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Apresentação

Na cultura de células, tecidos e órgãos de plantas as contamina-
ções causadas por microrganismos, especialmente fungos, bacté-
rias, vírus e leveduras, ainda constituem-se nas principais causas 
de perdas de material vegetal em laboratórios de pesquisa e biofá-
bricas de produção de mudas.

Apesar dessa importância, são relativamente poucos os tra-
balhos que tratam do assunto, em razão do desconhecimento do 
tema e, notadamente, das técnicas envolvidas no processo. Acres-
centando-se à falta quase absoluta de literatura em língua portugue-
sa, observa-se uma enorme lacuna entre as técnicas de cultivo in 
vitro e os problemas relativos às contaminações microbianas.

A publicação Contaminações Microbianas na Cultura de Célu-
las, Tecidos e Órgãos de Plantas atende a uma forte demanda re-
lacionada aos processos de boas práticas de laboratório e contribui 
para preencher algumas lacunas encontradas na área de biotecno-
logia vegetal referente aos problemas de contaminação in vitro. A 
estrutura da obra busca se aprofundar em conceitos e informações 
oriundas da pesquisa com a finalidade de refletir o estado da arte 
sobre as contaminações, proporcionando à comunidade científica 
uma fonte de consulta contendo as bases teóricas e aplicações prá-
ticas sobre o tema.

Mauro Carneiro
Chefe-Geral 

Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia



Prefácio

É consenso entre os profissionais da área que as contami-
nações microbianas constituem-se muito possivelmente no princi-
pal problema encontrado na cultura de células, tecidos e órgãos de 
plantas relacionados à perda de materiais nas diferentes fases do 
cultivo. E apesar da importância do tema, é bastante reduzido o nú-
mero de profissionais que se dedicam à pesquisa da área. Nenhum 
livro sobre contaminações microbianas direcionado para a cultura 
de células, tecidos e órgãos de plantas foi publicado no Brasil até 
os dias atuais, sendo este, portanto, pioneiro. Em nível internacio-
nal, as pesquisas também são reduzidas, e as poucas obras que se 
encontram sobre o tema são informações isoladas que, na maioria 
dos casos, fazem parte de textos de artigos, sem maiores aprofun-
damentos sobre o tema.

O livro Contaminações Microbianas na Cultura de Células, Te-
cidos e Órgãos de Plantas vem suprir parte da carência de literatura 
especializada na área, abordando tanto aspectos teóricos quanto 
práticos das contaminações microbianas. No entanto, é obvio que 
em um livro dessa importância e abrangência é quase impossível 
que se esgotem os assuntos ou que soluções prontas sejam apre-
sentadas, seja pela abordagem parcial de alguns capítulos, seja pela 
não inclusão de outros. De qualquer modo, trata-se do mais com-
pleto livro versando sobre o problema das contaminações microbia-
nas publicado no País.

O principal objetivo da obra foi aprofundar conceitos, técnicas 
e informações oriundas da pesquisa científica com a finalidade de 
refletir o estado da arte sobre as contaminações microbianas na 
cultura de células, tecidos e órgãos de plantas. Assim, nos 10 ca-
pítulos que compõem o livro, escritos por 26 especialistas da área, 
são tratados assuntos que incluem desde a importância das conta-
minações e sua prevenção, até aspectos relacionados à identifica-
ção, detecção, controle e conservação desses contami nantes.



Espera-se que as informações contidas neste livro sejam de 
grande valia para todos os que tenham algum vínculo ou interesse 
pela área de cultura de células, tecidos e órgãos de plantas. Ainda 
estamos distante do ideal ou de conhecimentos mais aprofundados 
sobre esse complexo tema, mas, apesar disso, na perspectiva da 
formação e consolidação de recursos humanos, este livro certa-
mente será uma sólida e importante fonte de informações práticas 
e teóricas sobre o tema para os diversos atores que compõem a 
comunidade científica e o setor produtivo brasileiro que está liga-
do de alguma forma com a cultura de células, tecidos e órgãos de 
plantas.

Jonny Everson Scherwinski-Pereira
Editor Técnico
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