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OBTENÇÃO DE ISOLADOS DE Cladosporium SP. DE CAFÉ COM POTENCIAL
DE BIOCONTROLE PÓS-COLHEITA
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A qualidade da bebida do café é dependente de vários fatores, tais como: a composição química do grão na
qual intervém a ação da umidade e temperatura, propiciando infecções indesejáveis; a torração e o preparo da
bebida. A população fúngica do café também aparece como um fator determinante na classificação deste
fruto como fino (bebida mole) ou de pior qualidade (bebida rio). Apesar de o café ser alvo de um grande número
de estudos, há uma carência de pesquisas que explorem a influência dos fungos na qualidade da bebida. Isto se
deve, em grande parte, ao fato de que em outros países ele é comumente despolpado, enquanto no Brasil, em
sua maioria, é processado por via seca. Dentre os  fungos associados à micoflora dos frutos do cafeeiro,
destaca-se a presença dos gêneros Fusarium e Cladosporium, seguidos dos gêneros Geotrichum, Trichoderma,
Rhizopus e Phomopsis, enquanto que nos cafés beneficiados foram encontrados além de Fusarium e Cladosporium,
Aspergillus e Penicillium, verificando, no que diz respeito à qualidade, uma relação entre a presença dos
fungos Aspergillus ochraceus, Aspergillus niger e Fusarium sp. com cafés de bebidas inferiores (rio e riada).
Cladosporium spp. esteve associado a boas bebidas (dura para melhor), o que despertou o interesse na inves-
tigação da ecologia deste fungo e seu potencial como agente de biocontrole dos fungos deletérios a qualidade
do café. A metodologia utilizada foi isolamento de Cladosporium spp. dos frutos (Blotter test) e folhas do café
e diluição em série de amostras de solo. Foram coletadas amostras das regiões dos Municípios de Lavras,
Perdões e Boa Esperança. Resultados preliminares indicam maior aparecimento de Cladosporium spp. nas
folhas mais maduras do que nas mais jovens, confirmando assim o caráter endofítico senescente do fungo.
Nas amostras de solo, obteve-se 100% de ocorrência de fungos do gênero Cladosporium spp. Testes in vitro
indicam que um possível mecanismo de ação do Cladosporium spp. sobre Aspergillus sp. e Penicillium sp. é a
liberação de metabólitos (antibiose).
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