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Resumo: As contaminações fúngicas são fatores limitantes para o sucesso da 

cultura de tecidos vegetais por laboratórios de pesquisa e para a produção de 
mudas em larga escala por biofábricas.O objetivo foi avaliar o efeito de diferentes 
concentrações de fungicida na proliferação de fungos e desenvolvimento de 
explantes caulinares de eucalipto.O material propagativo foi coletado em 10 mudas 
do clone 1528 híbrido de Eucalyptusgrandis x E. urophylla, produzidas via 
miniestaquia, no viveiro do IFMG – Campus São João Evangelista.Adotou-se DIC 
com quatro repetições, sendo estudado o efeito de cinco concentrações do fungicida 
sistêmico, à base de tiofanato metílico, Cercobin® 700 WP (T1 -  0,0 g.L-1; T2 –
 0,5 g.L-1; T3 - 1,0 g.L-1; T4 - 2,0 g.L-1 e T5 - 4,0 g.L-1). Avaliaram-se o número de 
explantes com fungo e emissões de caulículo e de primórdios foliares, além do 
índice de velocidade dos mesmos. Realizou-se análise de variância e regressão. À 
medida que concentrou a solução fungicida, aumentou o índice de velocidade de 
primórdios foliares. A concentração de 2,22 g.L-1 do fungicida Cercobin® 700 WP 
propiciou maior índice de velocidade de caulílculo. A incidência de fungos foi similar 
para as diferentes concentrações do fungicida em estudo. 
 
Palavras-chave: Cultura de Tecidos. Crescimento. Fungos. Estabelecimento. 
 

Introdução 

 

No Brasil, o eucalipto é a principal espécie fornecedora de madeira e celulose, 

cujo cultivo pode ser afetado por várias doenças. Uma forma de controlar e evitar a 

disseminação das mesmas é através da propagação vegetativa (MAFIA, MARCHESI 

e AUN, 2012). Este método é empregado para a produção de clones, plantas 

genotipicamente idênticas à planta mãe. 

A micropropagação é uma técnica de cultivo in vitro em condições assépticas, 

indicada para plantas de maior interesse econômico e científico (OLIVEIRA et al., 

2011; PIATI, SCHNEIDER e NOZAKI, 2011). É uma alternativa quando métodos 

convencionais de propagação não são viáveis para regenerar plantas com 

dificuldades de reprodução natural (MACHADO, DESCHAMPS e BIASI, 2013; PIATI, 

SCHNEIDER e NOZAKI, 2011). Essa técnica tem contribuído para a limpeza clonal e 

conservação em bancos de germoplasma de espécies nativas e exóticas 

(COLOMBO et al., 2004). 

Os fragmentos de tecido vegetal vivo, designados explantes, podem ser 

originados de porções de caules, folhas ou raízes, a escolha do melhor se dá pela 

disponibilidade de material vegetativo e da facilidade de sua obtenção. A indução do 

crescimento e proliferação de gemas vegetativas axilares pré-formadas através de 

segmentos nodais é um método direto de regeneração (PIATI, SCHNEIDER e 
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NOZAKI, 2011). As brotações formadas podem ser enraizadas in vitro ou ex vitro, 

possibilitando a propagação massal em progressão geométrica (BORGES et al., 

2012; MACHADO, DESCHAMPS e BIASI, 2013; PIATI, SCHNEIDER e NOZAKI, 

2011). 

A produção em larga escala por meio de biofábricas comerciais tem sofrido 

com a contaminação de explantes, ou do meio de cultura por fungos e bactérias 

oportunistas (COLOMBO et al., 2004; NERY et al., 2008). As taxas de oxidação e 

contaminação dos tecidos na fase inicial do estabelecimento in vitro são elevadas, 

porém a desinfestação superficial de explantes oriundos de material juvenil e de 

plantas cultivadas em ambiente protegido é fácil (BORGES et al., 2012; DUTRA, 

WENDLING e BRONDANI, 2009; LONDE et al., 2007). Podendo ser influenciada por 

fatores exógenos e endógenos, na micropropagação deve-se ter o controle do 

genótipo, estado fisiológico da planta matriz, seleção, coleta e tipo de explante, 

assepsia, reguladores de crescimento, condições de incubação e habilidade do 

operador (BORGES et al., 2012; MACHADO, DESCHAMPS e BIASI, 2013). O 

manejo adequado de plantas matrizes e a seleção de explantes são essenciais para 

a obtenção de uma cultura livre de contaminantes e adaptada às condições in vitro 

(BORGES et al., 2012). Os métodos de desinfestação normalmente variam em 

função da época do ano, do tipo e origem do explante (DUTRA, WENDLING e 

BRONDANI, 2009). 

Os fungicidas e antibióticos são normalmente empregados no controle de 

patógenos, mesmo que sejam limitados em virtude da toxidade para as plantas 

(LONDE et al., 2007). O controle das contaminações por fungos pode ser realizado 

pela seleção de uma planta matriz de boa qualidade sanitária e pelo uso de 

fungicidas e bactericidas (PINHAL et al., 2011). Os fungicidas foliares sistêmicos 

benomyl, nome comercial benlate (metil –1butilcarbomoil – 2 – benzimidazol – 

carbamato, C14H18N4O3) e o tiofanato metílico, nome comercial Cercobin (Dimetil 

4,4'– (o – fenileno) bis (3 – tioalofanato), C12H14N4O4S2) são amplamente difundidos 

na micropropagação (LONDE et al., 2007; MACHADO, DESCHAMPS e BIASI, 

2013). Entretanto, ressalva-se que o ingrediente ativo benomyl, pertencente ao 

grupo químico dos benzimidazóis, se encontra proibido no país (SCHERWINSKI-

PEREIRA, 2010). Desde que respeite as recomendações de uso dos mesmos, 

problemas com fitotoxidade são minimizados. 
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Deste modo, a micropropagação é uma técnica promissora em programas de 

melhoramento florestal por viabilizar a clonagem massal de genótipos superiores 

(BORGES et al., 2012; PIATI, SCHNEIDER e NOZAKI, 2011). O cultivo in vitro de 

espécies lenhosas requer estudos mais específicos e o desenvolvimento de 

metodologias que atendam o controle asséptico dos explantes. Obter um tecido 

descontaminado sem conduzí-lo à morte é uma etapa de grande dificuldade durante 

a desinfestação (PINHAL et al., 2011). Os trabalhos que abordam esta desinfestação 

fornecem base para estudos de outras espécies cultivadas. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito de diferentes concentrações 

de fungicida no controle de microorganismose desenvolvimento de explantes 

caulinares durante o estabelecimento in vitro de eucalipto. 

 

Materiais e métodos 

 

Foram selecionadas 10 mudas (altura de 20 a 35 cm, diâmetro do colo maior 

ou igual a 4 mm e com apenas uma haste principal) do clone 1528 híbrido de 

Eucalyptusgrandis W. Hill exMaiden x E. urophyllaS. T. Blake em maio de 2013, 

produzidas via miniestaquia em tubetes redondos, rígidos e de polipropileno com 

fundo aberto (volume de 53 cm3) no sistema de canteiro suspenso. As mudas se 

encontravam no viveiro de mudas do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista (IFMG/SJE). O clima 

da região é o temperado chuvoso-mesotérmico e classificado como Cwa pelo 

sistema de Köppen (com inverno seco e verão chuvoso), a precipitação média anual 

é de 1400 mm e a temperatura média anual de 21 °C (BRAGA etal., 1999). 

As mudas foram transferidas para baldes de 20 L, onde permaneceram por 

120 dias. Visando diminuir a contaminação in vitro, as mudas foram pulverizadas 

com o fungicida sistêmico Cercobin® 700 WP, com 70,0 % do ingrediente ativo 

tiofanato metílico, aos 90 e 105 dias após transferência. Definiram-se 2 L de solução 

por aplicação e a dosagem do fabricante para a maioria das culturas agrícolas de 

0,7 g.L-1. 

A coleta dos brotos foi realizada no terço mediano das copas com auxílio de 

uma tesoura (Figura 1). O material experimental se encontrava sadio e livre de 

injúrias, atrofias ou ataque de fitopatógenos. Este material foi acondicionado em 
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bandeja de polietileno contendo uma solução de hipoclorito de sódio (2 gotas/L de 

água deionizada) e conduzido ao Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais do 

IFMG/SJE. Os brotos foram previamente lavados em água corrente. 

 

 

Figura 1 – Coleta dos brotos no terço mediano das copas de mudas do clone 1528 

híbrido de Eucalyptusgrandis x E. urophylla. 

 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com quatro 

repetições, sendo estudado o efeito de cinco concentrações do fungicida sistêmico, 

à base de tiofanatometílico, Cercobin® 700 WP (T1 - 0,0 g.L-1; T2 – 0,5 g.L-1; T3 -

 1,0 g.L-1; T4 - 2,0 g.L-1 e T5 - 4,0 g.L-1).Os brotos foram imersos por 15 minutos em 

solução fungicida acrescida com Tween 20 (3 gotas.100 ml de solução-1) e, 

posteriormente, lavados em água deionizada e autoclavada. 

O meio de cultura utilizado foi composto pelos sais básicos de MS força total 

(MURASHIGE e SKOOG, 1962) e vitaminas de White (1943), acrescidos de mio-

inositol (100 mg.L-1), polivinilpirrolidona (1000 mg.L-1), sacarose (30 g.L-1), ágar 

bacteriológico ISOFAR (6 g.L-1), 0,5 mg.L-1 de BAP (6-benzil-amino-purina) e 1 mg.L-

1 de ANA (ácido naftaleno acético), com pH ajustado para 5,75 ± 0,05. O meio de 

cultura foi autoclavado por 20 minutos à temperatura de 121 ºC e pressão de 1 atm. 

Cada unidade experimental foi constituída por 10 frascos de aproximadamente 

100 ml contendo, cerca de 10 mL da cultura previamente preparada. 
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Em câmara de fluxo laminar, os brotos foram desinfestados em álcool (70 %) 

durante 1 minuto, em hipoclorito de sódio (NaClO) a 1,0 % acrescido de Tween 20 (2 

gotas.100 ml de solução-1) durante 15 minutos e depois, lavados em água 

deionizada e autoclavada.No mesmo ambiente, obtiveram-se segmentos caulinares 

de, aproximadamente, 1 cm de comprimento contendo um nó e uma gema axilar 

(Figura 2). Inoculou-se um segmento por frasco, o qual foi vedado com tampa 

própria. Após a inoculação,os segmentos foram mantidos em sala de Cultura por 7 

dias no escuro a 25  ± 2 ºC e depois, sob fotoperíodo de 16 horas luz e 8 horas 

escuro na mesma temperatura. 

 

 

Figura 2 – Segmento caulinar do clone 1528 híbrido de Eucalyptusgrandis x E. 

urophyllade, aproximadamente, 1 cm de comprimento contendo um nó e uma gema 

axilar inoculado em frasco de 100 ml com meio de cultivo MS. 

 

As avaliações foram realizadas diariamente e até a contagem final (vigésimo 

sexto dia), registrando o número de explantes contaminados por Fusarium sp. (F) e 

Aspergillus sp. (A), além daqueles que emitiram Caulículo(C) e Primórdios Foliares 

(PF). Calculou-se para todos os atributos avaliados o índice de velocidade 

empregando uma adaptação da fórmula de Maguirre (1962): 
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em que: 

x = atributo avaliado (Fusarium sp., Aspergillus sp.,caulículo e primórdios foliares); 

N1 = número de explantes que apresentaram a característica x na 1º contagem; 

D1 = número de dias para a 1º contagem; 

Nn = número de explantes que apresentaram a característica x na última contagem; 

Dn = número de dias para a última contagem (vigésimo sexto dia). 

 

Os resultados expressos em porcentagem da emissão de primórdios foliares e 

das incidências de Fusarium sp. e de Aspergillus sp. foram transformados em 

 a fim de atender aos critérios de normalidade segundo teste de 

Lilliefors e homogeneidade por Cochran (BANZATTO e KRONKA, 2006; RIBEIRO 

JÚNIOR, 2012). O resultados obtidos para os IV’sdasemissões de caulículo e 

deAspergillus sp.foram transformados em , também, para atender a esses 

critérios. Realizaram análise de variância, regressão e teste t pareado, todos a 5,0 % 

de significância estatística. Na análise de regressão, foi empregado o método dos 

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). A análise estatística foi realizada com auxílio 

dos softwares Excel® e SISVAR (FERREIRA, 2011). 

 

Resultados e discussão 

 

O efeito estatístico significativo pelo teste F (p < 0,05) para tratamento foi 

observado somente para os IV’s das emissões decaulículo e de primórdios foliares 

(Quadro1). As concentrações do Cercobin® 700 WP não influenciaram as 

incidências de Aspergilussp.e deFusarium sp. no material experimental. O fungicida, 

mesmo que sistêmico, não interferiu na frequência e homogeneidade da 

contaminação dos explantes. Ressalta-se que fungicidas sistêmicos do grupo dos 

benzimidazóis como o tiofanato metílico, thiabendazole e carbendazin são 

frequentemente empregados no controle assépticos de explantes vegetais 

(ALMEIDA; YARA e ALMEIDA, 2005; GOULART e FIALHO, 1999). 
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Quadro 1 – Resumo da análise de variância com os dados transformados (exceto 

SC, IVSC e IVF) dos atributos avaliados no estabelecimento in vitro de explantes 

caulinares de eucalipto 

F.V. G.L. 
Q.M. 

C PF F A IVC IVPF IVF IVA 

Tratamentos 4 770,0ns 604,0ns 337,1ns 38,7ns 8,8* 1,2* 0,3ns 0,1ns 

Resíduo 15 660,0 340,6 207,9 80,7 0,8 0,2 0,2 0,1 

CVexp (%)   52,43 58,29 18,03 37,47 43,76 58,80 18,20 67,96 

*(p < 0,05). ns(p > 0,05). CVexp = Coeficiente de variação experimental. C = Caulículo. 

PF =  Primórdios foliares. F = Incidência de Fusarium sp. A = Incidência de 

Aspergillus sp. IVSC = índice de velocidade de caulículo. IVPF índice de velocidade de 

primórdios foliares. IVF = índice de velocidade daincidência de Fusarium sp. 

IVA = índice de velocidade da incidência de deAspergillus sp. 

 

Observou-se regressão somente para os IV’s das emissões decaulículo e 

deprimórdios foliares, cujos parâmetros foram estatisticamente significativos 

(p < 0,05) (Figura 3). Isto demonstra a dependência desses atributos quanto a 

variações na concentração do Cercobin® 700 WP. Os valores estimados pelas 

equações foram semelhantes aos observados pelo teste t (p > 0,05). Isto possui 

grande importância prática, pois podem ser utilizadas como ferramenta de apoio por 

melhoristase viveiristascom o propósito de maximizar a homogeneidade e reduzir o 

tempo necessáriopara a produção de mudas. 
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Figura 3 – Representação gráfica dos atributos avaliados no estabelecimento in vitro 

de explantes caulinares de eucalipto. C = Caulículo. PF =  Primórdios foliares. 

F = Incidência de Fusarium sp. A = Incidência de Aspergillus sp. IVC = índice de 

velocidade de caulículo. IVPF índice de velocidade de primórdios foliares. IVF = índice 

de velocidade da incidência de Fusarium sp. IVA = índice de velocidade da incidência 

de deAspergillus sp. “ ”,  e  = 1,48; “

”,  e  = 1,38; em que “C” foi a concentração do fungicida 

sistêmico (g.L-1). 
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Oscilações nos IV’s das incidências de Aspergilussp. e deFusarium sp. foram 

verificadas. Foi observada uma alta contaminação por fungos (acima de 25 %). Isto 

está coerente para a fase de estabelecimento in vitro e corrobora com os resultados 

obtidos por Almeida, Martins e Dutra (2008), que trabalharam com a desinfestação 

de segmentos nodais de Eucalyptusdunnii. É importante considerar que a assepsia é 

essencial para a obtenção de uma cultura livre de contaminantes e adaptada às 

condições in vitro (BORGES et al., 2012). Além disso, plantas saudáveis são 

normalmente menos suscetíveis à incidência de fitopatógenos. 

Maiores concentrações do detergente empregado (Tween 20) podem ser 

indicadas para aumentar a superfície de contato entre solução fungicida e explante. 

Entretanto, deve-se tomar cautela ao empregar concentrações de fungicida 

superiores às recomendadas pelo fabricante para evitar problemas de fitotoxidade e 

maximizar sua eficiência (LONDE et al., 2007; MACHADO, DESCHAMPS e BIASI, 

2013). Salienta-se que não foram verificados problemas com fitotoxidadepelo 

presente trabalho (Figura 3). 

O índice de velocidade de emissão de primórdios foliares aumentou à medida 

que concentrou a solução fungicida. Maior indução da divisão celular, diferenciação 

e expressão de primórdios foliares foram observados nas primeiras contagens na 

concentração de 1,0 g.L-1 do Cercobin® 700 WP. A emissão destes primórdios 

seguiu o padrão típico de proliferação de gema axilar (Figura 4), conforme descrito 

por Xavier; Wendling e Silva, 2013. 
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Figura 4 – Emissão de um segmento de caulículo com primórdios foliares no ápice 

em explantes caulinares do clone 1528 híbrido de Eucalyptusgrandis x E. urophylla. 

 

Ao igualar a zero a primeira derivada do ajuste realizado para o IV da emissão 

de caulículo foi obtido o valor de 3,58 na concentração ótima de 2,22 g.L-1 do 

Cercobin® 700 WP. Embora este fungicida tenha apresentado ineficiência no 

controle fúngico, o mesmo pode estimular o vigor e a velocidade das emissões dos 

galhos e primórdios foliares em explantes caulinares de eucalipto. Resultados estes, 

provavelmente, influenciados pela atuação sistêmica do fungicida, podendo ter 

afetado de forma direta ou não o metabolismo vegetal. AMARO (2011) estudando os 

fungicidas azoxistrobina (60g.ha1), boscalid (50g.ha-1), piraclostrobina (50g.ha-1) e 

boscalid (100g.ha1) + piraclostrobina (50 ha-1), ambos aplicados via foliar, concluiu 

que os mesmos apresentaram efeitos fisiológicos positivos nas plantas de pepino 

japonês enxertadas e não enxertadas em ambiente protegido tipo arco. 

Os resultados do presente trabalho podem fornecer subsídios importantes 

para pesquisas posteriores sobre assepsia na micropropagação de espécies 

vegetais e produção de mudas. Espera-se que a continuidade dos estudos com o 

cultivo in vitro destematerial genético, principalmente no sentido da definição de um 

melhor fungicida ou bactericida, possa ser utilizado para diversas espécies de 

interesse florestal. 
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Conclusões 

 

A incidência de fungos foi similar para as diferentes concentrações do 

fungicida Cercobin® 700 WP em estudo. 

As concentrações do fungicida Cercobin® 700 WP não foram eficientes no 

controle de Aspergilussp. eFusarium sp. 

À medida que concentrou a solução fungicida, aumentou o índice de 

velocidade de primórdios foliares de eucalipto. A concentração de 2,22 g.L-1 do 

fungicida Cercobin® 700 WP propiciou maior índice de velocidade de emissão 

caulículo. 
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