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RESUMO 

 

O Alho (Alliun Sativum L.) é uma cultura com um interesse econômico significativo na 
região de Santa Catarina e vem aumentando significativamente já que além de ser 
usado como condimento ele também possui diversas qualidades terapêuticas.  Para 
atender a grande demanda de mercado os agricultores da região de Curitibanos-SC, 
estão investindo em cultivares de alhos nobres com o objetivo de melhorar a qualidade 
do produto final. E teve como principal objetivo avaliar uma seleção de alho da cultivar 
Ito, que mesmo maturando antes dos demais no ano anterior, apresentou qualidade 
desejável na colheita e durante o período de armazenamento.  O experimento foi 
realizado durante a safra 2018/2019, visando avaliar se o material selecionado 
realmente apresentava precocidade ou se ele sofreu interferência do ambiente. Para 
a realização desse experimento foram selecionadas sementes as quais passaram 
pela vernalização, (geralmente as sementes são separadas por tamanho), e após um 
período de 30 dias foram destinadas ao plantio manual. A cultivar da qual estamos 
falando que apresentou características precoces difere das encontradas na literatura, 
já que para uma cultivar ser considerada precoce ela deve apresentar grandes 
números de bulbilhos, coloração externa branca ou arroxeada, com aproximadamente 
20 a 30 bulbilhos, nesse caso o alho apresenta cor branca porem quantidade reduzida 
de bulbilhos. A expectativa é que com o resultado desse trabalho o mercado tenha um 
alho com boas características fisiológicas, contribuindo para melhoria da cultura e 
trazendo melhores resultados no período de pós colheita. Infelizmente o ano de 
realização do trabalho foi um ano com excesso de chuvas, o que influenciou 
diretamente sobre os resultados esperados. 

 
Palavras chave:  Alliun Sativum L., Santa Catarina, vernalização, bulbilhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Garlic (Alliun Sativum L.) is a crop with a significant economic interest in the region of 
Santa Catarina and has been increasing significantly since in addition to being used 
as a condiment it also has several therapeutic qualities. To meet the great market 
demand, farmers in the region of Curitibanos-SC are investing in noble garlic cultivars 
with the objective of improving the quality of the final product. The main objective of 
this study was to evaluate a selection of garlic from the Ito cultivar, which, even though 
it had matured before the others in the previous year, showed a desirable quality in the 
harvest and during the storage period. The experiment was carried out during the 
2018/2019 harvest, in order to evaluate if the selected material was really precocious 
or if it was disturbed by the environment. In order to carry out this experiment, seeds 
were selected which passed through the vernalization, (usually the seeds are 
separated by size), and after a period of 30 days were destined to manual planting. 
The cultivar we are talking about that presented early characteristics differs from those 
found in the literature, since for a cultivar to be considered precocious it should present 
large numbers of bulbils, external white or purplish coloration, with approximately 20 
to 30 bulbils, in this case the garlic presents white color but reduced number of bulbils. 
The expectation is that with the result of this work the market has a garlic with good 
physiological characteristics, contributing to the improvement of the crop and bringing 
better results in the post-harvest period. Unfortunately, the year of work was a year 
with excessive rainfall, which directly influenced the expected results. 
 
 
Key words: Alliun Sativum L., Santa Catarina, vernalization, bulbils. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O alho (Allium sativum L.) é uma das espécies cultivadas mais antigas. Devido 

a suas acentuadas características de sabor e aroma, é muito utilizado como 

condimento na cozinha brasileira, e praticamente em quase todos os países, é 

classificado como um alimento energético (PENONI, 1993), além de apresentar 

diversas propriedades medicinais (SOUZA, 2009 p. 13). 

A área plantada com alho no país em 2017 está estimada em 11,156 mil ha, 

uma redução de - 2,2% na comparação com a área plantada no ano de 2016, que foi 

de 11,405 mil há (IBGE, 2017).  

No ano de 2017, o consumo nacional de alhos frescos ou refrigerados exceto 

para semeadura situou-se em 292,1 mil t, sendo que 54,5% desse montante foram 

oriundos de importações: China (46,5%); Argentina (39,0%); Espanha (11,6%); outros 

oito países complementaram as quantidades (2,9% do total) importadas no ano. 

Houve uma redução de - 4,3% no consumo doméstico de alho na comparação com o 

ano de 2016 (CONAB, 2017).  

Segundo dados da CONAB, no início de 2018 as importações foram lideradas 

pela Argentina, onde representou 55,0% do valor importado no mês de maio (US$ 

10,0 milhões) e 44,1% da quantidade (7,3 mil t). 

  Segundo o Centro de Socioeconômica e planejamento agrícola- CEPA, a 

distribuição da produção brasileira está em 06 estados principais produtores, Bahia, 

Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal, 

Espírito Santo, esses estados que concentram mais de 90% da produção nacional. A 

produção brasileira de alho teve um crescimento de 11.97% no comparativo da safra 

de 2015 e 2016. No estado de Santa Catarina destacam-se as cidades de Curitibanos 

e Frei Rogerio com aproximadamente 60% da área plantada do estado (CEPA, 2017). 

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE, mostram que 

em Santa Catarina, a safra 2016/17 se desenvolveu em condições climáticas muito 

favoráveis. Associado ao nível tecnológico das lavouras no Estado, esse cenário 

propício contribuiu para obter-se uma safra extraordinária tanto em produtividade 

quanto na qualidade dos bulbos (IBGE, 2018). 

A cultura do alho que se originou no sul da Ásia chegou ao Brasil, segundo a 

Associação Nacional dos Produtores de Alho - ANAPA, em meados da década de 70, 
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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. O cultivo se moderniza a cada safra e os 

produtores estão sempre em busca de minimizar o custo da produção, sem deixar de 

investir em qualidade (ANAPA, 2004).  

Segundo Vieira et al. (2004), grande maioria das cultivares de alho existentes 

no Brasil são originadas por meio de seleção e diferenciam-se quanto às exigências 

em fotoperíodo e temperatura, ciclo, características morfológicas, resistência a pragas 

e doenças, produtividade e por fatores ambientais.  

Atualmente, no Estado de Santa Catarina, estão sendo recomendadas as 

seguintes cultivares de alho, as quais foram obtidas através de seleção em Bancos 

de Germoplasma: Cará, Gigante, Contestado, Caçador, Jonas, Roxo Caxiense, 

Chonan e Quitéria (MUELLER apud VIEIRA, 2004 p. 13). 

A parte utilizável é o bulbo composto por bulbilhos, os quais constituem uma 

estrutura rica em amido e substâncias aromáticas, de valor condimentar e nutricional. 

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

brotação (FILGUEIRA, 2000, p. 253). 

 

 

1.1. PROBLEMA  
 

O mercado de alho sofre constantemente com a grande demanda de importação 

todos os anos, isso acontece na época em que Santa Catarina está com o alho pronto 

para venda, isso ocasiona em baixo custo do produto. Por isso uma cultivar precoce 

com características de um alho nobre seria uma ótima opção para os produtores da 

região.   
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1.2.  JUSTIFICATIVA 

 

   

A princípio esse alho é diferente dos demais, já que a maioria dos estudos 

mostram que os alhos precoces tem ciclo de quatro meses, coloração externa branca 

ou arroxeada, menor conservação pós colheita e menor valor comercial, o que é o 

diferencial desse alho cultivado na propriedade, ele apresentou tamanho desejável, 

coloração arroxeada, boa conservação na pós colheita e valor comercial igual a um 

alho Ito. 

 

 

1.3. OBJETIVO 

  
 

1.3.1. Objetivo Geral  
 

Avaliar a produtividade e a fenologia de uma seleção de alho da cultivar Ito no 

interior do município de Lebon Régis, SC. 

  

 

1.3.2. Objetivos Específicos  
 

I. Comparar a produção de bulbos que apresentaram diferenças de ciclo com 

outros alhos da cultivar Ito que apresentaram ciclo normal de aproximadamente 130 

a 180 dias. 

 II. Avaliar os estádios de desenvolvimento dessa seleção alho.  

 III. Trazer para o mercado um alho com boas características que possa ser 

vendido antes que os demais alhos oferecidos na região. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  
 

Segundo Vieira et al. (2004), o alho é uma espécie diploide, assexuada, da 

família Aliaceae. As plantas são herbáceas e atingem 0,40 a 0,90 m de altura, ou até 

mais dependendo da cultivar. Possui folhas lanceoladas, com o limbo medindo de 0,20 

a 0,30 m de comprimento. O pseudocaule é formado pelas bainhas das folhas, as 

quais se implantam em um caule pequeno e achatado. Sob condições climáticas 

favoráveis as gemas do caule desenvolvem-se formando cada uma um bulbilho, que 

em seu conjunto formam o bulbo. O bulbo é arredondado, levemente periforme, sendo 

constituído por 5 a 20 bulbilhos, dependendo da cultivar. Os bulbilhos estão ligados 

ao caule pela base, estando recobertos por várias folhas, que em seu conjunto 

constituem a capa (túnica). As raízes formam um sistema radicular do tipo fasciculado, 

atingindo profundidades entre 40 e 82 cm. 

Estudos divulgados por Vieira et al., (2004) revelam que o alho é uma planta 

típica apomítica obrigatória, já que o melhoramento que é comumente realizado 

através de cruzamentos que aumentam a viabilidade genética nesse caso é 

impossível por conta da variabilidade genética e a natureza reprodutiva do alho. A 

propagação é feita assexuadamente por bulbilhos que são retirados na base da 

planta, ou por bulbilhos aéreos das inflorescências.  

A maioria das cultivares de alho existentes no Brasil são originadas por meio 

de seleção e diferenciam-se quanto às exigências em fotoperíodo e temperatura, ciclo, 

características morfológicas, resistência a pragas e doenças, e produtividade. No 

entanto, tais características também podem ser afetadas por fatores ambientais 

(VIEIRA, 2004). 

A definição correta das cultivares de alho no Brasil é dificultada pelas diferentes 

denominações regionais; segundo Menezes Sobrinho et al. (1986), existiam apenas 

12 cultivares distintas ou clones, em produção comercial no Sudeste e sul do Brasil, 

na década de 1980.  

Segundo Mota, et al. (2004), o alho pode ser classificado em dois grupos: Alho 

Nobre e alho seminobre. Alhos nobres possuem cabeças redondas, com bulbos 

uniformes e grandes, consequentemente por conta do seu tamanho são poucos 

bulbilhos, os bulbos são envoltos por uma túnica branca e uma película de cor rósea 

ou roxa, apresentam suscetibilidade ao pseudoperfilhamento. Alhos do grupo 



16 

 

seminobre possuem bulbos normalmente ovalados, túnica branca, com película 

branca levemente arroxeada. 

O alho é uma cultura que pode também ter seu desenvolvimento influenciado 

por vários elementos climáticos, como variações sazonais do fotoperíodo, temperatura 

do ar e precipitação pluviométrica (GONÇALVES, 2006). 

Segundo Bellido et al. (2016), o alho pode ser dividido em 7 principais fases de 

desenvolvimento. A primeira é a brotação, que vai do fim da dormência do bulbilho até 

a saída das primeiras folhas a superfície. Para que a planta se desenvolva, é 

necessário que o bulbilho passe por um processo de dormência, onde as espécies 

retardam a germinação das suas sementes, até que as condições sejam favoráveis 

para seu desenvolvimento. Após fundamental que ocorra a superação desta 

dormência através de algum estímulo (AZEREDO apud ROSA, 2015). Para o alho 

este estímulo é o frio, realizado naturalmente ou através da vernalização (BIESDORF, 

et al., 2015). 

Logo após virá a segunda fase que é onde ocorre a brotação desses bulbilhos 

(fase de desenvolvimento foliar). A terceira fase é caracterizada pela fase da formação 

dos brotos laterais ou primeira fase do bulbo, que dá início a diferenciação do bulbo 

do alho. A quarta é a fase de desenvolvimento do bulbo até a colheita, a quinta fase é 

aonde ocorre a fase de desenvolvimento 3 e parte da fase 2 é a emissão da 

inflorescência, ou haste floral, a sexta fase é a emissão da inflorescência do alho até 

a maturação da semente, que são estéreis em condições normais de cultivo, a sétima 

e última fase é a senescência e início da dormência da planta, onde os bulbilhos 

entram em um profundo período de dormência. E só atingem um o desenvolvimento 

total do bulbo após um período de secagem, ou cura. (BELLIDO et al., 2016). 

Segundo Filgueira et al. (2000), a bulbificação do alho é influenciada pelo frio 

ao qual as gemas vegetativas dormentes dos bulbilhos, bem como plantas, foram 

expostas. Plantas na fase vegetativa devem ser submetidas a temperaturas amenas, 

durante a bubificação e o posterior desenvolvimento dos bulbos, as temperaturas 

devem ser mais baixas, naturalmente, fotoperíodo e temperatura adequados 

interagem, já na fase de amadurecimento o clima quente é mais favorável. 

O autor Kamenestsky et al. (2004), relatou em seus estudos que o alho é estéril, 

e que a sua reprodução é realizada assexuadamente, através de bulbilhos. Os 

bulbilhos ou folhas de reserva armazenam os nutrientes para que a planta inicie a 

emergência a partir do seu plantio. A principal causa da esterilização foi a avançada 
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busca por bulbos grandes, que fez com que plantas com inflorescências em forma de 

flor fossem eliminadas ao longo do tempo (BLOCK, 2010). 

  A necessidade de água da cultura durante seu ciclo de desenvolvimento varia 

entre 400 e 850 mm. Nos estádios iniciais a falta de água pode desidratar os bulbilhos, 

enquanto o excesso pode levar ao apodrecimento. Nos estádios vegetativos a cultura 

torna-se mais sensível ao déficit hídrico, em função de seu crescimento aéreo. Nos 

estádios reprodutivos, o excesso de água pode prejudicar o desenvolvimento dos 

bulbos e a conservação pós-colheita. (MAROUELLI e LUCINI, 2013 p. 46). 

Segundo Rosa et al. (2015), o período considerado crítico para as plantas de 

alho é a diferenciação dos bulbilhos, pois nesse momento define-se um dos 

componentes do rendimento, o número de bulbilhos. 

Estudos revelados por Peixoto et al. (2004), descrevem que a diferenciação diz 

respeito a todas as diferenças qualitativas entre células: especialização de células e 

tecidos para funções particulares durante o desenvolvimento. Os tecidos diferenciam-

se em sistemas vasculares (floema e xilema), de reservas, preenchimento e síntese 

(parênquimas), entre outros. 

A cultura do alho é bastante sensível a falta de água, porém o excesso é tão 

prejudicial quanto à falta. Enquanto a falta de água pode causar reduções drásticas 

de produtividade, o excesso favorece o aparecimento de doenças, estimula o 

pseudoperfilhamento e reduz a conservação dos bulbos no armazenamento (Souza, 

2009)  

Segundo Macêdo et al. (2006), o superbrotamento é um dos principais fatores 

responsáveis pela redução da produtividade, podendo servir como indicativo da baixa 

adaptabilidade de uma cultivar a uma região. Vários fatores podem estar relacionados 

ao superbrotamento, tais como fotoperíodo, temperatura, cultivar, adubação 

nitrogenada e irrigação. O superbrotamento por excesso de chuva ou umidade vem 

sendo um dos principais problemas enfrentados pelos produtores na região. 

Perante a adubação um dos fatores que induzem a superbrotação e 

pseudoperfilhamento é o excesso de N já que a cultura do alho é extremamente 

sensível ao extremo fornecimento desse nutriente (FILGUEIRA apud PAVIANI, 2018, 

pg. 19).  O excesso deste nutriente pode acarretar à indução do pseudoperfilhamento 

ou superbrotação que é um processo de intumescimento na região entre o 

pseudocaule e o disco basal, pelo acúmulo de reservas na base das bainhas foliares, 

resultando na formação de um pseudobulbo (VIEIRA apud PAVIANI, 2018, pag.19). 
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2.1. CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO 

 

Esse trabalho foi realizado em uma propriedade localizada no interior da cidade 

de Lebon Régis- SC, composta por 172 hectares, sendo que 50 ha são compostos 

por área agricultável, 90 ha são destinados a silvicultura e o restante é destinado a 

reserva legal.  

Possui casa destinada a moradia de caseiro, um barracão para máquinas, um 

barracão para maquinários e um barracão para alho, outro barracão para 

armazenamento de cebola. A propriedade ainda conta com uma estufa destinada a 

produção de mudas de tabaco.  

Possui uma estrutura completa de irrigação por aspersão com motor elétrico 

trifásico, 6 açudes.  

A propriedade produz alho, cebola, milho, soja e está iniciando as atividades 

com tabaco.  

O estágio iniciou no dia 10 de setembro e teve seu término em 23 de novembro 

de 2018. 

A supervisão de estágio foi realizada pelo dono da propriedade Francisco 

Moraes Perego, pelo engenheiro agrônomo responsável Andre Barpp e pelo professor 

e orientador Anderson Fernando Wamser 

.  

2.1.1.  Atividades Desenvolvidas no Estágio Supervisionado 

 

Durante o período do estágio foram desenvolvidas as seguintes atividades:  

1.Desenvolvimento do experimento na cultura do alho; 

2.Auxílio nas atividades na cultura da cebola: 

   Durante a realização do estágio participei do plantio da cebola, observei a 

instalação do sistema de irrigação por aspersão, acompanhei o desenvolvimento da 

cultura até a data do término do estágio.  

 

3.Acompanhamento da implantação da cultura do tabaco na propriedade: 

 No período em que realizei o estagio na propriedade participei de todo o 

processo de implantação da cultura do tabaco, desde a construção da estufa para a 
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produção de mudas até o processo de plantio e acompanhamento do 

desenvolvimento até a data de término do estágio. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 O estudo foi desenvolvido numa propriedade rural, localizada no interior de 

município de Lebon Régis- SC, Rod. SC 355, Km 3 na localidade Linha da Barra, nos 

meses de abril a novembro, na safra de 2018. 

    Na safra de 2017 foram observadas plantas que tiveram sua maturação 

antecipadamente comparando com o restante das plantas na mesma área de cultivo. 

Sendo assim, foram selecionadas para observar se as mesmas, teriam sua maturação 

antecipadamente das demais plantas separadas para o uso de sementes no próximo 

ano (figura 1).   

 

Figura 1- Plantas selecionadas. 

 
Fonte: (Müller, E.A., 2018). 
 

Depois de avaliar o material colhido no ano de 2017, foram separados alguns 

bulbilhos de tamanho 4 (figura 2), essa classificação por tamanho é realizada por meio 

de 4 peneiras construídas com arame (figura 3) (os tamanhos podem variar pelas 

peneiras de tamanho 1 ao tamanho 4), depois desse procedimento, no dia 16 de abril 

foram destinados a vernalizarão aonde permaneceram por 30 dias em uma 

temperatura de 3 a 5ºC. 
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Figura 2- Classificação de sementes 

 
Fonte: (Müller, E.A., 2018). 

 

Figura 3- Peneiras usadas para a classificação de bulbilhos 

 
Fonte: (Lopes. B.S. 2009) 
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Os bulbilhos passaram por um processo de imersão em uma solução com 

abamectina (acaricida) com uma dose de 200 ml/100 L/ água e um fungicida por 4 

horas no dia do plantio (figura 3). 

 

Figura 4- Sementes imersas em acaricida e fungicida, em seguida retirada do 
excesso dos mesmos. 

 
Fonte: (Müller, E.A., 2018). 
 

 Enquanto as sementes passaram pelo processo de vernalização, ocorreu a 

preparação do solo, foi realizado o processo de aração e subsolado para então 

receber a adubação.  

 A adubação de plantio foi feita a lanço em área, total utilizando 900 kg/ha do 

adubo formulado 3-30-15 (NPK). 

 O plantio ocorreu em 22 de maio de 2018, e foi realizado em canteiros, com 

três linhas de plantio, foram utilizados sistema de fileiras duplas, com espaçamento 

de 30 cm e 10 cm entre plantas (figura 4).  
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Figura 5- Plantio de alho. 

 
Fonte: (Müller, E.A., 2018). 
 

Os bulbilhos selecionados foram plantados na parte central de um canteiro, 

com 31 m de comprimento e de 1,70 de largura, para ter uma menor influencia de 

outros meios e localizado na parte central da lavoura (figura 5). 

 

Figura 6- Sementes distribuídas no meio do canteiro na parte central da lavoura. 

  
 Fonte: (Müller, E.A., 2018). 
 

O método de irrigação (figura 6), utilizado nessa propriedade é por aspersão. 

Porém, devido ao alto volume de chuvas foram realizadas irrigações apenas no inicio 

do ciclo da cultura. 
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Figura 7- Irrigação por aspersão. 

 
Fonte: (Müller, E.A., 2018).  

Primeira cobertura nitrogenada ocorreu no dia 24 de junho de 2018, e foram 

aplicados 50 kg por hectare de N (ureia 46%) (figura 7).  

 

Figura 8 - Primeira cobertura nitrogenada. 

 
Fonte: (Müller, E.A., 2018). 
 

Observou o início da diferenciação (figura 8) dia 05 de setembro de 2018, ambas 

as sementes plantadas diferenciaram no mesmo dia. Nesse período ocorreu excesso 

de chuva, o que influenciou sobre a diferenciação de forma negativa, favorecendo a 

superbrotação dos bulbilhos.  
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Figura 9- Diferenciação. 

Fonte: (Paviani, A. C., 2018)  

 

Segundo dados do INMET (gráfico 1), no período de diferenciação no mês de 

setembro choveu aproximadamente 175 mm, o que influenciou fortemente na 

formação dos bulbilhos. Consequentemente teve fortes influencias nos resultados 

desse trabalho. 

 

Gráfico 1- Ilustração de chuvas durante o período do ciclo da cultura do alho.

 

Fonte: (www.inmet.gov.br, 2018). 
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A colheita iniciou no dia 05 de novembro de 2018, e o material colhido foi 

destinado ao processo de cura, aonde permanecerá por aproximadamente 60 dias 

para que termine de receber os nutrientes presentes na folha, esse processo de da 

por completo quando as folhas estiverem completamente secas, por conta disso não 

foi possível relatar dados de produtividade na realização desse trabalho.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a realização desse trabalho havia uma expectativa de que os bulbilhos 

que foram destinados a um plantio separadamente viessem a maturar antes do 

período de maturação das demais plantas.  

Infelizmente por conta de diversos fatores climáticos, tais como a chuva em 

excesso causaram mudanças no fenótipo das plantas, ocasionando resultados 

indesejáveis no que se diz respeito a precocidade da cultivar. 

Diversas anormalidades são causadas por fatores genético-fisiológicos podem 

ocorrer em plantas de alho ocasionando prejuízos a qualidade comercial dos bulbos. 

Dentre essas destaca-se o superbrotamento, também conhecido como crescimento 

secundário, brotos axilares, brotos laterais, proliferação, perfilhamento, 

pseudobulbificação e pseudoperfilhamento (Souza, 2009, pg. 41). 

Em virtude de ter sido um ano atípico na região, podemos levar em consideração 

que o período em que esse alho permaneceu na vernalização foi mais do que 

precisava para se desenvolver, já que esse processo que estimula a germinação 

(comparativo na figura 9) , e em um ano com fatores climáticos desfavoráveis 

favoreceram a superbrotação do mesmo.  

 

Figura 10- Alho com bulbificação desejável X alho com excesso de bulbificação. 

 
Fonte: (Müller, E.A., 2018). 
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Segundo Feltrim et al. (2018), na safra deste ano, mais uma vez o clima 

desfavorável provocou redução na qualidade e produtividade do alho. Variações 

climáticas na época de diferenciação prejudicaram a formação de bulbos comerciais, 

resultando em um distúrbio fisiológico denominado superbrotamento. 

Segundo dados da Epagri Ciran, no dia 14 de setembro ocorreu uma temperatura 

mínima de 4,9ºC, isso também contribuiu para o crescimento secundário de brotos 

laterais, já que a temperatura do ar e do solo estão diretamente ligadas a ocorrência 

do mesmo.   

Estima-se que 30 a 40% das plantas perfilharam, esses alhos são classificados 

como alho indústria, tendo menor valor para o produtor dificultando a permanência da 

cultura na propriedade. 

Um alho desejável pelo mercado é um alho com a bulbificação uniforme envoltos 

por uma túnica ou folha protetora, com firmeza e com características que possam o 

classificar como sadio ( figura 10), não devem apresentar nenhum fungo, ou outros 

agentes de doença, bulbo brotado ou com emissão de folha, bulbo mofado, sem a 

película protetora ou com a película protetora rompida e com pseudoperfilhamento 

(SOUZA 2009, pg. 172),  (figura 11), caso apresente essas  características descritas 

acima esse alho é caracterizado com o alho indústria.  

 

Figura 11- Alho indústria comparado com um alho sadio. 

 
Fonte: (Müller, E.A., 2018). 
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Figura 12- Alho superbrotado com rompimento da película protetora 
caracterizado como alho indústria. 

  
Fonte: (Müller, E.A., 2018). 

 

Estudos relatam que a influência da frigorificação em pré-plantio na ocorrência de 

superbrotamento mostram que quanto maior o período de armazenamento e menor a 

temperatura, maior será a porcentagem de plantas com essa anomalia (SOUZA, 2009 

p. 43).  

Com a realização desse trabalho, pudemos observar que em um ano atípico como 

esse em que estamos, culturas como o Alho tem dificuldades de expressar seu 

potencial genético devido a fatores do ambiente. Alguns desses fatores podem ser 

corrigidos pelo agricultor como por exemplo a falta de água, nutrição, controle de 

pragas e doenças entre outros, porém fatores ambientais como excesso de chuva, 

granizo, ventos entre outros não podemos controlar, esses são os fatores que 

influenciam de forma negativa sobre a cultivar, resultando em um produto final com 

menor qualidade da exigida pelo consumidor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As sementes que foram selecionadas na safra 2017/2018 e plantadas na safra 

2018/2019, não apresentaram a mesma precocidade que no ano anterior, e tiveram 

sua diferenciação na mesma data das plantas com ciclo normal. 

Além de não apresentar o resultado esperado perante a precocidade ele 

apresentou brotação excessiva, isso é resultado do excesso de chuva que ocorreu 

durante o ciclo da cultura. 

Esse experimento será repetido no próximo ano com o intuído de avaliar a 

precocidade da semente, já que a maturação tardia pode ter sido uma consequência 

do ambiente. 
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