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Introdução 

O pimentão (Capsicum annuum L.) pertence à família das solanáceas e seu cultivo constitui uma atividade significativa para o setor agrícola 

brasileiro. A produção em 2011 foi de aproximadamente 249 mil toneladas de frutos, apresentando-se entre as dez hortaliças de maior 

importância econômica no mercado brasileiro (IBGE, 2011). É cultivado em todo o território brasileiro, com destaque para os Estados de São 

Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Região Nordeste.  

Alguns trabalhos realizados indicam em solanáceas, especificamente pimentão, berinjela e jiló, diversos patógenos associados às suas 

sementes, nos quais citam-se a Alternaria solani, Slerotinia sclerotium, Verticillium spp., Colletotrichum capsici, Fusarium spp., Rhizoctonia 

solani, Alternaria alternata, Verticillium spp., Xantomonas vesicatoria, Tabacco mosaic vírus (TMV), Tomato mosaic vírus (ToMV), Pepper 

mild mottle tobamovirus (PMMoV – PMMV) (BRUNES, 2013). 

O teste de sanidade em sementes tem como objetivo determinar as condições sanitárias das sementes e fornecer informações sobre a qualidade 

do lote ao serviço quarentenário, certificação de sementes, valor cultural, determinação da necessidade do tratamento de sementes, avaliação da 

eficiência do tratamento, teste de qualidade dos grãos armazenados e avaliação da resistência de cultivares (NUNES, 2014). 

Por inúmeras razões o teste de sanidade de sementes é importante, pois os patógenos transmitidos por sementes podem servir de inóculo inicial 

para o desenvolvimento progressivo da doença no campo, infectar áreas isentas em casos de importação, promover baixa germinação e baixo 

vigor. Podem ainda, provocar morte em pré-emergência, podridão radicular, tombamento de mudas, manchas necróticas em folhas e caules, 

deformações como hipertrofias e subdesenvolvimento, descoloração de tecidos e infecções latentes (MAPA, 2009; NEERGAARD, 1979; 

LAZAROTTO et al., 2012). 

Os métodos de detecção de patógenos em sementes variam de patógeno para patógeno, do tipo de associação patógeno/semente, do propósito 

do teste e da espécie da semente. A identificação de fungos associados às sementes pode ser feita por diferentes métodos, sendo os mais comuns 

os do papel-filtro ou “blotter-test”, e com diferentes composições de meio de cultura. A avaliação das sementes é feita em microscópio eletrônico 

para determinação do gênero. Outros métodos específicos se dão com base no fato de que estes métodos foram desenvolvidos com a destinação 

pontual de detectar um ou mais de um daqueles fungos que, em geral, não são facilmente detectados pelo método de incubação em substrato de 

papel (“blotter test”). Há em todo o mundo uma tendência de se desenvolver estes métodos considerando se aspectos como: objetividade, rapidez 

e maior precisão para estes casos (MAPA, 2009; LAZAROTTO et al., 2012). 

 O objetivo do trabalho foi avaliar a sanidade de sementes de pimentão através do método “blotter-test” e observar 

fungos com maior frequência e incidência no teste em sementes de pimentão. 

 

Material e métodos 

Obtenção de sementes e local do teste: 

Para a realização da prática utilizou-se sementes de pimentão. Estas foram separadas, acondicionadas em papel 

alumínio e identificadas, totalizando seis amostras contendo 10 sementes cada. 

O teste foi realizado no Laboratório de Fitopatologia do IFNMG – Campus Januária, no período de 3/12/14 a 

11/12/14. 

Teste de sanidade: 

Foi realizado teste em papel-fitro (blotter – test).  

Foram utilizadas 60 sementes não desinfestadas, divididas em seis repetições, distribuídas uniformemente, com 

auxílio de pinça flambada, em placas de Petri, esterilizadas, contendo uma folha de papel-filtro esterilizada e umedecida 

com água destilada esterilizada. Foi realizada incubação em estufa, à 22ºC, no escuro, durante os dias 03/12 (quarta-

feira), 04/12 (quinta-feira) e 05/12 (sexta-feira), sendo dispostas à lâmpadas de luz fluorescente branca, em câmara com 

fotoperíodo de 12 horas, pelo período de quatro dias, a temperatura de 22ºC.   

Avaliação das sementes e identificação de fungos: 

 As sementes foram avaliadas individualmente para verificação de ocorrência de frutificações típicas do crescimento 

de fungos.  
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 Em cada Placa foram observados, inicialmente, formação de colônias em volta das sementes. Aquelas em que foram 

observadas, a olho nu, ocorrência de crescimento de fungos, as estruturas presentes na superfície foram retiradas com 

auxílio de um estilete de ponta fina e colocada sobre lâmina contendo uma gota de ácido lático, sendo cobertas com 

lamínulas. As lâminas foram observadas em microscópio ótico para identificação do fungo.  

Os dados da incidência dos fungos foram expressos em porcentagem.  

Resultados e Discussão 

A partir dos dados observados, verificou-se que Aspergillus sp. foi o fungo de maior incidência, ocorrendo em 8,33% 

das sementes. O Penicillium sp. ocorreu em 50% das sementes observadas. Ocorreram ainda gêneros Curvularia sp. 

(3,33%), Rhizopus  sp. (1,66%), Alternaria sp. (1,66%), Exserohilum sp. (1,66%) e Fusarium sp. (1,66%), como pode 

ser observado na figura 01. 

MACHADO e SOUZA (2009) citado por BRUNES (2013), encontraram associados a solanáceas, Alternaria solani, 

Slerotinia sclerotium, Verticillium spp., Colletotrichum capsici, Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Alternaria 

alternata, Verticillium spp., Xantomonas vesicatoria, Tabacco mosaic vírus (TMV), Tomato mosaic vírus (ToMV), 

Pepper mild mottle tobamovirus (PMMoV – PMMV),  recomendando o tratamento de sementes para a prevenção e 

eliminação de inoculo.  PEREIRA, et al., (2005), detectaram presença de alguns fungos de importância para a 

cultura do coentro, como Alternaria alternata e Alternaria radicina, com índices de associação elevados. KIKUTI, 

et al. (2005) detectaram porcentagens superiores dos fungos Aspergillus spp., Rhizopus sp. e Cladosporium sp. em 

sementes de  pimentão, após a incubação para o teste de envelhecimento tradicional. 

Para CHRISTENSEN (1973), Aspergillus sp. e Penicillium sp. são considerados fungos de armazenamento, 

pois  sua incidência  pode  aumentar no período pós-colheita. Estes fungos, quando associados às sementes do milho, 

podem ter sua incidência maximizada com o período de armazenamento, causando ainda, redução no percentual de 

germinação (OLIVEIRA et al., 1997).  

 LAZAROTTO et al. (2012) avaliando a sanidade de sementes de cedro através de dois métodos de detecção, e ainda, 

a transmissão e patogenicidade de fungos associados a sementes e transmitidos para as plântulas, verificaram que 

Rhizopus sp., Aspergillus  sp., Fusarium sp. Rhizoctonia sp., foram encontrados tanto no teste de papel-filtro, quanto no 

método batata-dextrose-ágar (BDA). Sendo que Fusarium sp. e Rhizoctonia sp., foram transmitidos via sementes para a 

plântula, causando danos nas raízes e posterior tombamento.  Segundo FERREIRA (1989), espécies de Fusarium têm 

sido relatadas causando tombamento em pré ou pós-emergência de plântulas de espécies florestais, sendo comum o 

problema em sementes. MACHADO (1988) relata que as associações com fungos do gênero Fusarium em sementes de 

culturas agronômicas ocorrem durante a formação ou maturação do fruto e, os cuidados na colheita podem reduzi-las. 

 Segundo VECHIATO (2010), os fatores de caráter fitossanitário, com destaque aos fungos, são os fatores que podem 

afetar a qualidade de sementes florestais. Em trabalhos realizados encontrou Alternaria sp., Aspergillus sp, 

Botryodiplodia sp, Chaetomium sp, Cladosporium sp, Curvularia sp, Cylindrocladium sp., Diplodia sp., Fusarium sp., 

Gilmanielia sp., Helminthosporium sp., Macrophomina sp., Monocillium sp., Nigrospora sp., Penicillium sp., 

Pestalotia sp., Phoma sp., Pithomyces sp., Peyroneleaea sp., Oidiodendron sp., Rhizoctonia sp., Torula sp., Trichoderm 

sp. e Verticillium sp. associados a sementes florestais. Sendo que Aspergillus sp. e Penicillium sp., foram os que mais 

ocorreram, sendo considerados indicadores de deterioração das sementes. Já os fungos Alternaria sp., Curvularia,sp., 

Fusarium sp., Exserohilum sp., são considerados potencialmente patogênicos às sementes, podendo causar podridão, 

manchas foliares e danos em plântulas.  

Assim, o teste de sanidade pelo método papel-filtro foi adequado na detecção de patógenos em sementes de pimentão.  

Sabendo que a associação de patógenos com as sementes pode se constituir de um dos impedimentos para o aumento 

da produção e melhorias da qualidade comercial do produto final, influenciando diretamente a qualidade da semente, o 

conhecimento do tipo e potencial do inoculo contribui para a definição do melhor método de detecção e tratamento de 

sementes visando o controle de doenças. 

 

Conclusão 

O teste de sanidade pelo método papel-filtro (blotter-test) foi adequado na detecção de patógenos em sementes de 

pimentão.  
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Figura 01: Fungos encontrados em sementes de Pimentão (Capsicum annuum L.) (Blotter test). IFNMG-Januária, 2014. 

 

 

 

 


