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RESUMO 
 
A produção do Amendoim, Arachis hypogaea L. é afetada por pragas e doenças, a 
maioria causada por fungos. Foi realizada uma análise sanitária em 300 sementes de 
amendoim armazenado de 5 cidades no estado da Paraíba: Solânea, Esperança, Lagoa 
Seca, Remígio e Campina Grande, para conhecer a diversidade dos fungos associados, 
comparando quanto às condições de armazenamento. De cada amostra, cerca de 40 
vagens e suas respectivas sementes, foram desinfestadas superficialmente, 50 sementes 
escolhidas aleatoriamente foram colocadas em grupos de cinco por placa de Petri e 
mantidas em estufa a temperatura de 25 ºC, umidade entre 80 e 90 % e luminosidade 
constante por sete dias consecutivos. 71,66% das sementes apresentaram contaminação. 
Foram identificados: Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Fusarium sp., Rhyzoctonia 
solani, Rhyzopus stolonifer, Sclerotium sp e Phoma sp. Em todas as localidades 
comparadas foram registrados R. stolonifer, R. solani e A. flavus. Phoma sp só ocorreu 
em Solânea. Em Campina Grande e Lagoa Seca ocorreram os mais altos índices de 
contaminação e em Solânea o menor. A. flavus e R. stolonifer tiveram as mais altas 
porcentagens de contaminação e Fusarium sp. e Phoma sp as mais baixas. A. flavus teve 
maior contaminação no silo de alumínio do que no saco de armazenamento. Mas, o silo 
foi mais eficaz para R. solani, Fusarium sp., Sclerotium sp. e Phoma sp. O tipo de 
armazenamento foi indiferente para A. niger e R. stolonifer. Houve nítida diferença entre 
A. flavus, A. niger e Fusarium sp., com maior índice de contaminação em 10 dias, secos 
ao ar do que nos demais fungos, com 12 meses de armazenamento, com exceção de R. 
stolonifer na cidade de Lagoa Seca. 
 
Palavras-chave: Fitopatologia, Análise Sanitária, Fungos, Amendoim, Estado da Paraíba 
 
ABSTRACT 
 
The production of the Peanut, Arachis hypogaea L. is affected by diseases, most caused 
by fungi. A sanitary analysis was accomplished in 300 seeds of stored peanut of 5 cities in 
Paraíba state: Solânea, Esperança, Lagoa Seca, Remígio and Campina Grande, to know 
diversity of associated fungi, comparing as for the storage conditions. Of each sample, 
about 40 beans and their respective seeds, they were desinfestadas superficially, 50 
seeds chosen aleatoriamente were placed in groups of five for plate of Petri and 
maintained in greenhouse the temperature of 25 ºC, humidity between 80 and 90% and 
constant brightness for seven consecutive days. 71,66% of the seeds presented 
contamination. They were identified: Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Fusarium sp., 
Rhyzoctonia solani, Rhyzopus stolonifer, Sclerotium sp and Phoma sp. In all the compared 
places R. stolonifer, R. solani and A. flavus were registered. Phoma sp only happened in 
Solânea city. In Campina Grande and Lagoa Seca happened highest indexes of 



contamination and in Solânea smallest. A. flavus and R. stolonifer had the highest 
percentages of contamination and Fusarium sp. and Phoma sp lowest. A. flavus had larger 
contamination in the sile of aluminum than in the storage sack. But, the sile went more 
effective for R. solani, Fusarium sp., Sclerotium sp. and Phoma sp. The storage type was 
indifferent for A. niger and R. stolonifer. There was clear difference among A. flavus, A. 
niger and Fusarium sp., with larger index of contamination in 10 days, dry to the air than 
us other fungi, with 12 months of storage, except for R. stolonifer in the Lagoa Seca city 
 
Key-words: Phytopathology, Sanitary Analysis, Fungi, Peanut, Paraíba State 
 
 
1 – INTRODUÇÃO 
 
A espécie Arachis hypogaea L. (amendoim) é uma importante cultura agrícola por 
demandar pequenas áreas, ser de fácil cultivo e boa fonte alimentícia para a população. 
Entretanto, a produção desta cultura agrícola é amplamente afetada por pragas e 
doenças, patologias que comprometem partes da planta, como: folhas, raízes, vagens e 
sementes. 
 
As doenças podem ser causadas por agentes infecciosos (bióticos) ou agentes não-
infecciosos (abióticos). Os agentes bióticos causam as principais doenças incluindo entre 
estes fungos, bactérias, nematóides e vírus (PORTER, SMITH, RODRIGUEZ - 
KÁBANA,1997, p.3). 
 
Dentre os agentes patogênicos às plantas, os fungos merecem papel de destaque com 
uma atividade marcadamente conhecida da humanidade, por provocar mudanças na 
qualidade dos alimentos. Algumas vezes, as alterações são desejáveis, como, por 
exemplo, desenvolver sabor característico em determinados queijos. Entretanto, na 
maioria dos casos, eles ocasionam alterações indesejáveis, produzindo sabores e odores 
desagradáveis (DINIZ, 2002, p. 17). 
 
Quando os fungos patogênicos são transmitidos por sementes, servem de inóculo inicial 
para o desenvolvimento de epidemias e causam prejuízos aos vegetais. Eles provocam 
danos indiretos nas plantações, devido à introdução rápida em novas áreas, onde 
anteriormente não existia a doença, comprometendo a qualidade dos grãos colhidos e 
armazenados. 
 
Alguns fungos podem produzir, durante seu ciclo de vida, substâncias tóxicas conhecidas 
como micotoxinas. Segundo Santos, Lopes, Kosseki (2001, p. 153) elas, são substâncias 
metabólicas liberadas ou não em substratos, como grãos e / ou sementes. 
 
A presença de micotoxinas em produtos alimentícios depende do crescimento de 
espécies fúngicas específicas, principalmente, as dos gêneros: Aspergillus, Penicillium, 
Fusarium, Claviceps e Alternaria, que requerem para o seu desenvolvimento fatores 
ambientais favoráveis, como umidade relativa do ar entre 80 e 90% e temperatura 
ambiental superior a 20 °C. 
 
Atualmente existem várias micotoxinas conhecidas, com a respectiva indicação dos 
fungos produtores e dos efeitos patológicos produzidos. Entretanto, as toxinas fúngicas 
mais estudadas são as produzidas por: Aspergillus sp., Penicillium sp. e Rhizopus sp. que 
são reunidas num grupo denominado de aflatoxinas (AFTs) pelo fato de haverem sido 
inicialmente descobertas a partir de estudos com o fungo Aspergillus flavus. 



 
A exposição do ser humano as AFTs pode ocorrer por via respiratória, durante a colheita, 
trilha, ensacamento, limpeza, armazenamento e processamento de grãos contaminados. 
Estudos epidemiológicos fornecem evidências de que as AFTs, em partículas respiráveis, 
como pó de grãos, apresentam um risco ocupacional (DHINGRA e NETTO, 1998, p. 53). 
 
De acordo com Buyman e Cotty (1993) tais metabólitos são carcinogênicos e ocorrem em 
alimentos “in natura” e produtos industrializados derivados dos grãos contaminados. Entre 
os fatores que mais contribuem para a produção destas substâncias estão a umidade e 
fatores climáticos adversos. Por serem estáveis e termo-resistentes, são muito difíceis de 
serem eliminadas (BARCELOS, 1998. p. 4). 
 
O amendoim, no Nordeste, é cultivado por pequenos e médios produtores, com baixo 
nível tecnológico e para o consumo “in natura”, sendo os restos culturais: cascas e ramos, 
usados para a ração animal ou incorporação no solo como adubo orgânico. A cultivar BR-
1 é a semente mais utilizada para o consumo. 
 
Na Paraíba, têm sido encontrados casos de amendoim contaminado na região da 
Borborema, nos municípios de Solânea, Remígio, Lagoa Seca, Esperança e Campina 
Grande. Portanto, a análise sanitária de amostras de sementes é um passo fundamental 
para evitar a ingestão de amendoim contaminado com fungos na alimentação. Assim 
como, conhecer as condições propícias ao seu desenvolvimento. 
 
 
2 - MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1 - Áreas de estudo 
 

As amostras estudadas foram provenientes de cinco municípios produtores de 
amendoim no estado da Paraíba: Solânea, Esperança, Lagoa Seca, Remígio e 
Campina Grande (Mapa 1). 
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Mapa 1. Mapa do estado da Paraíba, com destaque para as localidades das amostras estudadas: 1 = 

Solânea, 2 = Remígio, 3 = Esperança, 4 = Lagoa Seca e 5 = Campina Grande. 
 

2.2 - Caracterização das áreas de estudo 
 

As localidades encontram – se inseridas na região geográfica da Borborema; na 
Mesorregião do Agreste Paraibano e os municípios estão dispostos nas seguintes 
Microrregiões: Solânea e Remígio pertencem à microrregião do Curimataú 
Oriental e Ocidental, respectivamente. A cidade de Esperança faz parte da 
microrregião de Esperança e as localidades de Campina Grande e Lagoa Seca 
pertencem a Campina Grande (ATLAS ESCOLAR DA PARAÍBA, 2002, Pgs 12,13 
e 15). 
 
O clima destas áreas é tropical quente e úmido (As’), com chuvas abundantes e 
precipitação média anual de 1400 mm, favorecendo a perenidade dos cursos 
d’água e a umidade relativa do ar ocorre em cerca de 85%. A altitude de 500 - 
600 m. propicia temperatura média anual de 22° C, com as mínimas atingindo 
menos de 15o C nos anos mais frios (CARVALHO, TRAVASSOS E MACIEL, 
2002, p. 36). No entanto, cada município estudado, apresenta suas próprias 
variações climáticas, Tabela 1. 

 
Tabela 1. Lista com as coordenadas geográficas, aspectos climáticos e altitude dos municípios produtores 

de amendoim do estado da Paraíba. 
 

Localidade Coordenadas 
geográficas 

Clima Temperatura Altitude 

1) Solânea - 06° 45’ 18” S 
35° 32’ 24” W 

Temperado 36°C 626 m. 

2) Remígio - 07° 49’ 15” S 
38° 09’ 10” W 

Quente e 
seco 

29°C - 16°C 593 m 



3) 
Esperança 

- 07° 01’ 59” S 
35° 51’ 26” W 

Frio e 
úmido 

28°C - 18°C 631 m. 

4) Lagoa 
Seca 

- 07° 10’ 15” S 
35° 51’ 13” W 

Tropical 
sub-úmido 

25°C 634 m. 

5) Campina 
Grande 

- 07° 13’ 50” S 
35° 52’ 52” W 

Equatorial 
árido 

27°C - 16°C 551 m. 

        Fontes: IBGE, 1997, Binchi, Almeida e Tavarez, 1999. 
 

2.3 - Análise sanitária das sementes 
   

Cerca de 500g de vagens da cultivar BR-1, foram enviadas para o laboratório de 
Fitopatologia da Embrapa Algodão – PB, no ano de 2002, por agricultores e 
associações agrícolas de cinco municípios paraibanos com o objetivo de serem 
analisadas sanitariamente. 

 
2.3.1 - Desinfestação das amostras 

 
De cada uma das seis amostras, cerca de 40 vagens, foram desinfestadas 
superficialmente, de acordo com a técnica de (LIMA e ARAÚJO, 1999, p. 
72). Após este procedimento, de cada amostra, foram retiradas 50 
sementes com a película intacta, as quais, foram desinfestadas de maneira 
análoga. 

 
2.3.2 – Incubação 

 
Foi realizada a incubação para detectar os fungos associados a sementes 
de amendoim. O método utilizado foi o de Neergaard, (1979), com algumas 
modificações. De cada amostra foram escolhidas 50 sementes, plaqueadas 
em grupos de cinco por placa de Petri. Cada placa continha uma folha de 
papel de filtro esterilizado, embebido em água destilada esterilizada. As 
placas, com as sementes, foram mantidas em estufa a temperatura de 25ºC 
± 2°C, umidade relativa entre 80 e 90 % e luminosidade constante por sete 
dias consecutivos. 

 
2.3.3 - Desenho amostral 

 
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com dez 
repetições por amostra, sendo cada repetição representada por uma placa 
de Petri contendo cinco sementes. 

 
2.3.4 - Identificação dos fungos 

 
Após o período de incubação de sete dias, as sementes foram analisadas, 
com o auxílio de um microscópio estereoscópico, para visualização de 
colônias, identificação e contagem dos fungos. Quando ocorreram dúvidas 
na visualização, foi necessária, a confecção de lâminas, a partir de porções 
do micélio, sendo estas analisadas em microscópio óptico composto. A 
identificação dos fungos foi baseada na comparação das estruturas fúngicas 
observadas com aquelas descritas na literatura científica especializada 
(BARNETT e HUNTER, 1972, Pgs 91, 127, 167 e 209). 

 



2.4 - Análise quantitativa 
 

As sementes foram analisadas, após o período de incubação, de acordo com a 
quantidade dos fungos em sua superfície. 

 
2.4.1 - Quantificação das sementes 

 
Foram contados os números de sementes contaminadas para cada 
espécie de fungo, nas amostras analisadas.  

 
2.4.2 - Porcentagem de contaminação 

 
Os dados da quantificação foram expressos em porcentagem de sementes 
contaminadas e / ou infectadas. Sendo esta porcentagem calculada pela 
seguinte fórmula: 

 
Número de sementes contaminadas 
por determinado fungo P = 
Número total de sementes na amostra

x 
100 

 
Os dados de percentagem foram analisados por localidade, comparado-se 
as amostras de localidades diferentes, que tiveram o mesmo tempo e tipo 
de armazenamento. Avaliando-se ainda, a totalidade das amostras 
comparativamente, entre todos os municípios. 

 
2.5 - Análise sanitária quanto ao tipo e ao tempo de armazenamento 

 
Realizou-se a análise sanitária quanto ao tipo e ao tempo de armazenamento das 
sementes armazenadas pelos agricultores ou associações agrícolas, no período 
de junho de 2001 a junho de 2002. Estas sementes da Cultivar BR-1 foram 
enviadas para a Embrapa – PB para estudo, Tabela 2. 

 
Tabela 2: Lista das condições de armazenamento (tipo e o tempo) das amostras estudadas. 

 
Localidades Tipo de 

armazenamento
Tempo de 
armazenamento 

Solânea (S1) Sacos de 
Armazenamento 

12 meses 

Solânea (S2) Silo de Alumínio 12 meses 
Remígio (R) Sacos de 

Armazenamento 
12 meses 

Esperança 
(E) 

Sacos de 
Armazenamento 

12 meses 

Lagoa Seca 
(LS) 

Sacos de 
Armazenamento 

12 meses 

Campina 
Grande (CG) 

Secagem ao Ar 10 dias 

 
Para analisar o tipo de armazenamento, foram escolhidas apenas as amostras da 
localidade de Solânea (amostras S1 e S2) por serem da mesma cidade e possuir 
o mesmo período de armazenamento. Para a análise quanto ao período de 
armazenamento todas as amostras foram analisadas. 



 
 
3 –  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 - Análise sanitária das sementes 
 

Nas amostras de sementes de amendoim analisadas foram identificados os 
seguintes fungos: Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Fusarium sp., 
Rhyzoctonia solani, Rhyzopus stolonifer, Sclerotium sp e Phoma sp. 
 
Dentre as espécies encontradas, observou-se tanto fungos de armazenamento 
quanto de solo, conforme (DINIZ, 2002, p. 25). Alguns não foram identificados 
ao nível específico, devido a dificuldades na análise ao microscópio 
estereoscópico e microscópio composto, devido à associação de outras 
espécies fúngicas. 
 
Na análise sanitária das sementes contaminadas, foi observada a ocorrência 
simultânea, de mais de uma espécie de fungo na mesma semente. Por 
exemplo, a espécie Rhizopus stolonifer apareceu freqüentemente associada 
com Fusarium sp. e A. flavus. Assim como, Aspergillus flavus mostrou-se 
freqüentemente associado com A. niger, enquanto que Rhizoctonia solani 
apresentou-se apenas medianamente associada com Fusarium sp. Rhizoctonia 
solani pode causar podridões nas sementes antes da germinação, podendo 
estar associada a outros microorganismos saprofíticos, como Fusarium, 
Rhizopus e Aspergillus (KIMATI, 1980, p. 67). 

 
3.1.1 - Quantificação de fungos 

 
Cinco localidades no estado da Paraíba foram estudadas em relação à 
infestação por fungos em sementes de amendoim armazenados. Foram 
quantificados os seguintes fungos, evidenciados na Tabela 3. 

 
Tabela 3: Lista das espécies fúngicas encontradas com o número de sementes contaminadas em cada 

localidade. 
 

Amostras * Espécies 
S 1 S 

2 
R E LS CG 

Aspergillus 
flavus 

8 14 10 7 7 15 

Aspergillus 
niger 

6 6 2 3 0 29 

Fusarium sp. 1 0 1 0 0 2 
Rhyzoctonia 
solani 

10 1 12 15 1 0 

Rhyzopus 
stolonifer 

4 4 5 3 39 4 

Sclerotium 
sp. 

4 0 0 1 0 0 

Phoma sp. 1 0 0 0 0 0 
Total  34 25 30 29 47 50 

*(S1 e S2) = Solânea, (R) = Remígio, (E) = Esperança, (LS) = Lagoa Seca e (CG) = Campina Grande. 



 
De 300 sementes analisadas, 215 (71,66%) apresentaram contaminação 
e em CG todas as sementes da amostra estavam contaminadas. Pode-
se observar que, algumas localidades obtiveram altos índices de 
contaminação, (CG e LS), em comparação com outras localidades que 
apresentaram valores menores, fato observado na localidade (S2). 
 
Esta variação, entre cada amostra, pode estar associada a fatores 
diversos, como: clima, umidade, temperatura, tipo e tempo de 
armazenamento. Assim, foi realizada a análise separada das variáveis: 
percentagem de sementes contaminadas por localidade e as condições 
de armazenamento (tipo e tempo) nas localidades amostradas. 

 
3.1.2 - Porcentagem de contaminação por localidade 

 
Comparou - se os dados referentes à contaminação, entre as localidades 
que tiveram as sementes armazenadas em saco de armazenamento por 
12 meses. Os resultados percentuais da freqüência de contaminação de 
cada espécie de fungo entre estas amostras encontram – se 
evidenciados no Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Distribuição percentual das espécies de fungos que infectaram e / ou contaminaram as sementes 
nas quatro localidades comparadas. 

 
Os dados observados revelam que as espécies Rhyzopus stolonifer, 
Rhyzoctonia solani e Aspergillus flavus, ocorreram em todas as 
localidades comparadas, enquanto que, algumas espécies tiveram 
distribuição mais restrita, como, por exemplo, Phoma sp. que só foi 
observada em Solânea (S1). 
 
Entre as espécies citadas acima, R. stolonifer obteve o maior percentual 
de contaminação em Lagoa Seca (LS), R. solani em Esperança (E) e A. 
flavus em Remígio (R). Enquanto que, os fungos A. niger, Sclerotium sp, 
Fusarium sp., e Phoma sp. apresentaram os menores índices de 
contaminação.  
 



3.1.3 - Porcentagem de contaminação em todas as localidades 
 

O Gráfico 2. mostra os resultados percentuais de contaminação de 
todas as espécies de fungos para todas as amostras. 
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Gráfico 2: Distribuição percentual das espécies de fungos que infectaram e / ou contaminaram as sementes 

de todas as localidades estudadas. 
 

Os fungos que obtiveram as mais altas porcentagens de contaminação 
foram A. flavus com 28% e R. stolonifer com 27% e os menores foram 
Fusarium sp. com 2% e Phoma sp., com 0,5%. 
 
A temperatura de crescimento para fungos de armazenamento em geral 
é de 30 a 32ºC. (SOAVE e WETZEL, 1987, p. 263). Para a espécie A. 
flavus, a temperatura determina a velocidade de crescimento e é 
considerada ótima entre 30o C e 35oC. Como no caso das localidades 
estudadas, cujas médias de temperaturas anuais variam de 27 a 36ºC. 
Portanto, nestes casos, o crescimento dos fungos depende quase que 
exclusivamente da umidade relativa do ar de 85% a 95%. Secando - se 
os produtos mais rapidamente e mantendo - os a baixa umidade, previne 
- se à formação de aflatoxinas (DHINGRA e NETTO, 1998, p.58). 
 
Com relação à baixa incidência de contaminação por Fusarium sp, Cook 
(1981 apud LIMA e ARAÚJO, 1999, p. 74) relata que espécies de 
Fusarium, como: F. moniliforme, F. oxysporum, F. roseum, F.solani e F. 
tricinctum, têm causado sintomas de murcha, podridão de sementes, 
vagens, raízes e de plântulas de amendoim. Contudo, as sementes e 
plântulas são mais suscetíveis a Fusarium spp quando plantadas em 
solos úmidos e frios, elas geralmente deterioram, tornam - se 
encharcadas e apodrecem (MORAES, 1987, p. 352). Estas condições 
não são encontradas nas regiões estudadas. 
 
Segundo Barreto e Scaloppi (1999), o fungo Phoma sp. sobrevive de 
uma estação de cultivo para outra nos restos de cultura, em plantas 
voluntárias e é disseminado pelo vento e por respingos de chuva. Além 
disso, desenvolve-se melhor em condições de umidade alta e 
temperatura de 20ºC. 
 



Lima e Araújo (1999) em estudo sanitário realizado com sementes da 
cultivar BR-1 em Campina Grande – PB encontraram em 100 sementes 
provenientes de cinco amostras, maior porcentagem do fungo Rhizopus 
sp. e menor dos fungos Fusarium e Penicillium. Estes resultados foram 
semelhantes aos encontrados nesta pesquisa, sendo que este é um dos 
poucos trabalhos encontrados na literatura científica com metodologia 
similar, no entanto, não foi possível realizar uma comparação entre os 
resultados quanto às localidades, pois o referido trabalho não especifica, 
a origem das amostras. 

 
3.2 - Análise sanitária quanto ao tipo e ao tempo de armazenamento 

 
3.2.1 - Tipo de armazenamento 

 
Os resultados da análise sanitária quantitativa das sementes quanto ao 
tipo de armazenamento são apresentados no Gráfico 3. 
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Gráfico 3: Comparação das espécies de fungos que infectaram e / ou contaminaram as sementes 
armazenadas em saco de armazenamento (S AR) e silo de Alumínio (S AL) na localidade de Solânea. 

 
A. flavus teve maior contaminação no silo de alumínio do que no saco de 
armazenamento. Entretanto, o silo de alumínio foi mais eficaz para R. 
solani, Fusarium sp., Sclerotium sp. e Phoma sp. Para A. niger e R. 
stolonifer o tipo de armazenamento não mostrou nenhuma diferença. 
Neste Trabalho o tipo de armazenamento foi específico para o 
desenvolvimento de algumas espécies de fungos, por exemplo, Fusarium 
sp., Sclerotium sp. e Phoma sp. não foram encontrados no silo de 
alumínio estudado. 
 
As condições de armazenamento, como umidade e temperatura, 
influenciam no desenvolvimento dos fungos. De acordo com Soave e 
Wetzel, (1987) os silos de armazenamento são considerados fontes de 
inóculo, talvez a maior. Foram realizados testes onde, foram colocadas 
placas de Petri com meio de cultura nas saídas de ar do silo, por alguns 
segundos. Estas, apresentaram altíssima percentagem de fungos, 
especialmente, Aspergillus restrictus, A. repens, A. condidus, A. ruber, A. 
flavus, entre outros. 

 



3.2.2 - Tempo de armazenamento 
 

A análise quanto ao período de armazenamento, estão expostos na 
Tabela 4. 

 
Tabela 4: Lista com as espécies fúngicas encontradas, período de armazenamento e contaminação das 

sementes. 
 

Fungos / Tempo de armazenamento 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 10 dias*
Aspergillus flavus 8 14 10 7 7 15 
Aspergillus niger 6 6 2 3 0 29 
Fusarium sp. 1 0 1 0 0 2 
Rhyzoctonia solani 10 1 12 15 1 0 
Rhyzopus stolonifer 4 4 5 3 39 4 
Sclerotium sp. 4 0 0 1 0 0 
Phoma sp. 1 0 0 0 0 0 

      *sementes secas ao ar. 
 

Pode-se observar uma nítida diferença entre dois grupos de fungos: o 
grupo composto por A. flavus, A. niger, e Fusarium sp. que obteve maior 
índice de contaminação com 10 dias, que foram secados ao ar, do que 
grupo dos demais fungos com 12 meses de armazenamento. Inclusive 
as espécies A. niger e A. flavus obtiveram maior índice de contaminação 
em Campina Grande, em 10 dias secadas ao ar, do que qualquer outra 
localidade com tempo de armazenamento de 12 meses. Enquanto que 
Rhizopus stolonifer obteve o maior número de sementes contaminadas 
(39) em comparação com todo o restante, na cidade de Lagoa Seca. 
 
Segundo Neergaard (1977 apud Gurjão 1995, p. 54) a umidade relativa, 
a presença de água e as variações de temperatura, durante o processo 
de formação e desenvolvimento das sementes, são fatores 
determinantes na intensidade da infestação e ou contaminação por 
microorganismos. 

 
No caso do amendoim, estes efeitos devem ser considerados 
especialmente no solo. Quando se trata de armazenamento entre safras, 
as sementes devem ser secas a valores médios de 12% e mantidas em 
armazém ou galpões com boa aeração, a fim de assegurar temperaturas 
médias baixas (SOAVE E WETZEL, 1987, p.264). 

 
 
4 - CONCLUSÕES 
 
Foram encontradas as seguintes espécies de fungos: Aspergillus flavus, Aspergillus niger, 
Fusarium sp., Rhyzoctonia solani, Rhyzopus stolonifer, Sclerotium sp e Phoma sp. 
 
Rhyzopus stolonifer, Rhyzoctonia solani e Aspergillus flavus foram observados em todas 
as localidades comparadas. Enquanto que Phoma sp só ocorreu em Solânea (S1). 
 
71,66% das sementes analisadas apresentaram contaminação, Campina Grande e Lagoa 
Seca (CG e LS) obtiveram os mais altos índices de contaminação, enquanto que Solânea 
(S2) obteve o menor. 



 
Os fungos que obtiveram as mais altas porcentagens de contaminação foram A. flavus e 
R. stolonifer e os menores foram Fusarium sp. e Phoma sp. 
 
A. flavus teve maior contaminação no silo de alumínio do que no saco de 
armazenamento. Entretanto, o silo de alumínio foi mais eficaz para R. solani, Fusarium 
sp., Sclerotium sp. e Phoma sp. O tipo de armazenamento foi indiferente para A. niger e 
R. stolonifer. 
 
Houve nítida diferença entre A. flavus, A. niger, e Fusarium sp., com maior índice de 
contaminação em 10 dias, secados ao ar, do que o grupo dos demais fungos, com 12 
meses de armazenamento, com exceção de R. stolonifer em Lagoa Seca. 
 
Os cuidados no armazenamento, com relação, principalmente, ao controle da umidade e 
temperatura, auxiliam na prevenção das doenças fúngicas nas sementes do amendoim, 
tanto para o consumo “in natura” quanto para produtos industrializados. 
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