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RESUMO 

 

São inúmeras as doenças que ocorrem sobre a cultura da cebola, e entre elas o mofo-preto 

causado por Aspergillus niger, a qual acarreta danos na pós-colheita da cultura. A doença 

se manifesta em variedades que possuem película mais fina, aliado ao processo 

inadequado de cura e das condições as quais os bulbos são submetidas durante o 

armazenamento e transporte. Pouco se conhece da biologia em função de seu 

desenvolvimento micelial e de esporo em condições artificiais in vitro e nas condições in 

vivo. O objetivo deste trabalho foi avaliar quais as condições de temperatura (10, 20, 30, 

40, 50 e 60°C) e de fotoperíodo (O, 6, 12, 18 e 24 horas luz) ideal para o desenvolvimento 

dos esporos do fungo Aspergillus níger. Para isto foram testados experimentos in vitro 

onde foi avaliada a temperatura ideal para o seu desenvolvimento, que se deu entre as 

faixas de temperatura de 30 e 40 °C sendo 34ºC a temperatura encontrada como sendo a 

ideal para a germinação dos conídios, e o fotoperíodo, que independe das horas luz que 

recebe apresentou altos índices de germinação sendo que 0 (zero) horas mostrou-se o 

melhor tratamento. Esse trabalho servirá de base para outros trabalhos, que buscam 

alternativas para diminuição de perdas de cebola durante o armazenamento. 

Palavras chave adicionais: Allium cepa. Pós-colheita. Fungo. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Atualmente a cebola é a terceira espécie olerácea de importância econômica para 

o Brasil, somente superada pela batata e o tomate, tanto em volume produzido quanto 

pela renda gerada (BETTONI, 2011). Seu cultivo se estende por quase todo o país, 

abrangendo as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, constituindo-se na 

principal atividade de aproximadamente 60,5 mil famílias. Segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), a safra de cebola de 2015, atingiu a produção de 

1.422.117 toneladas.  

São inúmeras as doenças que causam danos na cebola, entre elas está o Mofo-

Preto também chamado de Carvão do Bulbo ou Falso-Carvão causado por Aspergillus 

niger, o qual causa danos de pós-colheita da cultura, sendo uma das principais causas da 

depreciação comercial dos bulbos no Brasil, no qual a cebola acaba sendo comercializada 

sem película, já que o patógeno deixa-as enegrecidas. 

A infecção pode ocorrer no campo com danos ocasionados pelos tratos culturais 

bem como danos de colheita e em pós-colheita em galpões e transporte onde podem vir a 

ocasionar ferimentos aos bulbos servindo de porta de entrada para a doença. No 

armazenamento, a disseminação é feita pela movimentação dos bulbos e através de 

correntes de ar, já que o processo de armazenagem na maioria das vezes é feita em 

armazém aberto. Boas práticas de manejo são fundamentais para reduzir os danos 

causados pela doença.  

Sabe-se que o desenvolvimento dos fungos é influenciada diretamente pela 

temperatura e fotoperíodo ao qual estão expostos, no entanto, as informações desse 

patógeno são escassas na literatura. O conhecimento da biologia do patógeno é de 

importância para compreender o desenvolvimento da doença, bem como para tomar 

medidas de prevenção e manejo da doença evitando perdas neste sentido. 

Tendo em vista a importância desta doença, o objetivo deste trabalho foi avaliar 

quais as condições de temperatura e de fotoperíodo ideal para a germinação dos conídios 

do fungo Aspergillus niger. 
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2. DESENVOLVIMENTO (Revisão bibliográfica) 

  

2.1 A cultura da cebola 

2.1.1 Origem 

 

A cebola tem sido cultivada por mais de 5 mil anos e acredita-se que tenha sido 

domesticada nas regiões montanhosas da Turkmênia, Uzbekistão, Tajiquistão e norte do 

Irã, Afeganistão e Paquistão (BREWSTER, 1994). 

A cebola é pertencente à família Alliaceae e é classificada botanicamente como 

Allium cepa L., tendo como a característica mais indicativa o seu odor pungente, que é 

liberado quando os bulbos são cortados (LANCASTER; BOLAND, 1990). 

O centro de origem é algo cujo não se há certeza pois, não foram encontradas 

espécies selvagens de Allium cepa, no entanto, a literatura descrita por diversos botânicos 

aponta a Ásia Central como o seu provável centro de origem ou primário. Esta região foi 

assim considerada devido à grande diversidade de invasoras do gênero Allium encontrada 

nessa área. Também considera-se como prováveis centros de domesticação ou centros 

secundários de origem o Oriente Próximo, e as regiões do Mediterrâneo. Nessas regiões, 

são encontradas as cebolas de bulbos grandes (EMBRAPA, 2007). 

 

2.1.2 Economia 

 

 O cultivo da cebola no Brasil tem importância socioeconômica, uma vez que 

cultivada por pequenos agricultores a necessidade de mão-de-obra é grande, gerando 

emprego e renda. Já na agricultura empresarial, a cebola tem importância significativa na 

geração de empregos de forma direta e indireta, sendo esta cultura, uma das mais 

importantes do ponto de vista econômico e a segunda hortaliça mais valiosa do mundo, 

atrás apenas de tomate (ABDELMAGEED, 2013). 

Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (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 
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toneladas, o que representa cerca de 2% da produção mundial, é o 10º maior produtor 

mundial do bulbo. 

De acordo com dados do IBGE, o Brasil, em 2016 obteve uma produção de 

1.483.825 toneladas de cebola em uma área de 56.121 hectares, alcançando um 

rendimento médio de 26.653 toneladas por hectare.   

Segundo Daniel Schmitt (2016), engenheiro agrônomo da Epagri e coordenador 

da Câmara Setorial da Cebola de SC, , o estado produz em média de 530 mil toneladas 

de cebola por ano onde cerca de 80% desta produção está localizada na região do Alto 

Vale do Itajaí. A cebolicultura é tradicional no território catarinense, e atualmente 

responde por 86% da produção catarinense de cebolas, sendo que a cidade de Ituporanga 

é conhecida como a Capital Nacional da Cebola (MDA, 2006).   

 

2.1.3. Taxonomia e descrição botânica 

 

A cebola é pertencente à família Alliaceae, e tem como característica ser de ser 

uma espécie polimórfica a qual exibe diferenças quanto sua cor e nível de cerosidade de 

suas folhas, ao formato, tamanho e cor dos bulbos, e à reação ao comprimento do dia 

(MELO, 2007).  

Caracteriza-se por ser uma planta herbácea com aproximadamente 60 cm de 

altura, apresentando folhas grandes de maneira dispostas alternadamente em duas fileiras, 

podendo apresentar cerosidade ou não. O caule verdadeiro está localizado abaixo da 

superfície do solo, sendo este um disco compacto com formato cônico, situado na base 

inferior do bulbo de onde saem as raízes. As bainhas foliares formam um pseudocaule 

cuja parte inferior é o próprio bulbo (FILGUEIRA, 2008), que emite raízes fasciculadas, 

pouco ramificadas, com maior concentração nos primeiros 30 cm do solo, mas que podem 

alcançar 60 cm de profundidade (EMBRAPA, 2005).   

Esta espécie possui um florescimento (Figura 1) condicionado, primeiramente, 

por temperaturas baixas. Quando esta é forçada a florescer, a gema apical para de emitir 

primórdios foliares e inicia a formação da inflorescência, com subsequente elongação da 

haste floral, onde se desenvolve uma inflorescência de forma esférica, chamada de 

umbela a qual possui de 50 até 2.000 flores. Individualmente, cada flor da cebola é 
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hermafrodita, e são fontes de atração para os insetos (abelhas, vespas e moscas, entre 

outros), que são os principais agentes polinizadores (EMBRAPA, 2005).  

 

Figura 1 – Inflorescência da cebola.  

 

Fonte: Royalty, 2000.  

 

A cebola é uma espécie a qual fisiologicamente falando, necessita de dias longos 

para que ocorra sua bulbificação, ou seja, dias com duração superior a 10 horas de luz. 

Para fotoperíodos acima do exigido pela cultivar, a taxa de bulbificação é intensificada 

por temperaturas altas (VINNE, 2006; STEER, 1980).   A intensidade luminosa e o 

espectro de radiação também exercem influência no tamanho e no ciclo da cultura 

(AUSTIN, 1972; SOBEIH & WRIGHT, 1987). 

Em condições de fotoperíodos muito curtos, as plantas acabam por não bulbificar, 

mesmo após períodos longos de crescimento. A temperatura do solo, também acabam por 

afetar a cultura, particularmente as extremas, influencia negativamente na germinação, 

crescimento e desenvolvimento das raízes, velocidade e duração do crescimento das 

plantas e ocorrência e severidade de doenças. A temperatura do ar tem uma importância 

preponderante sobre o crescimento e desenvolvimento das plantas, já que muitos 

processos bioquímicos e fisiológicos ocorrem entre 0 e 40ºC (VIEIRA & PICULI, 2009). 

Temperaturas acima de 35ºC na fase inicial de crescimento podem provocar a 

bulbificação precoce indesejável e temperaturas inferiores a 10ºC podem induzir o 

florescimento prematuro ("bolting"), que é indesejável, quando se visa à produção 

comercial de bulbos. (RESENDE et al., 2007). 
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A interação entre temperatura e fotoperíodo favorece a formação de bulbos, sendo 

o fotoperíodo o fator mais importante, já que determina os limites de adaptação das 

diferentes cultivares. Clima quente e seco favorece a perfeita maturação do bulbo e a 

colheita. O efeito da baixa temperatura no florescimento é preponderante (FILGUEIRA, 

2008).  

A cebola é uma espécie cujo ciclo de desenvolvimento e crescimento é bianual. 

Sob condições normais, no primeiro ano produz bulbos a partir de sementes (fase 

vegetativa) e, no segundo ano, ocorre o florescimento a partir de bulbos (fase 

reprodutiva). A diferenciação da fase vegetativa para reprodutiva é determinada pela 

temperatura e se evidencia pelo surgimento dos escapos ou hastes florais.  A bulbificação 

é induzida pela interação entre o comprimento do dia (fotoperíodo) e a temperatura, essa 

interação determina os limites de adaptação das diferentes cultivares. Fisiologicamente, 

a cebola é espécie de dias longos para bulbificação. À medida que as exigências em 

fotoperíodo requeridas pela cultivar são atendidas, o processo de bulbificação é iniciado, 

independentemente do tamanho da planta (MELO, 2007). 

 

2.1.4 Colheita, cura e armazenamento 

 

Segundo Luengo & Calbo (2001), a colheita da cebola deve ser feita quando cerca 

de 70% das plantas tiverem sofrido tombamento e amarelecimento das folhas.  Para que 

as ramas fiquem enxutas, a irrigação deve ser suspensa de duas a três semanas antes da 

colheita. As folhas precisam de secagem adicional (cura – Figura 2). 

A colheita pode ser feita de maneira manual ou mecanizada em locais onde à esta 

possibilidade (baixa declividade). A prática consiste no arranque da planta do solo sem 

que a parte aérea se destaque do bulbo pois isto acaba por prejudicar a cura das mesmas. 

Condições ideais para colheita e conservação são dias secos, ensolarados e quentes e 

quando solo seco. 

Para Calbo, et al., (1980) citado por Luengo & Calbo (2001), o termo cura no caso 

de bulbos de cebola, refere-se à secagem das escamas e folhas de proteção. Neste caso é 

necessário que o pescoço fique seco internamente, em segundo lugar as escamas devem 

ficar secas e bem aderidas ao bulbo (Figura 2). A cura da cebola se torna mais importante 

quando os bulbos vão ser comercializados a granel, do que quando ficam armazenados 

em réstias. 
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A duração do ciclo da cebola sofre variação de acordo com a variedade, podendo estas 

serem classificadas como plantas de dia curto que possuem ciclo precoce de 130 à 160 

dias, de dias médios que possuem um ciclo de 161 à 200 dias e as de dias longos com um 

ciclo superior a 200 dias após o plantio. 

Figura 2 – Processo de cura do bulbo da cebola 

 

Fonte: Grangeiro, 2015. 

 

O armazenamento é realizado em casos onde o bulbo não irá ser comercializado 

logo após a cura, para que isto ocorra de maneira ideal, não é indicado que se realize o 

toalete dos mesmos. Os galpões onde os bulbos serão armazenados devem ser os mais 

frescos possíveis (no máximo 25°C), ventilados (laterais abertas), com pé-direito o mais 

alto possível e com saída de ar na parte superior. A cebola deverá ser espalhada sobre 

piso de cimento, disposta em sacos empilhados (Figura 3) ou em estrados para melhor 

conservação pois nesta fase de produção é onde ocorre o mais elevado índice de doenças 

relacionadas a fungos pós-colheita devido as condições (micro-clima) oferecidos.  

Figura 3 - Armazenamento de bulbos de cebola em sacos. 

 

Fonte: MF Rural, 2016. 
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2.2 Aspergillus niger 

2.2.1 Origem e importância  

 

O gênero Aspergillus teve sua primeira descrição registrada no ano de 729 pelo 

Padre Florentino e pelo micologista Pietro Antonio Micheli. (KLICH, 2002). Este nome 

refere-se a um gênero de fungos que se reproduzem exclusivamente por reprodução 

assexuada.Tais fungos estão entre os microrganismos de maior importância econômica 

(SAMSON; VARGA, 2009), pois eles podem ser utilizados em diversos processos de 

indústria de alimentos e farmacêutica. 

Fungos do gênero Aspergillus são xerofílicos ou xerotolerantes, ou seja, podem 

crescer em baixo potencial de água, sendo os primeiros a se desenvolverem nas condições 

de baixa umidade dos grãos e sementes assim facilitando o desenvolvimento de outros 

gêneros que necessitam mais umidade. São toxigênicos, causadores de deterioração em 

grãos e sementes, são saprófitos cosmopolitas de fácil disseminação por seus esporos 

leves e secos (NEERGAARD, 1979; BERJAK, 1987; MILLS, 1983; GRIFFIN, 1994; 

LUZ, 1995; PUZZI, 2000).  

Possuem grande importância econômica devido sua alta capacidade de colonizar 

uma grande variedade de commodities agrícolas como o café, arroz, milho, amendoim, 

cereais, frutas, entre outros. O alto índice de contaminação com fungos tem gerado perdas 

significativas à indústria de alimentos, pois além da deterioração, estes microrganismos 

também são responsáveis pela produção de micotoxinas (BRASE, et al., 2009; 

RODRIGUES et al., 2009). O gênero Aspergillus é encontrado em todo o mundo, mas é 

mais comumente encontrados em ambientes de climas quentes e temperados o que 

aumenta ainda mais a importância sobre seu conhecimento. 

Na cultura da cebola, vários fungos e bactérias patogênicos são capazes de infectar 

os bulbos durante a fase de cultivo e após a colheita, e ocasionar desde perdas cosméticas 

e superficiais nas escamas externas até a deterioração completa dos bulbos. Em relação 

às doenças causadas por fungos, em regiões tropicais é comum a incidência do mofo-

preto (Aspergillus niger), que não possui hospedeiro específico, podendo causar doenças 

não só em plantas, mas também em animais e plantas por conta da produção de 

micotoxinas. Pode ser encontrado em matéria orgânica no solo, agindo na decomposição 

(LOPES, REIS & HENZ, 2011).  
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2.2.2 Taxonomia e Etiologia 

 

 O gênero Aspergillus é um anamórfico pertencente à família Trichocomaceae, 

ordem Eurotiales, subclasse Eurotiomycetidae, classe Eurotiomycetes, filo Ascomycota. 

Sua reprodução é do tipo assexuada e caracterizada pela produção de fiálides e conídios 

em cadeia. Seu conidióforo é simples, usualmente aseptado e termina numa vesícula onde 

ficam inseridas as fiálides. Algumas das espécies deste gênero podem produzir 

escleródios ou Hulle. Muitas espécies podem apresentar reprodução sexuada pela 

presença de telemorfos. (KLICH, 2002). 

Os fungos são compostos por estruturas tubulares microscópicas, denominada 

hifas, e o conjunto destas recebe a denominação de micélio. Reproduzem-se através de 

ciclos sexuados e assexuados, sendo que nesta última forma, as hifas originam 

ramificações denominadas conidióforos, local de armazenamento e desenvolvimento dos 

esporos ou conídios.  A colônia é composta por micélio aéreo, com conidióforos eretos, 

distribuídos densamente sobre a superfície do meio, além de grande produção de conídios, 

que são estruturas de propagação. Os conídios são formados por células conidiogênicas, 

presentes nos conidióforos, que são prolongamentos de hifas modificadas, com função 

reprodutiva. As espécies pertencentes ao grupo produzem o aspergilo ou cabeça 

aspergilar. Tal estrutura consiste em uma haste não septada e estípede, terminando em 

uma vesícula, sobre a qual nascem às células conidiogênicas, denominadas por fiálides. 

Estas que por sua vez são responsáveis por sintetizar os conídios, bem como as métulas, 

a cabeça aspergilar simples é formada por uma vesícula, parcial ou totalmente coberta por 

uma série de células alongadas, fiálides, que dão origem aos conídeos (Figura 4) 

(SAMSON et al., 1995; SANTOS, 2007). 

 

Figura 4 - Estruturas de reprodução assexual de Aspergillus sp.. 

 
Fonte: Cavaco, 2015. 
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Em A. niger, a forma da cabeça conidial (vesícula, métulafiálide + esporos), 

representada na Figura 3, é globosa, radial e divide-se com a idade.  

 

2.2.3 Sintomas na planta 

 

O Aspergillus niger é o agente causal do mofo preto, também chamado de Carvão-

do-bulbo ou Falso-carvão da cebola, o qual manifesta-se nas escamas externas dos bulbos, 

na forma de pó preto, constituída de massa de esporos do fungo. É considerados uma das 

principais doenças pós-colheita da cebola, o mofo-preto é também um dos fungos 

responsáveis pela produção de micotoxinas (aflatoxina) em grãos armazenados. As 

perdas qualitativas por grãos ardidos são motivos de desvalorização do produto e uma 

ameaça à saúde dos rebanhos e humana. (AGROLINK, 2014).  

A infecção ocorre pelo pescoço do bulbo (através do corte/higienização) nas 

cebolas inteiras ou através de ferimentos e/ou rompimento da película, no qual acaba se 

desenvolvendo abaixo da película externa. O fungo não possui capacidade de penetrar 

diretamente na película mesmo quando há condições favoráveis de temperatura e 

umidade. A variação de temperatura e umidade no armazenamento favorece a infecção. 

Escamas que começam a desidratar ou foram feridas pelo manuseio, transporte e 

armazenamento propiciam penetração do fungo nos pontos de rompimento da cutícula, 

especialmente quando os bulbos são armazenados a altas temperaturas 

(THAMIZHARASI & NARASIMHAM, 1992). 

Após a infecção dos bulbos por A. niger a sua película externa desidratada, que se 

solta e se rompe facilmente, no caso de remoção da película esta apresenta uma fuligem 

preta que são os esporos do fungo. Em casos em que as escamas do bulbo apresentarem 

também a presença de bactérias juntamente com o A. niger, estas tornam-se úmidas e 

apodrecem sem afetar outras escamas internas. Em bulbos de película pouco transparente 

os sintomas externos não são visíveis, porém, os bulbos perdem sua firmeza. Sua 

aparência enegrecida lembra o verdadeiro carvão (Urocystis cepulae), mas este é de 

ocorrência rara no Brasil (WORDELL et al., 2006). Os bulbos apresentam uma tonalidade 

diferenciada na película decorrente do desenvolvimento interno dos fungos, no entanto 

podem se desenvolver sobre a película em contato com outras cebolas doentes no 

armazenamento. 
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Figura 5 - Sintomas de mofo preto em cebola infectada por Aspergillus niger. 

 

Fonte: Embrapa, 2005. 

 

 

2.2.4 Epidemiologia  

 

 Os esporos de A. niger possuem boa capacidade de sobrevivência em restos 

culturais, ar e em outros tipos de alimentos. Este pode vir a crescer saprofiticamente em 

tecido animal ou vegetal morto, bem como sobreviver no solo. Pode ser transportado via 

semente, principalmente nas regiões de clima quente, iniciando a infecção pelos 

cotilédones, e disseminar-se pelo transplante de mudas por poder estar latente a infecção 

(HAYDEN & MAUDE, 1992).  

O fungo não consegue penetrar diretamente na película mesmo quando há 

condições favoráveis de temperatura e umidade. A infecção ocorre pelo pescoço do bulbo 

nas cebolas inteiras ou através de ferimentos e/ou rompimento da película, no qual acaba 

se desenvolvendo abaixo da película externa. Ele cresce com intensidade ao longo das 

nervuras das escamas. A variação de temperatura e umidade no armazenamento favorece 

a infecção (MARQUES, 2015). 

Após a infecção, de início, ocorre a presença de micélios em pequenos pontos 

brancos e amarelados e, em seguida, cresce por toda a superfície do bulbo, com maior 

intensidade ao longo das nervuras das escamas (VASANTH RAO & RAJASAB, 1992). 

O fungo é incapaz de penetrar a película íntegra. Após alojada no bulbo, na parte interna 

da película, os esporos germinam, liberam toxinas e sintetizam enzimas que vão atuar 

sobre as células da primeira escama.  

Marques (2015) verificou que em condições laboratoriais o desenvolvimento do 

fungo ocorre a 30ºC. A infecção pode se dar desde a colheita no campo, onde o fungo 

pode estar no solo, nas folhas ou no ar e durante as chuvas na pré-colheita. A alta umidade 



20 
 

no armazenamento facilita o desenvolvimento da doença. No armazenamento, a 

disseminação é feita pela movimentação dos bulbos e através de correntes de ar, já que o 

processo de armazenagem, na maioria das vezes, é feito em armazém aberto. 

 

  



21 
 

3. OBJETIVO  

3.1 Geral 

 

 Avaliar o desenvolvimento de A. niger em diferentes condições de temperatura e 

fotoperíodo, para se obter o conhecimento das condições para o desenvolvimento 

dos conídios.  

 

3.2 Específico  

 

 Avaliar o efeito da temperatura na germinação dos conídios; 

 Avaliar o efeito do fotoperíodo na germinação dos conídios; 

 Indicar as condições ideais de seu desenvolvimento in vitro. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi conduzido no Laboratório de Fitopatologia do Instituto 

Federal Catarinense – Campus Rio do Sul no período de agosto à setembro de 2016. 

Inicialmente fez-se a multiplicação do fungo onde o inóculo de A. niger foi obtido 

através de bulbo de cebola com a presença de esporos do patógeno em sua superfície. Os 

esporos do A. niger foram coletados com auxílio de agulha histológica e depositados em 

placa de Petri contendo meio de cultura BDA e incubados em estufa B.O.D a 25°C para 

que então através destes fossem obtidos os esporos para a implantação do experimento. 

Em delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos e três 

repetições, foi avaliado a germinação de conídios de Aspergillus niger nas condições in 

vitro em diferentes concentrações de cebola no meio ágar-ágar. Para tal, em água destilada 

estéril foi adicionada partes de bulbo de cebola (0,5 cm) nas concentrações de 0; 1; 5; 10 

e 50% das quais foram agitadas por 15’ e adicionados 0,1 mL da solução com o auxílio 

de uma pipeta volumétrica sobre meio ágar-ágar em placas de Petri e espalhadas sobre 

toda a superfície com o auxílio da alça de Drigalski devidamente esterilizada, 

posteriormente sobre estas foi adicionada 0,1 mL de suspenção fúngica contendo 1,0x105 

de conídios com o auxílio de uma pipeta volumétrica e espalhadas com a alça de Drigalski 

para que então fossem encubadas em câmaras de germinação do tipo Biological Oxigen 

Demand (B.O.D) à uma temperatura de 30°C em escuro por 24 horas para que então fosse 

realizada a contagem da percentagem de conídios germinados. 

Com base nos dados obtidos através da primeira etapa, foi possível então efetuar 

a avaliação da germinação de conídios A. niger in vitro em diferentes temperaturas em 

delineamento inteiramente casualizado contendo cinco repetições e seis tratamentos. Para 

esta avaliação, em placas de Petri com meio ágar-ágar adicionou-se 0,1 mL da 

concentração contendo de 10% de cebola e espalhadas com auxílio da alça de Drigaslki 

com posterior adição de 0,1 mL suspenção fúngica contendo 1,0x105 de conídios, as quais 

foram levadas à B.O.D nas temperaturas de 10; 20; 30; 40; 50 e 60 °C por 24 horas em 

escuro para realização da contagem dos conídios germinados. 

Para a avaliação do fotoperíodo o experimento foi conduzido de maneira 

inteiramente casualizado contendo cinco tratamentos com cinco repetições. Com base nos 

resultados obtidos anteriormente efetuou-se a montagem do experimento onde, as placas 
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de Petri contendo o meio ágar-ágar receberam 0,1 mL da concentração de 10% de cebola 

e 0,1 mL de suspenção fúngica contendo 1,0x105 de conídios foram levadas as B.O.D’s 

para serem encubadas por 24 horas em temperatura de 34°C nos fotoperíodos de 0; 6; 12; 

18; e 24 horas luz para que então procedesse a contagem da percentagem de conídios 

germinados. 

Para realização da contagem do conídios germinados fez-se uso de um 

microscópio óptico com magnitude de 100 vezes. De forma aleatória 100 conídios foram 

contabilizados e aferido o percentual de germinação onde era considerado germinado o 

que tivesse o tubo germinativo maior que o tamanho do conídio. Para a melhor 

visualização utilizou-se corante azul de metileno.  

Os dados referentes a germinação dos conídios foram submetidos à análise de 

variância pelo teste F e se significativas comparadas pelo teste de Tukey 5% por meio do 

Software estatístico SASM-Agri. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1. Avaliação concentração de cebola 

 

Com base nos dados avaliados no experimento, foi possível verificar no Gráfico 

1 que a concentrações de 30% seria a mais indicada para a germinação, no entanto, como 

a concentração de 10 e 50% apresentaram valores de 90 e 91% de germinação 

respectivamente é possível afirmar que a partir de 10% de concentração não há diferença 

nos valores de germinação. 

 

Gráfico 1 - Germinação de conídios de Aspergillus niger em diferentes concentrações de cebola. 

IFC/Campus Rio do Sul. 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Conforme observado na Tabela 1, os índices de germinação na concentração de 

10 e 50% não diferiram estatisticamente entre si, apresentando os melhores índices de 

germinação, seguidos pela concentração de 5 e 1%. A solução com 0% de concentração 

foi a que apresentou pior índice de germinação de conídios o que por sua vez indica que 

bulbos de cebola que não tenham sofrido algum tipo de dano terão menos chances de 

apresentar doença ocasionada por A. niger. 
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Tabela 1- Germinação de conídios de Aspergillus niger em diferentes concentrações de cebola. 

IFC/Campus Rio do Sul. 

Concentração (%) Germinados  Não germinados 

0 21,33 d 78,67 a 

1 38,33 c 61,67 b 

5 59,667 b 40,33 c 

10 90,00 a 10,00 d 

50 91,00 a 9,00 d 

CV (%) 7,33 11,03 
Médias seguidas de mesma letra não diferem pelo teste de Tukey 5%. 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Com isto, pode-se explicar o porquê da não ocorrência de esporulação nas túnicas 

e escamas de cebola que não tinham ferimento no trabalho de Marques & Marcuzzo 

(2015) e também por Thamizharasi & Narasimham (1992), em que bulbos não foram 

infectados quando estavam intactos, mas o fungo invadia rapidamente os bulbos feridos. 

 

5.2 Avaliação da temperatura  

 

Devido ao baixo ajuste do coeficiente de determinação (R² = 0,5953) entre as 

temperaturas avaliadas, excluiu-se a temperatura 10 e 60°C, já que estas não refletem as 

condições em que as cebolas são armazenadas nas condições de cultivo. 

Na avaliação referente a temperatura foi possível verificar no Gráfico 2 que as 

temperaturas de 50 e 20 °C praticamente não apresentaram índices de germinação sendo 

de 1 e 7,2 % respectivamente. As temperaturas de 30 e 40 °C foram as que apresentaram 

maiores índices de germinação (67 e 85%). 

Utilizando a equação gerada pela curva (y=-0,3595x2+24,799x-342,59) (R²= 

0,9786), obtém-se a temperatura ideal para a germinação conídios de A. niger de 34°C, 

que pode ser observada através da curva de regressão da doença e assim estimar a 

temperatura ideal para o desenvolvimento fungico.  
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Gráfico 2 - Germinação de conídios de Aspergillus niger em diferentes condições de temperatura. 

IFC/Campus Rio do Sul. 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Segundo a análise estatística a temperatura de 30°C se mostrou mais propicia para 

germinação de conídios de A. niger do que as demais temperaturas (Tabela 2), já as 

temperaturas de 10; 50 e 60°C não diferiram estatisticamente entre si, apresentando os 

menores índices de germinação. 

 

Tabela 2- Germinação de conídios de Aspergillus niger em diferentes condições de temperatura. 

IFC/Campus Rio do Sul. 

Temperatura °C Germinados Não germinados 

10 1,2 d 98,8 a 

20 7,2 c 92,8 b 

30 85 a 15,0 d 

40 67 b 33,0 c 

50 1,0 d 99,0 a 

60 0,8 d 99,2 a 

CV (%) 7,1 2,63 
Médias seguidas de mesma letra não diferem pelo teste de Tukey 5%. 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Marques (2015), constatou em seu experimento que a temperatura tem influência 

direta no desenvolvimento micelial final de A. niger indicando que o crescimento é 

acentuado até 30ºC decrescendo a partir dessa temperatura. Assim como no crescimento 

micelial, o tratamento conduzido a 30°C foi o que mais contribuiu para o crescimento dos 

esporos e finalizando o crescimento já no 5º dia oferecendo maiores condições para o 
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desenvolvimento do A. niger. Na temperatura de 30 e 40°C, observou-se crescimento do 

micélio com esporo já no primeiro dia enquanto que a 20ºC somente no segundo dia. 

Baseado nesta informação é possível afirmar que sendo a cebola uma cultura de 

verão com colheita e armazenamento realizados grande parte das vezes sob altas 

temperaturas a granel ou em sacos empilhados em galpões mal ventilados que acabem 

aumentando a temperatura e onde não recebe iluminação, como o que acontece na região 

do Alto Vale do Itajaí durante o armazenamento da cebola, este seria um dos motivos 

para a elevada ocorrência desta doença. 

 

5.3 Avaliação fotoperíodo 

 

Em relação a germinação dos conídios em virtude dos diferentes fotoperíodos, não 

verificou-se diferenças entre os tratamentos sendo que o menor índice de germinação 

observado foi de 87,2 e o maior de 90% que indica que o mesmo não sofre influência pela 

luminosidade, tendo em vista uma diferença de 2,8 % apenas entre o maior e o menor 

índice. 

Ainda em relação a germinação dos conídios em virtude dos diferentes 

fotoperíodos pode-se observar no gráfico a baixo, a formação de uma linha polinomial 

através da equação (y=-0,0139x²+0,3833x+90,04) obtém-se um coeficiente de 

determinação (R²) de 0,9259 estabelecida em uma temperatura ideal de 34° C, que o 

fotoperíodo não apresentou influência na germinação dos mesmos, sendo o fotoperíodo 

0 o com maior índice (90%). 
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Gráfico 3 - Germinação de conídios de Aspergillus niger em diferentes condições de fotoperíodo. 

IFC/Campus Rio do Sul. 

  

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

  

Marcuzzo & Nascimento (2016), constatou que a germinação de conídios de 

Cercospora beticola o fotoperíodo exerce pouca influência, diferindo-se apenas 29,4% 

do maior para o menor percentual de geminação e alto efeito da temperatura, 

assemelhando-se aos conídios de A. niger. 

 Marques (2015), em seu estudo referente ao Efeito da temperatura e do 

fotoperíodo no desenvolvimento in vitro e in vivo de Aspergillus niger em cebola, 

constatou que ausência de fotoperíodo foi o tratamento que mais propiciou o crescimento 

do A. niger, porém, este fungo cresce independente das horas de luz que recebe, padrão 

seguido também pela germinação dos conídios de A. niger observado neste experimento. 

 

Tabela 3- Germinação de conídios de Aspergillus niger em diferentes condições de fotoperíodo. 

IFC/Campus Rio do Sul. 

Fotoperíodo (horas) Germinados Não germinados 

0 90 ns 10 ns 

6 88,2 ns 11,8 ns 

12 87,8 ns 12,2 ns 

18 87,2 ns 12,8 ns 

24 89 ns 11 ns 

CV (%) 4,2 32,16 
Fonte: Elaboração do autor, 2016. 
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ns- Não significativo pelo teste F. 

 

Ressaltando que o fotoperíodo exerce pouca influência na germinação de 

conídios, diferindo-se apenas 2,8% do maior para o menor percentual de geminação, não 

apresentando significância à análise de variância pelo teste F. 

Zero horas luz foi o tratamento com melhor índice de germinação (90%), seguido 

de 24 horas (89%) o que por sua vez vem a indicar que a não alternância entre luz e escuro 

pode ser considerado a melhor condição para a germinação dos conídios do A. niger. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Foi possível verificar através do experimento que a germinação dos conídios acorre 

de maneira mais eficiente com a presença da cultura da cebola, nas concentrações 

superiores a 10%, e do quanto maior o dano ocorrido no bulbo, maiores as chances de 

ocorrer infestação. 

Em relação a temperatura, destaca-se a faixa de 30 à 40°C como as mais favoráveis 

para o desenvolvimento do patógeno, sendo 34°C considerada a ideal, sendo assim, é 

possível afirmar que o armazenamento dos bulbos em câmaras frias seria um método 

eficiente para a diminuição do efeito de A. niger diminuindo assim a perda na 

armazenagem. Neste sentido faz-se ainda necessário um estudo sobre a viabilidade de tal 

prática. 

Na avaliação do fotoperíodo, foi possível afirmar que a luminosidade não causa 

grandes efeitos sobre o patógeno já que o mesmo não sofreu grandes alterações de 

germinação. 

Ao fim do trabalho conclui-se que os objetivos foram atingidos, e pode-se 

diagnosticar a temperatura (34° C) e o fotoperíodo (zero horas) ideal para o 

desenvolvimento do Aspergillus niger e assim, poder diagnosticar em quais condições 

ambientais o fungo se desenvolve, servindo de base para futuros trabalhos. 
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