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FUNGOS DA SEÇÃO Circumdati PRESENTES EM FRUTOS E GRÃOS DE CAFÉ DERRIÇADOS NO PANO,
“BOIA” E “VARRIÇÃO”
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O presente estudo teve por finalidade estabelecer a microbiota associada a frutos e grãos da mistura  resultante
do processo de colheita por derriça no pano após a separação hidráulica (frutos cerejas e
verdes) e as frações “bóia” e “varrição” e avaliar os riscos de desenvolvimento dos fungos e produção de
micotoxinas, especificamente a ocratoxina A por fungos da Seção Circumdati principal produtora desta
micotoxina. Para tanto amostras foram coletadas em diferentes frações de café colhidas durante o ano agrícola
2001/2002 em 5 propriedades de cada um dos seguintes municípios do Estado de Minas Gerais: Campos
Gerais, Campestre, Boa Esperança, Cássia, Carmo do Rio Claro, Guaxupé, Machado, Monte Santo de Minas,
Poços de Caldas, São Sebastião do Paraíso. Os resultados obtidos indicaram a presença de fungos da Seção
Circumdati em 5,4% dos frutos e em apenas 0,43% dos grãos. A presença desses fungos ainda foi detectada
na fração “bóia” (fração resultante da separação hidráulica) em 22,5% dos frutos e 4,3% dos grãos e na
fração varrição em 27,4% dos frutos e 3,44% dos grãos. Tais resultados demonstraram que: a) o café
derriçado no pano e separado da fração “bóia” foi a fração que apresentou menores ocorrências interna e
externa dos fungos b) a fração “bóia”, que é constituída de frutos mal formados, chochos, verdoengos, brocados
ou secos apresentou contaminações externa e interna maiores do que a mistura cereja e verdes e semelhante
à da fração “varrição”, considerada até o momento a fração que representa maior risco de contaminação por
fungos inclusive os da Seção Circumdati.
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