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1. Introdução.
A giberela do trigo é causada pelo fungo, que na forma perfeita (Ascomiceto) é
denominado de Gibberella zeae e na imperfeita (Deuteromiceto) de Fusarium
graminearum. A infecção das espiguetas inicia com a forma Gibberella, produzindo mais
tarde, uma massa rosada-avermelhada da frutificação de Fusarium, nas bordas das
espiguetas infectadas (Fig. 1).

Figura 1. Sintomas e sinais da giberela em espigueta de trigo.

A giberela e a brusone são doenças de controle difícil e ainda não estão disponíveis,
para o seu controle, cultivares que pelos seus mecanismos de resistência genética reduzam
os seus danos a níveis sub-econômicos.
Mesmo que o controle por alguns fungicidas possa reduzir a intensidade da giberela
e da contaminação dos grãos por micotoxinas, sua concentração restante ainda não é
suficiente para atingir os níveis tolerados estabelecidos pela legislação.

2. Danos causados pela giberela em trigo
Dano é toda redução quali- e quantitativa da produção (Nutter et al., 2000). Os danos
quantitativos podem chegar a 39,9% (Casa & Kuhnen Jr., 2011) e os qualitativos,

refletidos na qualidade do trigo, são de quantificação mais difícil, porém, podem resultar
na não comercialização dos grãos ou de sua destruição.
Os danos qualitativos da giberela manifestam-se pela redução do peso dos grãos (Fig.
2) e pela contaminação por micotoxinas produzidas pelo fungo agente causal.

Figura 2. Comparação de grão de trigo sadios com grãos giberelados.
3. Micotoxinas
A palavra micotoxina é composta pela palavra grega mykes, significando fungo, e a
latina toxicum, significando veneno. Essa palavra tem seu uso reservado para as
substâncias tóxicas produzidas por fungos que colonizam espécies vegetais agrícolas.
Uma espécie de fungo pode produzir diferentes micotoxinas e a mesma micotoxina pode
ser produzida por várias espécies de fungos.
Definição – Micotoxinas são metabólitos secundários (substâncias produzidas pelo
metabolismo do fungo que não são essenciais ao crescimento celular e manutenção das
funções celulares básicas), de baixo peso molecular, produzidos naturalmente e que
podem causar doenças e morte em animais e em seres humanos.
Histórico - O estudo das micotoxinas, micotoxicologia, teve início em 1960 à partir
de um caso ocorrido em uma granja de perus na Inglaterra. O termo micotoxina foi
adotado em 1962 quando aproximadamente 100 mil perus morreram por causa então
desconhecida. A misteriosa doença X dos perus foi relacionada com a ingestão de farinha
de amendoim contaminada com metabólitos secundários de Aspergillus flavus, a
micotoxina aflatoxina. O amendoim contaminado foi produzido no Brasil e descarregado
na Inglaterra em 1959.
As micotoxinas não são infecciosas nem contagiosas sendo tóxicas às plantas e
animais.
4. Por que os fungos produzem micotoxinas?

Muitos fungos produzem essas substâncias e não se sabe em detalhe por que as
sintetizam, mas podem em parte, serem usadas na guerra química na luta pela sua
sobrevivência e assim obter alguma vantagem para sobreviverem no ambiente
aumentando a competitividade e sucesso no ciclo de vida do fungo. Podem também estar
relacionadas com o processo de patogênese.
As micotoxinas são necessárias ao crescimento e ao desenvolvimento dos fungos.
Elas debilitam os hospedeiros e o patógeno pode usá-las como estratégia para melhorar o
ambiente para sua posterior proliferação.
A produção de toxinas depende do ambiente, do órgão afetado da planta, de sua
suscetibilidade, do metabolismo da planta e de seus mecanismos de defesa.
As micotoxinas são frequentemente produzidas quando o fungo está sob estresse,
como por exemplo, quando a temperatura, a atividade da água ou a quantidade de
oxigênio tornam-se menos favoráveis ao seu desenvolvimento.
Ramirez et al (2004) discutem que na presença de concentração sub-letal de certos
fungicidas, algumas linhagens do fungo respondem a esse estresse pelo aumento da
produção de metabólitos secundários incluindo as micotoxinas.
A presença do fungo produtor das micotoxinas não indica necessariamente a presença
das micotoxinas nos tecidos e órgãos colonizados. Desse modo, a demonstração da
simples presença do fungo não necessariamente indica a contaminação pela micotoxina.

5. Grupos de micotoxinas.
As toxinas dos fungos do gênero Fusarium são produzidas por mais de 50 espécies,
principalmente aquelas que atacam o trigo e o milho tais como fumonisinas, tricotecenos
e zearalenona. Além dessas, outras micotoxinas também podem ser produzidas.
Entre os tricotecenos destacam-se a desoxinivalenol ou vomitoxina e a nivalenol (Fig.
3). DON é a abreviatura usada para desoxinivalenol.

Figura 3. Fórmulas estruturais de desoxinivalenol (esquerda) e de nivalenol (direita).
O crescimento máximo de F. graminearum ocorre entre 24oC - 26°C, podendo crescer
nos extremos de 5°C e 37°C. A temperatura ótima para a produção de desoxinivalenol e
zearalenona por F. graminearum ocorre na temperatura de 24°C e de 25oC - 30°C,
respectivamente para as duas micotoxinas.
O DON é hidrossolúvel e por isso pode ser translocado para outras partes da planta
onde exerce seus efeitos fisiológicos. As toxinas DON e 3-ADON foram encontradas em
tecidos com ausência do micélio de F. culmorum, distante das espiguetas onde o fungo
foi inoculado. Portanto, essas toxinas podem ser translocadas pelo xilema e pelo floema
para pontos distantes da presença do fungo.
6. Unidade para medir a concentração de micotoxinas
A quantidade de DON produzida por F. graminearum é positivamente
correlacionada com a biomassa do fungo. Estudos conduzidos no campo tem
demonstrado também uma relação linear positiva entre a intensidade da giberela e a
concentração de DON nos grãos (Nicholson et al., 1999; Wegulo, 2000). O fator que mais
influi na concentração de DON é a intensidade da giberela nas espigas de cereais de
inverno.
A unidade utilizada na determinação da concentração de micotoxinas em produtos
agrícolas é a ppm – parte por milhão, ou 1g em 1.000.000 de gramas, ou 1g em 1.000 kg;
ou 1 grão de trigo em 36 kg de trigo.

7. Relação da produção de micotoxinas por Fusarium graminearum com os
fungicidas aplicados no controle da giberela em trigo

O objetivo dessa revisão é mostrar o estado atual da arte dos efeitos de fungicidas no
controle de F. graminearum e seu reflexo na concentração de DON nos grãos.
Enquanto não estiverem disponíveis cultivares de trigo com resistência genética
suficiente para reduzirem os danos da giberela a níveis sub-econômicos, a principal opção
de controle da doença é o controle químico.
Um grande número de fungicidas vem sendo testado visando ao controle da giberela
e os mais eficientes tem sido os triazóis ou inibidores da biossíntese do ergosterol (IBE),
componente básico da estrutura das membranas celulares dos fungos.

Dentro do grupo químico dos triazóis, tem se destacado pela eficiência de controle
da giberela o metconazol, o protioconazol e o tebuconazol e a mistura de protioconazol +
tebuconazol. Essa última mistura não está ainda disponível no mercado brasileiro. Por
isso, os mais utilizados no Brasil são a mistura de protioconazol + trifloxistrobina e
metconazol + piraclostrobina. Nas referências bibliográficas consultadas não se
encontrou relato do efeito dessas duas estrobilurinas sobre a contaminação do trigo por
DON.
Desses produtos os mais potentes no controle da giberela são o metconazol e o
protioconazol e também na redução da concentração de DON nos grãos.
Com a seleção de fungicidas potentes e tecnologia apropriada de aplicação se busca
melhorar a eficácia do controle e a redução da contaminação dos grãos.
Os relatos (ver referências), em sua maioria, tem demonstrado que a aplicação do
fungicida do grupo das estrobilurinas, ou inibidores da quinona externa (IQe) na cadeia
respiratória na membrana interna da mitocôndria, especialmente a azoxistrobina, em uso
isolado ou em mistura com triazóis, tem resultado em baixo controle da giberela e no
aumento da contaminação dos grãos por micotoxinas, especialmente a DON.
Além da azoxistrobina, a aplicação em trigo de difenoconazol, de carbendazim e de
triflumizol, num número menor de citações, também podem aumentar a contaminação
por DON.
Algumas exceções têm sido citadas por alguns autores, como por exemplo, Hýsek et
al. (2005) relatando o aumento da contaminação de DON em cevada pelo uso do
tebuconazol, comparada com a cevada não tratada.
Considerando o volume de trabalhos publicados mostrando que a azoxistrobina pode
aumentar a contaminação por DON nos grãos de trigo, se deve evitar o seu uso em
aplicações nas espigas de trigo. Na realidade, a mistura de azoxistrobina + ciproconazol
disponível no mercado brasileiro, utilizada eficientemente no controle de doenças foliares
do trigo, tem sido pouco utilizada no controle da giberela.
Em experimentos de campo tem sido testada a mistura de metconazol + tebuconazol
no controle da giberela avaliando-se também seu efeito na contaminação por DON. Essa
é uma mistura de tanque que pode substituir a mistura protioconazol + tebuconazol, não
contendo estrobilurina na formulação dos componentes.
Azoxistrobina tem alta eficiência no controle de Microdochium nivale (agente causal
da mancha aquosa, de ocorrência esporádica em trigo no sul do Brasil), mas baixa
fungitoxicidade contra Fusarium spp.

Tem sido documentada a baixa eficiência da azoxistrobina em controlar Fusarium
spp. e, sugerido que, os estresses ambientais, particularmente a disponibilidade de água
e temperatura e a baixa dose desse fungicida podem estimular a produção de micotoxinas
por Fusarium spp. in vitro e em grãos de trigo (Magan et al., 2002). O uso de meia dose
da azoxistrobina pode aumentar ainda mais a contaminação por DON do que a dose
recomendada.
Estes fatos sugerem que a avaliação do desempenho de fungicidas baseados na
eficácia de controle deve ser acompanhada também da avaliação de seu efeito na
produção de micotoxinas.
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