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RESUMO 

 

A produção de cebola se destaca na economia Catarinense como um dos principais produtos 

comercializados no estado e principal fonte de renda de milhares de famílias que vivem a base 

de agricultura familiar na região do Alto Vale do Itajaí. Porém a cultura ainda apresenta 

muitas perdas por problemas fitossanitários, fazendo com que sua produtividade seja muitas 

vezes prejudicada. Dentre os problemas fitossanitários a podridão branca no alho e na cebola 

causado por Sclerotium cepivorum tem se destacado pelas grandes perdas de produtividade e 

inviabilidade das áreas aonde doença foi diagnosticada. Pesquisas relacionadas a podridão 

branca no Brasil ainda são escassas, por tanto o conhecimento da biologia do patógeno é de 

grande importância para compreender o desenvolvimento da doença no campo. Diante disso, 

esta pesquisa teve como objetivo avaliar em condições in vitro a influência da temperatura e 

do fotoperíodo no desenvolvimento micelial de Sclerotium cepivorum. O trabalho foi 

realizado no Laboratório de Microbiologia e Fitopatologia do Instituto Federal Catarinense - 

IFC/Campus Rio do Sul em delineamento inteiramente casualizado com cinco repetições em 

cada tratamento. Discos de micélio com 9 mm de diâmetro contendo crescimento do fungo 

foram transferidos para placas de Petri contendo meio de cultura BDA (batata-dextrose-ágar) 

e incubados em câmera de germinação do tipo B.O.D. (Demanda Biológica de Oxigênio) por 

6 dias, ajustadas para as temperaturas de 5, 10, 15, 20, 25, e 30°C (±1°C) e fotoperíodo de 12 

horas. A partir da obtenção da temperatura ideal de desenvolvimento, repetiu-se o ensaio 

seguindo a mesma metodologia de inoculação, avaliando o fotoperíodos de 0, 6, 12, 18 e 24 

horas, a fim de avaliar do desenvolvimento micelial de Sclerotium cepivorum. As medições 

do diâmetro do crescimento micelial eram feitas diariamente com o auxílio de um paquímetro, 

até o momento em que a colônia fúngica atingisse o fechamento das placas de Petri em um 

dos tratamentos. Os resultados obtidos demonstraram que o melhor desenvolvimento micelial 

ficou entre as ‘temperaturas de 15° e 20°C, com ideal de 18°C, em relação ao 

desenvolvimento micelial em diferentes fotoperíodos os tratamentos não diferiram 

estatisticamente entre si, porém com 12h de luz o crescimento foi maior com um crescimento 

final de 6,71 cm, quando comparado a zero horas de luz que obteve um crescimento final de 

4,75 cm. Deste modo, através das informações obtidas sobre a biologia do agente causal da 

podridão branca, permitem um melhor entendimento do comportamento deste fungo em 

condições ambientais. 

 

Palavras chave: Sclerotium cepivorum. in vitro. Condições de Ambiente. 
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ABSTRACT 

 

The onion's production stands out in Santa Catarina's economy as one of the main products 

sold in the state. It is a main source of income for thousands of families living on a family 

farming structure in the Alto Vale of Itajaí region. However, the culture still has many 

problems due to phytosanitary losses often affecting yield. Among the phytosanitary problems, 

white rot, which is caused by Sclerotium cepivorum, has been highlighted due to its major 

yield loss and infeasible crop production where disease has been detected, however, 

researches related to white rot in Brazil are yet scarce. The understanding of biology's 

pathogen has a fundamental importance regarding disease comprehension on field level basis. 

Thus, the study’s objective was to evaluate, in vitro conditions, the influence of temperature 

and photoperiod Sclerotium cepivorum mycelial growth. The work was done in the 

Microbiology and Plant Pathology Research laboratory at Instituto Federal Catarinense - 

Campus Rio do Sul using a completely randomized scheme with five replications for each 

treatment. 9 mm diameter mycelial disk's containing fungal growth were transferred to Petri 

dishes having PDA basal medium (potato dextrose agar), those were cultivated in an oxygen 

demand incubator type during 6 days for 12 hours photoperiod under 5, 10, 15, 20, 25, and 

30°C (± 1 ° C) temperatures. After obtaining the optimal growth temperature, test was 

repeated following the same inoculation methodology and evaluating the Sclerotium 

cepivorum mycelial growth under 0, 6, 12, 18 and 24 hour’s photoperiod. Measurements of 

mycelial diameter growth were carried out daily using a caliper until the first fungal colony 

completely filled the Petri dishes. Results indicated the best mycelial growth was between 15° 

and 20°C, ideally 18°C. The mycelial growth results from photoperiod did not differ among 

themselves, however, the 12 hour photoperiod was the greatest, resulting in 6,71cm of 

mycelial growth compared to 4,75cm under zero hour treatment. Thus, data obtained from 

biology's white rot pathogen provide a better understanding of the fungi behavior under 

environmental conditions. 

 

Keywords : Sclerotium cepivorum . in vitro. Environmental Conditions. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estado de Santa Catarina destaca-se no mercado nacional por ser o maior produtor 

de cebola e alho. O estado se apresenta como o principal produtor de alho, com quase 30% da 

produção nacional, porém a produção nacional de alho reduziu em 8,1% frente a 2013, 

apresentando valor de 93,9 mil toneladas. O rendimento médio foi o principal responsável 

pela queda. Com decréscimo de 10,2% o rendimento médio nacional foi influenciado 

negativamente, principalmente, por conta da redução de 38,2% no estado de Goiás, terceiro 

maior produtor nacional. O excesso de chuvas nesse estado, principalmente, no início dos 

plantios reduziu a produtividade das lavouras. Desde 2011 a produção do alho apresenta 

sucessivos decréscimos. Este fato é estimulado pela entrada do alho importado da Argentina, 

China e Egito que se apresentam com preços mais baixos e melhor qualidade que o alho 

nacional (IBGE, 2014). 

 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, fazendo com que sua produtividade seja, muitas vezes 

prejudicadas. 

A podridão branca causada por Sclerotium cepivorum, é uma das mais importantes 

doenças de solo do alho (Allium sativum) e da cebola (Allium cepa). A doença já é conhecida 

há muito tempo em algumas áreas produtoras de alho e cebola do Sul e Sudeste do Brasil. É 

uma doença muito destrutiva, podendo causar grandes perdas em lavouras instaladas em 

locais altamente infestado pelo patógeno e sob condições ambientais favoráveis (REIS e 

OLIVEIRA, 2013). 

Pesquisas relacionadas a podridão branca no Brasil ainda são escassas, por tanto o 

conhecimento da biologia do patógeno é de grande importância para compreender o 

desenvolvimento da doença a campo. Diante disso, esta pesquisa teve como objetivo avaliar 

em condições in vitro a influência da temperatura e do fotoperíodo no desenvolvimento 

micelial de S. cepivorum. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 IMPORTÂNCIA DA CULTURA DO ALHO  

 

O alho (Allium sativum L.) é uma hortaliça bulbosa pertencente à família Alliaceae. É 

uma espécie herbácea anual com folhas modificadas para armazenamento de reservas, 

chamadas bulbilhos (PEDROSA, 2015). A parte utilizável é o bulbo, composto por bulbilhos, 

rico em amido e substâncias aromáticas, com valor condimentar, medicinal e nutricional. 

Cada bulbilho contém uma gema capaz de originar uma nova planta após a brotação, e é uma 

planta que se comporta como uma cultura anual, apresentando apenas a etapa vegetativa do 

ciclo biológico (FILGUEIRA, 2012). 

Esta cultura é muito exigente em fotoperíodo e temperatura para o seu completo 

desenvolvimento, sendo as regiões Sul e Sudeste do país as mais propícias para o seu cultivo, 

pois temperaturas inferiores a 15ºC no inverno estimulam a formação do bulbo (MENEZES 

SOBRINHO et al., 1993 apud MITUTI, 2009) 

2.1.1 Origem 

 

A cultura do alho se originou no sul da Ásia Central e foi introduzida na costa do mar 

Mediterrâneo, em eras pré-históricas. Portanto, a cultura do alho é antiquíssima. Trata-se de 

um condimento utilizado quase universalmente, também sendo importante na cozinha 

brasileira (FILGUEIRA, 2012). 

O alho chegou ao Brasil segundo a ANAPA (Associação Nacional dos Produtores de 

Alho, 2004), em meados da década de 70, através do trabalho de um grupo de japoneses, no 

município de Curitibanos - SC. Desde então, o alho tem se tornado um dos produtos agrícolas 

mais produzidos no país e que está em constante crescimento (ANAPA, 2004 apud OGAWA, 

2013).  

2.1.2 Aspectos Socioeconômicos 

 

Segundo a FAO (2013), a produção mundial de alho em 2010 foi de 22.592.581 

toneladas, com média de produtividade de 14,67 toneladas por hectare. Essa produção vinha 

aumentando desde 2008, sofrendo uma pequena redução de 3,2% em 2009 e aumentando em 

2010, último levantamento realizado mundialmente. Os maiores produtores são, pela ordem, 

China, Índia, Coréia do Sul, Rússia e Etiópia que detém mais de 85% da produção mundial 

(FAO, 2013 apud PEDROSA, 2015). 
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No Brasil, os estados de Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e 

Bahia são os principais produtores e juntos respondem por 94% da produção brasileira. No 

ano de 2011, a produção nacional foi de aproximadamente 118,5 mil toneladas, em uma área 

de 11,1 mil hectares, com rendimento médio de 10,6 ton/ha (MOURA et al., 2013). 

Segundo IBGE (2014) Santa Catarina se apresenta como o principal produtor desta 

cultura, com 22,9% da produção nacional, atingindo a marca de 21.449 toneladas produzidas 

em uma área plantada de 2.230 hectares e rendimento médio de 9.618 kg/hectare.  

 

2.2 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. 

 

2.2.1 Origem  

 

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

India, 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). 
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2.2.2  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: 

 

 Investimentos públicos na assistência técnica, extensão rural e pesquisa 

agropecuária, pelo Governo Estadual; 

 Maior 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).   
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2.3 PRINCIPAIS DOENÇAS NO CULTIVO DO ALHO E DA CEBOLA 

 

A cebola (Allium cepa L.) e o alho (Allium sativum 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. 

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). 

 

2.4 PODRIDÃO BRANCA NO ALHO E NA CEBOLA – S. cepivorum 

 

De acordo com Domingos, Bontempo e Lopes (2015) a podridão-branca, causada pelo 

fungo Sclerotium cepivorum, é considerada a doença de solo mais importante para os cultivos 

comerciais de alho (Allium sativum L.) e cebola (Allium cepa L.).  
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Sua forma de ocorrência localizada faz com que a estimativa de perdas, na média, 

seja baixa; porém, nas lavouras afetadas pode inviabilizar em 100 % a produção, tornando o 

local impróprio para cultivos subsequentes de aliáceas. Muitos locais infestados podem não 

apresentar plantas doentes em determinado ciclo e manifestar-se nos próximos cultivos, 

provavelmente, pelas condições edafoclimáticas desfavoráveis à infecção ou pela intensa 

atividade biológica sobre o fungo. (ENTWISTLE, 1990, apud WORDELL FILHO, ROWE, 

GONÇALVES, et al., 2006). 

Kimati et al., (2005), cita a ocorrência generalizada desta doença nas regiões serranas 

de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do sul, ele ainda ressalta que embora possa ocorrer 

morte de plântulas e perdas durante o armazenamento, a doença manifesta-se principalmente 

no campo, onde é observada geralmente em reboleiras. Lucini (2009) cita que os primeiros 

focos da doença diagnosticada em Santa Catarina foi encontrado na cidade de Curitibanos no 

ano 1991. A partir daí mais cinco lavouras apresentaram podridão branca.  

Em áreas infestadas pode ocorrer redução considerável nos rendimentos dos 

agricultores e quatro anos sucessivos de infecção podem diminuir a produção para níveis 

totalmente não rentáveis. O risco do ressurgimento da doença em áreas previamente 

infestadas requer métodos de controle rigorosos, complexos e caros. Assim, a busca por áreas 

não infestadas é cada vez maior, dando caráter de nomadismo às principais aliáceas 

suscetíveis ao patógeno (BREWSTER, 2008 apud DOMINGOS, BONTEMPO E LOPES, 

2015). 

O fungo pode atacar todas as aliáceas, porém as espécies ornamentais têm sido mais 

resistentes. Por inoculação, S. cepivorum mostrou também se desenvolver sobre repolho, 

tomate e trevo-branco. Sua maior importância econômica está associada à cultura do alho, 

cebola, cebolinha e alho-porró (MORDUE, 1976, apud WORDELL FILHO, ROWE, 

GONÇALVES, et al., 2006) 

O plantio de alho e cebola são frequentemente cultivadas no inverno e com irrigação, 

de modo a permitir condições ótimas de temperatura e umidade para o desenvolvimento das 

plantas. Entretanto, a germinação dos escleródios e a infecção de S. cepivorum são 

favorecidas em ambientes úmidos e frios (MAUDE, 2006, apud DOMINGOS, BONTEMPO 

e LOPES, 2015). 
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2.4.1 Etiologia 

 

A podridão branca é uma doença causada pelo fungo filamentoso Sclerotium 

cepivorum Berk. Este patógeno não possui estágio sexual reconhecido e por este motivo sua 

reprodução é realizada a partir da formação de micélio estéril e pela produção de numerosos e 

pequenos escleródios (Figura 1), que servem tanto como propágulos como inóculo (COUCH 

& KOHN, 2000, apud DOMINGOS, BONTEMPO E LOPES, 2015).  

Segundo Kimati et al., (2005) o fungo S. cepivorum não possui esporos funcionais 

conhecidos, onde as únicas estruturas reprodutivas são os escleródios, que podem persistir no 

solo por mais de 8 anos, na ausência de plantas hospedeiras. 

 

Figura 1 - Formação de escleródios (pontuações negras) de S. cepivorum na superfície de 

bulbos de alho atacados pela podridão branca. 

 

Fonte: Reis e Oliveira, 2013. 

 

De acordo com Kimati et al., (2005) a disseminação do fungo ocorre através de 

bulbos contaminados de alho e cebola, água de chuva e de irrigação que atravessam áreas 

contaminadas e implementos agrícolas.  
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Devido à longevidade dos escleródios dormentes no solo, campos infestados por S. 

cepivorum podem se tornar impróprios ao cultivo de Allium spp. por muitos anos 

(DOMINGOS, BONTEMPO E LOPES, 2015). 

Kimati et al., (2005) ainda ressaltam que, temperaturas do solo entre 10 e 20 °C 

favorecem a infecção e rápido desenvolvimento da doença, que é mais severa em baixadas 

úmidas e em locais com excesso de irrigação. 

 

2.4.2 Sintomas da doença 

 

De acordo com Pereira et al (2013) os sintomas da doença podem ser observados na 

parte aérea pelo subdesenvolvimento das plantas, amarelecimento e morte das folhas mais 

velhas (Figura 2) do alho, seguidas da morte da planta e podridão dos bulbos. As raízes 

também apodrecem de modo que as plantas sejam facilmente arrancadas do solo (Figura 3). 

 

Figura 2 – Sintomas iniciais de podridão branca na parte aérea em plantas de alho.  

 

Autor: Lucini, 2009. 

 

Em ambiente úmido os bulbos e a região do caule próximo ao solo ficam recobertos 

por abundante micélio branco, que é muito semelhante a um algodão, onde são produzidas de 

forma aglomerada estruturas de resistência do fungo, conhecidas como escleródios. Estes 

possuem formato esférico e coloração preta (Figura 3) (PEREIRA et al., 2013).   
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Figura 3 – Podridão-Branca na cebola. 

 

Fonte: Reis e Oliveira, 2013. 
 

Para Wordell Filho, Rowe, Gonçalves, et al., (2006, p. 89) “Plantas de cebola podem 

ser infectadas em qualquer estádio de desenvolvimento, diferindo nos sintomas apresentados.” 

Inicialmente se observa amarelecimento e morte de plantas. As folhas secam e, 

quando puxadas, se desprendem do bulbo apodrecido. Sobre os tecidos infectados formam-se 

um micélio branco cotonoso (Figura 4) e estruturas de resistência do patógeno 

(microescleródios) de formato irregular a esférico, de coloração preta que se assemelham a 

grãos de pólvora ou chumbinho (PEREIRA, PINHEIRO e CARVALHO, 2013). 

 Em ambiente quente e seco, as plantas apresentam murchas. Plantas doentes são 

facilmente arrancadas do solo. Na lavoura, a morte de plantas pode ocorrer em reboleiras ou 

em grandes áreas (Figura 3), dependendo do grau de infestação. Após a colheita, os bulbos 

doentes podem mumificar ou apodrecer (Figura 4) (ENTWISTLE, 1990, apud WORDELL 

FILHO, ROWE, GONÇALVES, et al., 2006). 
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Figura 4 – Sintomas da doença no alho e cebola. 

 

 
    Fonte: Pereira et al., 2013. 
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Na planta doente, observa-se, junto ao solo e aos bulbos, sob condições de alta 

umidade, crescimento micelial esbranquiçado (Figura 5), que com o decorrer do tempo vai 

dando lugar a inúmeros escleródios que dão um aspecto enegrecido aos bulbos afetados. 

(KIMATI et al., (2005). 

  

Figura 5 - Crescimento cotonoso branco (podridão branca), constituído de micélio de S. 

cepivorum, na superfície de bulbo de alho. 

 

       Fonte: Reis e Oliveira, 2013. 

 

2.4.3 Epidemiologia 

 

Os escleródios são a fonte primária de inóculo. O patógeno não se dissemina pelo 

vento e sua transmissão por sementes não tem sido, ainda, documentada. A longa distância, o 

fungo é transportado através de equipamentos de mecanização, animais e calçados que 

passaram pela lavoura contaminada (WORDELL FILHO, ROWE, GONÇALVES, et al., 

2006). 

Para Entwistle (1990, apud Wordell Filho, Rowe e Gonçalvez et al., 2006) a doença 

após introduzida na lavoura, os escleródios permanecem por longo tempo na ausência do 

hospedeiro, podendo sobreviver até 18 anos no solo, e não sofrem ação gástrica quando 

engolidos por animais. 
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A infecção em plantas de cebola e alho ocorre a temperaturas de 6 a 24ºC, com ótimo 

entre 10 e 20ºC, e a doença desenvolve-se rapidamente com o aumento da temperatura na 

faixa ótima (WORDELL FILHO, ROWE, GONÇALVES, et al., 2006).  

Segundo Entwistle (1990, apud Wordell Filho, Rowe e Gonçalvez et al., 2006) o 

foco inicial da doença no primeiro ano de cultivo pode ser pequeno, porém, aumenta 

rapidamente na lavoura pelo movimento de máquinas e implementos e com o uso de 

irrigação, pela movimentação de solo com os escleródios. 
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3. OBJETIVO 

 

3.1 GERAL 

 

 Avaliar o desenvolvimento de S. cepivorum em diferentes condições de temperatura e 

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

micelial. 

 

3.2 ESPECÍFICO  

 

 Avaliar o efeito da temperatura no crescimento micelial 

 Avaliar o efeito do fotoperíodo no desenvolvimento do micélio 

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

 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Microbiologia e Fitopatologia do Instituto 

Federal Catarinense - IFC/Campus Rio do Sul, Santa Catarina, durante o primeiro semestre de 

2016.  

O experimento foi conduzido seguindo delineamento inteiramente casualizado com 

cinco repetições em cada tratamento. Cada repetição foi constituída de uma placa de Petri 

onde avaliou-se o efeito da temperatura e do fotoperíodo no desenvolvimento micelial de S. 

cepivorum.  

O inóculo de S. cepivorum utilizado no experimento foi obtido a partir de micélio e 

escleródios armazenado em placas de Petri contendo meio de cultura BDA (Batata-dextrose-

agar) em geladeira (±4°C). Discos de micélio com 9 mm de diâmetro, foram removidos 

dessas placas, e inoculados no centro de placas de Petri com 8 cm de diâmetro em meio de 

cultura BDA, a uma temperatura de 25° C e fotoperíodo de 12 horas durante sete dias para 

crescimento do micélio para reativação e obtenção do inóculo. Após isso, discos de micélio 

desse crescimento com 9 mm de diâmetro foram transferidos para placas de Petri contendo 

meio de cultura BDA e incubados em câmera de germinação do tipo B.O.D. (Demanda 

Biológica de Oxigênio) por 6 dias, ajustadas para as temperaturas de 5, 10, 15, 20, 25, e 30°C 

(±1°C) e fotoperíodo de 12 horas. A fim de avaliar do desenvolvimento micelial de S. 

cepivorum, eram feitas medições diárias, em sentido diametralmente opostos, com o auxílio 

de um paquímetro (Figura 6), até o momento em que um dos tratamentos, a colônia fúngica 

atingisse a proximidade bordas das placas de Petri o que ocorreu aos 6 dias de incubação.  

A partir da obtenção da temperatura ótima de desenvolvimento, repetiu-se o ensaio 

seguindo a mesma metodologia de inoculação, incubando-se S. cepivorum em B.O.D., a 

temperatura de 18°C, com fotoperíodos de 0, 6, 12, 18 e 24 horas, a fim de diagnosticar o 

fotoperíodo favorável ao desenvolvimento do fungo. 

Os dados de crescimento diário de temperatura e fotoperíodo foram plotados em 

gráfico para acompanhamento e o crescimento micelial final foi elaborado a curva de 

regressão. Os dados diários de crescimento micelial foram integralizados e calculados pela 

área abaixo da curva de crescimento micelial (AACCM) através da fórmula: AACCM = ∑ 

[(y1+y2) /2] * (t2-t1), onde y1 e y2 que refere-se a duas avaliações sucessivas do crescimento 

micelial realizadas nos tempos t1 e t2 (dias) respectivamente. Avaliou-se o crescimento final 

do micélio em cada um dos experimentos e tratamentos. 

 



24 

 

Figura 6 – Desenvolvimento de S. cepivorum em placa de Petri contendo BDA. 

 

Fonte: Autor, 2016 

Os dados de AACCM e crescimento final 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 TEMPERATURA 

 

 Verificou-se que a temperatura influenciou no crescimento micelial de S. 

cepivorum, determinado pelo diâmetro da colônia. Tendo apresentado melhor 

desenvolvimento entre as temperaturas de 15° e 20°C (Figura 7). Utilizando a equação gerada 

pela curva (y = -0,045x²  +  1,588x – 6,032), obtem-se a temperatura ideal para o crescimento 

micelial de S. cepivorum de 18°C, que pode ser observada através da curva de regressão da 

doença e assim estimar a temperatura ideal para o desenvolvimento fungico. 

 Resultados semelhantes em patógeno da cebola foram obtidos por Souza (2015), onde 

visualizou o crescimento micelial in vitro de Botrytis squamosa em uma temperatura ótima de 

18°C, Leite et al., (2000) também destacam que a temperatura ótima para o desenvolvimento 

do micélio de Sclerotinia sclerotiorum situa-se na faixa entre 18 e 25ºC, sendo que a B. 

squamosa, S. sclerotiorum assim como S. cepivorum¸ possuem escleródios como estrutura de 

sobrevivência.  

 

Figura 7 – Curva e função de crescimento micelial de S. cepivorum em diferentes 

temperaturas. IFC/Campus Rio do Sul, 2016. 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2016 

 

Observa-se na Figura 8 que temperaturas extremas 5° e 30°C reduz significamente o 

desenvolvimento micelial, onde a temperatura de 5°C apresentou um crescimento final de 

1,24 cm ao final do sexto dia de avaliação (Figura 8), sendo que começou a se desenvolver a 

partir do terçeiro dia de encubação, enquanto na temperatura de 30°C não houve crescimento 

micelial algum. A temperatura de 10°C apresentou crescimento micelial no primerio dia de 
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encubação, porém com baixo desenvolvimento, 4,40 cm de crescimento ao final da avaliação 

(Figura 8) , a temperatura de 25° C apresentou crescimento final de 5,64 cm (Figura 8). 

As temperaturas ideais ficaram entre 15° e 20° C, as quais apresentaram 

desenvolvimento micelial semelhantes, onde a temperatura de 15° C obteve uma média final 

de 7,93 cm enquanto que a temperatura de 20°C obteve uma média de 8 cm de crescimento 

(Figura 8). Reis e Oliveira (2013) citam que a temperatura ideal para germinação dos 

escleródios de S. cepivorum o que influência o desenvolvimento do micélio e o surgimento da 

doença varia 10° a 20° C, em temperaturas superiores o desenvolvimento da doença diminui.  

 

Figura 8 – Crescimento micelial diário (cm) de S. cepivorum em diferentes 

temperaturas. IFC/Campus Rio do Sul, 2016. 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

A área abaixo da curva de crescimento micelial (AACCM) de S. cepivorum demonstra 

que a média entre as temperaturas de 15 e 20ºC não diferem entre si, portanto esse resultado 

induz que essa condição de temperatura é extremamente favorável ao desenvolvimento 

micelial (Tabela 1). Fuga (2013) ao avaliar o efeito de extratos vegetais sobre o crescimento 

micelial de escleródios de S. cepivorum cultivou o fungo em uma temperatura fixa de 20°C 

por 10 dias até as colônias fúngicas atingirem toda a superfície do meio contido na placa. 
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Tabela 1. Área Abaixo da Curva de Crescimento Micelial (AACCM) e crescimento final (cm) 

de S. cepivorum submetidos a diferentes temperaturas de incubação. IFC – Campos Rio do 

Sul, 2016. 

 

Temperatura (°C)     AACCM   Crescimento Final (cm) 

5 04,52 d 1,24 d 

10 10,46 c 4,40 c 

15 18,79 a 7,93 a 

20 19,20 a 8,00 a 

25 14,21 b 5,64 b 

30 04,05 d 0,90 d 

         CV % 7,30 4,37 

   Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si pelot teste de Tukey 5%; CV: coeficiente de   

variação. 

   Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Segundo a análise estatística as temperatura de 25°C se mostrou mais propicia para o 

desenvolvimento micelial de S. cepivorum do que a temperatura de 10°C (Tabela 1), já as 

temperaturas de 5° e 30°C, não diferiram estatisticamente em relação ao crescimento micelial 

final, mesmo que à 5°C pode-se observar crescimento micelial porém não sendo expressivo 

para análise estatística (Tabela 1). 

 

5.2 FOTOPERÍODO 

 

Em relação ao crescimento micelial em diferentes fotoperíodos pode-se observar na 

figura 9 a formação de uma linha polinomial atravéz da equação (y = -0,0056x² + 0,1756x 

+ 4,7366) obtém-se um coeficiente de determinação (R²) de 0,5578 estabelecida em uma 

temperatura ideal de 18° C, que o fotoperíodo mais favoravel ao desenvolvimento de S. 

cepivorum é de 12 horas de luz.  

Conforme pode ser observado na figura 10, onde o fotoperíodo de 12 horas 

apresentou um crescimento micelial final de 6,71 cm, enquanto no fotoperíodo de zero 

horas houve um crescimento final de 4,75 cm (Figura 10). Nos fotoperiodos 6, 18 e 24 

horas o crescimento final ficou na faixa 5,32, 5,47 e 5,94 cm respectivamente (Figura 10).  
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Figura 9 – Curva e função de crescimento micelial de S. cepivorum em diferentes horas 

de luz. IFC/Campus Rio do Sul, 2016.  

 
     Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Casa et al., (2007) ao avaliar de regimes de luz no crescimento micelial em 

Stenocarpella macrospora e Stenocarpella maydis, considerando o período de luz, pode 

verificar que o crescimento do micélio de ambas espécies foi maior no fotoperíodo de 12 h. 

Pulz, (2007) ao avaliar o crescimento e esporulação de Alternaria dauci e Alternaria solani 

em meio de cultura também pode observar que no processo de esporulação de Alternaria 

dauci o fotoperíodo que mais influenciou foi de 12 horas de luz. 

 

Figura 10 – Crescimento micelial diário (cm) de S. cepivorum em diferentes 

horas de luz. IFC/Campus Rio do Sul, 2016. 

 
              Fonte: Elaboração do autor, 2016. 
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 A Área Abaixo da Curva de Crescimento Micelial de S. cepivorum em diferentes fotoperíodos 

não foi significativo estatisticamente entre as horas de luz avaliadas, mostranto assim que o fungo S. 

cepivorum tem uma ampla capacidade de se desenvolver em diversas condições de luminosidade. 

 

Tabela 2. Área Abaixo da Curva de Crescimento Micelial (AACCM) e crescimento final (cm) de S. 

cepivorum submetidos a diferentes fotoperíodos IFC – Campos Rio do Sul, 2016 

   ns: não significativo pelo teste F 5%; CV: coeficiente de variação. 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Loureiro et al., (2002) também encontrou resultados semelhantes ao avaliar o efeito 

da luminosidade no desenvolvimento de Sporothrix insectorum, onde pode observar que a 

utilização alternada de 12 horas de luz e 12 horas de escuro mostrou-se adequada para a 

produção de Sporothrix insectorum, independente do regime de luz utilizado, pois as 

médias dos tratamentos foram semelhantes entre si não diferindo estatisticamente.  

 

 
Fotoperíodo (horas) AACCM Crescimento Final(cm) 

0     9,92ns     4,75ns 

6  10,46 5,32 

12 12,58 6,71 

18  10,72 5,47 

24  10,94 5,94 

CV % 15,73 21,21 
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6. CONCLUSÕES 

 

 A temperatura ideal para o desenvolvimento micelial de S. cepivorum ficou na faixa de 

18°C, já para o fotoperíodo não houve diferenças estatísticas, porém com 12h de luz o 

desenvolvimento do fungo é maior, com um crescimento final de 6,71 cm, quando comparado a 

0h de luz que obteve um crescimento final de 4,75 cm. 

 Temperaturas extremas não são favoráveis ao desenvolvimento micelial, pois a 30°C 

pode-se observar a inibição do crescimento micelial de S. cepivorum, enquanto a 5°C 

apresentou o menor desenvolvimento dentre as avaliações. 

 Ao final do trabalhos pode-se concluir que ele atingiu seu objetivo, o qual era avaliar a 

temperatura e fotoperíodo ideal para o desenvolvimento de S. cepivorum e assim poder, 

diagnosticar em quais condições ambientais o fungo se desenvolve, servindo de base para 

futuros trabalhos.  
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