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A teca (Tectona grandis L.f.), espécie arbórea de grande porte com origem asiática, é 

atualmente bastante utilizada para áreas de reflorestamento, devido a sua combinação de 

beleza, resistência, durabilidade e rusticidade. A produção de mudas nesta cultura é 

realizada por propagação vegetativa ou por semente, sendo a produção por semente 

mais comumente utilizada. Comercialmente, o que é chamado de semente, na realidade 

trata-se do fruto utilizado na propagação da espécie. O Brasil, por possuir áreas 

adequadas ao plantio e uma floresta tropical para preservar, possui grande potencial de 

consumo e produção de teca. Um obstáculo para o melhoramento da teca é a baixa 

produção de sementes por árvore, entretanto, os retornos de programas de 

melhoramento são altos devido ao valor da madeira da teca. As informações sobre a 

sanidade de sementes são de suma importância para a produção de mudas sadias e o 

sucesso do melhoramento florestal. Há escassez de informações sobre a sanidade de 

sementes de teca utilizadas no Brasil para cultivo da espécie, assim este trabalho teve 

como objetivos, identificar e quantificar os fungos associados a sementes de teca. Os 

trabalhos foram conduzidos no Laboratório de Fitopatologia e Melhoramento Florestal 

da Universidade Federal do Tocantins (UFT). Foi utilizado delineamento experimental 

inteiramente casualisado com 5 repetições, no esquema fatorial de 2 (locais onde as 

sementes foram adquiridas: TO e SP) x 2 (com e sem assepsia) x 2 (sementes com e 

sem mesocarpo). Cada repetição constou de 10 sementes por cada gerbox, perfazendo 

um total de 50 sementes para cada lote de sementes. Foram analisadas sementes 

adquiridas da empresa “Sementes Caiçara” no estado de São Paulo, e também sementes 

coletadas de árvores no município de Gurupi, Tocantins. A retirada do mesocarpo foi 

feita cuidadosamente com uma lâmina esterilizada por flambagem. A assepsia das 

sementes foi realizada com álcool 50% (40seg), seguida de Hipoclorito de sódio (1% 

por 40seg) e posteriormente, três lavagens em água estéril. Foi utilizado o método do 

papel-de-filtro (Blotter test). Em cada gerbox foram distribuídas 10 sementes de forma 

equidistante sobre três folhas de papéis-filtro umedecidos com água estéril. As caixas 

foram colocadas na sala de incubação a 25 ± 2°C, com fotoperíodo de 12 horas durante 

5 dias. Em seguida, foi feita análise da incidência dos fungos nas sementes por lupa e 

microscópio estereoscópico, considerando-se como infectada a semente com presença 

de estruturas reprodutivas do fungo (conidióforo e/ou conídios). Entre os fungos 

detectados nas sementes obtidas de São Paulo foram encontrados os seguintes gêneros: 


