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RESUMO 

Santa Catarinatem grande importância na produção de alho e cebola,onde essas culturas são 

fonte de renda de milhares de famílias no estado. O cultivo de alho e cebola está sujeito a uma 

série de doenças, algumas destas podem causar grandes perdas, tornando-se fatores limitantes 

ao cultivo.Entre os problemas fitossanitários nessas culturas está a podridão branca causado 

pelo fungoSclerotium cepivorumque tem se destacado pelas grandes perdas de produtividade e 

inviabilidadedasáreas onde doençafoidiagnosticada.Plantas do gênero Alliumsão hospedeiras 

desse fungo que tem capacidade de formar pequenas pontuações negras conhecidas como 

escleródios para sua sobrevivência. Pesquisassobre esse patógeno ainda são escassas no 

Brasil, portanto o conhecimento da biologia do patógeno é de grande importância para 

compreender o desenvolvimento da doença no campo. Diante disso, esta pesquisateve como 

objetivo avaliar a sobrevivência e a viabilidade dos escleródios de Sclerotium cepivorum.O 

experimento foi conduzido no Instituto Federal Catarinense - Campus Rio do Sul– SC, cem 

escleródios multiplicados em meio de cultura (BDA)e colocados em saquinhos de tecido. Em 

armação de madeira contendo solo, colocaram-se 12 repetições respectivamente na superfície 

e enterrados a 10 centímetros. Mensalmente os saquinhos eram retirados de cada posição, 

lavados em água corrente e submetidos à compressão com agulha histológica para constatar-

se os mesmos mantinham-se intactos. Os escleródios intactos foram submetidos à assepsia 

com álcool 70% durante um minuto, hipoclorito de sódio 1,25% por três minutos e em água 

estéril para lavagem, em seguida depositado em placas contendo meio BDA e acondicionado 

em câmara de crescimento a 20ºC sem luz.Durante sete dias foram realizadas a contagem dos 

escleródios germinados. Os escleródios coletados na superfície perderam sua viabilidade após 

três meses e os enterrados permaneceram viáveis até sétimo mês. Os escleródios de S. 

cepivorum na superfície tendem a perderem sua viabilidade num período de tempo menor que 

os enterrados a 10 centímetros. 

 

Palavras chave adicionais:estrutura de repouso.longevidade. viabilidade. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Santa Catarina has great importance in the production of garlic and onion, and these crops are 

the main sources of income for thousands of families in the state. The garlic and onion crops 

are subject to a number of diseases, some of these can cause large losses become limiting 

factors to the culture. Among the phytosanitary problems in these cultures is white rot caused 

by the fungus Sclerotium cepivorum that has been highlighted by major losses of productivity 

and unfeasibility of the areas where the disease was diagnosed. Aliium genus plants are host 

of this fungus that is able to form small black dots known as sclerotia for their survival. 

Research on this pathogen are still scarce in Brazil, for the pathogen biology, knowledge is of 

great importance to understand the development of the disease in the field. Therefore, this 

study aimed to evaluate the survival and viability of Sclerotium cepivorum. The experiment 

was conducted at the Instituto Federal Catarinense - Campus Rio do Sul - SC, Cen sclerotia 

multiplied in PDA culture medium were placed in bags made of fabric. Wooden frame 

containing soil, put up 12 repetitions respectively on the surface and buried 10 centimeters. 

Each month the bags were taken from each position, washed in water and subjected to 

compression with histological needle to find-if they had remained intact. Intact sclerotia were 

subjected to sterilization with 70% alcohol for one minute and 1.25% sodium hypochlorite for 

three minutes and washing in sterile water then deposited onto plates containing PDA 

medium and placed in a growth chamber at 20 ° C without light . For seven days they were 

accomplished the counting of germinated sclerotia. The sclerotia collected on the surface lost 

their viability after three months and buried remained viable until the seventh month. The S. 

cepivorum sclerotia on the surface tend to lose their viability within a shorter period than 

buried. 

 

Additional Key words:Resting structure. Longevity. Viability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cebola (Allium cepa) 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 tomatee a terceira mais produzida no 

mundo(BOIETUX e MELO, 2004). 

O alho (Allium sativum) 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)(FERNANDES, DUSI e REZENDE, 2013). 

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

milhões de toneladas por ano. O Brasil representa 2% desse total com 1.422.117 toneladas por 

ano, sendo que Santa Catarina é maior estado produtor. (IBGE, 2015). Já o alho teve uma 

produção mundial de 24.836,8 toneladas no ano de 2012 (VILLELA, FREITAS e LIMA 

2015), sendo que o Brasil produziu 120.569 toneladas na safra de 2015. Santa Catarina é o 

segundo maior produtor de alho perdendo somente para Minas Gerais (IBGE, 2015).O Brasil 

é o segundo maior consumidor e o maior importador de alho do mundo, apesar da crescente 

oferta do produto no mercado interno, a produção no Brasil ainda é insuficiente para atender à 

demanda nacional (SOUZA & MACÊDO, 2009). 

Tanto a cebola (Allium cepa L.) como o alho (Allium sativum L.) 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. As doenças fúngicas são as de 

maior número epodem causar desde danos leves até grandes perdas, tornando-se fatores 

limitantes ao cultivo se medidas de controle adequadas não forem adotadas. (GAVA & 

TAVARES, 2007;REIS, HENZ & LOPES, 2009). 

Sclerotium cepivorum Berk. É o agente causal da doença denominada de podridão 

branca que afeta as aliáceas, sendo mais importante na cultura do alho (A. sativum) e na 

cebola (A. cepa) (BECKER, 2004; WORDELL FILHO et al, 2006).  

A doença já é conhecida há muito tempo em algumas áreas produtoras de alho e 

cebola do Sul e Sudeste do Brasil, ela é capaz de causar grandes prejuízos em locais 

infestados pelo patógeno e sob condições ambientais favoráveis. O patógeno é favorecido por 
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temperaturas amenas e sobrevive no solo em pequenas estruturas de coloração negra, com 

diâmetro variando de 200 a 500 µm, redondas conhecidas como escleródios (REIS & 

OLIVEIRA, 2011).  

Pesquisasrelacionadas à podridão brancanoBrasilainda são escassas, por tanto o 

conhecimento dabiologia do patógeno é de grande importância para compreender o 

desenvolvimento da doença a campo. As referências sobre a biologia de sobrevivência de 

escleródios de S. cepivorum citam que esses podem sobreviver no solo por mais de oito anos, 

mas sem detalhes do comportamento ao longo do tempo e seu posicionamento no solo Diante 

disso, esta pesquisateve como objetivo avaliar a sobrevivência e a viabilidade de escleródios 

deS. cepivorum 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A CULTURA DA CEBOLA 

 

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

mundo, somado a isto, o valor social desta cultura é inestimável, sendo consumida por quase 

todos os povos do planeta, independente da origem étnica e cultural, constituindo-se em um 

importante elemento de ocupação de mão-de-obra familiar (BOITEUX & MELO, 2004).  

O seu cultivo no Brasil tem grande importância socioeconômica, uma vez que 

cultivada por pequenos agricultores e 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 uma espécie originária das regiões asiáticas e é cultivada há milênios. 

(FILGUEIRA, 2003). Tem relados que ela tenha sido cultivada por mais de 5 mil anos e 

acredita-se que tenha sido domesticada nas regiões montanhosas da Turkmênia, Uzbequistão, 

Tajiquistão e norte do Irã, Afeganistão e Paquistão (BREWSTER, 1994). 

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. O geneticista russo Vavilov sugeriu, como provável centro de origem das cebolas, as 

áreas desérticas englobando regiões do atual Paquistão e o Irã (BOIETUX &MELO, 2004). 

A introdução da Cebola no Brasil ocorreu por ocasião da vinda de colonos 

portugueses, especialmente açorianos e principalmente para os Estados do Rio Grande do Sul 

e Santa Catarina, de onde se difundiu para outras regiões (MADEIRA, OLIVEIRA & 

HAMERSCHIDT,2013). O uso da cebola como alimento e uso medicinal, é registrado na 

história desde as primeiras dinastias do antigo Egito, cerca de 3200 a 2780 anosa.C. No 



 

16 
 

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

trazida pelos colonizadores da região (REZENDE, 2005). 

 

2.1.2 Importância e Aspectos econômicos 

 

A cebola é cultivada em vários Estados brasileiros, como: Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Os Estados da Bahia e Pernambuco são 

grandes produtores de cebola, principalmente, a região do Vale do São Francisco. No entanto, 

o Brasil não é autossuficiente na produção de cebola. O alto consumo deste bulbo durante o 

ano, associado às menores safras em algumas regiões produtoras, em determinados períodos 

do ano, torna essencial sua importação, principalmente da Argentina, Holanda e Espanha 

(SCHMITT, 2010). 

A globalização da economia mundial e a formação do Mercosul interferiram 

significativamente no mercado de hortaliças no Brasil. As tendências das produções na 

Argentina e no Brasil evidenciam um mercado competitivo, no qual continuarão participando 

aqueles países que tiverem maiores vantagens comparativas e fizerem reconversão nos setores 

produtivos. Portanto, o momento por que passa a cebolicultura é crucial e deve apresentar 

definições. Somente continuará no mercado o produtor que se tecnificar, obtiver produto de 

qualidade e se adaptar a essas mudanças no mercado. Com a formação de grandes blocos 

econômicos, hoje o mercado não se define em âmbito regional, mas sim, internacional. O 

produtor deve estar atento às alterações nas regiões produtoras de cebola de outros países e 

deve estar identificado junto ao consumidor (FERREIRA,1997). 

A cebolicultura nacional é uma atividade praticada principalmente por pequenos 

produtores e a sua importância socioeconômica fundamenta-se não apenas em demandar 

grande quantidade de mão-de-obra, contribuindo na viabilização de pequenas propriedades, 

como, também, em fixar os pequenos produtores nas zonas rurais, reduzindo desse modo a 

migração para as grandes cidades(BOIENG, 1995). 

 

2.1.3 Importância alimentar 

 

O alho e a cebola são alimentos ricos em vitaminas B1, B6 e C, fósforo ferro, 

potássio, zinco, magnésio, selênio, iodo, cobre e cálcio além de compostos biologicamente 
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ativos, como a alicina e tiosulfinatos. Também é muito usado como tempero e seu poder 

fitoquímico contribui para reduzir os riscos de infarto, favorece o bom funcionamento do 

sistema imunológico, aumenta o colesterol bom (HDL) e reduz o ruim (LDL), previne a 

aterosclerose e o câncer, além de aumentar a longevidade, possui propriedades 

hipoglicemiantes, dentre as quais se destacam as antimicrobianas e as antineoplásicas. Seu 

extrato reduz a glicose sanguínea. O mecanismo provável desta atuação se deve, ao menos em 

parte, ao estímulo e secreção de insulina pelas células do pâncreas, pesquisas realizadas com 

animais mostram que o alho ajuda a diminuir o câncer de mama, pele e pulmão, além de 

colaborar na prevenção do câncer do cólon e do esôfago, Ele ainda é capaz de combater a 

bactéria Helicobacter pylory, a maior causa de dispepsia, câncer gástrico e também de úlceras 

gástricas e duodenais (MACHADO et al2010). 

Ao longo da história das maiores civilizações, o alho sempre foi considerado tanto 

como alimento quanto como medicamento, e por isso nenhuma família de plantas está tão 

estreitamente ligada ao desenvolvimento das culturas culinárias e médicas do mundocomo as 

Aliáceas (MAGALHÃES, 2007). 

 

2.1.4 Produção 

 

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. 

Segundo IBGE em 2015 a produção de cebola foi de 1.422.117 toneladas em uma 

área de 56.404 hectares, enquanto para 2016 é estimada uma produção de 1.423.082 toneladas 

(aumento de 0,1 %) em uma área de 55.184 hectares (redução de 2,2%). Maior estado 

produtor é Santa Catarina com cerca de 31% do total nacional. 

De acordo com a Epagri (2013a) 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. Na Safra 2015 foi produzido 426,9 mil 

toneladas, 29% do total nacional em uma área de 20.274 hectares. O Alto Vale do Itajaí 
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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). 

 

2.1.5 Taxonomia e botânica 

 

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, algumas 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 –. 

Este gênero vegetal inclui, além da cebola, várias outras espécies de hortaliças de importância 

econômica tais como o alho (A. sativum L.), a cebolinha (A. fistulosum L.), o alho porró [A. 

ampeloprasum L. var. porrum (L), bem como diversas espécies ornamentais (BOITEUX e 

MELO, 2004). 

 

2.1.6 Morfologia e fisiologia 

 

Morfologicamente, 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. 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. De forma geral, as raízes raramente alcançam 25 

cm de profundidade, sendo que lateralmente não superam a 15 cm (KIILL, RESENDE & 

SOUZA, 2007; MINAMI, 1987). 
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É uma espécie diploide (2n=2x=16) conhecida apenas como planta cultivada. 

Existem barreiras de incompatibilidade nos cruzamentos entre a cebola cultivada e as espécies 

selvagens de Allium. O seu germoplasma é constituído de populações locais e de cultivares 

desenvolvidas ao longo dos séculos para adaptação a diferentes latitudes, sistemas de cultivo e 

preferências de consumo através do mundo (MELO, 2007). 

Na fase reprodutiva a planta emite um ou mais escapes florais, ainflorescência 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. 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 (JONES & MANN, 1963; MASCARENHAS, 1980; 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 

exigido pela cultivar, a taxa de bulbificação é intensificada por temperaturas altas (VINNE, 

2006; STEER,1980).   

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 (MELO, 2007). 

Segundo Luengo & 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. 

 

2.2A CULTURA DO ALHO 
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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. É uma planta que se comporta como uma cultura anual, apresentando apenas a etapa 

vegetativa do ciclo biológico (FILGUEIRA, 2003). 

A partir do final da década de 70 houve um grande avanço no desenvolvimento de 

tecnologias para o cultivo do alho no Brasil, quando o governo brasileiro criou o Programa 

Nacional de Produção e Abastecimento do Alho (PLANALHO), permitindo a diversificação, 

expansão de área para plantio, pesquisas, novas cultivares e melhoria da sua qualidade 

(CAMARGO FILHO, MAZZEI & ALVES, 1999). 

 

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). 

 

2.2.2 Importância e aspectos econômicos 

 

O Brasil é um dos principais produtores e importadores de alho da América 

Latina, sendo a Argentina, a Espanha e a China seus principais fornecedores. Importa quase 

exclusivamente alhos roxos, de tamanho médio e graúdo. O alho, por sua característica de 

condimento, é um produto de demanda inelástica em relação à renda. O consumo nacional, ou 

seja, a demanda aparente tem-se situado nos últimos anos numa média de 0,87 

kg/habitante/ano (INSTITUTO CEPA/SC, 2000).  
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Na década de 70 o Brasil começou as pesquisas na cultura do alho, tais pesquisas 

resultaram na seleção de cultivares de interesse comercial, a cultura do alho ganhou 

importância principalmente nos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que 

passaram a se constituir nos principais fornecedores do produto para o mercado brasileiro. A 

partir de meados dos anos 80, houveum significativo incremento da área plantada, dos níveis 

de produtividade e do volume da produção interna. Em consequência, diminuiu a dependência 

externa do produto para o atendimento das necessidades de consumo do país. Hoje a atividade 

está consolidada em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no Paraná, e possibilita o 

abastecimento do mercado interno no primeiro semestre do ano. No segundo semestre, a 

demanda nacional é suprida por alhos do Sudeste e Centro-Oeste do país. Apesar desses 

avanços da cultura, no contexto mundial o Brasil ainda é um dos grandes importadores de 

alho (CEPA/SC, 1996). 

Com a evolução verificada na cultura no país nos últimos anos, reflexo do 

incremento na pesquisa e da adoção de modernas tecnologiasde produção o alho nacional 

conquistou importantes espaços do mercado e passou a competir em condições de igualdade – 

em termos de tipificação de produto – com os importados. (INSTITUTO CEPA/SC, 2000). 

 

2.2.3 Produção 

 

A produção mundial de alho em 2012 foi de 24.836.877 toneladas colhidas em 

uma área de 1.465.772 hectares com produtividade de 16,945 toneladas por hectare. De 

acordo com as mais recentes estatísticas da FAO verifica-se que nos últimos sete anos a 

produção de alho cresceu expressivamente. Nesse contexto, quando comparada a safra de 

2005 a produção da safra de 2012 evoluiu em 63,1%, graças à contribuição dos ganhos de 

produtividade (33,2%) e de expansão da área (33,2%). A produção mundial de alho 

basicamente concentra-se em 12 países que respondem por maior parte da produção (94%) da 

área colhida (88%), Dentre os principais produtores mundiais de alho, destaca-se a China 

respondendo por cerca de, 81% da produção mundial de alho (VILELA, FREITAS &LIMA, 

2015). 

O alho no Brasil é cultivado, principalmente, nos Estados que compõem as 

regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O Rio Grande do Sul é o estado que tem a maior área 

plantada com alho, seguido por Goiás e Santa Catarina. Tradicionalmente, o Rio Grande do 

Sul se destaca com os maiores plantios de alho, no entanto em termos de produção ocupa 
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lugar inferior devido a sua baixa produtividade em relação aos outros estados. (CONAB, 

2013). 

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 é de queda, estimasse uma produção de 

89.483 toneladas em 86.74 hectares.  

O Brasil historicamente é um importador líquido do produto, tendo exportado nos 

últimos anos quantidades que não representam 0,5% das exportações mundiais. (CONAB, 

2013). 

Segundo o IBGE (2015) Santa Catarina se apresenta como o segundo maior 

produtordesta 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. 

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

conta com cerca de 350 produtores, entre médios e pequenos, 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, 

2013b). 

2.2.4 Taxonomia e Botânica 

 

A botânica classifica todos os tipos de alho derivados da espécie Allium sativum, 

Família Alliaceae. Desta espécie, origina-se duas sub-espécies: a Ophioscorodon e a Sativum. 

Uma pesquisa recente mostrou que existem, hoje em dia, oito variedades de alho provindas 

destas duas subespécies. Seis são do tipo Ophioscorodon e dois são do tipo Sativum. Abaixo 

dessas oito variedades, existem outros 17 grupos de sub-variedades de alho. Acredita-se que 

exista mais de 600 sub-variedades de alho no mundo. Isso ocorre porque as características 

individuais do alho são modificadas de acordo com as condições de cultivo, do solo, da 

temperatura, do período de chuvas, da altitude e do tempo de cada lugar (GRASSI, 2010). 

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

(cabeça).O bulbo é arredondado constituído de 5 a 56 bulbilhos. Estes têm a forma ovoide 

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

arroxeada (TRANI, 2009) 

É uma planta que necessita de vernalização dos bulbilhos.Segundo Zing (1983), o 

tratamento a frio pré-plantio em alho antecipa a formação do bulbo, reduz o ciclo e quebra a 

dormência dos bulbilhos. 

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

geral, temperaturas médias de 12,8 a 23,9 ºC 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 (MUELLERet al., 1990). 

Pouco frio na fase inicial, muito frio na fase média, calor e dias longos na fase 

final do ciclo, são consideradas condições ideais (REGINA, 1976). 

 

2.3 PRINCIPAIS DOENÇAS NO CULTIVO DO ALHO E 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). 

Tanto o alho como a cebola são afetadas por várias doenças de etiologia fúngica, 

bacteriana, viral e nematológica. Algumas doenças ocorrem no campo, outras são mais 

importantes em pós-colheita e ainda há aquelas que ocorrem tanto no campo como durante o 

transporte, armazenamento e comercialização. As doenças fúngicas são as de maior número e 

geralmente mais destrutivas. Estas doenças podem provocar desde danos leves até perdas 

muito grandes, dependendo do patógeno envolvido, do nível de resistência da planta, das 

condições ambientais, do tipo de manejo dado à cultura e mesmo da eficácia das medidas de 

controle empregadas (REIS, HENZ e LOPES, 2004). 

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 
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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, et al., 2006). 

Segundo Kimati et al, 2005 as doenças fúngicas que se destacam nessas culturas 

são: 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.), nematoide 

(Ditylenchus dipsaci), podridão bacteriana (Erwinia carotovora) e a podridão branca 

(Sclerotium cepivorum). 

 

2.4 PODRIDÃO BRANCA DO ALHO E CEBOLA 

 

Sclerotium cepivorum Berk. é o agente causal da doença denominada de podridão 

branca que ataca as aliáceas, sendo mais importante na cultura do alho (Allium sativum) e na 

cebola (A. cepa) (BECKER, 2004; WORDELL FILHO et al, 2006). 

O fungo pode atacar em qualquer fase do ciclo da cultura, da emergência até o 

armazenamento, é um fungo de solo é capaz de produzir estruturas de sobrevivência como os 

escleródios que podem permanecer ativas no solo por longos anos. A doença é capaz de 

causar grandes prejuízos em locais infestados pelo patógeno e sob condições ambientais 

favoráveis. (REIS e OLIVEIRA, 2005) 

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). 

Kimati et al., (2005) cita a que a doença é generalizada nas regiões serranas de 

São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, 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 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 
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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). 

 

2.4.1 Etiologia 

 

Sclerotium cepivorum Berk. É um ascomiceto filamentoso pertencente à ordem 

Helotiales e família Sclerotiniaceae descrito na Inglaterra por Berkeley em 1841(KIRK, et al., 

2008). 

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. 

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). 
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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. 

  

2.4.2 Epidemiologia 

 

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

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

patógeno não se dissemina pelo vento e sua transmissão por semente não tem sido, ainda, 

documentada.O fungo é transportado principalmente por água de irrigação, movimento de 

maquinário e implementos agrícolas, animais e mesmo por ação humana (CROWE, 1995). 

Para Entwistle1990, 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.  

Segundo Entwistle1990 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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O processo de germinação dos escleródios é estimulado com a presença de 

exsudatos radiculares das espécies do gênero Allium. Os exsudatos são constituídos por 

substâncias voláteis de sulfóxido de alquil e alquil-cisteína, cuja constituição apresenta 

enxofre orgânico, esses compostos são capazes de estimular a germinação dos esclerócios até 

10cm de distância. (CROWE, 1995). 

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 

2.4.3 Condições ambientais 

 

A germinação dos escleródios e a infecção de S. cepivorum são favorecidas em 

ambientes úmidos e frios (MAUDE 2006).A temperatura ótima para a germinação dos 

escleródios e surgimento da doença é de 10 a 20°C, e em temperaturas superiores a 20°C o 

desenvolvimento da doença diminui (REIS e OLIVEIRA, 2005). 
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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, et al., 2006). Temperatura exerce um efeito sobre a 

germinação do fungo. S. cepivorum, o fungo é mais tolerante em baixas temperaturas do que 

altas temperaturas, a temperatura ótima para seu desenvolvimento é de 13 a 18ºC, portanto a 

doença se limita a partes do mundo que tenham clima ameno no inverno (HARPER, 2001). 

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

irrigação, de modo a permitir condições ótimas para o desenvolvimento das plantas. 

Entretanto, a doença atinge seu auge nessas condições, favorecendo a germinação e infecção 

dos escleródios de S. cepivorum(DOMINGOS, BONTEMPO & LOPES, 2015; HARPER, 

2001). 

 

2.4.4 Sintomas 

 

O primeiro sinal da doença podridão branca pode ocorrer na produção de mudas 

onde ocorre um murchamento e morte das mesmas nos primeiros meses de cultivo, 

assemelhando-se com aum „tombamento'.Ocorre também uma alteração na cor da folha de 

verde saudável para um verde azulado, e apodrecimento das raízes (HARPER, 2001). 

Após a cultura na lavoura plantas de cebola podem ser infectadas em qualquer 

estádio de desenvolvimento.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 

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

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

 

 

 



 

29 
 

Figura 3 - Amarelecimento e morte de folhas baixeiras de cebola, devido a infeção por 

Sclerotium cepivorum. 

 
Fonte: Reis e Oliveira, 2013. 

 
De acordo com Pereira et al (2013) os sintomas da doença em 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. Estes 

possuem formato esférico e coloração preta. 

 

 

Figura 4 - Escleródios no interior de bulbilhos de alho em fase de armazenamento 
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Fonte: Domingos, Bontempo e Lopes, 2013 

 

Figura 5 – Sintomas da doença em cebola e alho 

 
Fonte: Pereira, et al, 2013 
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2.4.5 Controle 

 

Os principais métodos usados para controlar podridão branca são os preventivos e 

cultural, que inclui evitar a contaminação da área e rotação de culturas (HARPER, 2001). 

Para Domingos, Bontempo e Lopes (2015) o mais eficiente método de controle de 

controle é o preventivo que se resume em evitar a introdução de bulbilhos, sementes ou 

mudas contaminadas com S. cepivorum. Mas é necessário uma integração de diferentes 

métodos de controle. 

Após o aparecimento da doença o isolamento da área é fundamental já que a 

podridão branca é a principal doença da cultura do alho e pode inviabilizar o plantio de uma 

região (LUCINI, 2009). Por isso o acompanhamento periódico de áreas cultivadas com 

plantas suscetíveis é importante para localizar possíveis focos da doença, assim como a 

limpeza de maquinários e implementos para evitar a disseminação de escleródios para novas 

áreas (DOMINGOS, BONTEMPO & LOPES, 2015). 

Wordell Filho, Rowe, Gonçalves, et al., (2006) ressalta diversos métodos de 

controle, como o uso de plantas, produtos ou extratos que estimulam a germinação de 

escleródios em pré plantio, partindo do pressuposto que cada escleródios germina uma vez só 

e assim diminuindo a população. A solarização com filme de polietileno mostra uma 

diminuição da sobrevivência dos escleródios, embora seja mais eficiente em regiões de clima 

quente e tenha limitações como custo e sistematização do terreno. Manejo da época de plantio 

para fugir da faixa de temperatura mais favorável para o fungo. Variedades com algum grau 

de tolerância para a doença não se manifestar em larga escala. Controle biológico com 

organismos que apresentam atividade antagonista sobre S. cepivorum. Ou até controle 

químico com o uso de fungicidas no tratamento de solo e mudas. 

  

2.5 SOBREVIVÊNCIA DE FUNGOS 

 

Os fungos fitopatogênicos habitantes do solo causam grandes perdas em culturas 

econômicas. Estes organismos produzem estruturas de resistência na ausência de hospedeiros 

e/ou nas condições climáticas desfavoráveis. Uma vez introduzidos em uma área cultivada, 

estes fungos constituem um problema de difícil controle, pois as suas estruturas sobrevivem 
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no solo por vários anos como clamidósporos, escleródios e microescleródios (BUENO, 

AMBRÓSIO & SOUZA, 2006). 

Uma ou mais estratégias de sobrevivência foram desenvolvidas por cada agente 

fitopatogênico em seu ciclo evolutivo. Estas podem ser estruturas especializadas de 

resistência, atividades saprofíticas, plantas hospedeiras e vetores (AMORIM, 1995). Fungos 

fitopatogênicos habitantes do solo apresentam como a principal forma de sobrevivência, em 

condições desfavoráveis, as estruturas especializadas de resistência. Teliósporos, ascocarpos, 

oósporos, escleródios e clamidósporos são exemplos de estruturas especializadas de 

resistência (AMORIM, 1995).  

Além das estruturas especializadas de resistência, existem casos em que conídios, 

ascósporos, esporângios e rizomorfos aparecem como formas de sobrevivência dos fungos. 

Há grande variabilidade nas formas de sobrevivência dos fungos, assim como no tempo de 

permanência das estruturas no solo, implicando diretamente no controle das doenças 

(AMORIM, 1995). 

 

2.5.1 Escleródios 

 

Escleródios são agregados compactos de hifas somáticas formando massas 

geralmente arredondadas. Os escleródios podem ter tamanhos variados dependo do agente 

fitopatogênico. A longevidade dos escleródios no solo varia dependendo do patógeno e do 

ambiente (AMORIM, 1995) 

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

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

micéliogenicamente ou germinação carpogênica, produzindo um ou mais apotécios. 

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 

anos ou meses (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) 
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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. 

 

2.6 CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ 

 

O Alto vale do Itajaí faz parte da Bacia hidrográfica Vale do Itajaí, essa é uma das 

maiores vertente ao Atlântico de Santa Catarina, o alto vale compreende uma área de 5.000 

Km
2
, distribuídos em 18 municípios, com altitudes variando de 320 a 1300m e cerca de 300 

mil habitantes (COMITÊ DO ITAJAÍ, 2009) 

O clima é considerado quente e temperado. Existe uma pluviosidade significativa 

ao longo do ano no Alto Vale do Itajaí. Segundo a Köppen o clima é classificado como Cfa. E 

o alto vale tem uma temperatura média de 19.3 °C. A pluviosidade média anual é 1529 mm.O 

mês de julho é o mais seco com média de 87 mm e o janeiro é o com mais chuvoso com 

média de 175 mm e também o mais quente com temperatura média de 23.7º C, o mais frio é 

junho com media de 14,9 ºC. Existe possibilidade de geadas no inverno, temperaturas 

negativas e raramente possibilidade de nevar (CLIMATE – DATA, 2013). 

 

Figura 6 – Características climáticas da cidade de Rio do Sul no Alto Vale do Itajaí - SC 

 

Fonte: Climate - Data 
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3. OBJETIVO 

 

3.1OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a sobrevivência e viabilidade de sobrevivência de escleródios de S. 

cepivorum em condição de pousio. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Avaliar a sobrevivência e viabilidade de escleródios de S. cepivorum na superfície 

do solo. 

 Avaliar a sobrevivência e viabilidade de escleródios de S. cepivorumenterrados a 

10 cm da superfície do solo. 

 Indicar o tempo de sobrevivência e viabilidade dos escleródios de S. cepivorum na 

condições edafoclimáticas do Alto Vale do Itajaí. 

 Entender a biologia de sobrevivência de escleródios de S. cepivorum. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no Instituto Federal Catarinense - IFC/Campus Rio 

do Sul, no município de Rio do Sul – SC, (Latitude: 27º11‟07‟‟ S e Longitude: 49º39‟39‟‟ W, 

altitude 655 metros) durante o período de doze meses (setembro de 2015 a agosto de 2016), 

coincidindo com o período de desenvolvimento, entre safra e implantação da cultura da 

cebola na Região do Alto Vale do Itajaí/SC.A temperatura média do ar foi de 18,8; 16,1; 18,4; 

20,4; 21,8 e 21,2ºC e a precipitação de 301; 418; 270; 84; 140 e 189 mm respectivamente 

durante os meses de setembro de 2015 a fevereiro de 2016. 

O isolado de S. cepivorum utilizado no experimento foi obtido da coleção da 

Epagri – Estação Experimental de Caçador o qual estava cultivado em placa de Petri com 

meio BDA (Batata-dextrose-ágar) já apresentando os escleródios. Esses foram multiplicados, 

primeiramente fazendo uma assepsia desses com álcool 70% por 1 minuto, hipoclorito de 

sódio 1,25% por 1 minuto e água estéril para remoção dos agentes assépticos. Após isso 

colocou-se um escleródio por placa de Petri contendo meio de cultura BDA e incubou-se a 20 

ºC em câmara de crescimento no escuro por quatorze dias. Após a multiplicação, foi realizado 

o teste de avaliação de sobrevivência, onde 100 escleródios foram colocados dentro de 

saquinhos (10x4cm) confeccionados de tecido voal amarrados na extremidade com arame 

metálico encampado para não haver perdas de escleródios.  

 

Figura 7 – Escleródios de S. cepivorum multiplicados em meio de cultura na BOD a 20ºC 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2015 
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Os saquinhos com os escleródios foram depositados a campo protegidos lateralmente 

em uma armação de madeira de 1 m
2 

com 0,2 m de profundidade contendo solo, onde 12 

recipientes foram depositados na superfície e 12 enterrados a 10 centímetros de profundidade 

no solo. O solo utilizado foi um Cambissolo Háplico, com os seguintes atributos químicos: 

pH em água de 6,0; matéria orgânica de 2,8%; teores de Ca
+2

, Mg
+2

, Al
+3

e CTC de 4,2; 1,8; 

0,0 e 9,54 cmolc.dm
-3

, respectivamente; saturação por bases de 66,49%, teor de argila de 30 

%e teores de P e K de 14 e 134 mg.dm
-3

 respectivamente.  

 

Figura 8 - Armação de madeira contendo os saquinhos com Escleródios de S. cepivorum, 

depositados na superfície e a 10 cm de profundidade. 

 
Fonte: Elaboração do Autor, 2015 

 

Mensalmente foi realizado o teste de sobrevivência dos escleródios, onde foi 

coletado um saquinho em cada posição no solo. Os saquinhos foram lavados em água corrente 

para remoção do solo aderido e em seguida foram abertos em bancada fazendo a avaliação a 

rigidez do escleródio através da pressão com auxílio de agulha histológica, caso não se 

desintegrasse era considerado intacto. Os escleródios intactos foram levados para câmara de 
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fluxo laminar e submetidos à assepsia em álcool por 1 minuto e hipoclorito de sódio 1,25% 

por 3 minutos e água estéril para limpeza e foram depositados em placas de Petri contendo 

BDA conforme metodologia utilizada por Rezende &Zambolim. (1986) Após as placas foram 

colocadas em câmara de crescimento a 20
º
C. A viabilidade foi avaliada pela contagem da 

germinação de escleródios diariamente até o sétimo dia de incubação. Os percentuais de 

escleródios intactos e viáveis da superfície e enterrados durante os meses que foram 

encontrados no saquinho foram ajustados a uma equação polinomial devido ao maior 

percentual do coeficiente de determinação (R
2
). 

 

Figura 9 – Avaliação de viabilidade de Escleródios de S. cepivorumapós 7 dias em meio de 

cultura BDA a 20ºC. 

 

Fonte: Elaboração dos autor, 2015 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o período de avaliação constatou-se um decréscimo da viabilidade de 

sobrevivência dos escleródios, tanto os escleródios da superfície como os enterrados a 10 cm 

de profundidade respectivamente como verificamos nos Gráficos1 e 2. 

Gráfico 1 - Número de escleródios de S. cepivorum intactos e viáveiscoletados da superfície 

do solo. IFC/Campus Rio do Sul, 2015/2016 

 

Fonte: Elaboração dos autores, 2016 

Os escleródios da superfície tiveram um comportamento com decréscimo brusco 

no número de escleródios viáveis com a equação: y=0,5x
2
-9,5x+24; R²=1, sendo que no 

segundo mês foi onde teve a maior redução da viabilidade dos escleródios, sendo acima de 

50% e a partir do terceiro mês eles perderam sua viabilidade (Gráfico 1). A relação entre 

escleródios intactos e viáveis foi alta e após um mês na superfície do solo, 83% dos 

escleródios já perderam a viabilidade e no segundo mês a relação foi de 86% entre os 

escleródios viáveis e intactos. Os escleródios intactos coletados foi representado pela 

equação: y=5,178x
2
-54,32x+134,1 (R²=0,925) e verificou-se que do terceiro ao quinto mês 

nenhum escleródio foi coletado, e no sexto mês, três escleródios permaneceram intactos, 

porém inviáveis (Gráfico1). Após o sexto mês nenhum escleródio foi considerado intacto, 

sendo que os mesmos começaram a se degradar e nos últimos quatro meses não se observou 

escleródios no recipiente. 
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Gráfico 2 - Número de escleródios de S. cepivorum intactos e viáveiscoletados a 10cm de 

profundidade. IFC/Campus Rio do Sul, 2015/2016 

 

Fonte: Elaboração dos autores, 2016 

A viabilidade dos escleródios enterrados (y=2,214x
2
-24,21x+64;  

R²=0,881) a 10 cm de profundidade se estendeu até o sexto mês (Gráfico 2), no entanto, dois 

meses após o início do experimento foram registrados os maiores valores de escleródios 

viáveis em relação aos intactos com 97,14%. A partir do segundo mês, os valores de 

escleródios viáveis pouco oscilaram (Gráfico 2), embora o número de escleródios intactos se 

mostrasse em decréscimo até o sexto mês representado pela equação y=1,178x
2
- 

20,82x+92,28 (R²=0,963). Após o sexto mês, apesar de haver poucos escleródios no saquinho, 

mas no momento que se fazia o teste da pressão com auxílio de agulha histológica ele 

desintegrava. 
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Tabela 1 – Porcentagem de sobrevivência de escleródios intactos e viáveis de Sclerotium 

cepivorumna superfície e enterrados no solo. IFC, Campus Rio do Sul, SC, 2015/2016.  

  Superfície Enterrados a 10 cm 

Mês/Ano Intactos Viáveis Intactos Viáveis  

09/15 87 15 73 41 

10/15 53 7 59 32 

11/15 0 0 35 1 

12/15 0 0 23 1 

01/16 0 0 23 4 

02/16 3 0 15 1 

03/16 0 0 0 0 

04/16 0 0 0 0 

05/16 0 0 0 0 

06/16 0 0 0 0 

07/16 0 0 0 0 

08/16 0 0 0 0 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Comparando os escleródios da superfície e enterrados, somente no primeiro mês 

houve mais escleródios intactos na superfície do que enterrados, e no restante dos meses os 

enterrados superaram os da superfície. Em relação aos viáveis em todos os meses os 

escleródios enterrados superaram os da superfície. A maior queda de escleródios (intactos e 

viáveis) da superfície quanto enterrados, aconteceu nos meses de maior calor na região 

(novembro, dezembro e janeiro). Os escleródios perderam toda viabilidade após 3 meses, 

enquanto os enterrados estiveram viáveis até o sexto mês(Tabela 1). 

S. cepivorum não possui esporos funcionais conhecidos e as únicas estruturas para 

reprodução são os escleródios, que segundo Massola Junior et al. (2005) pode persistir no 

solo por mais de 8 anos. No entanto, Haper (2001) verificou que os escleródios de S. 

cepivorum são deteriorados rapidamente no solo e que sua viabilidade foi reduzida de 100% 

para 34% no primeiro mês e de 52% após dois meses no solo e que em seis meses, 89% dos 

escleródios perderam sua viabilidade em experimento conduzido na Nova Zelândia. Resultado 

esse semelhante ao encontrado nesse trabalho, em que a partir aos seis mais de 90% dos 

escleródios perderam toda sua viabilidade (Gráfico 1). Os escleródios enterrados mostraram 

maior tempo de sobrevivência no solo em relação aos da superfície, possivelmente devido à 

estabilidade das condições ambientais, já que na superfície do solo estão sujeitos a ciclos de 
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secagem e molhamento e são afetados pela degradação da radiação solar, temperatura e/ou 

falta de umidade, desta forma germinaram antes do que os enterrados (Ferraz, et al, 1999).  

Outro trabalho envolvendo patógeno que forma escleródio foi realizado por 

Marcuzzo & Schuller (2014) avaliando a sobrevivência de escleródios de Sclerotium rolfsii 

verificaram que os escleródios enterrados tiveram 15 meses de viabilidade enquanto que os 

localizados na superfície do solo apenas 9 meses. Comportamento semelhante a esse trabalho, 

já que os escleródios enterrados permanecem úmidos, fazendo que tenham uma dormência 

maior e menor germinação, enquanto que os da superfície estão sujeitos a ciclos de secagem e 

molhamento e desta forma germinam antes dos enterrados. 

 Recentemente Brustolin et al. (2016) avaliando a longevidade de escleródios de 

Sclerotinia sclerotiorum, verificaram que estes perderam sua viabilidade após 12 meses na 

superfície e de 36 meses quando enterrados no solo. Já Reis e Tomazini (2005) nas condições 

de Passo Fundo, RS, avaliando a sobrevivência de escleródios de Sclerotiniasclerotiorum e 

verificaram que houve viabilidade por 22 meses a mais estando enterrados do que na 

superfície do solo. O maior período de sobrevivência dessa espécie no solo pode ser explicado 

pelo tamanho dos escleródios de S. sclerotiorum em proporção aos de S. cepivorum. 

Baseado neste trabalho, as práticas para o manejo da doença como pousio da área 

infestada ou o plantio de culturas que não são do gênero Allium por um período mínimo de 

seis meses poderá diminuir a sobrevivência dos escleródios como fonte de inoculo em mais de 

95%.Antes desse período pode-se realizar o preparo do solo para que os escleródios 

enterrados venham para a superfície e assim perdendo mais rápido sua viabilidade. Podemos 

ressaltar que o fungo pode sobreviver no solo em outra forma, que ainda não foi 

conhecida/descrita. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Mediante aos resultados obtidos constatou-se um decréscimo da sobrevivência e 

viabilidade dos escleródios de S. cepivorum, tanto na superfície como os enterrados, os 

escleródios enterrados sobreviveram um maior tempo do que os da superfície.Onde os 

escleródios enterrados a 10 cm permaneceram viáveis por seis meses enquanto que os da 

superfície não passaram de três meses. 
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