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RESUMO

Com o objetivo de se determinar a incidência de fungos em sementes de pau-
cigarra (Senna multijuga), foram avaliados nove lotes de sementes oriundas de
árvores matrizes localizadas nos municípios de Antonina, Morretes e
Guaraqueçaba,PR, na Floresta Ombrófila Densa. A análise sanitária das
sementes foi feita pelos métodos de papel de filtro e batata-dextrose-ágar. A
identificação dos diferentes fungos detectados nas sementes foi feita com base
nas características morfológicas. Verificou-se maior freqüência de fungos nas
sementes no papel de filtro do que no BDA. Foram encontrados associados às
sementes os fungos Helminthosporium sp., Alternaria sp., Ulocladium sp.,
Pestalotia sp., Penicillium sp., Trichoderma sp., Chaetomium sp. e Monilia sp.
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Sanitary Quality of Seeds of "Pau-cigarra"
(Senna multijuga)

ABSTRACT

The aim of this research was to identify fungi associated with “pau-cigarra”
seeds (Senna multijuga). Evaluation was carried out in nine lots composed of
seeds collected from mother trees at Atlantic Rain Forest located in Antonina,
Morretes and Guaraqueçaba municipalities, Paraná state, Brazil. Sanitary
analysis was carried out by adopting blotter test and agar plate test.
Morphological characteristics were used for fungi identification. It was
observed higher fungi frequency contaminating seeds over filter paper (blotter
test) compared with agar plate test. Helminthosporium sp., Alternaria sp.,
Ulocladium sp., Pestalotia sp., Penicillium sp., Trichoderma sp., Chaetomium
sp. and Monilia sp. were the most important genus found associated with S.
multijuga seeds.
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O pau–cigarra (Senna multijuga (L. C. Rich.) Irwin & Barneby) é uma espécie
florestal da Mata Atlântica, pioneira a secundária inicial, recomendada para
reabilitação de áreas de mineração (Carvalho, 1994). A disponibilidade de
sementes para uso é baixa, além da falta de relatos na literatura sobre a sua
qualidade sanitária. Visando a suprir esta lacuna de informações, a Embrapa
Florestas vem desenvolvendo um levantamento da qualidade sanitária das
sementes de espécies florestais nativas. Assim, o objetivo deste trabalho foi
determinar a incidência da população fúngica em sementes de pau-cigarra.

Foram analisadas sementes de amostras oriundas de cada uma das nove
árvores matrizes localizadas nos municípios de Antonina, Morretes e
Guaraqueçaba-PR, na Floresta Ombrófila Densa.  Utilizou-se o método do papel
de filtro (MIPF), conforme Carneiro (1987), empregando-se 200 sementes por
amostra, em 4 repetições de 50 sementes. As sementes foram colocadas em
caixas de plástico transparente “gerbox”, utilizando-se como substrato 2 folhas
de papel filtro umedecidas em água destilada esterilizada.
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Analisou-se, também, as nove amostras de sementes de pau-cigarra em batata-
dextrose-ágar, constituindo-se de 4 repetições de 25 sementes, totalizando
100 sementes por amostra. Neste caso, as sementes foram desinfestadas,
superficialmente, com hipoclorito de sódio. Após, as sementes foram colocadas
em placas com BDA (Carneiro, 1987).

Nos dois testes, o material foi incubado sob regime de luz alternada (12 horas
de luz branca fluorescente e 12 horas de escuro), em condições ambientais. A
avaliação da incidência de fungos foi feita aos sete dias após a incubação.

Verificou-se maior freqüência de gêneros de fungos nas sementes no MIPF do
que no BDA (Fig. 1 e 2). Foram encontrados associados às sementes os fungos
Helminthosporium sp., Alternaria sp., Ulocladium sp., Pestalotia sp., Penicillium
sp., Trichoderma sp., Chaetomium sp. e Monilia sp.

Tanto no MIPF quanto no BDA, houve alta contaminação de Pestalotia sp., o
que foi detectado em todas as amostras de sementes de pau-cigarra, chegando
a atingir 63% de incidência. Pestalotia sp. é um patógeno fraco; desconhece-
se, no entanto, relatos na literatura sobre a sua associação com frutos de pau-
cigarra. No entanto, por ser um fungo que coloniza e esporula facilmente no
substrato, o aumento da população de Pestalotia sp.  possivelmente devia estar
associado às  condições físicas e fisiológicas das sementes por ocasião do
início da armazenagem, além de fatores ambientais predominantes favoráveis
no decorrer desse período.

Os fungos potencialmente patogênicos Helminthosporium sp. e Alternaria sp.
apresentaram baixa incidência, sendo detectados apenas pelo MIPF (Fig. 1), em
três amostras, atingindo um máximo de 1% de incidência.

Vários autores têm mostrado que as sementes de espécies florestais podem ser
contaminadas por fungos fitopatogênicos ou deterioradores de sementes em
armazenamento (Carneiro, 1987; Santos et al., 2001; Corrêa, 1995). Estas
contaminações podem ocorrer em diferentes situações, desde o campo até o
armazenamento (Ferreira, 1989; Medeiros et al., 1992).  Estudos futuros
visando ampliar a abrangência deste levantamento devem ser conduzidos
visando nortear ações de tratamento e armazenamento de sementes e produção
de mudas.
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Figura 1. Incidência (%) de fungos em sementes de nove lotes de pau-cigarra oriundas de Antonina,
Morretes e Guaraqueçaba, PR, pelo método do papel de filtro (Ulucla – Ulocladium sp., Altern –
Alternaria sp., Monil – Monilia sp., Chaeto – Chaetomium sp., Tricho – Trichoderma sp., Helmint –
Helminthosporium sp., Penicil – Penicillium sp., Pestal – Pestalotia sp.).
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Figura 2. Incidência (%) de fungos em sementes de nove lotes de pau-cigarra oriundas de Antonina,
Morretes e Guaraqueçaba, PR, pelo método do BDA.
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