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INCIDÊNCIA DE FITOPATÓGENOS EM LOTES DE SEMENTES DE 

HORTALIÇAS COMERCIALIZADOS EM CAMPO GRANDE-MS 

 

Resumo 
Objetivou-se avaliar a qualidade sanitária de sementes de rúcula, repolho, 
brócolis, tomate, berinjela, rabanete e beterraba produzidas por duas empresas 
e comercializadas em Campo Grande. As sementes foram submetidas ao 
blotter test, utilizando 200 sementes de cada hortaliça distribuídas em 8 caixas 
Gerbox que permaneceram incubadas em BOD por 7dias, 22°C e fotoperiodo 
de 12 h. Após identificação, os dados foram apresentados em porcentagem de 
incidência de cada fungo. Os principais fungos encontrados foram Fusarium 
sp., Rhizopus sp., Alternaria sp. e Nigrospora sp. a porcentagem de incidência 
de cada diferiu entre as empresas e culturas avaliadas. 
 
 
Introdução 

A produção anual brasileira de hortaliças gira em torno de 14 milhões de 

toneladas e movimenta acima de 5 bilhões de reais, o que representa uma 

parcela expressiva na agricultura (BEZERRA, 2003). No entanto esses valores 

vem aumentando, em função, principalmente, do seu alto valor nutritivo, 

gerando a necessidade de suprir a demanda do mercado consumidor.  

O estabelecimento rápido e uniforme das hortaliças no campo é 

fundamental para a garantia da produtividade e qualidade do produto colhido 

(NASCIMENTO, 1988), se fazendo necessária a utilização de sementes de alta 

qualidade. A qualidade sanitária das sementes é um dos principais aspectos a 

ser observado, sendo que os microrganismos associados a essas podem 

interferir na germinação e estabelecimento de plântulas de hortaliças no campo 

(PEREIRA et al., 2005), culminando em perdas diretas a campo.  

Trabalhos envolvendo a avaliação da qualidade sanitária de sementes de 

hortaliças já foram realizados, identificando gêneros como Aspergillus sp., 

Penicillium sp., Fusarium sp., Alternaria sp., Bipolaris sp., Epicoccum sp. e 

Cladosporium sp. em sementes de brócolis (GADOTTI et al, 2006) e várias 

espécies de Alternaria em sementes de cenoura (MUNIZ & PORTO, 1999). 

 

Objetivos 

Avaliar a qualidade sanitária de sementes de hortaliças comercializadas em 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

 



Metodologia  e Desenvolvimento 

O experimento foi realizado na Universidade Anahanguera-Uniderp de 

Campo Grande-MS, nas dependências do Laboratório de Pesquisa em Manejo 

Integrado de Doenças de Plantas. Utilizou-se sementes de rúcula, repolho, 

brócolis, tomate, berinjela, rabanete e beterraba de duas empresas (marcas) 

diferentes, adquiridas em revendas especializadas de Campo Grande. 

A qualidade sanitária foi avaliada pelo método do blotter test. Para tanto, 

caixas Gerbox, desinfestadas com hipoclorito de sódio à 1%, receberam duas 

folhas de papel filtro umedecidos sobre as quais foram distribuídas 200 

sementes (8 repetições de 25 sementes).  Após 7 dias de incubação em BOD a 

22°C e fotoperíodo de 12h, as sementes foram examin adas em microscópio 

estereoscópico e os fungos presentes identificados em microscópio óptico. 

Após, calculou-se a porcentagem de infestação de cada gênero fúngico. 

 
 

Resultados Preliminares 

Observou-se que a porcentagem de incidência de cada fungo diferiu entre 

as empresas e culturas avaliadas (Tabela 1 e 2). Nas amostras da empresa A 

(Tabela 1) observou-se que, na maioria das hortaliças, a incidência de fungos 

nas sementes foi baixa ou não foi detectada, caracterizando sementes com boa 

qualidade sanitária. Exceção feita às sementes de rabanente que 

apresentaram alta incidência de Fusarium sp., considerado um fungo que 

ocasiona murchas e podridões de plântulas (NAKADA  

 
Tabela 1: Porcentagem da incidência de fungos em sementes de hortaliças 

comercializadas pela empresa A 
 Alternaria Fusarium Aspergillus Penicillium Nigrospora Rhizopus 
Rúcula 0,5 % N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Repolho N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Brócolis N.D. 1% N.D. N.D. N.D. N.D. 
Tomate N.D. N.D. 1% 1% N.D. N.D. 
Berinjela N.D. N.D. 0,5 N.D. 0,5% N.D. 
Rabanete N.D. 13% N.D. N.D. N.D. 33,5% 
Beterraba 1,5% 1,5% N.D. N.D. N.D. N.D. 

N.D.=Não detectado 

                                                                                          

 Ao analisarmos as sementes oriundas da empresa B, também pudemos 

observar que, para a maioria das hortaliças, as sementes apresentaram boa 

qualidade sanitária. Ressalta-se que a maior incidência foi do fungo Nigrospora 



sp. em sementes de beterraba, sendo que essa foi a hortaliça que teve o maior 

diversidade e incidência de fungos em  suas sementes. Alguns fungos, ao 

infectarem as sementes, podem vir a danificar suas estruturas celulares, de 

modo a causar, inclusive, a morte da mesma (morte do embrião) 

 

Tabela 2: Porcentagem da incidência de fungos em sementes de hortaliças 
comercializadas pela empresa B 

 Alternaria Fusarium Chaethomium Phoma Nigrospora 
Rúcula 7 % N.D. N.D. N.D. N.D. 
Repolho 1,5% 1,5% 0,5% N.D. N.D. 
Brócolis N.D N.D. N.D. N.D. N.D. 
Tomate N.D 0,5% N.D. N.D. N.D. 
Berinjela N.D N.D N.D. 1% N.D. 
Rabanete N.D 0,5% N.D. N.D. N.D. 
Beterraba 3% 4,5% 1,5% N.D 18% 

N.D.=Não detectado 

 

É importante ressaltar que os testes utilizando sementes comercializadas 

por outras empresas continuarão a ser realizados e o fungo que predominar 

entre todos os lotes analisados será inoculado em sementes sadias para 

comprovação da sua patogenicidade a cultura. 
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