20 dias %
2
3
4

5

1

30 dias %
2
3
4

5

86,6713,330,00 0,00
6,66 6,6626,6626,6633,3342,8635,71 21,42 0,000,00
46,6640,006,66 6,66
66,6626,66 6,66 0,00 0,0021,4268,28 7,14 7,140,00
46,666,66 20,0020,006,66 26,6666,66 0,00 6,66 0,00 21,4221,4221,4235,71 0,00
6,66 20,0026,666,66 40,0013,3346,6613,3320,00 6,6613,3346,6613,3320,006,66
26,6613,3333,3313,3313,3346,66 6,0013,33 0,00 0,0046,66 6,0013,33 0,000,00
46,6626,6620,006,66 0,00 26,66 33,33 33,33 6,66'" 0,00 26,66 33,33 33,33 6,66 0,00
Item 7 do questionário: Se este produto estivesse à venda e o preço não fosse problema, você? (1)
Certamente compraria; (2) Provavelmente compraria; (3) Talvez comprasse, talvez não; (4)
Provavelmente não compraria, (5) Certamente não compraria.
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Figura 12. Porcentagem de aceitabilidade do consumidor quanto ao fruto
Persea ó'tilerícana, cultivar Geada, tratados com doses crescentes de

radiação gama (Item 7 do questionário: Se este produto estivesse à
venda e o preço não fosse problema, você: Certamente compraria?).
De acordo com estes resultados, pode-se observar que para os frutos
mantidos à temperatura ambiente, a aceitabilidade visual para aparência
externa foi maior para a testemunha (86,67 %). Já à 10° C, a preferência visual
foi para os frutos tratados com 50 e 125 Gy, para 24 e 30 dias, respectivamente
(Figura 12). Os frutos menos preferidos foram os tratados com 100 Gy para 7 e
30 dias de armazenamento e a testemunha com 20 dias de armazenamento.

4.5.3.2.

Aroma da polpa

O nariz humano é muito sensível a diferentes tipos de odores, a
sensibilidade varia de acordo com cada indivíduo e tende a diminuir com a
idade. As características de um alimento dependem mais do aroma do que
apenas do gosto e ambos, constituem o sabor (Dutcosky, 1996).
Na Tabela 29, encontram-se os resultados do atributo aroma para
abacates tratados com diferentes doses de radiação gama e podemos verificar
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que para a temperatura ambiente e à 10° C, com 20 dias de armazenamento,
não houve diferença significativa entre as médias encontradas.
Para os tratamentos mantidos em temperatura de 10° C com 30 dias,
verificou-se o efeito significativo da radiação gama. O tratamento com 125 Gy
recebeu a maior nota dos provadores e a testemunha se igualou aos
tratamentos com doses de 50, 100 e 150 Gy, que não se diferenciaram de
125 Gy. A menor nota foi obtida para frutos do tratamento com 75 Gy.
Segundo Pimentel (2001), a qualidade do odor está intimamente ligada
ao peso molecular, volatilidade e estrutura das moléculas que compõem o
alimento. Arévalo-Galarza et aI. (2002a), observaram que a irradiação de
abacates da cultivar Hass, aumentou a atividade de fenilalanina amonialiase e o
conteúdo de fenóis totais, a partir do nono dia de armazenamento à
temperatura ambiente em frutos tratados com a dose de 150 Gy. Neste
trabalho, não foram medidos os teores de fenóis totais e, portanto, não se pode
afirmar que a radiação exerceu algum efeito sobre este elemento nos frutos
tratados, mas verificou-se a diferença significativa, com trinta dias de
armazenamento, à 10° C.
Tabela 29. Médias da avaliação sensorial para o atributo aroma da polpa de
frutos de Persea americana, cultivar Geada, tratados com diferentes
doses de radiação gama do Cobalto-60.
Doses (Gy)

o
50
75
100
125
150
F Provadores
F Tratamentos

TA**
(7 dias)*
5,27±0,40 a
6,27±0,52 a
6,93±0,56 a
6,53±0,55 a
6,27±0,28 a
6,33±0,48 a
1,27n5
1,40ns
28,75

10° C**
20 dias
30 dias
7,13±0,34 a 6,27±0,43ab
6,40±0,50 a 6,87±0,43ab
6,67±0,40 a 5,60±0,38 b
6,67±0,30 a 6,20±0,42ab
6,87±0,43 a 7,27±0,33 a
6,60±0,38 a 5,93±0,41ab
1,8Q*
1,20ns
0,46ns2,41*
21,27
24,03

CV(%)
** Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si na coluna
(Tukey, NS=5 %) (Média±EP).
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4.5.3.3.

Aparência interna

A cor interna do fruto foi avaliada pelos provadores e os resultados
encontram-se na Tabela 30.
Os resultados mostraram que os frutos mantidos à temperatura
ambiente não demonstraram diferença significativa entre os tratamentos, mas,
para a temperatura de 10° C, houve efeito significativo dos tratamentos com
radiação gama para a cor interna somente aos 30 dias de armazenamento,
sendo que, o tratamento dos frutos com a dose de 125 Gy recebeu a maior
média, diferenciando-se apenas do tratamento com 75 Gy.
Verificou-se que, no final do período de armazenamento (30 dias) os
valores atribuídos à aparência, sofreram um decréscimo com exceção da dose
de 100 e 125 Gy. Esta afirmação concorda com Lacerda (2000), quando
afirmou que este fato deve ser considerado para a escolha da dose mais
adequada, uma vez que a aparência é um importante atributo para a aquisição
e consumo do produto.
Tabela 30. Médias da avaliação sensorial para o atributo aparência interna da
polpa de frutos de Persea americana, cultivar Geada, tratados com
diferentes doses de radiação gama do Cobalto-50.
TA
(7 dias)**
7,27±0,38 a
50
7,07±0,41 a
75
6,40±0,53 a
100
6,87±0,46 a
125
6,27±0,38 a
150
6,73±0,38 a
F Provadores
1,04ns
F Tratamentos
0,81 ns
CV(%)
24,42
** Médias seguidas de mesma letra
(Tukey, NS=5 %) (Média±EP).
Doses (Gy)

°

10° C**
20 dias
30 dias
7,60±0,24 a 6,07±0,47 a
6,47±0,49ab 5,93±0,52ab
7,33±0,37ab 4,40±0,50 b
5,80±0,59 b 5,93±0,50ab
6,80±0,37ab 6,80±0,24 a
6,47±0,50ab 5,33±0,47ab
1,26ns
3,32*
2,30*
4,26*
24,69
26,42
não diferem entre si na coluna
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4.5.3.4.

Textura

Os dados para a avaliação sensorial da textura pelos provadores,
encontram-se na Tabela 31.
De acordo com os resultados, pode-se aferir que a radiação gama
induziu o efeito significativo sobre a textura dos frutos nos tratamentos, tanto
em temperatura ambiente com 7 dias de armazenamento, quanto à 10° C, com
30 dias de armazenamento.
Para os frutos mantidos em temperatura ambiente a maior nota foi para
o tratamento com 150 Gy, havendo diferença significativa em comparação,
somente com a testemunha. As maiores notas dos provadores, foram dadas
aos frutos irradiados com 125 Gy e mantidos em temperatura de 10° C, mas
não se diferenciaram da testemunha.
Tabela 31. Médias da avaliação sensorial para textura da polpa de frutos de
Persea americana, cultivar Geada, tratados com diferentes doses de

radiação gama do Cobalto-60.
Doses (Gy)
,0
50
75
100
125
150
F Provadores
F Tratamentos

TA**
(7 dias)*
4,93±0,56 b
6,53±0,47ab
5,80±0,76ab
6,80±0,35ab
6,87±0,32ab
7,00±0,34 a
1,26ns
2,76*
29,61

10° C**
20 dias
30 dias
6,60±0,46a 6,80±0,43ab
6,27±0,50a 6,53±0,31ab
6,53±0,59a 5,60±0,53ab
6,53±0,39a 6,27±0,37ab
7,27±0,43a 7,27±0,30..a
6,33±0,54a 5,07±0,57 b
1,03ns
1,35ns
0,53ns
3,69*
28,72
25,96

CV(%)
** Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si na coluna
(Tukey, NS=5 %) (Média±EP).

Verificou-se que a radiação gama induziu um efeito benéfico na
preservação da firmeza dos frutos, principalmente em temperatura ambiente.
Estes dados são confirmados pelos testes físicos de resistência à penetração
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do item 4.6.1.3, que também obtiveram a maior firmeza para os frutos
irradiados, mantidos a 10° C, com 30 dias de armazenamento.

o tratamento combinado de

radiação e refrigeração foi benéfico para

manutenção da firmeza durante o armazenamento até 30 dias nesta cultivar.
Estes dados são concordantes com Pimentel (2001), quando tratou mamões
com radiação gama.

4.5.3.5.

Sabor

o sentido do sabor é formado por quatro gostos fundamentais: salgado,
doce, ácido e amargo, que se interagem. Um pode reforçar ou mascarar o outro
(Dutcosky, 1996).
Os dados referentes à avaliação sensorial do sabor de abacates da
cultivar Geada, tratados com doses crescentes de radiação gama, encontra-se
na Tabela 32.
Tabela 32. Médias da avaliação sensorial, sabor de frutos de Persea
americana, cultivar Geada, tratados com diferentes doses de radiação

gama do Cobalto-60.
Doses (Gy)

°

50
75
100
125
150
F Provadores
F Tratamentos

TA**
(7 dias)
4,87±0,56a
5,60±O,64a
6,67±0,64a
6,07±0,56a
6,13±0,49a
6,73±0,42a
1,88*
1,80ns
33,57

10° C**
20 dias
30 dias
6,13±0,54a 5,93±0,53abc
6,47±0,50a 6,87±0,40 ab
6,40±0,57a 5,27±0,46 bc
6,20±0,50a 6,33±0,41abc
6,27±0,64a 6,93±0,32 a
5,73±0,48a 5,07±0,45 c
0,74ns
2,48*
0,22ns
4,14*
34,57
24,78

CV(%)
** Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si na coluna
(Tukey, NS=S %) (Média±EP).

De acordo com os dados obtidos, os provadores não conseguiram
diferenciar os tratamentos com as doses de radiação gama em 7 e 20 dias de
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armazenamento, nas duas temperaturas estudadas, para temperatura ambiente
e 10° C, respectivamente. As maiores médias para sabor foram dadas para os
frutos irradiados, apesar de não diferirem entre si em temperatura ambiente,
aos 7 dias e a 10° C, aos 20 dias de armazenamento. Já aos 30 dias de
armazenamento em temperatura de 10° C, houve influência significativa da
radiação, no tratamento com a dose de 125 e 150 Gy, sendo que frutos tratados
com 125 Gy obtiveram a maior média dos provadores, mas não diferiu da
testemunha, de 75. e de 100 Gy. Estes resultados são concordantes com
Arévalo-Galarza et aI. (2002b), quando irradiaram abacates da cultivar Hass
com as doses de 100 e 150 Gy e constataram que embora tenha ocorrido um
aumento na concentração dos compostos fenólicos, não foram percebidas
mudanças na análise sensorial.

4.5.3.6.

Ordenação

o

teste

de

ordenação

serviu

para

verificar se

as

amostras

apresentaram diferenças entre si, de acordo com preferência do provador.
Os resultados das preferências estão dispostos na Tabela 33.
As análises dos resultados mostraram que, a preferência geral do
provador, para os frutos mantidos à temperatura ambiente foi pelo tratamento
com 150 Gy. Já à temperatura de 10° C, com 20 dias de armazenamento, a
maior nota foi para o tratamento dos frutos com a dose de 125 Gy, apesar de
não haver diferença significativa entre eles. Aos 30 dias de armazenamento os
frutos preferidos foram aqueles, tratados com as doses de 50 e 125 Gy (Figura
13).
Verificou-se que a radiação gama induziu um efeito positivo na
preferência geral dos frutos pelos provadores (Figura 13). Provavelmente
alguns fatores como firmeza e sabor contribuíram para este resultado.
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Figura 13. Avaliação sensorial, teste de ordenação de preferência de frutos cJ
Persea americana, cultivar Geada, tratados com diferentes doses de
radiação gama do Cobalto-50.
Tabela 33. Médias da avaliação sensorial, teste de ordenação de preferência de
frutos de Persea americana, cultivar Geada, tratados com diferentes
doses de radiação gama do Cobalto-50.
Doses (Gy)

o
50
75
100
125
150
DMS
CV(%)

TA
(7 dias)**
1,60±0,16 b
1,87±0,19ab
2,07±0,25ab
2,00±0,22ab
2,00±0,20ab
2,47±0,22 a
13,00*
17,51

10° C**
20 dias
30 dias
1,80±0,20a 1,87±0,19ab
1,93±0,23a 2,60±0,16 a
2,13±0,22a 1,53±0,19 b
1,80±0,22a 2,00±0,17ab
2,40±0,21a 2,60±0,19 a
1,93±0,18a 1,47±0,19 b
13,00*
13,00*
16,22
13,22

** Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si na coluna
(Tukey, NS=5 %) (Média±EP).

5.

CONCLUSÕES

De acordo com os resultados obtidos, para as diferentes fases do ciclo
evolutivo de S. catenifer, irradiados com doses crescentes de radiação gama do
Cobalto-60, nas condições do presente experimento, conclui-se que:
• A dose letal de radiação gama para ovos de S. catenifer foi de 75 Gy; para
lagartas foi de 200 Gy e para pupas 300 Gy.
• A dose esterilizante para adultos provenientes de ovos irradiados de
Stenoma catenifer foi de 25 Gy; para adultos provenientes de lagartas e
pupas irradiadas foi de 100 e 150 Gy, respectivamente e para adultos
irradiados foi de 200 Gy.
• A irradiação dos frutos de abacate, mantidos à temperatura ambiente com 7
dias de armazenamento, provocou a mudança na coloração dos frutos,
(presença de pintas pretas e coloração amarelada) e maior firmeza. As
características organolépticas não foram afetadas pela radiação, recomendase a dose de 150 Gy para frutos mantidos à temperatura ambiente.
• Frutos irradiados mantidos à 10° C tiveram um aumento do período de
armazenamento sem o comprometimento das características físico-químicas.
Houve a manutenção da coloração dos frutos, maior firmeza e um ligeiro
aumento na acidez, sendo efetivo na conservação dos frutos e as
",

características organolépticas foram favorecidas pela radiação. Recomenda-
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se a dose de 125 Gy, para os frutos mantidos à 10° C para o aumento do "shelf
life".
• A análise sensorial indicou que, os frutos tratados com a dose de 125 Gy de
radiação gama, foram os preferidos pelos provadores em relação à
testemunha.

CONCLUSÃO GERAL

o

uso

da

irradiação

gama

do

Cobalto-50

como

tratamento

quarentenário para o controle de Stenoma catenifer, foi eficiente. Sugere-se o
tratamento com a dose de 50 Gy para frutos infestados com ovos de
S. catenifer e 150 Gy para frutos infestados com lagartas e pupas, mantidos sob
refrigeração com 10° C. Para uma possível utilização da Técnica do Inseto
Estéril, visando o controle desta praga em campo a fim de diminuir a infestação
nos frutos, recomenda-se a irradiação de pupas e adultos com doses de 150 Gy
e 200 Gy de radiação gama, respectivamente e posterior liberação.
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APÊNDICES
APENDICE 1. Questionário utilizado para análise sensorial de frutos de Persea
americana irradiados para o atributo aparência externa.
Avaliação Sensorial de Abacates - Data: _ _/_ _/2004
1. Nome:
2. Faixa etária: (
(

) Menos de 20 anos (
) De 41 a 60 anos (

) De 21 a 40 anos
) Acima de 60 anos

3. Ocupação:
4. Grau de
(
(
(
(
(
(
(

instrução:
) Analfabeto / primário incompleto
) Primário completo / Ginasial incompleto
) Ginasial completo / Colegial incompleto
) Colegial completo / Superior incompleto
) Superior completo / Pós-graduação incompleto (Mestrado)
) Pós-graduação completa (Mestrado)
) Pós-graduação completa (Doutorado)

5. Com que freqüência você consome abacate:
(
) Mais de 1 vez por semana
(
) Até 1 vez por semana
(
) Até uma vez por mês
) De vez em quando
(
6. Muito obrigada por participar de nossa pesquisa com abacate. Por favor, observe as amostras e
indique utilizando a escala abaixo o quanto você gostou ou desgostou da qualidade global do
produto (aparência externa):
Amostras/Código
N°
N°
N°
Nota:
NOTAS:

9 - Excelente
8- Muito bom
7-Bom
6 - Ligeiramente Bom
5 - Nem bom / Nem ruim
4 - Ligeiramente ruim
3- Ruim
2 - Muito ruim
1- Péssimo
7. Se este produto estivesse à venda e o preco não fosse problema, você:
Amostras/Código
N°
N°
Certamente compraria
Provavelmente compraria
Talvez comprasse, talvez não.
Provavelmente não compraria
Certamente não compraria

N°
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Você está recebendo uma série de amostras, leia com atenção o que se pede e coloque dentro dos
parênteses os códigos de cada amostra recebida, conforme sua preferência:
8. Por favor, cheire cada amostra de abacate e indique o quanto você gostou do AROMA:
(
) Gostei extremamente
(
) Gostei muito
(
) Gostei moderadamente
(
) Gostei ligeiramente
(
) Não gostei I nem desgostei
(
) Desgostei ligeiramente
(
) Desgostei moderadamente
(
) Desgostei muito
(
) Desgostei extremamente
9. Observe atentamente o aspecto geral e indique o quanto você gostou da COR:
(
) Gostei extremamente
(
) Gostei muito
(
) Gostei moderadamente
(
) Gostei ligeiramente
(
) Não gostei I nem desgostei
(
) Desgostei ligeiramente
(
) Desgostei moderadamente
(
) Desgostei muito
(
) Desgostei extremamente
10. Prove cada amostra e indique o quanto você gostou do SABOR do produto:
(
) Gostei extremamente
(
) Gostei muito
(
) Gostei moderadamente
(
) Gostei ligeiramente
(
) Não gostei I nem desgostei
(
) Desgostei ligeiramente
(
) Desgostei moderadamente
(
) Desgostei muito
(
) Desgostei extremamente
11. Prove cada amostra e indique o quanto você gostou da TEXTURA (dureza e maciez) do
produto:
(
) Gostei extremamente
) Gostei muito
(
) Gostei moderadamente
(
) Gostei ligeiramente
(
) Não gostei I nem desgostei
(
) Desgostei ligeiramente
(
) Desgostei moderadamente
(
) Desgostei muito
(
(
) Desgostei extremamente
12. Você está recebendo três amostras de abacate. Após provar cada uma delas, ordene-as de
acordo com a sua preferência:
Mais ostei

Menos ostei

