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“Eu, hoje: Mais resiliente, e menos resignado. Sobrevivente, em busca da transcendência e 

não da perfeição. Um evoluído espiritualmente.” (Thúlio Jardim).



 

RESUMO 

 
No estado de Santa Catarina, o cultivo de alho e cebola tem grande importância, sendo fonte 

de renda para várias famílias no estado. Durante o processo produtivo o alho e a cebola estão 

sujeitas à ocorrência de várias doenças, que variam em grau de importância de acordo com as 

condições de cultivo. Entre os problemas fitossanitários nessas culturas está a podridão branca 

causada pelo fungo Sclerotium cepivorum, e tem se destacado pelas grandes perdas de 

produtividade e inviabilidade das áreas aonde a doença é diagnosticada. Plantas do gênero 

Aliium são hospedeiras desse fungo que tem capacidade de formar pequenas pontuações 

negras conhecidas como escleródios para sua sobrevivência. Pesquisas relacionadas à 

podridão branca do alho e da cebola no Brasil ainda são escassas. Para tanto, o conhecimento 

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

doença no campo e o seu manejo. Diante disso, este trabalho teve como objetivo avaliar em 

condições in vitro a influência da temperatura e do fotoperíodo na germinação de escleródios 

de S. cepivorum. O trabalho foi realizado no Laboratório de Microbiologia e Fitopatologia do 

Instituto Federal Catarinense - IFC/Campus Rio do Sul e o experimento foi conduzido em 

delineamento inteiramente casualizado com cinco repetições em cada tratamento. O inóculo 

de S. cepivorum foi obtido a partir de micélio e escleródios em placas de Petri contendo meio 

de cultura BDA (Batata-Dextrose-Ágar) preservado 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 contendo uma fina camada de meio de cultura BDA e incubados 

em câmara do tipo B.O.D. (Demanda Biológica de Oxigênio) a uma temperatura de 18° C e 

fotoperíodo de 12 horas durante seis dias para crescimento do micélio. Após isso, as placas 

foram incubadas nas temperaturas de 5, 10, 15, 20, 25, e 30°C (±1°C) e fotoperíodo de 12 

horas luz. Durante sete dias foram realizadas a contagem dos escleródios formados. 

Verificou-se que o início da formação de escleródios se deu a partir do quarto dia de 

incubação, que a temperatura ideal é 21°C, mostrando-se expressiva a diferença no 

desenvolvimento dos escleródios em diferentes temperaturas e que o fotoperíodo não é 

significativo para a formação de escleródios. Porém, se constatou que o fotoperíodo mais 

favorável ao desenvolvimento é de 18 horas de luz com 188 escleródios encontrados, quando 

comparado com 12 horas de luz, que obteve apenas 138, no entanto, é pouco expressiva a 

diferença do fotoperíodo ao se comparar a temperatura. 

 

Palavras chave adicionais: Escleródio. Formação. Temperatura. Fotoperíodo. 



 

ABSTRACT 

 
In the state of Santa Catarina, the cultivation of garlic and onion has great importance, being a 

source of income for several families in the state. During the production process the garlic and 

the onion are subject to the occurrence of several diseases, which vary in degree of 

importance according to the culture conditions. Among the phytosanitary problems in these 

crops is the white rot caused by the fungus Sclerotium cepivorum, and has been highlighted 

by the great losses of productivity and unfeasibility of the areas where the disease is 

diagnosed. Plants of the genus Aliium are hosts of this fungus that has the capacity to form 

small black scores known as sclerotia for their survival. Research related to white garlic and 

onion rot in Brazil is still scarce. Therefore, the knowledge of the biology of the pathogen is 

of great importance to understand the development of the disease in the field and its 

management. The aimed work was to evaluate the influence of temperature and photoperiod 

on the germination of S. cepivorum sclerotia under in vitro conditions. The work was carried 

at the Laboratory of Microbiology and Phytopathology of the Instituto Federal Catarinense - 

IFC/Campus Rio do Sul and the experiment was conducted in a completely randomized 

design with five replicates in each treatment. The S. cepivorum inoculum was obtained from 

mycelium and sclerotia in Petri dishes containing BDA (Potato-Dextrose-Agar) culture 

medium preserved in a refrigerator (± 4 °C). Myelin disks with 9 mm diameter were removed 

from these plates and inoculated at the center of 8 cm diameter Petri dishes containing a thin 

layer of BDA culture medium and incubated in a B.O.D (Biological Oxygen Demand) type 

chamber at a temperature of 18 °C and photoperiod of 12 hours for six days for mycelial 

growth. After this, the plates were incubated at temperatures of 5, 10, 15, 20, 25, and 30 ºC (± 

1 ºC) and photoperiod of 12 light hours. During seven days the counting of the formed 

sclerods was carried out. It was verified that the beginning of the sclerotic formation occurred 

from the fourth day of incubation, that the ideal temperature is 21 °C, showing the difference 

in the development of the sclerodes at different temperatures and that the photoperiod is not 

significant for the formation of sclerotia. However, it was found that the photoperiod most 

favorable to development is 18 hours of light with 188 sclerotia found, when compared to 12 

hours of light, which obtained only 138, however, the difference of the photoperiod is not 

very expressive when compared the temperature. 

 

Additional Keywords: Sclerodium. Formation. Temperature. Photoperiod. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A cebola (Allium cepa L.) é amplamente cultivada no Brasil, por ser 

extremamente versátil em termos alimentares e culinários, podendo ser consumido in natura 

na forma de saladas, processada ou na forma de temperos. É a terceira hortaliça mais 

importante em valor econômico no Brasil, perdendo para batata e tomate e a terceira mais 

produzida no mundo (BOIETUX; MELO, 2004). Dentre as hortaliças, a cebola ocupa, em 

termos mundiais, o quarto lugar em importância econômica e o terceiro em volume de 

produção. O Brasil é o oitavo maior produtor de cebola, respondendo por 2% da produção 

mundial (FAO, 2013). 

O alho (Allium sativum L.) é um condimento amplamente utilizado na culinária 

regional e nacional, cujo sabor é bastante apreciado. Ademais, é reconhecido pelo seu valor 

medicinal e terapêutico. Dentre as hortaliças cultivadas no Brasil, o alho destaca-se 

economicamente e socialmente na sua cadeia produtiva, anualmente, são gerados cerca de dez 

postos de trabalho (diretos e indiretos) por hectare (FERNANDES; DUSI; REZENDE, 2013). 

O alho é cultivado em todo o mundo, sendo que no Brasil aparece como a quarta cultura em 

importância econômica (OGAWA, 2012). 

Segundo números da FAO (2013), a produção mundial de cebola gira em 85 

milhões de toneladas por ano. De acordo com o IBGE (2016) a cultura da cebola ocupa 

55.171 hectares, com uma produção de 1.527.305 toneladas e um rendimento médio de 

27.683 Kg/ha. O Estado de Santa Catarina compreende a maior área de cultivo da cebola no 

Brasil e na safra 2015 a produção atingiu 426.916 toneladas representando 28% do total 

produzido do país, numa área plantada de 21.398 ha, sendo que 70% esta concentrada na 

região do Alto Vale do Itajaí (BOEING, 2009). Já a cultura do alho ocupa 11.264 hectares, 

com uma produção média de 129.150 toneladas e um rendimento médio de 11.466 Kg/ha 

(IBGE, 2016). O Brasil é o segundo maior consumidor e o maior importador mundial de alho. 

Apesar da crescente oferta do produto no mercado interno, a produção brasileira é insuficiente 

para atender a demanda nacional (RESENDE et al., 2013). 

Tanto a cebola, como o alho, estão sujeita a uma série de doenças de etiologia 

diversificada que podem atacar as mais diversas partes da planta em diferentes estágios de 

produção e armazenamento (GAVA; TAVARES, 2007). As doenças fúngicas são as de maior 

número e podem causar desde danos leves até grandes perdas, tornando-se fatores limitantes 

ao cultivo se medidas de controle adequadas não forem adotadas. (REIS; HENZ; LOPES, 
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2009). 

A podridão branca, causada pelo fungo Sclerotium cepivorum, é uma das 

principais doenças, que ocorre em todo o mundo, que pode causar graves perdas nos cultivos 

de alho e cebola. A gama de hospedeiros do fungo compreende apenas plantas do gênero 

Allium e em condições não favoráveis, o mesmo forma escleródio, que é uma estrutura de 

resistência responsável pela sua sobrevivência. Domingos, Bontempo e Lopes (2015) 

descrevem os escleródios formados por S. cepivorum como pequenos, de 200 a 600 μm de 

diâmetro, com formato esférico, e sua coloração varia de marrom à preta, de acordo com o 

estágio de formação. Possuem casca composta por inúmeras camadas de células pigmentadas 

e espessadas. A cor escura da casca é devido à presença de melanina, que auxilia na defesa 

contra o dessecamento. De forma geral, os escleródios são corpúsculos duros e 

parenquimatosos, formados pelo conjunto de hifas e que permanecem em estado de 

dormência, até o aparecimento de condições adequadas para sua germinação. Sendo que 

escleródios de S. cepivorum são capazes de sobreviver por até 30 anos no campo quando 

incorporados ao solo. O patógeno também pode sobreviver na matéria orgânica, mesmo na 

ausência de hospedeiros, causando prejuízos em plantios posteriores de aliáceas. 

A temperatura ótima para a ocorrência da doença e germinação dos escleródios 

varia de 10°C a 20°C e em condições de alta umidade. Em temperaturas mais altas ou mais 

amenas e baixa umidade o progresso da doença é mais lento, favorecendo a formação dos 

escleródios, no entanto sem detalhes como é o comportamento de formação mediante as 

condições ambientais envolvendo a temperatura e fotoperíodo. 

Pesquisas relacionadas à 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 o 

efeito da temperatura e fotoperíodo na formação in vitro de escleródios de Sclerotium 

cepivorum, agente causal da podridão branca do alho e da cebola. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 CULTURA DA CEBOLA 
 

A cebola (Allium cepa L.) é a hortaliça condimentar mais difundida no mundo, 

sendo provavelmente originária da Ásia Central, tendo sido cultivada na Índia e China desde 

tempos remotos e muito apreciada na Grécia, Roma e Egito antigo. No Brasil, a cultura foi 

introduzida pelos portugueses no litoral do Rio Grande do Sul, que até hoje é tradicional área 

de produção (MUNIZ, 2007). 

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 (EL 

BALLA, 2013). 

 

2.1.1 Origem 

 
A cebola é largamente cultivada e consumida há mais de 5.000 anos pelos hindus, 

egípcios, gregos e romanos da antiguidade, pertencendo à família Alliaceae é originária da 

Ásia Central, especialmente do noroeste da Índia e do Afeganistão (MELLO, 2007). 

Espécies pertencentes ao gênero Allium são encontradas em uma ampla gama de 

altitudes e latitudes que incluem desde o Círculo Polar Ártico até o continente Europeu, Ásia, 

América do Norte e África. No entanto, em contraste com a maioria das plantas cultivadas, o 

centro exato de origem da espécie A. cepa ainda permanece obscuro. Não existem relatos da 

ocorrência de populações de A. cepa em condições naturais ou fora da esfera da domesticação 

humana (BOIETUX; MELLO, 2004). 

O início do cultivo da cebola nas Américas deu-se a partir da colonização pelos 

europeus, sendo que na região litorânea do Rio Grande do Sul, foi trazida por imigrantes 

açorianos por volta do século XVIII, passando, desde então, por seleção natural praticada 

pelos agricultores, e melhoramento genéticos pelos centros de pesquisa, dando origem a 

variedades mais adaptadas às condições locais (BARBIERI; MEDEIROS, 2005). 
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2.1.2 Aspectos Taxonômicos 

 
A classificação da cebola dentro da espécie Allium cepa L. foi estabelecida por 

Carl Van Lineus em 1753. No entanto, há contestação do posicionamento correto do gênero 

Allium, alguns pesquisadores classificam algumas vezes dentro da família Liliaceae outros da 

Amaryllidaceae (classe Monocotyledones, ordem Asparagales), conforme a ênfase em 

determinadas características morfológicas, fisiológicas e bioquímicas. Mais recentemente, a 

combinação de dados morfológicos e moleculares tem reforçado a ideia de que as cerca de 

750 espécies do gênero Allium pertencem, de fato, a uma família monofilética – Alliaceae –. 

(BOITEUX; MELLO, 2004). 

 

2.1.3 Produção 
 

Segundo dados do IBGE (2016) a cultura da cebola ocupa no Brasil 55.171 

hectares, com uma produção de 1.527.305 toneladas e um rendimento médio de 27.683 

Kg/ha. 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. Em Santa Catarina, principal produtor brasileiro de cebola, para a safra 2017 estimou-se 

uma produção de 463.200 toneladas, em uma área de 21.000 hectares e um rendimento médio 

de 22.057 kg/ha. A produção estimada para 2017 é 13 % menor que a obtida no ano de 2016. 

O baixo preço pago ao produtor, este ano, tem desestimulado o plantio em diversas regiões 

(IBGE, 2017). 

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. O Alto Vale do Itajaí produz grande parte desse 

valor, Ituporanga mantém o status de município que mais produz cebola no Brasil com uma 

produção média de 120 mil toneladas por safra (IBGE, 2016). 

 

2.1.4 Aspectos Botânicos 
 

É uma planta bianual que apresenta um ciclo biológico composto por duas 

etapas, uma vegetativa e outra reprodutiva. Na etapa vegetativa ocorre o desenvolvimento e 

amadurecimento dos bulbos. Como o fotoperíodo é um fator limitante na bulbificação e por 

ser uma espécies de dias longos, o processo só ocorre quando o fotoperíodo é maior que o 
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valor critico exigido pela cultura. Satisfeita a exigência fotoperiódica ocorre a bulbificação 

normal. As condições ideais para a cultura são temperaturas amenas ou frias durante o 

crescimento vegetativo e ligeiramente mais elevadas na bulbificação (FILGUEIRA, 2008). 

No Brasil as cultivares de cebola são classificados de acordo com a duração do 

ciclo e exigência do fotoperíodo. As cultivares precoces são caracterizadas por apresentarem 

um ciclo curto, 4 a 5 meses, e por serem menos exigentes em fotoperíodo (10 a 11 horas de 

luz) para ocorrer desenvolvimento normal dos bulbos. As cultivares de ciclo mediana 

apresentam um ciclo de 5 a 6 meses de duração e exigência de 11 a 13 horas de luz, 

apresentando uma maior restrição de adaptação geográfica. As cultivares tardia tem o cultivo 

restrito ao sul do Brasil, pois apresentam uma maior exigência em fotoperíodo e um ciclo 

entre 6 a 8 meses (FILGUEIRA, 2008). 

 

2.1.5 Morfologia e Fisiologia 

 

Morfologicamente, segundo Kill, Resende e Souza (2007), a cebola é descrita 

como uma planta herbácea, cuja parte comercial é um bulbo tunicado, que apresenta variação 

em formato, cor, pungência, tamanho e conservação pós-colheita. No desenvolvimento da 

planta, as folhas, que podem ser cerosas ou não, apresentam disposição alternada, formando 

duas fileiras ao longo do caule. As bainhas foliares, nas quais as folhas se inserem, projetam-

se acima da superfície do solo e formam uma estrutura firme, comumente chamada de caule, 

mas que, na realidade, é um pseudocaule. Para Minami (1987) o caule verdadeiro está 

localizado abaixo da superfície do solo e é composto por um disco achatado (prato), situado 

na extremidade inferior do bulbo, que emite raízes fasciculadas, pouco ramificadas, com 

maior concentração nos primeiros 30 cm do solo, mas que podem alcançar 60 cm de 

profundidade. 

Jones e Mann (1963) cita que na fase reprodutiva a planta emite um ou mais 

escapes florais, a inflorescência é do tipo umbela. As flores são perfeitas, com três sépalas, 

seis estames, ovário súpero, trilocular, com dois óvulos por lóculo. São protândricos e a 

elevada taxa de fecundação cruzada (MASCARENHAS, 1980). O fruto é uma cápsula 

contendo três lóculos e a semente apresenta formato irregular, constituída em sua maior parte 

de endosperma, contendo tegumento de cor preta, quando madura, e embrião cilíndrico 

(MULLER; CASALI, 1982; MINAMI, 1987). 

Fisiologicamente, a cebola é uma espécie que necessita de dias longos para 

bulbificar, ou seja, dias com duração superior a 10 horas de luz. Para fotoperíodos acima do 
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exigido pela cultivar, a taxa de bulbificação é intensificada por temperaturas altas (VINNE, 

2006). 

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

de 70% das plantas tiverem sofrido tombamento e amarelecimento das folhas. Após a colheita 

a cebola precisa do processo de cura que se refere à secagem das escamas e folhas de 

proteção. 

 

2.2 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 um bulbo composto por 

bulbilhos, os quais constituem uma estrutura rica em amido e substâncias aromáticas, de valor 

condimentar, medicinal e nutricional. É utilizado como condimento quase universalmente, 

também sendo muito importante na culinária brasileira. Cada bulbilho contém uma gema 

capaz de originar uma nova planta após a brotação (FILGUEIRA, 2008). 

No Brasil, existem registros de plantios comerciais de alho em todas as regiões, 

com exceção da região Norte, onde o calor excessivo e a elevada pluviosidade impedem seu 

cultivo. No entanto, apesar de possuir condições edafoclimáticas favoráveis à cultura, o país 

ainda não alcançou autossuficiência na produção, necessitando de importações, que vêm 

aumentando ao longo dos anos (LOPES, 2014). 

 

2.2.1 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, 2003). 

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). 
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2.2.2 Aspectos Taxonômicos 

 

Durante muito tempo a classificação da família a qual o alho pertencia foi motivo 

de discordância ente taxonomistas. Era considerada da família das Amaryllidaceae por 

botânicos americanos e da família das Liliaceae pelos europeus. Atualmente, devido a grande 

quantidade de espécies presentes no gênero Allium, a espécie está colocada na família 

Alliaceae (SILVA; SILVA, 2009). 

 

2.2.3 Produção 

 
A cultura do alho ocupa 11.264 hectares, com uma produção média de 129.150 

toneladas e um rendimento médio de 11.466 Kg/ha (IBGE, 2016). Para o mês de março de 

2017 a estimativa de produção foi de 123.622 toneladas, com queda de 5,2% em relação ao 

ano anterior. Em 2017, a produção deve cair 8,3% na região Sudeste; 5,2% na Região Sul e 

2,0% na Região Centro-Oeste (IBGE, 2017). 

Produto utilizado na cozinha como tempero, a produção brasileira vem sendo 

limitada pelas importações de outros países, notadamente da China, que possuí um custo de 

produção inferior. Minas Gerais, com uma produção de 48.139 toneladas, Goiás, com 28.881 

toneladas, Santa Catarina, com 26.016 toneladas e Rio Grande do Sul, com 15.542 toneladas 

foram os maiores produtores em 2016 (IBGE, 2017). 

Segundo o IBGE (2016), o Brasil na safra 2015 produziu 116.764 toneladas em 

uma área de 10.591 hectares. Já em 2016 o cenário foi de queda, com uma produção de 

89.483 toneladas em 86.74 hectares. Santa Catarina se apresenta como o segundo maior 

produto 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 (IBGE, 2015). 

A região de Curitibanos, é onde está concentrada a maior parte produção estadual, 

conta com vários produtores, de médio e pequeno porte, que se dedicam à atividade há mais 

de 30 anos. Basicamente, a produção regional está centrada na agricultura familiar, em função 

da disponibilidade de mão de obra, o que reduz os custos de produção (EPAGRI, 2013). 

 

2.2.4 Aspectos Botânicos 

 

Apesar de ser uma planta bianual, exigindo baixas temperaturas para o 

florescimento, comporta-se como uma cultura anual, sendo somente a fase vegetativa no ciclo 
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biológico, exigindo dias longos para bulbificação e dias curtos para o florescimento. Por esse 

motivo o fotoperíodo é um fator limitante para a bulbificação, que ocorre quando satisfeita a 

exigência (FILGUEIRA, 2008). 

Por ser originária da Ásia, de regiões de clima extremamente frios, tem como fator 

limitante de produção o calor, sendo que temperaturas entre 20° e 30°C podem prejudicar a 

formação do bulbo, e, acima de 30°C, desfavorece a formação de bulbo com aspecto 

comercial. A temperatura média mensal ideal para um bom desenvolvimento da cultura situa- 

se entre 13° e 24°C, de modo que temperatura abaixo de 15°C estimula a formação de bulbo 

(SOBRINHO et al., 1993). 

 

2.2.5 Morfologia e Fisiologia 

 

O alho é uma planta herbácea de propagação vegetativa, apresenta folhas 

lanceoladas que diferem dependendo da localização na planta e possui pseudocaule formado 

pelas bainhas das folhas. Em condições climáticas favoráveis as gemas do caule se 

desenvolvem formando cada uma um bulbilho (dente), que em conjunto forma o bulbo 

(cabeça). O bulbo é arredondado constituído, geralmente, de 5 bulbilhos. Estes têm a forma 

ovoide arqueada, sendo envoltos por duas folhas protetoras (brácteas) de coloração branca ou 

arroxeada (TRANI, 2009).  

A cultura do alho é exigente em temperatura e fotoperíodo para bulbificação. Em 

geral, temperaturas médias de 12,8 a 23,9°C favorecem um desenvolvimento normal do alho, 

porém, existem diferenças entre as cultivares quanto à resposta à temperatura e ao fotoperíodo 

com consequente variação de resposta destas às diferentes regiões de cultivo e épocas de 

plantio (MUELLER et al., 1990). 

 

2.3 PODRIDÃO BRANCA - Sclerotium cepivorum Berk 

 

A podridão branca é uma das doenças mais importantes e cosmopolitas do alho 

(Allium sativum L.) e da cebola (A. cepa L.), podendo ocorrer em outras aliáceas, como o alho 

porró (A. ampeloprasum L.) e a cebolinha (A. fistulosum L.) (NUNES; KIMATI, 2004). 

No Reino Unido e Canadá, as perdas em plantações de alho chegam a 65%, 

enquanto no México e no Brasil perdas de até 100% já foram relatadas. 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 (DOMINGOS; 
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BONTEMPO; LOPES ,2015). 

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

em locais altamente infestados pelo patógeno e sob condições ambientais favoráveis. Além 

disso, o patógeno tem alta capacidade de sobrevivência no solo, inviabilizando áreas para o 

cultivo de cebola e alho após a sua introdução nas mesmas (REIS; OLIVEIRA, 2013). 

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 (WORDELL FILHO et al., 2006). 

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; LOPES, 

2015). 

 

2.3.1 Etiologia 

 

Sclerotium cepivorum Berk. é um ascomiceto pertencente à ordem Helotiales e 

família Sclerotiniaceae descrito na Inglaterra por Berkeley em 1841, com capacidade de 

infectar apenas espécies do gênero Allium (KIRK et al., 2008). 

Este patógeno não possui estágio telial (sexual) reconhecido e, por isso, sua 

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

pequenos escleródios, que servem tanto como propágulos, como inóculo (COUCH; KOHN, 

2000 apud DOMINGOS; BONTEMPO; LOPES, 2015). 

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

conhecidos, onde as únicas estruturas reprodutivas são os escleródios (Figura 1), que podem 

persistir no solo por mais de 8 anos, na ausência de plantas hospedeiras. 
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Figura 1 - Formação de escleródios (esféricos e pretos) de S. cepivorum na superfície de 

bulbos de alho. 

 
 Fonte: Domingos, Bontempo e Lopes, 2015. 

 

 

2.3.2 Epidemiologia 

 
A podridão-branca é uma doença monocíclica, com distribuição espacial 

agregada, os escleródios são a fonte primária de inóculo e sua disseminação é passiva 

(CROWE, 1995 apud DOMINGOS; BONTEMPO; LOPES, 2015). A doença é disseminada 

quando escleródios ou material infectado são transportados durante o cultivo, o que pode 

ocorrer por meio de implementos agrícolas e sapatos contendo solo infestado aderido, 

enxurrada ou água de irrigação capaz de carrear solo. O foco inicial 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 (DOMINGOS, 2015). 

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 (WORDELL FILHO et al., 2006). 

Os escleródios germinam em resposta a estímulos químicos induzidos por 

exsudatos radiculares de plantas do gênero Allium e quando o solo encontra-se úmido e com 

temperaturas variando entre 13 – 18 °C (Voss e Mayberry, 1999 apud DOMINGOS, 2015). 

Parte dos escleródios recém-formados sofre dormência constitutiva, não germinando 

imediatamente, mesmo em condições ideais. Necessitam, portanto, de serem condicionados 

durante período de tempo variável no solo, para que estejam aptos a germinar (WILLETTS; 
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BULLOCK, 1992 apud DOMINGOS, 2015). 

A infecção ocorre através do micélio branco do fungo que se espalha na superfície 

das raízes e bulbos, penetrando o tecido e ramificando-se inter e intracelularmente, que logo 

causa a seca do bulbo. Sua patogenicidade é correlacionada com a atividade da pectidase. O 

micélio (Figura 2) pode crescer de 1 a 2 cm através do solo para alcançar as raízes. Desta 

forma, o patógeno pode passar de uma planta a outra, disseminando-se rapidamente dentro da 

fila de plantio de cebola. (WORDELL FILHO et al., 2006). 

 

Figura 2 - Crescimento cotonoso branco (podridão branca), constituído de micélio de 

Sclerotium cepivorum, na superfície de bulbo de alho. 

Fonte: Reis e Oliveira, 2013. 

 

2.3.3 Sintomas 

 
Plantas de cebola podem ser infectadas em qualquer estádio de desenvolvimento, 

diferindo nos sintomas apresentados. Plantas doentes apresentam amarelecimento, redução de 

crescimento e morte das folhas mais velhas, os sintomas nas folhas ocorrem após ataque na 

coroa do bulbo (WORDELL FILHO et al., 2006). 

Inicialmente se observa amarelecimento, as folhas secam e, quando puxadas, se 

desprendem do bulbo apodrecido (Figura 3). Sobre os tecidos infectados formam-se um 

micélio branco cotonoso (Figura 2) e estruturas de resistência do patógeno (escleródios) de 

formato irregular a esférico, de coloração preta que se assemelham a grãos de pólvora ou 

chumbinho (Figura 1) (PEREIRA; PINHEIRO; 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 
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em grandes áreas (Figura 3), dependendo do grau de infestação. Após a colheita, os bulbos 

doentes podem mumificar ou apodrecer (Figura 4) (WORDELL FILHO et al., 2006). 

 

Figura 3 - Amarelecimento e morte de folhas baixeiras de cebola, devido à infecção por 

Sclerotium cepivorum. 

 

  Fonte: Reis e Oliveira, 2013. 
 

 

Os sintomas da doença no alho podem ser observados na parte aérea pelo 

subdesenvolvimento das plantas, amarelecimento e morte das folhas mais velhas 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. 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, sendo estes esféricos e coloração preta (PEREIRA et. 

al., 2013). 

Figura 4 - Formação de escleródios de Sclerotium cepivorum no interior do bulbo de alho. 

 
  Fonte: Domingos, Bontempo e Lopes, 2015. 
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2.3.4 Escleródios 

 

Segundo Steadman (1983), escleródios são estruturas de dormência resistentes à 

dessecação e medem entre 2 mm a 20 mm de comprimento e podem germinar de duas formas, 

micélio genicamente ou germinação carpogênica, produzindo um ou mais apotécios. 

Para Amorim (1995), escleródios são agregados compactos de hifas somáticas 

formando massas geralmente arredondadas. Os escleródios possuem tamanhos variados 

dependendo do agente fitopatogênico.  

Os escleródios são estruturas de sobrevivência que desempenham um papel 

importante no ciclo da doença, pois mantém o inóculo ao longo do tempo, que pode ser de 

meses ou anos (BRUSTOLIN, 2012). A longevidade dos escleródios no solo varia em função 

do patógeno e do ambiente ao qual ele está exposto. Além de sobreviver a condições adversas 

do ambiente, o fungo só germina na condição na presença do hospedeiro, o que lhe garante 

maior sucesso na infecção. 

Condições de alta umidade reduzem a longevidade dos escleródios de vários 

meses para algumas semanas (AMORIM, 1995). 

Segundo Massola Junior, et al. (2005) os escleródios podem ficar dormentes no 

solo, tendo sua germinação estimulada na presença composto voláteis liberados pelas plantas 

hospedeiras. A germinação se dá através de tufos de micélio que podem surgir através de 

diferentes pontos do escleródio. 

Domingos, Bontempo e Lopes (2015) descrevem os escleródios formados por S. 

cepivorum como pequenos, de 200 a 600 μm de diâmetro, com formato esférico, e sua 

coloração varia de marrom à preta, de acordo com o estágio de formação. Possuem casca 

composta por inúmeras camadas de células pigmentadas e espessadas. A cor escura da casca é 

devido à presença de melanina, que auxilia na defesa contra o dessecamento. 

O processo de germinação ocorre somente na presença de exsudatos radiculares 

das espécies do gênero Allium. Os exsudatos são constituídos por substâncias voláteis de 

sulfóxido de alquil e alquil-cisteína, que são metabolizados pela microbiota do solo, 

especialmente por bactérias presentes na rizosfera, para produzir compostos voláteis 

(sulfuretos e tióis alquil). Esses compostos ativam os escleródios latentes localizados até 30 

cm de distância. 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; LOPES, 2015). 
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3 OBJETIVO 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 
 Avaliar em condições in vitro a influência da temperatura e do fotoperíodo na 

formação de escleródios de S. cepivorum. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
 Avaliar em condições in vitro a influência da temperatura na formação de 

escleródios de S. cepivorum. 

 Avaliar em condições in vitro a influência do fotoperíodo na formação de 

escleródios de S. cepivorum. 

 Compreender a biologia de formação de escleródios de S. cepivorum. 
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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 e o experimento foi conduzido em 

delineamento inteiramente casualizado com cinco repetições em cada tratamento. O inóculo 

de S. cepivorum foi obtido a partir de micélio e escleródios em placas de Petri contendo meio 

de cultura BDA (Batata-Dextrose-Ágar) preservado 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 contendo uma fina camada de meio de cultura BDA e incubados 

em câmara do tipo B.O.D. (Demanda Biológica de Oxigênio) a uma temperatura de 18° C e 

fotoperíodo de 12 horas durante seis dias para crescimento do micélio. Após isso, as placas 

foram incubadas nas temperaturas de 5, 10, 15, 20, 25, e 30°C (±1°C) e fotoperíodo de 12 

horas luz para formação dos escleródios. 

Devido à desuniformidade de formação de escleródio na placa, cada dia era 

demarcada uma área com 9 mm de diâmetro com um furador de rolha em um ponto de maior 

concentração visual de escleródios até que o momento em que um dos tratamentos, o número 

de escleródios não diferisse entre os dias, o que ocorreu aos sete dias de incubação. Os 

escleródios completamente formados de coloração negra eram contados visualmente com 

auxílio de microscópio estereoscópico com 50 vezes de aumento (Figura 5). A partir da 

obtenção da temperatura ótima de desenvolvimento, repetiu-se o ensaio seguindo a mesma 

metodologia acima, incubando-se a 21°C com fotoperíodos de 0, 6, 12, 18 e 24 horas, a fim 

de avaliar o fotoperíodo favorável a formação dos escleródios. Os dados foram submetidos à 

análise de regressão e estatisticamente pela analise de variância por F, e se significativos por 

Tukey 5%. 

Figura 5 - Contagem do número de escleródios formados de S. cepivorum em diferentes 

temperaturas. IFC/Campus Rio do Sul, 2016.  

 
Fonte: Elaboração do autor, 2016. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 TEMPERATURA 

 

Durante a avaliação diária se constatou que a 5, 10, e 30°C não ocorreu formação 

de escleródio, já em 15°C de temperatura a formação de escleródio iniciou apenas a partir 

sexto dia de incubação (Figura 6).  

A temperatura de 25°C o início de formação de escleródio se deu ao quarto dia de 

incubação, obtendo-se formação crescente até o sexto dia de avaliação e estabilizando do 

sexto ao sétimo dia, enquanto que a temperatura de 20°C foi a que apresentou maior número 

de escleródios formados, iniciando a formação dos escleródios a partir do quarto dia, obtendo-

se formação crescente até o sétimo dia de avaliação, sendo sempre superior quando 

comparada as demais temperaturas durante a avaliação (Figura 6). 

 

Figura 6 – Curva de progresso do número de escleródios formados de S. cepivorum em 

diferentes temperaturas. IFC/Campus Rio do Sul, 2016.  

 
  

Verificou-se que a temperatura influenciou na formação dos escleródios, tendo 

apresentado melhor desenvolvimento entre as temperaturas de 20 e 25°C (Tabela 1), onde 

foram formadas uma média de 109 e 65 escleródios respectivamente, mas que nessas 

temperaturas não diferiram estatisticamente entre si por Tukey (5%).  

Segundo Purdy (1979), o fungo Sclerotinia sclerotiorum também disperso por 
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tudo o mundo, encontra condições ótimas de crescimento em temperaturas de 15 a 25°C e 

ambientes de alta umidade. E temperaturas abaixo de 0°C e acima de 32°C apresenta baixa 

atividade. Diferente do S. cepivorum que apresenta melhor faixa de crescimento de 10 a 20°C. 

E de acordo com os dados apresentados neste trabalho, não apresenta formação de escleródios 

em temperatura abaixo de 10°C e acima de 30°C. 

 

Tabela 1 - Número de escleródios de S. cepivorum formados em diferentes temperaturas. 

IFC/Campus Rio do Sul, 2016. 
Temperatura (°C) 

 

Nº de escleródios 

15 

  

15 b 

20 

  

105 a 

25     65 ab 

CV (%) 

 

  58,35 

Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 

CV = Coeficiente de Variação. 

 

De acordo com a tabela 1 pode-se observar que a temperatura de 20°C obteve 105 

escleródios formados ao sétimo dia de incubação, porém não se diferenciou estatisticamente 

da temperatura de 25°C, que formou 65 escleródios. E que a temperatura de 25°C não 

apresentou diferença com relação à temperatura de 15°C, que formou 15 escleródios. 

A temperatura da formação de escleródio no presente trabalho é acima de 18°C 

encontrada no desenvolvimento micelial do patógeno por Xavier (2016) e de 16°C utilizada 

por Rezende & Zambolim (1986) para a germinação de escleródios de S. cepivorum 

provenientes do solo. Porém, a temperatura encontrada fica abaixo da faixa ideal de 

temperatura (25 a 30°C) para a formação de escleródios de Sclerotium rolfsii citada por 

Almeida et al., (2011). 

Rigotti & Bacchi (1996) obtiveram formação de escleródios de Sclerotium rolfsii 

e de Sclerotinia sclerotiorum a 25ºC, e que a 35ºC somente o Sclerotium rolfsii produziu 

escleródios, mas com tamanho 2 reduzido em relação a temperatura de 25ºC. 

Diferenciando desta maneira o comportamento do fungo S. cepivorum na 

formação de escleródios quando comparado a outros fungos que produzem a mesma estrutura 

de resistência (escleródio). 

Devido não ter formado escleródio em 5, 10 e 30°C e ao baixo ajuste da curva de 

regressão essas temperaturas foram excluídas, evidenciando que temperaturas extremas não 
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são favoráveis a formação de escleródios. 

Utilizando a equação gerada pela curva (y =-2,76x²+115,4x–1095, R²=0,992) 

(Figura 7) obtém-se a temperatura ideal de 21°C para a formação de escleródios de S. 

cepivorum. 

Figura 7 - Curva do número de escleródios formados in vitro de Sclerotium cepivorum em 

diferentes temperaturas. IFC/Campus Rio do Sul, 2016. 

 

 

5.2  FOTOPERÍODO 

 

Observou-se que o comportamento de formação foi semelhante em todos os 

fotoperíodos avaliados. No entanto, durante a avaliação diária se constatou que o início da 

formação de escleródios se deu ao terceiro dia paras os fotoperíodos de 6, 12 e 18 horas luz e 

ao quarto dia para os fotoperíodos de 0 e 24 horas luz (Figura 8). 

O fotoperíodo de 18 horas luz foi o que apresentou maior número de escleródios 

formados, seguido do fotoperíodo de 0, 24, 6 e 12 horas luz, respectivamente (Tabela 1). 

Todos os fotoperíodos apresentaram formação de escleródio moderada do terceiro 

ao quinto dia, com exceção do fotoperíodo 0 hora luz que obteve formação crescente desde o 

quarto dia de incubação.  Do sexto dia ao sétimo, todos os tratamentos obtiveram o mesmo 

comportamento de formação de escleródios, diminuindo o número de escleródios formados 

diariamente (Figura 8). 
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Figura 8 – Curva de progresso do número de escleródios formados de S. cepivorum em 

diferentes fotoperíodos. IFC/Campus Rio do Sul, 2016.  

 

 

A formação de escleródios em diferentes fotoperíodos, não apresentou diferença 

significativa (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Número de escleródios de S. cepivorum formados em diferentes fotoperíodos. 

IFC/Campus Rio do Sul, 2016. 

Fotoperíodo (Horas de luz) Nº de escleródios 

0 

  

185,5 ns 

6 

  

148,5 

12 

  

138,2 

18 

  

188,5 

24 

  

172,5 

CV (%) 

  

19,99 

CV = Coeficiente de Variação. ns = Não significativo teste F. 

 

  Apesar de não significativo o fotoperíodo, notou-se que o fotoperíodo mais 

favorável para a formação de escleródios foi o de 18 horas luz, com 188 escleródios 

formados, seguido dos fotoperíodo de 0 horas luz com 185 escleródios, de 24 horas luz com 

172 escleródios, de 6 horas luz com 148 escleródios e de 12 horas luz com 138 escleródios 

formados (Tabela 2). 

Resultado semelhante é encontrado por Carvalho et al., (2016) na produção de 
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escleródios de Sclerotinia sclerotiorum, não houve diferença entre os regimes de luz em meio 

de cultura sólido (arroz parbolizado), avaliados em Erlenmeyer, formando 117 escleródios na 

ausência de luz e 159,8 escleródios a 12 horas luz.  

De forma oposta, Serra e Silva 2005, (apud Carvalho et al., 2016) obtiveram 

maior produção de escleródios de Sclerotium rolfsii em meio sólido batata-dextrose-ágar 

(BDA) no regime de 12 h de luz (a 25ºC) (844 escleródios por placa de Petri) em comparação 

ao regime de ausência de luz (525 escleródios por placa de Petri). 

Observou-se a formação de uma linha polinomial (Figura 9), que através da 

equação y = -0,0056x² + 0,1756x + 4,7366 (R²=0,5578), verificou-se que o fotoperíodo mais 

favorável ao desenvolvimento é de 18 horas de luz quando comparado com 12 horas de luz, 

porém pouco expressiva a diferença do fotoperíodo ao se comparar a temperatura. 

Os resultados encontrados neste trabalho, apesar de não significativo, mas 

utilizando o melhor fotoperíodo (18 horas), a evolução diária de formação dos escleródios foi 

representado por y= 62,62x - 50,62 (R²=0,870) aos sete dias. 

 

Figura 9 - Curva do número de escleródios formados in vitro de Sclerotium cepivorum em 

diferentes fotoperíodos. IFC/Campus Rio do Sul, 2016. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 
Mediante aos resultados obtidos, constatou-se que a temperatura ótima para a 

formação em condição in vitro dos escleródios de S. cepivorum, para esta pesquisa, é 21°C. E 

não apresenta formação de escleródios em temperatura abaixo de 10°C e acima de 30°C. 

O fotoperíodo não possui efeito significativo na formação in vitro de escleródios 

de S. cepivorum. 

As informações obtidas em relação à temperatura e o fotoperíodo na formação de 

escleródios de S. cepivorum permitem um maior conhecimento da biologia do agente causal 

da podridão branca do alho e da cebola, auxiliando no entendimento da epidemiologia e 

suporte para manejo da doença no campo. 
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