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RESUMO 

 Em Santa Catarina, a cebola é a principal hortaliça cultivada e diversos problemas 

fitopatógicos incidem sobre a cultura. Entre os métodos de controle esta o biológico, onde um 

de seus métodos é a microbiolização, que consiste na utilização de microrganismos ou de seus 

metabólitos na semente ou no sistema radicular, e esses, podem atuar como promotores de 

crescimento e/ou biocontroladores a doenças. Mediante a esse aspecto o objetivo do trabalho 

foi avaliar diferentes microrganimos na microbiolização de mudas de cebola e avaliar o efeito 

de promoção de crescimento e/ou biocontrole na cultura contra o míldio da cebola causado por 

Peronospora destructor. O experimento foi em delineamento em blocos ao acaso com quatro 

repetições. Utilizando-se mudas EMPASC 352-Bola Precoce com 45 dias, as raízes das foram 

microbiolizadas por 1 hora em suspensão com NaCl 0,85% de 2x10
6
 esporos/ml de 

Thichoderma harzianum; suspensão em NaCl 0,85% de 10
8
 de Pantoea agglomerans; 

suspensão a 1% de formulado comercial a base de T. harzianum, T. viride, T.sp., 

Clonostachys rosea, Bacillus subtilis, Paenibacillus lentimorbus (MIX 1); suspensão a 2% do 

formulado anterior (MIX 2); 1% de formulado comercial a base de Thichoderma harzianum 

(FCTh) e testemunha em solução salina (NaCl 0,85%). Semanalmente foi avaliado o 

percentual do tecido necrosado pela doença em cada folha em 10 plantas demarcadas em cada 

repetição. Os dados de severidade foram integralizados e calculados pela área abaixo da curva 

de progresso da doença (AACPD) através da fórmula: AACPD = ∑ [(y1+y2)/2]*(t2-t1), onde 

y1 e y2 que refere-se a duas avaliações sucessivas da intensidade da doença realizadas nos 

tempos t1 e t2, respectivamente. Após o transplantio quando 70% das plantas apresentavam 

estaladas foi realizada a colheita nas plantas avaliadas para a doença, as quais foram pesadas e 

convertidas para produtividade comercial total em kg.ha
-1

. Nenhum dos tratamentos com os 

agentes microbianos foi eficiente quanto ao incremento da produtividade e no biocontrole do 

míldio da cebola. Constatou-se que T. harzianum apresentou o maior valor de AACPD 

(322,68) e severidade final (25,89%), e que isoladamente diferiu da testemunha e dos demais 

tratamentos, mas a produtividade apesar de não significativa entre os tratamentos, foi 600 

kg.ha
-1

 superior a testemunha. Conclui-se que nas condições experimentais nenhuma das 

suspensões microbianas através da microbiolização em mudas de cebolas foi eficaz no 

controle do míldio e na produtividade de cebola, no entanto, novos métodos de aplicação 

desses microrganismos fazem-se necessário para saber seus efeitos na cultura. 

Palavras chave: Allium cepa; controle biológico fungos, bactérias.  



7 

 

ABSTRACT 

In Santa Catarina, onion stands out as the main vegetables grown and several phytopathogenic 

problems relate to the culture. Among the control methods that biological where one of its 

methods is microbiolization, involving the use of microorganisms or their metabolites in the seed 

or to the root system, and these can promote the development of plants, and act as growth 

promoters and / or biocontrol diseases. Through this aspect of the objective of this study was to 

evaluate different microbes in onion seedlings microbiolization and assess the growth-promoting 

effect and / or biocontrol culture against downy mildew of onion caused by Peronospora 

destructor. The experiment was a randomized complete block design with four replications was 

conducted at the Federal Institute of Santa Catarina. - IFC / Campus Rio do Sul Using seedlings 

EMPASC 352-Ball Early 45 days, the roots of the seedlings were submerged and were 

microbiolized by 1 time in suspension with 0.85% NaCl 2x106 spores / ml Thichoderma 

harzianum; suspended in 0.85% NaCl 108 Pantoea agglomerans; 1% suspension of a commercial 

basis formulated T. harzianum, T. viride, T.sp., Clonostachys rosea, Bacillus subtilis, 

Paenibacillus lentimorbus (MIX 1); 2% suspension of the above formulated (MIX 2); 1% 

commercial formulated based Thichoderma harzianum (FCTh) and control in saline (0.85% 

NaCl). Weekly was assessed by analyzing the percentage of necrotic tissue by the disease in each 

leaf 10 plants randomly marked on each repetition. The severity data were paid and calculated the 

area under the disease progress curve (AUDPC) using the formula: AUDPC = Σ [(y1 + y2) / 2] * 

(t2-t1), where Y1 and Y2 which refers if two successive evaluations of the intensity of the disease 

carried out in the times t1 and t2, respectively. After transplanting when 70% of plants have 

popped the harvest was carried out in the plants evaluated for the disease, which were weighed 

and converted to overall business productivity in kg ha-1. The averages obtained were submitted 

to analysis of variance by F test and significant compared by Tukey 5%. None of the treatments 

with antimicrobial agents was efficient as to increase productivity and biocontrol of onion downy 

mildew. It was found that T. harzianum showed the highest value of AUDPC (322.68) and final 

severity (25.89%), and that alone differ from the control and the other treatments, but productivity 

although not significant between treatments, was 600 kg ha-1 higher than the witness. It was 

concluded that under the experimental conditions none of the microbial suspensions by 

microbiolization onions seedlings was effective in controlling downy mildew and onion 

productivity, however, new methods of application of these microorganisms make. it necessary to 

know their effects on the culture. 

 

 Keywords: Allium cepa; biocontrol fungus, bacteria. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cebola (Allium cepa L.) é uma das plantas cultivadas de mais ampla difusão no 

mundo. Originária da Ásia foi introduzida no Brasil pelos portugueses no século XVI, sendo 

uma das hortaliças mais importantes e cultivadas na maioria das regiões brasileiras 

(BOITEUX & MELO, 2004). A cultura ocupa o terceiro lugar entre as hortaliças de maior 

expressão econômica do Brasil e constitui atividade socioeconômica de grande relevância 

para os Estados da Região Sul (HARTHMANN, 2009).  

 Segundo dados do IBGE (2016) Santa Catarina espera para 2016 uma produção 

de 432,4  mil  toneladas  de  cebola,  superior  1,3%  em  comparação  com  2015.  Apesar  

da expectativa de queda da área plantada (-9,6%) e da área colhida (-4,6%) o acréscimo do 

rendimento médio fez com que a estimativa da produção fosse positiva. O rendimento 

médio esperado é de 22.350 kg/ha, alta de 6,1% em relação ao ano anterior, em uma área de 

19.311 mil  hectares.  Wordell  Filho  et  al.,  (2006)  destaca  que  mesmo  atingindo  níveis  

de produtividade satisfatórios para as condições catarinenses, a cebola ainda apresenta 

muitas perdas por problemas fitossanitários como as doenças, fazendo com que sua 

produtividade seja, muitas vezes prejudicadas.  

O míldio da cebola, incitado por Peronospora destructor (Berk.) Casp. é uma 

importante doença na cultura e esta amplamente disseminada em regiões de clima temperado, 

onde são frequentes os períodos de temperaturas amenas e alta umidade (Wordell Filho et al., 

2006).   

Para essa doença pouco se conhece sobre efeito do controle biológico e entre as 

técnicas de seu uso esta a microbiolização, que consiste na utilização de microrganismos ou 

de seus metabólitos na proteção de sementes, sendo este método já utilizado na promoção de 

germinação e crescimento e no controle de diferentes patógenos. (Lazzaretti & Bettiol, 1997; 

Luz, 2003; Faria et al., 2003). 

 Segundo Romeiro & Batista (2002) a associação de plantas com microrganismos 

benéficos vem adquirindo importância crescente por ter efeitos na promoção de crescimento 

e no biocontrole de doenças radiculares e foliares, reduzindo custos de produção e 

diminuindo o impacto dos agrotóxicos no meio ambiente. Mediante a esse aspecto, o 

trabalho teve por objetivo avaliar o efeito da microbiolização de mudas de cebola com 

diferentes microrganismos e verificar seu efeito no biocontrole do míldio e /ou na promoção 

de crescimento. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 IMPORTÂNCIA DA CULTURA DA CEBOLA 

 

 A cebola (Allium Cepa) de acordo com a EPAGRI (2013) é uma espécie anual 

amplamente cultivada e apreciada em todo o mundo e destaca-se por sua grande importância 

frente ao mercado alimentício. Na atualidade, a cultura da cebola é considerada a terceira 

olerácea em importância econômica para o Brasil, ficando atrás apenas do tomate e da 

batata. 

 A produção de bulbos de cebola concentra-se nos Estados de Santa Catarina, São 

Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Paraná, na ordem decrescente, 

perfazendo 90% do total colhido no País (BOEING, 1995, apud WORDELL FILHO, 

ROWE, GONÇALVES, et al., 2006). O Estado de Santa Catarina, no entanto, notabiliza-se 

por ser o maior produtor nacional, onde a produção concentra-se principalmente na região 

do Alto Vale do Itajaí, nas microrregiões de Ituporanga e Tabuleiro (Epagri, 2013). 

Segundo Wordell Filho et al., (2006) o sistema de cultivo, época de plantio e 

germoplasma utilizado varia de região para região, refletindo na oscilação da oferta de 

bulbos no mercado. 

2.1.1 Origem 

 

A cebola tem três regiões como possíveis centros de origem. O primeiro seria na 

Índia, na região do Punjab e Cachemira; o segundo possível centro de origem seria na Ásia 

Menor: Iran e Turkmenistao; e a terceira possibilidade seria no Mediterrâneo 

(REZENDE, 2005). O uso da cebola como alimento e medicinal, é registrado na história 

desde as primeiras dinastias do antigo Egito, cerca de 3200 a 2780 antes de Cristo. No 

Brasil, a cebola começou a ser utilizada na região Sul do país, na região do Vale dos Sinos 

trazida pelos colonizadores da região (REZENDE, 2005). 

2.1.2 Aspectos Socioeconômicos 

 

De acordo com a Epagri (2013) nos últimos anos, Santa Catarina tem liderado a 

produção brasileira de cebola. Desde a safra de 1997/98, com a modernização dos sistemas 

de produção, o estado vem se distanciando de São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul com 

incrementos constantes no volume produzido. 

Ainda de acordo com a Epagri (2013) a expansão do cultivo da cebola no Estado 

de Santa Catarina se deve principalmente a: 
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 Investimentos públicos na assistência técnica, extensão rural e 

pesquisa agropecuária, pelo Governo Estadual; 

 Melhor densidade econômica da cultura, quando comparada com as 

demais atividades agrícolas; 

 Maior proximidade dos centros consumidores, em relação ao Rio 

Grande do Sul, que até 1985 era o principal produtor da região Sul; 

 Disponibilidade de cultivares adaptados, bem aceitos no mercado e 

com boa capacidade de conservação no armazenamento, principalmente 

os cultivares Epagri 362 Crioula Alto Vale e Empasc 352 Bola Precoce; 

 Infraestrutura  de  armazenagem  e  comercialização  instalada  na  

região produtora; 

 Malha viária estadual que permite escoamento da safra com 

facilidade, independente das condições de clima e tempo, e 

 Condição  de  ser  uma  atividade  característica  da  Agricultura  

Familiar, desenvolvida por pequenos agricultores e suas famílias, com o 

máximo de empenho e dedicação. 

 

Segundo números da FAO, a produção mundial de cebola no ano de 2013 foi de 

85,7 milhões de toneladas. Os dois maiores produtores mundiais são: China (26%) e Índia 

(22%). Juntos esses países produziram 48% da produção mundial. O Brasil produziu 1,54 

milhão de toneladas, o que representa cerca de 2% da produção mundial, é o 10º maior 

produtor mundial do bulbo (FAO, 2016 apud SALVADOR, 2016). 

 

2.2 PRINCIPAIS DOENÇAS NO CULTIVO DA CEBOLA 

 

A cebola (Allium cepa L.) estão sujeitas a uma série de doenças que podem atacar 

as mais diversas partes da planta. Algumas destas doenças podem causar grandes perdas, 

tornando-se fatores limitantes ao cultivo se medidas de controle adequadas não forem 

adotadas (GAVA, TAVARES, 2007) 

Segundo Gava e Tavares (2007) algumas práticas culturais, algumas delas 

rotineiras, podem reduzir ou aumentar a importância das doenças. A nutrição das plantas, 

por exemplo, deve ser equilibrada, garantindo o fornecimento de nutrientes em quantidade e 

no momento adequado à planta. 
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A simplificada arquitetura da parte aérea da planta de cebola, assim como do alho 

faz com que diferentes patógenos e pragas venham causar sintomas semelhantes e muitas 

vezes indistintos de causas abióticas, como déficit hídrico, desequilíbrio nutricional, 

fitotoxidez e outros. Por conta disto, a causa de muitos dos problemas que afetam a cultura 

da cebola é diagnosticada erroneamente. Em consequência, observa-se o uso frequente de 

agrotóxicos em situações em que seria dispensável e deveria ser usado outro método de 

manejo (WORDELL FILHO, ROWE, GONÇALVES, et al., 2006) 

Para Gava e Tavares (2007), embora os produtos químicos representem uma 

alternativa de controle de patógenos, é necessário considerar que sua aplicação é apenas 

uma das estratégias possíveis dentro do sistema de produção. A aplicação adequada da 

combinação de práticas que compõem este sistema reduzirá a importância das doenças, 

permitindo um nível de controle adequado dos defensivos. 

Dentre as doenças fúngicas nessas culturas destacam-se a ferrugem (Puccinia porri) 

mancha-púrpura (Alternaria porri), o míldio (Peronospora destructor), mal-de-sete voltas 

ou antracnose da folha (Colletotrichum gloeosporioides f. sp. cepae), raiz rosada 

(Pyrenochaeta terrestris), queima-das-pontas (Botrytis spp.) e a podridão branca 

(Sclerotium Cepivorum) (KIMATI et al., 2005). 

 

2.3 MILDIO NA CEBOLA – Peronospora destructor (Berk) Casp. Ex Berk 

 

 O míldio da cebola foi documentado pela primeira vez em 1841, na Inglaterra 

(Yarwood,1943) e atualmente, encontra-se amplamente disseminado, com maior importância 

em regiões de clima temperado, onde são freqüentes os períodos de temperaturas amenas, alta 

umidade relativa e baixa luminosidade (International...., 1990). Segundo Embrapa (2014) a 

doença pode ocorrer também de forma variável nas Regiões Sudeste e Centro-oeste nas 

épocas mais frias do ano e as perdas devido à epidemia de míldio podem chegar a 75% da 

produção de bulbos, devido à velocidade com que o patógeno se propaga na cultura. Quando 

incide em campos de produção de sementes, a doença causa redução no rendimento e 

qualidade das sementes. 

 

2.3.1 Etiologia 

 

 De acordo com a Embrapa (2014) a doença é causada pelo oomiceto Peronospora 

destructor (Berk) Casp. ex Berk, patógeno que ocorre principalmente em cebola, mas 
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também pode ocorrer nas culturas do alho (A. sativum), cebolinha verde (A. fistulosum), 

cebolinha francesa (A. schoenoprasum) e em outras aliáceas cultivadas e silvestres. O míldio 

da cebola é causado pelo parasita obrigatório Peronospora destructor (Berk.)  Casp.  ex  

Berk.  (sin. Peronospora schleideni Unger; P. schleideniana W.G.Smith). O gênero 

Peronospora pertence à família Peronosporaceae, ordem Peronosporales, classe Oomicetos e 

subdivisão Mastigomicotina. 

 

2.3.2 Hospedeiros 

 

 Wordell Filho et al., (2006) destaca que P. destructor tem sido registrado infectando 

plantas do gênero Allium, com maior freqüência em A. cepa e raramente em A. ascalonicum, 

A. fistulosum, A. porrum, A. sativum, A. schoenoprasum ou em outras espécies selvagens de 

mesmo gênero (Palti, 1975). Há relatos de ocorrer também em A. nigrum, A. ursinum e A. 

oleraceum (Yarwood, 1943). P. destructor é a única espécie do gênero Peronospora que 

ocorre somente em monocotiledôneas, com especificidade para espécies de plantas do gênero 

Allium. Fontes de resistência a P. destructor têm sido observadas em espécies selvagens do 

mesmo gênero. Meer & Vries (1990) obtiveram reação de imunidade a P. destructor quando 

inoculado em A. roylei. 

 

2.3.3 Sintomas da  Doença 

 

 Wordell Filho et al., (2006)  comenta que Peronospora destructor é um patógeno 

biotrófico e por isso se desenvolve somente no tecido vivo da cebola. Segundo Embrapa 

(2014) a doença se inicia nas folhas mais velhas, na forma de lesões elípticas no sentido das 

nervuras, de coloração verde-clara, recobertas por abundante micélio de coloração 

acinzentada escura (Figura 1). Com o progresso da doença, as lesões aumentam de tamanho, 

podendo atingir quase todo o comprimento das folhas, geralmente apresentando zonas 

concêntricas de tecido clorótico com várias tonalidades de verde. As folhas afetadas tornam-

se gradualmente amarelecidas e podem dobrar e morrer. À medida que a porção superior da 

folha de cebola é afetada, o fungo infecta a parte inferior da folha, levando-a a morte. A 

infecção nos campos de produção de sementes ou produção por bulbinho inicia-se nas 

primeiras folhas, destruindo as completamente. Neste caso é possível observar a esporulação 

do patógeno além da área lesionada, distribuindo-se em toda a folha, uma vez que ocorre a 

infecção sistêmica. O míldio raramente mata as plantas de cebola, mas o crescimento do 

bulbo é reduzido (Figura 2). 
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  Nas hastes florais os sintomas são semelhantes aos observados nas folhas. Contudo, 

frequentemente apenas um lado das hastes é afetado, o que leva a quebra e seca das hastes que 

não mais sustentam o peso da inflorescência (Figura 3). Esta doença é considerada a mais 

destrutiva dos campos de produção de sementes de cebola em todo o mundo Embrapa (2014).  

 Embrapa (2014)  afirma que é muito comum ocorrer a invasão dos tecidos afetados 

por outros fungos, como Alternaria porri, que esporulam abundantemente sobre as lesões, 

mascarando os sintomas de míldio e dificultando sua diagnose. Infecções sistêmicas também 

podem ocorrer em plantas provenientes de bulbos infectados, que apresentam 

subdesenvolvimento e folhas de coloração menos intensa com numerosas e pequenas manchas 

brancas, que podem ser confundidas com lesões causadas por Botrytis spp. e tripes. Algumas 

vezes, bulbos com infecção sistêmica podem desenvolver podridão aquosa após o 

armazenamento. 

 

 

Figura 1. Sintomas do míldio em manchas na folha 

 

Autor da imagem: Wordell Filho et al.,  

(2006) 
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Figura 2. Danos causados pelo míldio em lavouras de produção de bulbos 

 

Autor da imagem: Wordell Filho et al., 

 (2006) 

 

Figura 3. Danos causados pelo míldio em lavouras de produção de sementes 

 

Autor da imagem: Wordell Filho et al., 

 (2006) 
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2.3.4 Epidemiologia 

  

 A fonte primária de inóculo provém de bulbos infectados, sistemicamente, deixados na 

lavoura ou sobreviventes em áreas próximas, e de cebolinha verde, que permanece entre os 

ciclos da cultura em hortas próximas (Reifschneider & Buso, 1982). Segundo Iosifescu (1974), 

a sobrevivência pode se dar em forma de micélio dormente ou pela formação de oósporos nos 

restos culturais.  

 Segundo Embrapa (2014) após o ciclo primário, o míldio é disseminado no campo por 

meio estruturas reprodutivas (esporângios) e esporos (zoósporos) por correntes de ar e pela 

água. Os esporos (Figura 4) são produzidos em noites com temperaturas inferiores a 22°C e 

umidade relativa acima de 95% e liberados pela manhã, podendo se manter viáveis por até 

quatro dias. 

 

Figura 4. Esporos de Peronospora destructor 

 

Autor: Ricardo B. Pereira, 2014 

 

 O ósporos como inóculo primário não foram ainda relatados no Brasil, sendo de pouca 

importância em nossas condições; porém, apresentam ocorrência freqüente nos vários órgãos 

da planta em regiões frias de cultivo da cebola (Popkova et al., 1981). O processo de infecção 

de P. destructor envolve a germinação de esporos, penetração e desenvolvimento interno no 

tecido da cebola, até estabelecer-se a relação de parasitismo obrigatório entre o patógeno e as 

células do hospedeiro. A dinâmica de infecção é influenciada marcadamente pela variação 

climática. A germinação dos esporângios ocorre à temperatura de 6 a 36ºC, com ótimo de 10 a 

12ºC, produzindo tubos germinativos em 2 a 4 horas, na presença de água livre (Viranyi, 
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1975). Em presença de molhamento foliar, Hildebrand & Sutton (1984b) observaram 

formação de apressórios após 2 a 6 horas da inoculação, à temperatura de 10 a 22ºC. O 

processo de infecção pode ser interrompido e pode ocorrer morte do esporângio, se houver 

períodos intermitentes de seca da superfície foliar mesmo que por poucos minutos. Sendo 

liberados pela manhã devido à redução da umidade relativa e, após, disseminados pelo vento. 

 

2.3.4 Controle Biológico 

 

 Segundo Grigoletti Júnior, Santos e Auer (2000) o controle biológico visa manter, 

através de certas práticas, um equilíbrio no agroecossistema, de modo que o hospedeiro, na 

presença do patógeno, não sofra danos significativos, em função da ação controladora dos 

organismos não patogênicos do sistema. 

 

 Doença, na abordagem de controle biológico, doença é mais do que uma íntima 

interação do patógeno com o hospedeiro influenciada pelo ambiente. É o resultado de uma 

interação entre hospedeiro, patógeno e uma variedade de não-patógenos que também 

repousam no sítio de infecção e que apresentam potencial para limitar ou aumentar a atividade 

do patógeno, ou a resistência do hospedeiro. Portanto, patógeno, hospedeiro e antagonistas, 

interagindo num sistema biológico, são os fatores componentes do controle biológico (Cook 

& Baker, 1983; Cook, 1985). Segundo Embrapa (2009) Dentro dessa abordagem, o fator 

ambiente precisa ser considerado agindo sobre o patógeno, o hospedeiro e os demais 

organismos do sítio de infecção (Figura 5). 

As três funções chaves relacionadas com a qualidade do solo: dinâmica e 

mineralização da matéria orgânica, formação e/ou manutenção da estrutura do solo e 

diversidade das espécies, bem como o suporte e o controle da produção das plantas (Verhoef, 

2004), são totalmente dependentes da atividade dos organismos do solo. 

No Brasil, diversos produtos biológicos estão disponíveis para utilização, dentre esses 

podem ser citados: estirpes fracas de CTV para premunização contra a tristeza do citros; 

estirpes fracas de PRSV-W para premunização contra o mosaico da abobrinha; Hansfordia 

pulvinata para o controle do mal-das-folhas da seringueira; Acremonium sp. para o controle 

da lixa do coqueiro; Clonostachys rosea para o controle do mofo cinzento; Bacillus subtilis 

para o controle de diversas doenças; Trichoderma spp. para o controle de patógenos de solo e 

substrato e da parte aérea (Embrapa, 2009). 
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Figura5. Tetraedro de doença, destacando as interações entre o ambiente, o patógeno e os microrganismos não 

patogênicos presentes no sítio de infecção do hospedeiro. O homem pode alterar as relações entre os fatores, 

favorecendo ou não a ocorrência das doenças. 

 

Autor: Emprapa,  

2009 

   

 O experimento pioneiro de Weindling e Fawcett (1936) citado por LIMA et al. (2000) 

que trabalharam com fungo Trichoderma sp. no controle de doenças em citros provocadas por 

Rhizoctonia solani, obra esta que incentivou inúmeras  pesquisas com diversos agentes 

voltadas para o controle de doenças em plantas. 

 Segundo EMBRAPA, (2009) a primeira publicação sobre o uso de Trichoderma como 

agente de controle biológico de doenças de plantas no Brasil foi na década de 1950, quando 

Foster (1950) descreveu a inativação do vírus do mosaico do fumo (TMV) por filtrados da 

cultura de Trichoderma sp. Entretanto, somente em 1987, trinta e sete anos após a primeira 

publicação, um produto a base de Trichoderma viride foi usado comercialmente no Brasil 

contra a podridão de raízes e colo em macieira, causada por Phytophora cactorum 

(Valdebenito-Sanhueza, 1991).  

 O gênenero Trichoderma apresenta a capacidade de promover o crescimento de 

plantas como resultado da síntese de substâncias estimuladoras do crescimento dessas e 

aumento na disponibilidade e estímulo na absorção de elementos nutricionais presentes no 

solo, entre outras (Avis et al., 2008; Baker, 1989).  

 (Camatti, 2008) afirma que isolados da bactéria Pantoea aglomerans conferem 

proteção a mudas de macieira a podridão branca da raiz da macieira, doença incitada pela 

Rosellinia necatrix Prill que causa severa perda em pomares localizados no sul do Brasil. 
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 Li et al., (2002) comenta que Clonostachys rosea é conhecido por atuar, 

principalmente, por microparasitismo e/ou competição por espaço e nutrientes com o 

patógeno. O antagonista também produz enzimas e compostos do metabolismo secundário 

deletérios a outros fitopatógenos.  

 

3. OBJETIVO 

 

3.1 GERAL 

 

 Avaliar o efeito de microrganismos na promoção de crescimento e biocontrole do 

míldio da cebola. 

 

3.2 ESPECÍFICO  

 

 Avaliar o efeito do biocontrole do míldio; 

 Verificar o incremento de produtividade proporcionado pelos microrganismos; 

 Indicar o possível uso desses microrganismos na cultura da cebola para promoção de 

crescimento e/ou biocontrole. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS  

 

O experimento em delineamento em blocos ao acaso com quatro repetições foi 

conduzido no Instituto Federal Catarinense – IFC/Campus Rio do Sul (Região do Alto Vale 

do Itajaí, SC) em 2015 (transplantio em 04 de julho e colheita em 14 de novembro) 

utilizando-se mudas com 45 dias de idade da cultivar EMPASC 352-Bola Precoce. O solo da 

área experimental é um Cambissolo Háplico, com os seguintes atributos químicos: pH em 

água de 6,2; teores de Ca
+2

, Mg
+2

, Al
+3

 e CTC de 4,2; 2,2; 0,8 e 12,6 cmolc.dm
-3

, 

respectivamente; saturação por bases de 51,3%, teor de argila de 240 g.kg
-1

 e teores de P e K 

de 2,5 e 30 mg.dm-3, respectivamente. Cada repetição era constituída de canteiros de 

1,65x2,00m com 5 linhas espaçadas em 33,3cm entre linha e 10 cm entre plantas, 

correspondente a uma população de 300.000 plantas por hectare. As raízes das mudas ficaram 

submersas (Figura 6) e foram microbiolizadas por 1 hora em suspensão com 1) NaCl 0,85% 

de 2x10
6
 esporos/ml de Thichoderma harzianum; 2) suspensão em NaCl 0,85% de 10

8
 de 

Pantoea agglomerans; 3) suspensão a 1% de formulado comercial a base de T. harzianum, T. 

viride, T.sp., Clonostachys rosea, Bacillus subtilis, Paenibacillus lentimorbus (MIX 1); 4) 

suspensão a 2% do formulado anterior (MIX 2); 5) 1% de formulado comercial a base de 

Thichoderma harzianum (FCT) e 6) testemunha imersa em solução salina (NaCl 0,85%). Ao 

redor da área experimental foi transplantada a cada metro linear uma muda apresentando os 

sinais de P. destructor proveniente da EPAGRI/Estação experimental de Ituporanga para que 

as plantas do experimentos tivessem infecção natural. Não foi utilizado inseticida devido a 

não ocorrência de insetos na área. Semanalmente foi avaliado através da análise visual do 

percentual do tecido vegetal necrosado pela doença presente em cada folha de 10 plantas 

demarcadas aleatoriamente dentro de cada repetição. Os dados de severidade foram 

integralizados e calculados pela área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) 

através da fórmula: AACPD = ∑ [(y1+y2)/2]*(t2-t1), onde y1 e y2 que refere-se a duas 

avaliações sucessivas da intensidade da doença realizadas nos tempos t1 e t2, 

respectivamente. A porcentagem de severidade final foi utilizada na avaliação da eficácia do 

biocontrole da doença. Aos 160 dias após o transplantio quando 70% das plantas 

apresentavam estaladas foi realizada a colheita nas plantas avaliadas para a doença, as quais 

foram pesadas em balança digital semi analítica com duas casas decimais e convertidas para 

produtividade comercial total em kg.ha
-1

. As médias obtidas da AACPD, severidade final (%) 

e da produtividade (kg.ha
-1

) foram submetidas à análise de variância pelo teste F e se 

significativas comparadas por Tukey 5%. 
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Figura 6. Mudas de cebola sendo microbiolizadas. 

 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO        

 

 Nenhum dos tratamentos com os agentes microbianos foi eficiente quanto ao 

incremento da produtividade. Isso é confirmado pelo menor valor apresentado pela 

testemunha (136,16) AACPD (Tabela 1) e severidade final (Gráfico 1) onde o tratamento 

testemunha obteve novamente o menor valor (14,38) (Gráfico 1) que a testemunha apresentou 

estatisticamente em relação aos demais tratamentos. Constatou-se que T. harzianum 

apresentou o maior valor de AACPD (322,68) e severidade final (25,89%), e que 

isoladamente diferiu da testemunha e dos demais tratamentos, mas a produtividade apesar de 

não significativa entre os tratamentos, foi 600 kg.ha
-1

 superior a testemunha (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) e produtividade comercial 

total (PCT) em Kg.ha
-1

 de cebola em diferentes microrganismos utilizados na microbiolização 

de mudas de cebola. IFC/Campus Rio do Sul, 2015.  
Tratamento AACPD PCT (Kg.ha

-1
) 

  

T. harzianum 322,6837a  

267,9517ab  

273,947ab 

159,642b  

211,0235ab  

136,1697b 

22020ns 

18780 

18930 

17460 

20160 

21420 

P. agglomerans 

Mix 1 

Mix 2  

FCT 

Testemunha 

CV (%) 26,47 24,05 

Fcal 2,04  5,45 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey 5%; 

ns: não significativo pelo teste F; CV: coeficiente de variação 
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 Segundo (Saito et al., 2009)  T. harzianum não é um colonizador obrigatório de raízes, 

mas já verificou sua presença em diversas espécies de plantas. Segundo Melo T. harzianum é 

o mais ativo antagonista contra fungos de solo como Pythium spp., Rhizoctonia solani e 

Fusarium spp. e mediante a isso poderia estar incrementando a produtividade na cultura 

devido esse efeito. O uso de mistura de microrganismos também não foi eficaz, sendo que 

MIX 2%, teve a menor produtividade e a AACPD foi semelhante à testemunha (Tabela 1). No 

entanto, (Harthmann, 2009) constatou menor severidade do míldio e maior produtividade 

quando microbiolizou sementes de cebola com Bacillus cereus, evidenciado que as espécies 

têm comportamento diferente dentro do mesmo gênero. A combinação entre bactéria 

(B.subtilis) e fungo (Trichoderma harzianum) permitiu melhor controle da murcha bacteriana 

(Ralstonia solanacearum), do tombamento de plântulas (Pythium aphanidermatum) e da 

cercosporiose (Cercospora nicotiana) em fumo (Maketon et al., 2008). Constatou-se que o 

tratamento Pantoea aglomerans apresentou o segundo maior valor de AACPD (267,95) e 

severidade final (20,73) não se mostrando eficiente como agente de biocontrole. O tratamento 

Pantoea aglomerans apresentou 3240 kg.ha
-1 

menor que o tratamento testemunha, (Vieira, 

2008) constatou que Pantoea aglomerans, pode ser indicada para microbiolizar macieira 

micropropagadas com o objetivo principal de aumentar a taxa de sobrevivência na fase de 

aclimatização, evidenciando que a espécie apresenta potencial diferente em gêneros diferentes. 

 

Gráfico 1. Severidade (%) final do míldio em diferentes microrganismos utilizados na 

microbiolização de mudas de cebola. IFC/Campus Rio do Sul, 2015. 
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 Com relação a avaliação das lesões necróticas que foram feitas de forma semanal, 

pode-se perceber que houve uma certa uniformidade na progressão da doença (Gráfico 2). A 

testemunha sempre apresentou os menores valores de severidade. O tratamento Trichoderma 

e o Mix 1 apresentaram um alto grau de elevação na progressão da doença. 

 

Gráfico 2. Progresso de severidade (%) do míldio em semanas em mudas de cebola      

microbiolizados com diferentes microrganismos. IFC/Campus Rio do Sul, 2015 
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6. CONCLUSÕES 

 

 Nas condições experimentais nenhuma das suspensões microbianas através da 

microbiolização em mudas de cebolas foi eficaz no controle do míldio da cebola causado por 

Peronospora destructor e na produtividade de cebola. No entanto novas avaliações fazem-se 

necessárias para avaliar o potencial dos microrganismos como promotores de crescimento 

e/ou biocontrole do míldio da cebola. 
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