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RESUMO  

Diversos gêneros de fungos podem se associar as sementes florestais, podendo ocasionar 

prejuízos ao produtor, uma vez que interfere na produção de mudas, seja contaminando o solo 

ou reduzindo a taxa de germinação refletindo diretamente na qualidade sanitária das mudas. O 

objetivo deste trabalho, foi quantificar e identificar a nível de gênero, os fungos associados a 

sementes de Copaifera langsdorffii. No teste de sanidade, foi aplicado o método de papel filtro 

“Blotter test” onde foram utilizadas 200 sementes previamente desinfestas distribuídas 

igualmente e equidistantemente em 10 placas de petri mantidas em câmara BOD a 25°C, com 

fotoperíodo de 12 horas luz/12 horas escuro (lâmpada fluorescente), durante sete dias.  Os 

fungos identificados foram, Penicillium sp. (36,5%) e Cladosporium sp. (6%), e com menor 

incidência foi alternaria sp. (0,5%). O fungo Thichoderma sp. na proporção de 15,5%, 

necessitando de mais estudos referentes a sua ação. 
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Several genotypes of fungi can be associated with forest seeds, which can cause damage to 

the producer, since it interferes in the production of seedlings, either contaminating the soil or 

reducing the germination rate, directly reflecting the health quality of the seedlings. The 

objective of this work was to quantify and identify at the genus level the fungi associated with 

Copaifera langsdorffii seeds. In the sanity test, the "Blotter test" filter paper method was used in 

which 200 seeds previously disinfected were distributed equally and equally in 10 petri dishes 

kept in a BOD chamber at 25 ° C, with photoperiod of 12 hours light / 12 hours (fluorescent 

lamp) for seven days. The fungi identified were Penicillium sp. (36.5%) and Cladosporium sp. 

(6%), and with lower incidence was Alternaria sp. (0.5%). The fungus Thichoderma sp. in the 

proportion of 15.5%, requiring further studies regarding its action as control of pathogenic fungi 

and influence on the initial growth of Copaiba 
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1.INTRODUÇÃO 

 

A árvore Copaifera langsdorffii conhecida popularmente como copaíba, 

pau-d’óleo, Cupaúba, pertence à família Fabaceae, ocorrendo naturalmente 

nas regiões sudeste e centro oeste do Brasil (Carvalho, 2003).  

A Copaifera spp é uma espécie heliófita, semidecidua e xerófita 

podendo ser encontrada tanto em florestas primárias quanto formações 

secundárias, principalmente em regiões de transição de Cerrado com floresta 

latifoliada semidecídua (LORENZI, 2008). 

Por possuir características farmacológicas o óleo de copaíba é utilizado 

na medicina popular, sendo amplamente empregado como cicatrizante e anti-

inflamatório das vias superiores e inferiores (VEIGA JÚNIOR e PINTO, 2002). 

Segundo (SAMPAIO, 2000), óleo de Copaiba tem potencial para uso 

industrial, na produção de tintas, vernizes ou fixador de fragrância de perfumes. 

(LORENZI, 2008), relata sobre a importância e potencial desta espécie nos 

projetos de arborização urbana, recuperação de áreas degradadas e 

preservação permanente.  
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Juntamente com fatores como o clima, solo e outras práticas agrícolas, 

a qualidade da semente irá influenciar diretamente na formação da muda para 

transplantio, bem como no desenvolvimento a campo. Os agentes causadores 

de doenças em plantas, podem se propagar de várias formas, vírus, bactérias, 

nematóides, no caso dos fungos, através de esporos, micélios, escleródios e 

outras estruturas característica de cada grupo (CAMPACCI e PESSANHA, 

1970 citados por SANTOS et al., 2000). 

Dentre os microrganismos associados as sementes, os fungos ocorrem 

em maior número, seguidos pelas bactérias, vírus e nematoides. A maioria dos 

fungos causadores de doença em plantas podem ser transmitidas via semente 

de seus hospedeiros (MACHADO et al. 2009). 

Diversos gêneros de fungos podem se associar as sementes florestais, 

podendo ocasionar prejuízos ao produtor, uma vez que interfere na produção 

de mudas, seja contaminando o solo ou reduzindo a taxa de germinação 

refletindo diretamente na qualidade sanitária das mudas (VECHIATO, 2010). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho, foi quantificar e identificar 

a nível de gênero, os fungos associados a sementes de Copaifera langsdorffii. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no Laboratório de microbiologia da 

Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva, no mês de agosto de 

2017. 

Os frutos de Copaifera sp foram colhidos em árvores localizada na rua 

quatorze, Jardim Beija Flor (23° 58' 44.56" S, 48° 51' 34.59" O, com elevação 

de 748 m), na cidade de Itapeva-SP, no mês de agosto de 2017.  

No teste de sanidade, foram utilizadas 200 sementes. Na detecção de 

microrganismos pelo método do papel de filtro “Blotter test” (MACHADO et al., 
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2009), foram utilizadas 10 placas de petri (15 x 15 x 3 cm). Nessas placas 

foram colocadas duas folhas de papel de filtro umedecidas com água destilada 

na proporção de 2,5 vezes o peso médio do papel seco.  

Todo o material utilizado foi esterilizado em autoclave (120 °C e 1 atm 

por 25 minutos). Posteriormente, foram levadas para o interior de uma câmara 

de fluxo laminar, na qual 200 sementes foram previamente desinfestadas em 

hipoclorito de sódio a 2% por 1,5 min. 

 As placas foram mantidas em câmara BOD a 25°C, com fotoperíodo de 

12 horas luz/12 horas escuro (lâmpada fluorescente), durante sete dias. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O teste de sanidade no método do Papel de filtro possibilitou a análise 

quantitativa e qualitativa da presença de fungos fitopatógenos e antagônicos 

nas sementes de Copaífera sp.  Na (figura 1), observa-se que do total das 200 

sementes analisadas, 86 sementes (43%) foram observadas a presença de 

fungos considerados potencialmente fitopatogênicos: Penicillium spp  (figura 2), 

Cladosporium spp (figura 3), Alternaria spp (figura 4), 83 sementes (41,5%) não 

apresentaram presença de fungos e 31 sementes (15,5%) foram observados a 

presença de um fungo benéfico, Thichoderma spp (figura 5).  

 

Figura 1.  Incidência (%) de fungos associados a sementes de Copaifera sp. 

 

Fonte: Dados do autor 
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Figura 2. Conidióforos e Conídios de Penicillium spp. 

Fonte: Dados do autor 

 

Fungos do Gênero Penicillium são frequentemente encontrados em 

isolados de solo (SILVA, 2013; PEREIRA, 2016). Quando associados a 

sementes causam a deterioração, redução na taxa de germinação e números 

de plântulas normais (FILHO, 2004; NASCIMENTO et al., 2006). 

 

Figura 3. Conidióforos e Conídios de Cladosporium spp 

Em geminação de sementes de Angico vermelho, o fungo 

Cladosporium causou a má formação do sistema radicular e cotilédones, 

causando o tombamento na pré emergência, confirmando sua patogenicidade 

para esta espécie (MACIEL, et al. 2012). 

 

Fonte: Dados do autor 
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Figura 4. Conidióforos e Conídios de Alternaria spp. 

 

Devido seu potencial patogênico, isolados de Alternaria quando 

associados a sementes de essências florestais, pode ocasionar a podridão das 

sementes, danos nas plântulas e manchas foliares (Vechiato e Parisi 2013). 

 

Figura 5. Conidióforos e Conídios de Thichoderma spp. 

Fonte: Dados do autor 

 

Segundo Machado et al. (2012), fungos do gênero Thichoderma podem 

ser utilizados no controle de fitopatógenos, principalmente de fungos de solo 

por apresentar eficiência, praticidade e segurança no que diz respeito ao uso. 

 

 

Fonte: Dados do autor 
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4. CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir que os fungos identificados com maior incidência e 

considerados potencialmente patogênicos as sementes de Copaífera sp foram, 

Penicillium sp. (36,5%) e Cladosporium sp. (6%), e com menor incidência foi 

Alternaria sp. (0,5%). 

O fungo Thichoderma sp. na proporção de 15,5%, necessitando de 

mais estudos referentes a sua ação como controle de fungos patogênicos e 

influência no crescimento inicial de Copaifera sp. 
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