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RESUMO 

 

Cristhiano Kopanski Camargo. Produção de cebola a partir de bulbinhos 

semente e análise econômica do sistema 

 

A pesquisa avaliou o desempenho de cultivares de cebola (Allium cepa L.) pelo 

método de plantio de bulbinhos semente com diferentes densidades de cultivo, 

na região Centro-Sul do Estado do Paraná, quanto às características 

produtivas e econômicas da cultura. Os experimentos foram instalados no 

Setor de Olericultura do Departamento de Agronomia da Universidade Estadual 

do Centro-Oeste, UNICENTRO, em Guarapuava,PR, utilizando 10 cultivares 

com características de precocidade e 4 densidades de semeadura para 

obtenção e avaliação da produção de bulbinhos semente. Os resultados 

encontrados para a produção de bulbinhos semente indicam que durante os 

dois anos de avaliação (2014 e 2015), quatro cultivares se destacaram quanto 

ao número de bulbinhos semente produzidos, Bella Catarina, Soberana, 

Lucinda e BR 23. A densidade de semeadura de 5 g m-2 foi a que produziu o 

maior número de bulbinhos semente. Pode-se concluir que Lucinda, Buccaneer 

e Soberana tiveram os melhores desempenhos para altura de plantas com 

bulbinhos de diâmetro 3,0–3,9 cm e, Bella Dura, Lucinda, Buccaneer e 

Soberana as maiores médias de diâmetro do pseudocaule quando utilizados 

bulbinhos semente de 3,0–3,9 cm de diâmetro. As cultivares Sirius, Soberana e 

Lucinda se destacaram quanto à produção de bulbos de classe 2, de classe 3 

e, quanto à produtividade total frente as demais cultivares avaliadas, quando 

utilizados bulbinhos semente de 2,0-2,9 e 3,0-3,9 cm de diâmetro. Quanto à 

viabilidade econômica da produção de bulbinhos semente, pode-se afirmar que 

a exploração da cultura da cebola apresenta resultados economicamente 

favoráveis, com diversos índices de eficiência econômica. O sistema de 

produção por bulbinhos pode ser utilizado nas propriedades rurais, para 

produção de cebola na entressafra, podendo gerar uma maior renda ao 

produtor.  

 Palavras-chave: Allium cepa L., densidade de plantio, produtividade, 

viabilidade econômica. 
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ABSTRACT 

Cristhiano Kopanski Camargo. Bulbs seed production of onion trade genotypes 

planted in different densities  

The research evaluated the performance of 10 commercial onion cultivars 

(Allium cepa L.) by the method of planting seed bulbs with different crop 

densities, in the Center-South region of the State of Paraná, regarding the 

productive and economic characteristics of the crop. The experiments were 

installed in the Department of Agronomy of the Department of Agronomy of the 

State University of the Center-West, UNICENTRO, in Guarapuava, PR, using 

10 cultivars with precocity characteristics and 4 sowing densities to obtain and 

evaluate the production of seed bulbs. The results found for the production of 

seed bulbs indicate that during the two years of evaluation (2014 and 2015), 

four cultivars stand out for the number of seed bulbs produced, Bella Catarina, 

Soberana, Lucinda and BR 23. 5 g m-2 was the one that produced the largest 

number of seed bulbs. It can be concluded that Lucinda, Buccaneer and 

Soberana had the best performance for plant height with 3,0-3,9 cm diameter 

bulbs and, Bella Dura, Lucinda, Buccaneer and Soberana, the highest averages 

of pseudostem diameter when using seed bulbs 3,0-3,9 cm in diameter. The 

cultivars Sirius, Soberana and Lucinda outstanding ones regarding the 

production of class 2 bulbs, class 3 and, the total productivity compared to the 

other cultivars evaluated in the present work when using seed bulbs of 2,0-2,9  

and 3,0-3,9 cm in diameter. As for the economic viability of the production of 

seed bulbs, it can be stated that the exploitation of the onion culture presents 

economically favorable results, with several indices of economic efficiency. The 

bulb production system can be used in the rural properties, to produce onion in 

the off season, and can generate a higher income to the producer. 

 

Key Words: Allium cepa, Planting density, productivity, economic viability. 
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1. INTRODUÇÃO 

   

A cebola é a terceira hortaliça em importância econômica no mundo e a 

terceira mais produzida no Brasil. A safra brasileira de cebola em 2015 foi de 

1.624.816 toneladas de bulbos, em uma área de 58.010 ha com produtividade 

média de 28 t ha-1 e o Paraná respondeu por 9% de toda cebola produzida no 

Brasil, com uma produtividade de 128.980 toneladas em uma área de 5.279 ha 

e uma produtividade média de 24,4 t ha-1 (IBGE, 2015). 

Os principais métodos de plantio de cebola são a semeadura direta, 

transplante de mudas e plantio de bulbinhos semente. A semeadura direta é 

utilizada no Brasil, principalmente por médios e grandes produtores que 

dispõem de sistema de irrigação por aspersão do tipo pivô central. O método 

mais utilizado no Brasil é o de transplante de mudas, que permite a seleção de 

mudas vigorosas e sadias, viabilizando a produção de bulbos mais uniformes 

em formato e tamanho. O método de cultivo por bulbinhos semente tem como 

objetivo a obtenção de colheita precoce em relação aos outros sistemas de 

produção, o que ocorre quando o mercado está desabastecido e os preços 

mais altos (EMBRAPA, 2016). 

O Brasil sofre grande concorrência com a cebola importada da 

Argentina, tanto que no ano de 2013, houve recorde de importação de bulbos 

por conta do encerramento antecipado da safra do Sul do país, que sofreu com 

fortes chuvas de granizo e com a diminuição da área plantada (REIS, 2014). 

Nesse sentido, é importante a produção de cebola no período da entressafra, 

pois essa defasagem pode ser suprida com o plantio de bulbinhos semente, 

realizando a colheita nos meses de junho, julho e agosto, principalmente em 

regiões como o Centro-Sul do Paraná, que possui características peculiares de 

clima e altitude, binômio que favorece esse método de cultivo. 

Sendo assim, propôs-se nesta pesquisa avaliar cultivares comerciais de 

cebola (Allium cepa L.) nas condições edafoclimáticas da região de 

Guarapuava,PR, quanto a produção de bulbinhos semente, às características 

às  produtivas e econômicas da cultura. 
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2. OBJETIVOS  

  

2.1. OBJETIVO GERAL  

  

Avaliar a produção de cebola a partir de bulbinhos semente e análise 

econômica do sistema 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

(1) Avaliar a produção de bulbinhos semente das diferentes cultivares 

comerciais de cebola semeados em diferentes densidades;  

(2) Avaliação dez cultivares de cebola propagadas por bulbinhos 

semente de diferentes diâmetros, na região de Centro-Sul do Paraná;  

(3) Avaliar a viabilidade econômica da cultura em função do sistema de 

plantio com bulbinhos semente, comparando com o sistema de plantio com 

mudas. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. A cultura da cebola 

 

A cebola, Allium cepa, é originária das regiões que compreendem o 

Afeganistão, Irã e partes do Sul da antiga União Soviética. Pertence à família 

Alliaceae e é classificada botanicamente como Allium cepa L (COSTA et al., 

2002) 

Trata-se de uma espécie bienal que sob condições normais, produz a 

partir das sementes, bulbos no primeiro ano e sementes no segundo ano, a 

partir dos bulbos. As plantas são herbáceas, com folhas tubulares e cobertas 

por uma camada cerosa. O pseudocaule é formado pela superposição das 

bainhas das folhas. O sistema radicular é fasciculado, com poucas 

ramificações, concentrando-se nos primeiros 30 cm de profundidade do solo. O 

caule verdadeiro situa-se na base do bulbo de onde partem as folhas e as 

raízes (COSTA et al., 2002). 

As distintas regiões produtoras de cebola no país apresentam 

diversidade quanto às épocas de semeadura e colheita. A época de plantio é 

definida em função do suprimento das exigências fisiológicas da cultivar 

plantada, com as condições edafoclimáticas e o mercado consumidor (Costa et 

al., 2007). 

A formação de bulbos está relacionada com a interação entre a 

temperatura e o fotoperíodo. Nesta interação, o fator mais importante é o 

fotoperíodo, o qual determina os limites de adaptação das diferentes cultivares. 

Estes fatores climáticos controlam a adaptação da cebola e limitam a 

recomendação de uma mesma cultivar para uma faixa ampla de latitudes. A 

escolha de cultivares não adequadas para o local e a época resulta em baixa 

produtividade e qualidade dos bulbos (EMBRAPA,2007). 

   

3.2. Importância econômica 

 

Dentre as várias espécies cultivadas pertencentes ao gênero Allium, a 

cebola é a mais importante quanto ao volume de produção e valor econômico.  
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Segundo números da FAO (Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura) a produção mundial de cebola em 2013 foi de 84,7 

milhões de toneladas. Os dois maiores produtores mundiais são a China (26%) 

e Índia (23%) e juntos esses países produziram 49% da produção mundial. O 

Brasil produziu 1,53 milhão de toneladas, o que representa cerca de 2% da 

produção mundial, é o 10º maior produtor mundial do bulbo. 

O volume de produção de cebola no Brasil nos últimos 10 anos (Figura 

1), tem apresentado grande oscilação, sofrendo um decréscimo nos anos de 

2011, 2012, 2013 e principalmente em 2015, ficando abaixo da demanda do 

produto em nível nacional. A região Sul se destaca como a mais produtiva em 

comparação as demais, com média de 700.000 toneladas ano. 

 

Figura 1: Produção de cebola em mil toneladas nas regiões produtoras e 

produção total do Brasil entre 2006 a 2015. Guarapuava, PR. UNICENTRO. 

2017.    

Fonte: IBGE (2016), adaptado por Camargo (2017). 

 

Conforme o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 

(LSPA/IBGE, 2016) apresentado na Figura 2, Santa Catarina encabeça a lista 

dos maiores produtores de cebola no ano de 2015, com (326 mil toneladas) 

seguido de São Paulo (193,9 mil toneladas) e Bahia e Pernambuco com (172,1 

mil toneladas). Em ordem decrescente figuram os estados de Minas Gerais 

(170,4 mil toneladas), Goiás (162,3 mol toneladas), Paraná (135,1 mil 

toneladas), Rio Grande do Sul (124,7 mil toneladas) e Rio Grande do Norte 

(17,7 mil toneladas). 
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Figura 2: Principais estados brasileiros produtores de cebola em mil toneladas 

no ano de 2015. Guarapuava, PR. UNICENTRO. 2017.    

Fonte: IBGE (2016), adaptado por Camargo (2017). 

 

Com relação à área plantada do bulbo (Figura 3), observa-se que a 

região Sul se destaca por ter a maior área cultivada, em torno de 35.000 

hectares, representando 58,5 % da área cultivada de cebola no Brasil. 

 

Figura 3: Área plantada de cebola em mil hectares nas regiões produtoras e 

produção total do Brasil entre 2006 a 2015. Guarapuava, PR. UNICENTRO. 

2017.      

Fonte: IBGE (2016), adaptado por Camargo (2017). 

A produção brasileira desta hortaliça teve crescimento gradual na última 

década devido à adoção de tecnologias por grande parte dos produtores e pelo 

aumento das áreas de cultivo na região Centro-oeste do país, em áreas do 

bioma Cerrado. Assim, entre os anos de 2001 e 2010, houve um crescimento 

de 48% na produção bruta e apenas 6% na área útil de cultivo, demonstrando 
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que o incremento da produção é resultado da maior produtividade alcançada 

(SCHIMITT, 2011). 

A cultura da cebola é dominada na maior parte por agricultores com 

pequenas áreas, e caracteriza-se por ser uma atividade econômica de alto 

risco em função de problemas fitossanitários, maior sensibilidade às condições 

climáticas adversas, maior vulnerabilidade a sazonalidade da oferta, gerando 

instabilidade de preços praticados na comercialização. A cultura apresenta 

picos de oferta nos meses de agosto e setembro (MELO, 2007)  

Por ser uma exploração intensiva em capital, os produtores, além do 

conhecimento técnico sobre o manejo do cultivo, também necessitam de 

conhecimento sobre gestão, no sentido de saber tomar a decisão correta na 

hora do plantio e, principalmente, no momento da comercialização (SANTOS, 

2012). 

No Brasil é a terceira hortaliça mais importante do ponto de vista 

socioeconômico. Destina-se, em maior parte (90%) ao consumo “in natura” e 

atende principalmente ao mercado interno. A produtividade média brasileira é 

de 28 t ha-1 com diferenças regionais marcantes. Observa-se significativos 

incrementos de produtividade em alguns polos como São Gotardo-MG, 

Chapada Diamantina-BA e Cristalina-GO, onde a cebola, além da excelente 

qualidade, alcança produtividade média de 74 t ha-1 (TOSTA, 2014) 

Conforme a Figura 4, entre os anos 2006 a 2015, houve um elevado 

crescimento em valores, passando de R$ 491 milhões no ano de 2006 para 

mais de R$ 1,8 bilhão em 2015, isso representa um crescimento de mais 250% 

em 10 anos, salientando que em uma mesma quantidade de área (IBGE, 

2016). 

Esse fato está relacionado com a adoção de novas tecnologias por meio 

de máquinas e equipamentos, adoção de sementes híbridas adaptadas 

especificamente para cada região produtora, busca dos produtores por cursos 

de capacitação e participação em eventos sobre a cultura, além do aumento de 

linhas de crédito destinadas a ampliação e modernização da agricultura familiar 

(HUNGER, 2013). 
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Figura 4: Valor da produção de cebola em mil R$, nas regiões produtoras e do 

Brasil entre 2006 a 2015. Guarapuava, PR. UNICENTRO. 2017.       

Fonte: IBGE (2016), adaptado por Camargo (2017). 

 

Embora restrita a um pequeno número de estados produtores, a cultura 

da cebola no Brasil ampliou-se de forma significativa nos últimos anos, seja 

pelas condições de solo, clima, topografia, localização, mercados favoráveis à 

cultura, seja pelas diversas safras colhidas no país (EPAGRI, 2014). 

O calendário mensal da oferta de cebola apresentado no Quadro 1, é 

extremamente favorável em termos de distribuição das safras nas regiões 

produtoras brasileiras ao longo do ano e, normalmente, permite ao mercado 

operar com relativa calma, porém a produção ainda apresenta oscilações em 

alguns meses, alternando excessos de oferta com períodos de escassez 

(COSTA,  2011). 

Quadro 1. Calendário de colheita e comercialização de cebola dos estados 

brasileiros. Guarapuava, PR. UNICENTRO. 2017.  

  

ESTADOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

SC X X X X X X X X

RS X X X X X X

PR X X X X X X X X

SP X X X X X X X X

PE e BA X X X X X X X X X X X X

MG X X X X X X

Calendário de comercialização de cebola no Brasil.

 

Fonte: Vilela et al (2005) adapto por Camargo (2017). 

A cebolicultura no Brasil é uma atividade praticada principalmente por 

pequenos produtores e a sua importância socioeconômica se fundamenta não 
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apenas na rentabilidade, mas, na grande demanda de mão-de-obra, 

contribuindo para a viabilização de pequenas propriedades e a fixação dos 

produtores na zona rural, reduzindo a migração para as grandes cidades 

(RESENDE e COSTA, 2007). 

Conforme a Lei n° 11.326, de 24 de julho de 2006, agricultores familiares 

são aqueles que desenvolvem atividades em estabelecimentos cuja área não 

exceda a quatro módulos fiscais, dirigidos pela própria família, desempenhem 

os trabalhos com mão-de-obra familiar, e cuja renda deve, predominantemente, 

originar-se dessas atividades. Portanto, a agricultura familiar se distingue por 

desenvolver suas atividades com o trabalho dos membros da família, 

empregando mão-de-obra assalariada de forma apenas complementar 

(BRASIL, 2006). 

O Paraná é o sétimo maior produtor brasileiro, na safra de 2015, no 

Estado do Paraná foram produzidas 128.980 toneladas, em uma área de 5.279 

ha, com produtividade média de 24,4 t ha-1, sendo responsável por 9% de toda 

cebola produzida no Brasil (IBGE, 2015).  

De acordo com a Emater, no Paraná, cerca de 6 mil famílias de 

agricultores  se dedicam ao cultivo da cebola, a atividade acaba tendo ainda 

uma importância social muito grande porque é assumida, na maioria das 

propriedades, por mulheres ou filhos de agricultores A área média de cultivo 

gira em torno de 1,4 ha. Algumas famílias têm a cebola como cultivo principal, 

como é o caso das Comunidades de Pinho de Baixo no município de Irati e 

Assungui no município de Fernandes Pinheiro. Porém para a maioria das 

famílias, geralmente ela é cultura secundária, sendo, todavia, importante fonte 

complementar de renda (EMATER, 2015). 

Na unidade de Curitiba na Centrais de Abastecimento do Paraná S. A. 

(CEASA), por exemplo, é comum encontrar produtos  praticamente de todo o 

Brasil. A cebola produzida no Paraná é ofertada basicamente de novembro a 

abril. Nos outros meses do ano a cebola comercializada nesta unidade é 

oriunda de outros estados, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São 

Paulo, entre outros. Quando não existe a oferta do produto, há a necessidade 

de importação de outros países e por isso são adicionados aos preços os 

valores de intermediação e frete, e isso encarece o produto para o consumidor 
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final. No primeiro semestre de 2013, o Brasil comprou 226 mil toneladas da 

hortaliça produzida na Argentina (SEAB/DERAL, 2013).  

 

3.3. Métodos de plantio de cebola 

 

Os principais métodos de plantio de cebola são: semeadura direta, 

transplante de mudas e plantio de bulbinhos semente. No Sul do Brasil os 

plantios por semeadura direta e transplante de mudas são realizados em 

meados do outono, o que propicia colheitas nos meses de novembro e 

dezembro, contudo com a produção de bulbinhos semente, espera-se que a 

colheita adiante para julho e agosto, período que a cebola alcança os melhores 

preços de mercado, por ser considerado entressafra (MADEIRA, 2013). 

A semeadura direta é utilizada no Brasil, principalmente por médios e 

grandes produtores, que dispõem de sistema de irrigação por aspersão do tipo 

pivô central, sendo mais comum nos estados de Minas Gerais, São Paulo, 

Goiás e Bahia. O método permite atingir altas populações finais, por vezes 

superiores a um milhão de plantas por hectare, assim como altas 

produtividades médias, superiores a 80 t ha-1 (MADEIRA, 2013). 

O método mais utilizado no Brasil é o de transplante de mudas, que 

permite a seleção de mudas vigorosas e sadias, viabilizando a produção de 

bulbos mais uniformes em formato e tamanho. Em média, cada metro 

quadrado de sementeira, fornece mudas para o transplante de 10 m2 no 

campo, sendo que o índice de aproveitamento de mudas varia de 55 a 75% 

(EMBRAPA, 2017). São necessários de 2 a 3 kg de semente para formação de 

mudas para um hectare. Nesse método podem ser utilizadas bandejas de 

poliestieno para a produção de mudas, o que favorece a redução de problemas 

fitossanitários, aumenta o aproveitamento das sementes e a praticidade. 

Porém, tem como desvantagem o aumento do custo de produção das mudas. 

Segundo Vargas (2007) a produção de mudas de cebola em bandejas em 

ambiente protegido pode antecipar a colheita, por coincidir com o período 

chuvoso, o que pode ser prejudicial à cultura. 
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3.3.1 Método de cultivo por bulbinhos 

 

Este método de produção foi introduzido pelos Prof. Marcílio Dias e Prof. 

Cyro Paulino da Costa no início da década de 1960, e continua sendo utilizado 

da mesma maneira. Um entrave nesta técnica é o seu alto custo, pois envolve 

duas etapas e intenso manuseio dos bulbinhos, na colheita, classificação e 

plantio, onerando os custos com a mão de obra. Contudo se torna viável por 

conseguir produzir entre os mêses de abril a julho, onde a cebola alcança 

preços mais elevados (CARDOSO, 1999).  

Bulbinhos são cebolas pequenas (diâmetro de 1,0 a 3,0 cm de 

diâmetro), produzidos em semeaduras densas (mais de 3 g de sementes por 

m2) e tardias (a partir da segunda quinzena de julho), época com fotoperíodo 

indutivo que estimula a formação rápida de bulbos com colheita em novembro 

e armazenados até o ano seguinte, quando são plantados por volta de 

fevereiro (DIAS, 1966). 

O método de cultivo por bulbinhos semente tem como principal objetivo 

a obtenção de colheita precoce em relação aos outros sistemas de produção. A 

colheita precoce ocorre quando o mercado está desabastecido e os preços 

mais altos, além de diminuir o tempo de exposição a fatores adversos como 

pragas e doenças (ZABALETA et al., 2007).  

Esse método consiste de duas etapas, a formação de bulbinhos 

semente em uma época e o plantio de bulbinhos semente para obtenção da 

produção comercial em outra. A semeadura adensada é feita em época de 

fotoperíodo crescente e, portanto, favorável à bulbificação precoce. 

 A formação de bulbinhos semente baseia-se em não permitir que a 

planta de cebola se desenvolva muito para bulbificar, dando origem a bulbos 

pequenos. Isto é feito por meio de semeadura tardia e maior competição entre 

as plantas por água, nutrição e luz. A semeadura pode ser feita de fins de 

junho a fins de agosto, época com fotoperíodo crescente que estimula a 

formação rápida de bulbos (OLIVEIRA, 1957). 

O uso de cultivares de ciclo curto (precoce) em regiões com fotoperíodo 

crítico superior ao exigido, haverá formação prematura de bulbos (bulbinhos), que 
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normalmente não possuem valor comercial pelo seu reduzido tamanho (SIRTOLI, 

2010). 

Os cebolicultores paulistas utilizam o sistema de produção por 

bulbinhos, a fim de produzir bulbos na entressafra, que corresponde à época 

de fotoperíodo curto e temperaturas baixas (Costa, 2002). Após o período de 

formação do bulbinho inicia-se a segunda etapa com o plantio dos mesmos. Os 

bulbinhos semente estão aptos a serem plantados somente após passarem 

pelo período de dormência, que é variável conforme a cultivar (ZABALETA et 

al., 2007). 

O plantio no campo é realizado de fevereiro a março, após a quebra de 

sua dormência. Para tal, pode ser realizado um teste de germinação com uso 

de um substrato úmido. No momento do plantio, eles deverão estar maduros, 

uniformes, firmes, livres de podridões e danos causados por insetos, doenças, 

excesso de umidade, danos mecânicos ou outros (BARBEDO et al., 1991). 

 O período de dormência é necessário, pois evita a brotação do bulbinho 

durante o período de armazenagem. A dormência esta relacionada com o ácido 

giberélico, sendo que bulbos com maior dormência apresentam maior teor do 

ácido. O uso de temperaturas entre 5 e 25 oC por período de 1 a 10 dias pode 

suplantar a dormência dos bulbos, reduzindo o período de dormência 

(VICENZO, 2001). 

O plantio dos bulbinhos semente é realizado manualmente, devendo ser 

colocado na posição vertical, pois quando colocado deitado (horizontal) 

produzem apenas 75%, e se plantados na posição invertida (cabeça para 

baixo) produzem apenas 20% (COLBY et al., 1945).  

Conforme Fontes & Silva (2002) recomendam que os bulbinhos 

utilizados para a produção de bulbos comerciais devam ter de 0,8 a 2,5 cm de 

diâmetro, para isso a densidade de plantio deve ser de 3 gm-2 de sementes.  

Segundo esses autores bulbinhos pequenos geram muita falha e os grandes 

tendem a perfilhar. 

  Segundo a regionalização do IBGE (2011) a região Centro-Sul do 

Paraná, mais especificamente a cidade de Guarapuava-Pr, apresenta 

coordenadas geográficas semelhantes a cidade de Piedade-SP, onde são 

produzidas cebolas pelo sistema de plantio por bulbinhos. Conforme podemos 

observar no Quadro 2, estão relacionadas as coordenadas geográficas da 
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cidade de Guarapuava, que está localizada na Região Região Sul do Brasil e a 

cidade Piedade, localizada na Região Sudeste do Brasil, no estado São Paulo.  

Quadro 2: Coordenadas geográficas e características climáticas (segunda 

classificação de Köppen)  das cidades de Guarapuava-Pr e Piedade-SP. 

Guarapuava, PR. UNICENTRO. 2017.       

COORDENADAS E 

CARACTERÍSTICAS 

CLIMÁTICAS 

CIDADE 

GUARAPUAVA-PR PIEDADE-SP 

LATITUDE 25º 23' 43" S 23º 42' 43" S 

LONGITUDE 51º 27' 29" W 47º 25' 40" W 

ALTITUDE  (m) 1.098 781 

CLIMA (classificação de Köppen) CfB CfB 

TEMPERATURA MÉDIA (oC) 16,7 17,8 

PRECIPITAÇÃO MÉDIA (mm) 1.711 1.386 

Fonte: IBGE, (2011), adaptado por CAMARGO, (2017).  

 

3.4. Características fitotécnicas 

 

O desempenho agronômico de uma espécie está relacionado, 

principalmente, à sua adaptação ao local de cultivo e às práticas de manejo 

fitotécnico. Na cultura da cebola, é determinante a escolha do genótipo a ser 

utilizado, considerando fotoperíodo e temperatura para bulbificação, 

específicos de cada cultivar. Já com as práticas de manejo, é possível propiciar 

condições para que o material vegetal possa expressar ao máximo seu 

potencial produtivo (MENEZES JÚNIOR e VIEIRA NETO, 2012).  

De acordo com as exigências de fotoperíodo para bulbificação, as 

cultivares podem ser classificadas como sendo de dias curtos, intermediários e 

longos. As cultivares designadas de dias curtos simplesmente satisfazem-se 

com 11 a 12 horas diárias de luz para a bulbificação; as de dias intermediários 

necessitam 13 a 14 horas diárias de luz, e as de dias longos exigem 

comprimento de dia com 14 horas ou mais de luz. Se uma cultivar é exposta a 

uma determinada condição de fotoperíodo menor que o requerido para 

bulbificação, não há formação de bulbos e as plantas ficam imaturas, 
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vegetando indefinidamente e não se desenvolvem, dando formação aos 

“charutos”. Por outro lado, se uma cultivar é submetida a um fotoperíodo acima 

do requerido (cultivares de dia curto em fotoperíodo maior que o crítico), a 

bulbificação iniciará precocemente, sem que a planta tenha se desenvolvido 

completamente, podendo haver a formação prematura e indesejável de bulbos 

de tamanho reduzido e sem valor comercial (MASCARENHAS, 1980). 

As cultivares podem ainda ser agrupadas, quanto à duração do período 

vegetativo, como sendo de ciclo precoce, médio e tardio. As de ciclo precoce 

são pouco exigentes quanto ao comprimento do dia, apresentam paladar suave 

e não resistem ao armazenamento prolongado; as de ciclo médio, por sua vez, 

necessitam de dias mais longos para a bulbificação, apresentam paladar mais 

picante, amadurecem em dias longos e resistem melhor ao armazenamento 

que as precoces; as de ciclo tardio formam bulbos e amadurecem em dias mais 

longos que as anteriores, têm sabor picante e resistem bem ao 

armazenamento (BARBEDO et al., 1991). 

Mesmo que o comprimento do dia seja o principal fator indutivo da 

bulbificação, seus efeitos são modificados pela temperatura, durante a etapa 

de formação do bulbo. Uma vez alcançado o fotoperíodo crìtico para a 

bulbificação, ou seja, sob condições favoráveis de fotoperíodo, as temperaturas 

baixas têm retardado a bulbificação, enquanto que as altas aceleram a 

formação do bulbo nesta etapa, demonstrando a existência de uma interação 

entre estes dois fatores (Guimarães et al., 1988; Silva & Vizzoto, 1990; Melo & 

Ribeiro, 1989). Warnock et al, (1993) também demonstra em seus trabalhos a 

interação entre fotoperíodo, temperatura e idade da planta no desenvolvimento 

de cebola.  

Se as condições climáticas não satisfizerem às exigências próprias da 

cultivar, pode ocorrer a não-bulbificação, a emissão precoce do pendão floral, a 

formação de ``charutos´´ e de pequenos bulbos (Mascarenhas, 1980), ou seja, 

independente do manejo a cebola sempre necessitará de um fotoperíodo e 

temperatura para iniciar a bulbificação (BARBEDO et al., 1991). 

Os bulbinhos maiores são os mais produtivos devido ao maior 

perfilhamento, em detrimento do formato e tamanho do bulbo de cebola. As 

vantagens do bulbinho semente maior são; maior reserva, melhor conservação, 
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manejo mais fácil no plantio e maior produção por unidade de área (VICENZO, 

2001) 

Dentre os fatores de manejo fitotécnico determinantes à produção 

comercial de bulbos, destaca-se o estabelecimento da população ideal de 

plantas por hectare para cada cultivar e sistema de cultivo (BAIER et al., 2009). 

Resende e Costa (2006) testaram 3 espaçamentos (10, 20 e 30 cm) entre 

plantas e 2 espaçamentos (10 e 15 cm) entre linhas e, concluíram que tanto a 

produtividade quanto a produção comercial diminuíram a medida que o 

espaçamento aumentava. Factor et al. (2012) compararam os sistemas de 

plantio pelo método de transplante de mudas e semeadura direta quanto à 

produtividade e observaram que a semeadura direta (70,4 t ha-1) proporcionou 

produtividade significativamente superior ao método de transplante de mudas 

(43,6 t ha-1).  

Ainda considerando a produção de mudas de cebola em bandejas, 

variando o número de plantas por célula, constataram produtividades que 

variam em torno de 60 t ha-1, sem diferenças significativas entre a variação do 

número de plantas por célula (VARGAS, 2007).  

Araújo (2003) observou que a produtividade média de bulbos de cebola 

da cultivar Beta Cristal, utilizada para industrialização, pelos métodos de 

semeadura direta e transplante de mudas, ficou em torno de 20 a 33 t ha-1, 

enquanto que pelo plantio de bulbinhos semente foi de 17 a 25 t ha-1. 

 

3.5. Características econômicas 

 

Na região Sul do Brasil, existe uma lacuna de produção e 

comercialização entre os meses de junho a setembro, não atendendo assim a 

demanda, havendo a necessidade de aquisição de outros estados. Nos 

estados de SP e MG, entre os meses de janeiro a abril e outubro a dezembro, 

onde a produção tem uma acentuada redução, as importações de cebola, 

principalmente da Argentina, são necessárias. Entretanto, as importações 

acabam sobrecarregando o mercado, proporcionando redução de preços, 

perdas e consequentes prejuízos, principalmente para agricultura familiar. 

De acordo com Filgueira (2000), a cebola apresenta ao longo do ano 

flutuação nos preços pagos ao produtor. Os preços pagos na fonte de 
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produção, bem como aqueles praticados no varejo urbano, dependem das 

cotações do mercado atacadista (CEASA). Assim, quando ocorrem mudanças 

substanciais na oferta ou demanda de certo produto, um sensível mecanismo 

altera os preços no atacado, provocando altas ou baixas nos preços pagos na 

fonte ou no varejo. Luengo e Junqueira (1999) citam que, 60% das hortaliças 

consumidas no país são comercializadas nessas centrais. 

As variações de preços são estacionais, e ocorrem com certa 

frequência, o que pode ser resultado do efeito da “teoria da teia de aranha”: em 

determinada época do ano, o preço é alto e a produção é baixa, e no ano 

seguinte, o produtor, estimulado pela alta do preço, aumenta a produção; o 

aumento da oferta tende a gerar queda dos preços (VILELA, 2005). 

A elevação dos preços, normalmente, ocorre entre os meses de julho a 

setembro, em razão da não oferta do bulbo oriundo da região Sul. Nos demais 

meses os preços se mantém estáveis, com algumas variações em virtude da 

importação da cebola e abastecimento das demais regiões. Essas variações 

ocorrem em virtude das adversidades climáticas, em alguns casos em regiões 

isoladas, redução da área plantada, redução da produção em razão de pragas 

e doenças, além das perdas no processo de beneficiamento e armazenagem. 

(EPAGRI, 2017). 

Novos sistemas de cultivo têm sido introduzidos visando à oferta em 

épocas de escassez do produto, bem como a melhoria da produtividade e 

qualidade do bulbo e, como consequência, a redução dos custos de produção, 

visto que a margem de lucro é cada vez menor (VARGAS, 2007). 

Visando proporcionar uma melhor competividade da cultura da cebola, 

cada vez mais os produtores aderem ao semeio direto mecanizado, 

principalmente por médios e grandes produtores que dispõem de sistema de 

irrigação por aspersão do tipo pivô central. Esse sistema pode proporcionar 

uma economia de até 25% dos custos com mão-de-obra e defensivos, onde a 

capacidade populacional pode ser dobrada, aumentando em média 30% a 

produtividade. Onde a produção da cebola é altamente tecnificada, o semeio 

direto faz parte do pacote tecnológico adotado pela maioria dos produtores, 

que inclui o uso de irrigação e a qualidade das sementes híbridas (EMBRAPA, 

2014). 
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O processo de produção que utiliza o transplante de mudas, absorve 

grande quantidade de mão-de-obra, o que contribui significativamente para o 

aumento do custo de produção. Segundo Guimarães et al. (1997), o 

transplante apresenta um aumento de 21% no custo de produção. 

O método de cultivo por bulbinhos semente tem como principal objetivo 

a obtenção de colheita precoce em relação aos outros sistemas de produção, o 

que ocorre quando o mercado está mais desabastecido e os preços mais altos.  

Com a utilização de diferentes métodos de plantio de cebola, espera-se 

que os custos de produção variem, principalmente pela antecipação da colheita 

dos bulbos e pelo método de plantio de bulbinhos semente, que ocorre no 

período de entressafra, quando os preços pagos ao produtor estão mais altos. 
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CAPÍTULO I 

RESUMO 

Cristhiano Kopanski Camargo. Produção de bulbinhos semente de dez 

cultivares comerciais de cebola semeados em diferentes densidades. 

 

O Brasil é o 10º maior produtor de cebola do mundo, com a produção 

concentrada, principalmente, nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio 

Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Pernambuco. As 

diversas regiões produtoras apresentam diferentes condições edafoclimáticas e 

concentram a colheita basicamente no segundo semestre do ano, com exceção 

para a Região Nordeste que produz cebola o ano todo sob irrigação. O sistema 

de produção por bulbinhos semente permite que a colheita possa ser realizada 

entre os meses de maio a junho, antecipando em 1 ou 2 meses, no período de 

entressafra, quando normalmente o mercado está desabastecido e os preços 

tendem a ser mais elevados, principalmente em regiões como o Centro-Sul do 

Paraná, que possui características peculiares de clima e altitude. Nesse 

sentido, a presente pesquisa avaliou a produção de bulbinhos semente de 10 

cultivares comerciais de cebola (Aquarius, Bella Catarina, Bella Dura, Bella 

Vista, BR 23, Buccaneer, Lucinda, Morena, Sirius, Soberana), semeados com 

densidades de 2, 3, 4, 5 g m-2 em dois anos de cultivo (2014 e 2015), 

classificando os bulbinhos semente produzidos quanto ao diâmetro (1,0-1,9; 

2,0-2,9 e 3,0–3,9 cm). Pôde-se concluir que as cultivares Bella Catarina, 

Soberana, Lucinda e BR 23 foram aqueles que mais se destacaram na 

produção de bulbinhos semente, assim como a densidade 5 g m-2 foi aquela 

que teve os maiores números de bulbinhos semente, nos anos de 2014 e 2015. 

 

Palavras-chave: Allium cepa L., bulbinhos, densidade de plantio, diâmetro de 

bulbo. 
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ABSTRACT 

 

Cristhiano Kopanski Camargo. Bulbs seed production of onion trade genotypes 

planted in different densities. 

 

Brazil is the 10th largest onion producer in the world, with production 

concentrated mainly in the states of Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do 

Sul, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Bahia and Pernambuco. The different 

producing regions present different edaphoclimatic conditions and concentrate 

the harvest basically in the second half of the year, except for the Northeast 

Region that produces onions all year under irrigation. The production system for 

seed bulbs allows the harvest to be carried out between may and june, 

anticipating in 1 or 2 months in the off-season, when the market is normally out 

of stock and prices tend to be higher, mainly In regions such as the Center-

South of Paraná, which has peculiar characteristics of climate and altitude. In 

this sense, the present research evaluated the production of seed bulbs of 10 

commercial onion cultivars (Aquarius, Bella Catarina, Bella Dura, Bella Vista, 

BR 23, Buccaneer, Lucinda, Morena, Sirius, Soberana) seeded with densities of 

2, 3, 4, 5 g m-2 in two years of cultivation (2014 and 2015), classifying the seed 

bulbs produced in diameter (1,0-1,9, 2,0-2,9 and 3,0-3,9 cm). It was concluded 

that the cultivars Bella Catarina, Soberana, Lucinda and BR 23 were the ones 

that stood out most in the production of seed bulbs, as well as the density 5 g 

m-2 was the one with the highest numbers of seed bulbs, in the years 2014 and 

2015. 

Key Words: Allium cepa L., bulbs, productivity, economic viability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 No Brasil, conforme levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2016), foi colhida 1.624.816 toneladas de cebola na safra 

2015, em uma área plantada de 58.010 ha, com produtividade média de 28 t 

ha-1, o que representa cerca de 2% da produção mundial, portanto, 10º maior 

produtor mundial do bulbo. 

A produção brasileira de cebola é concentrada, principalmente, nos 

estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas 

Gerais, Goiás, Bahia e Pernambuco (ARAÚJO e CORREIA, 2008). Destaque 

para o estado de Santa Catarina que tem a liderança do mercado nacional, 

com cerca de 30% da produção, com área cultivada que totalizou 20.000 ha e 

aproximadamente 530 mil toneladas do bulbo em 2015.  

As regiões produtoras, apesar das diferentes condições edafoclimáticas, 

concentram a colheita no segundo semestre do ano, com exceção para a 

Região Nordeste (Bahia e Pernambuco, principalmente) que produz cebola o 

ano todo sob irrigação, embora, como nas demais regiões, considera-se o 

período de dezembro a março como o mais adverso ao cultivo da cebola, em 

termos climáticos (EMBRAPA, 2014).  

Os principais métodos são a semeadura direta, transplante de mudas e 

plantio de bulbinhos semente. A semeadura direta é utilizada no Brasil, 

principalmente por médios e grandes produtores que dispõem de sistema de 

irrigação por aspersão do tipo pivô central. O método mais utilizado no Brasil é 

o de transplante de mudas, que permite a seleção de mudas vigorosas e 

sadias, viabilizando a produção de bulbos mais uniformes em formato e 

tamanho. O método de cultivo por bulbinhos semente tem como principal 

objetivo a obtenção de colheita precoce em relação aos outros sistemas de 

produção, o que ocorre quando o mercado está desabastecido e os preços 

mais altos, além de diminuir o tempo de exposição a fatores adversos como 

pragas e doenças (ZABALETA et al., 2007).   

Madeira (2013) cita que o sistema de bulbinhos semente esta em 

desuso nas grandes propriedades em algumas regiões, porém, esse sistema 

pode ser uma interessante alternativa para a diversificação nas pequenas 

propriedades, e assim proporcionando uma renda extra.  
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Por meio do sistema de produção por bulbinhos semente, a colheita 

pode ser realizada entre os meses de maio a junho, quando normalmente o 

mercado em geral está desabastecido e os preços tendem a ser mais 

elevados. Madeira (2013) salienta ainda que, por questões econômicas e de 

mão-de-obra, o sistema de plantio por bulbinhos semente, proporciona o cultivo 

em diferentes condições no território nacional, permitindo colheita em 

diferentes épocas do ano. 

Segundo Madeira (2013) com plantio realizado em março-abril, o 

crescimento ocorre sob condições adequadas de temperatura e num período 

de encurtamento de fotoperíodo, mas ainda suficientemente longo para o 

crescimento rápido das plantas. A partir do final de junho, o fotoperíodo e a 

temperatura voltam a crescer. A bulbificação iniciará quando o fotoperíodo e a 

temperatura exigidos pela cultivar forem atendidos. 

O Brasil sofre grande concorrência com a cebola importada da 

Argentina, em virtude da baixa produtividade ocasionada por excesso de 

chuvas, granizo e também com a diminuição da área plantada (REIS, 2014). 

Nesse sentido, é importante a produção de cebola no período da entressafra, 

com o plantio de bulbinhos semente, técnica que permite antecipar a colheita 

em 1 ou 2 meses, principalmente em regiões como o Centro-Sul do Paraná, 

que possui características peculiares de clima e altitude. 

Objetivou-se com a presente pesquisa avaliar a produção de bulbinho-

semente de dez cultivares comerciais de cebola, semeados em diferentes 

densidades na região Centro-Sul do Paraná. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado no setor de olericultura do Campus Cedeteg 

da Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO), em Guarapuava, 

Paraná, sob as coordenadas geográficas 24° 14' 52"S de latitude, 51° 41' 06" O 

de longitude e altitude de 1.120 m. 

Segundo a classificação de Köppen, o clima da região é do tipo 

subtropical úmido mesotérmico Cfb, com verões frescos e inverno moderado 

com ocorrência de geadas severas e frequentes, não apresentando estação 

seca definida. A temperatura média máxima anual é de 23,5ºC e a temperatura 
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média mínima anual de 12,7ºC (IAPAR, 2013). O solo utilizado no ensaio foi 

classificado de acordo com a Embrapa (2013) como Latossolo Bruno 

Distroférrico típico de textura argilosa.  

O delineamento utilizado foi em blocos casualizados, com três 

repetições, em esquema fatorial 10x4, correspondente a 8 cultivares híbridas 

sendo, Bella Dura, Bella Vista, Morena, Sírius, Lucinda, Aquarius, Soberana e 

Buccaneer e duas variedades, Bella Catarina e BR 23 submetidas a quatro 

densidades de plantio de sementes (2, 3, 4, 5 g m-2), com três repetições. Os 

experimentos foram conduzidos em dois anos agrícolas consecutivos, com 

semeadura em 6 agosto de 2014 e 3 agosto de 2015.  

Quadro 1: Características das cultivares avaliadas. Guarapuava, PR. 

UNICENTRO. 2017.    

Cultivar Ciclo Características 
Cor da 

casca 

Formato do 

bulbo 
Empresa 

BR 23 
Super-

precoce 

Variedade, alto potencial 

produtivo. Desenvolvida 

base nas condições 

climáticas do sul do Brasil.  

Amarela-

clara 
Redondo 

AGRISTAR/ 

TOPSEED 

Bella 

Catarina 
Intermediário 

Variedade, alta cerosidade 

das folhas, excelente 

formação da casca. 

Amarela Redondo 
SAKATA SEED 

SUDAMERICA 

Bella Vista Precoce 

Híbrido de dia intermediário 

alto rendimento de bulbos 

de caixa 3, alta cerosidade 

e excelente bulbificação. 

Amarela Redondo 
SAKATA SEED 

SUDAMERICA 

Sírius 
Super-

precoce 

Híbrido de dia curto, boa 

tolerância ao pendoamento 

precoce, ótimo rendimento 

caixa 3 e excelente 

potencial produtivo. 

Amarela Arredondado 
AGRISTAR/ 

TOPSEED 

Soberana Hiper-precoce 

Híbrido de dia curto, boa 

tolerância ao pendoamento 

precoce, ótimo rendimento 

caixa 3 e excelente 

uniformidade de 

maturaçao. 

Amarela Redondo 
AGRISTAR/ 

TOPSEED 

Lucinda Normal 

Híbrido de dia curto, com 

alto potencial produtivo e 

rendimento caixa 3. 

 

Amarelo-

ouro 
Redondo 

AGRISTAR/ 

TOPSEED 



31 
 

Cultivar Ciclo Características 
Cor da 

casca 

Formato do 

bulbo 
Empresa 

Bella Dura Curto 

Híbrido de dia curto, bulbos 

uniformes, casca firme, 

ótima conservação pós-

colheita, alto rendimento de 

bulbos caixa 3. 

Amarelo Arredondado 

 

SAKATA SEED 

SUDAMERICA 

 

Morena Curto 

Híbrido de dia curto, boa 

tolerância ao adensamento 

de plantas e excelente 

rendimento caixa 3. 

Amarela-

clara 
Redondo 

AGRISTAR/ 

TOPSEED 

Aquarius Normal 

Híbrido de dia curto com 

boa tolerância ao 

adensamento de plantas e 

ótimo rendimento caixa 3.  

Amarela Redondo 
AGRISTAR/ 

TOPSEED 

Buccaneer Normal 

Híbrido de dia curto com 

boa tolerância ao 

pendoamento precoce, 

excelente qualidade de 

bulbo e pós-colheita. 

Amarela-

escura 
Redondo 

AGRISTAR/ 

TOPSEED 

Fonte: SAKATA e AGRISTAR/TOPSEED, elaborado por CAMARGO, (2017). 

 

O experimento foi conduzido em estufa com dimensões de 9,0 x 25,0 m, 

com cobertura de filme plástico de polietileno de 150 micras, em canteiros com 

parcelas de 1 m2, com semeadura manual realizada diretamente no solo, em 

linhas transversais espaçadas de 0,10 m entre si com profundidade de 0,5 cm.  

No quadro 2 são apresentados os valores médios mensais de 

temperaturas máximas e mínimas, precipitações pluviométricas e insolação 

ocorridas no Campus Cedeteg durante a condução do experimento de Agosto 

a Dezembro dos anos de 2014 e 2015. 

Quadro 2: Valores médios mensais de temperaturas máximas e mínimas 

(°C), precipitações pluviométricas (mm), insolação (horas de brilho solar) de 

Agosto a Dezembro nos anos de 2014 e 2015. 

MÊS ANO 
TEMPERATURA 

MÁXIMA 
TEMPERATURA 

MÍNIMA 
PRECIPITAÇÃO INSOLAÇÃO 

Agosto 2014 22,3 9,3 56,7 241,5 

Setembro 2014 22,8 13,1 317,4 182,5 

Outubro 2014 26,9 14,2 150,6 238,1 

Novembro 2014 25,2 15,1 179,0 180,4 

Dezembro 2014 25,8 17,1 187,8 148,3 

TOTAL 24,6* 13,7* 891,5 990,8 

Agosto 2015 23,5 11,1 86,8 241,5 
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Setembro 2015 23,9 13,2 184,2 194,3 

Outubro 2015 25,2 15,6 192,3 160,1 

Novembro 2015 24,5 15,9 261,4 84,3 

Dezembro 2015 26,1 18,0 226,9 90,6 

TOTAL 24,6* 14,8* 951,6 770,8 

* Média do período  

Fonte: Estação de Meteorologia da UNICENTRO / Campus CEDETEG. 

Elaborado por CAMARGO, (2017). 

Para a adubação, foram adotados os critérios pré-estabelecidos por 

Fontes et al. (1999). Considerando os teores de nutrientes presentes por meio 

da análise de solo, foram aplicados 15 dias antes do plantio 100 g m-2 da 

fórmula NPK 04-14-08 e 2 kg m-2 de esterco de curral curtido, proveniente do 

Nupran - Núcleo de Produção Animal da Universidade Estadual do Centro-

Oeste, Guarapuava, PR. A adubação de cobertura foi parcelada em três 

aplicações da fomulação NPK 20-00-20 na dose de 90 g m-2, aos 30, 45 e 60 

dias após a semeadura. 

O controle de doenças foi realizado preventivamente, intercalando as 

aplicações com os fungicidas, oxicloreto de cobre (250 g i.a.), trifloxistrobina 

(150 ml i.a.)  mancozeb (300 g i.a.), captan (240 g i.a.), tiofanato metílico (70 g 

i.a.), procimidone (75 g i.a.), metalaxil-M + mancozebe (400 g)  com adição de 

adjuvante (0,25 % da calda), sendo utilizado um volume de calda de 100L de 

água ha-1 com intervalos  de  cinco a dez dias, para todos os produtos.  

O manejo de pragas foi realizado preventivamente, intercalando os 

inseticidas, tiametoxam + lambda-cialotrina (100 ml), clorpirifós (400 ml) com 

adição de adjuvante (0,25 % da calda), para todos os produtos foi utilizado um 

volume de calda de 100L de água ha-1, em intervalos regulares de 10 a 15 dias. 

O manejo das plantas daninhas foi realizado manualmente, visando 

evitar a fitotoxidez nas plantas por algumas substâncias, as quais poderiam  

prejudicar o seu desenvolvimento. 

A irrigação foi realizada pelo sistema de aspersão convencional de 

acordo com as necessidades da cultura e as condições climáticas, sendo 

suspensa quando os bulbos começaram a maturação.  

A colheita foi realizada aproximadamente 120 dias a partir do plantio, 

quando a maturação fisiológica definida pelo estalo da parte aérea com mais 

de 70 % das plantas de cada parcela. As cultivares foram colhidas todas na 

mesma época.  
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Após a colheita dos bulbinhos semente, os mesmos foram avaliados e 

classificados quanto ao diâmetro D1 (1,0–1,9 cm), D2 (2,0–2,9 cm) e D3 (3,0–

3,9 cm), pesados com auxílio de uma balança analítica e contabilizado o 

número de bulbinhos semente. Após a classificação foram descartados os 

bulbos que apresentavam  sintoma de doença ou injúria. Na sequência, foram 

armazenados em local coberto e ventilado, permanecendo durante 30 dias 

para o processo de cura. Após, realizou-se a toalete dos bulbinhos semente, 

com o corte das folhas e raízes. Em seguida foram armazenados novamente, 

onde permaneceram até a data do plantio. 

Foram realizadas análises de variância, utilizando o software Sisvar 5.6. 

(FERREIRA, 2014) aplicando-se teste de TUKEY (p≤0,05) e análise de 

regressão para a variável densidade. Os dados foram transformados por 

√     

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com o resumo da análise de variância (Tabela 1), não houve 

interação tripla significativa para os fatores de variação cultivar, densidade e 

ano de cultivo. Entretanto, quando analisadas as interações duplas, observou-

se para os fatores cultivar x densidade, significância (p≤0,05) para os dois anos 

de avaliação (2014 e 2015), nas 4 densidades (2, 3, 4 e 5 g m-2), para 3 

tamanhos de diâmetro D1 (1,0–1,9 cm), D2 (2,0–2,9 cm) e D3 (3,0–3,9 cm). 
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Tabela 1: Resumo da analise de variância conjunta, para cultivar, densidade de 

semeadura e ano de semeadura de dez cultivares de cebola. Guarapuava, PR. 

UNICENTRO. 2017.   

FV GL 
QM 

D1 D2 D3 TOTAL 

Cultivar 9 213,78*
 

202,97
* 

 76,54
* 

284919,33
* 

Bloco 2 0,88 140,54
*
  19,95

*
 236589,00

*
 

Ano 1 18,90
* 

0,023
 

  8,57
 

2574,15
 

Densidade 3 50,82
* 

624,41
* 

 10,84
* 

1243650,02
* 

Cultivar x Ano 9 6,75
 

1,68
 

  2,87
 

3588,44
 

Cultivar x Densidade 27 17,60
* 

29,49
*
   7,41

*
 59539,82

* 

Densidade x Ano 3 2,63
 

1,39
 

  9,91
 

6654,22
 

Cultivar x Densidade x Ano 27 3,55
 

2,34
 

  3,69
 

3544,13
 

Erro   158 3,81 7,28   2,64 11438,19 

CV% (b)                                                      26,72            16,15           26,83            29,83 

*Significativo a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. Os dados da tabela foram 

transformados por √ +1.  

No ano de 2014, na D2 não houve diferença significativa entre as 

cultivares quanto ao número de bulbinhos semente de 1,0–1,9 cm de diâmetro, 

(Tabela 3). Na D3 a cultivar Bella Catarina foi a que apresentou a melhor 

média, com 164,33 bulbinhos semente por m2, não diferindo de Aquarius, Bella 

Vista, BR23, Buccaneer, Lucinda e Sírius. Na D4 a BR23 produziu uma média 

de 255,33 bulbinhos semente m-2, não diferindo estatisticamente de Bella 

Catarina que produziu 208,00 bulbinhos semente m-2. Na D5, as maiores 

médias foram obtidas por Bella Catarina (290,67 bulbinhos semente m-2), BR 

23 (286 bulbinhos semente m-2) e Bella Vista (167,00 bulbinhos semente m-2), 

não diferindo entre si.  

Com relação as cultivares, para o tamanho 1,0-1,9  cm de diâmetro, 

Aquarius, Bella Dura, Buccaneer, Lucinda, Morena, Sírius e Soberana não 

apresentaram diferenças estatística entre as densidades avaliadas. A cultivar 

Bella Catarina produziu mais na D5 (290,67), seguida da D4 (208,00) sem 

diferença entre ambas, porém diferindo das demais densidades. A cultivar Bella 

Vista teve o pior desempenho na D2 (14,33) e BR23 teve a maior produção de 

bulbinhos semente m-2 na D5 (286,00) e D4 (255,33). 
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Tabela 2: Resumo da analise de variância para cultivar, bloco, densidade de 

semeadura de dez cultivares de cebola, no ano de 2014. Guarapuava, PR. 

UNICENTRO. 2017.   

2014 

        FV GL 
QM 

D1 D2 D3 TOTAL 

CULTIVAR  9  100.76*   112.40*   38.84*   114.86* 

BLOCO 2  6.36   138.05*   15.98*   156.67* 

DENSIDADE 3  152.49*   293.41*   13.03*   396.59* 

CULTIVAR * DENSIDADE             27  10.13*   17.44*   6.04*   18.64* 

ERRO 51  2,88   2,64   1,02   3,30 

TOTAL 119  2071,82   3245,22   799,55   3712,22 

CV (%)    23,93     10,91    17,24    10,08 

*Significativo a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. Os dados foram transformados por 

√ +1. 
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Tabela 3. Médias do número de bulbinhos semente m-2 de 10 cultivares de cebola avaliados em 4 densidades de semeadura (2, 3, 

4, 5 g m-2 ) e classificados em três tamanhos de diâmetro (1,0-1,9; 2,0-2,9; 3,0-3,9 cm), no ano de 2014. Guarapuava, PR. 

UNICENTRO. 2017.    

CULTIVAR 

NÚMERO DE BULBINHOS (m
-2

) NO ANO DE 2014 

DIÂMETRO DE 1–1,9 cm 
 

DIÂMETRO DE 2,0-2,9 cm 
 

DIÂMETRO DE 3–3,9 cm 
 

D2 D3 D4 D5 MÉDIA D2 D3 D4 D5 MÉDIA D2 D3 D4 D5 MÉDIA 

AQUARIUS 19,3aA 22,6abA 36,3cA 62,0bA 35,0B 100,6abcB 119,3efB 253,0bcA 313,3bcA 196,5FG 45,3abcB 45,0abcB 95,6aA 54,3abB 60,0ABC 

BELLA CATARINA 80,3aC 164,3aBC 208,0abAB 290,6aA 185,8A 170,6aC 421,3aA 306,6abcB 365,6aAB 316,0ABC 19,3bcA 15,3cA 15,6bcA 5,3cA 13,9E 

BELLA DURA 37,7aA 12,6bA 37,3cA 83,3bA 42,7B 194,0aC 411,3abA 340,3abAB 253,0cdBC 299,6BCDE 45,3abcA 36,0abcA 24,0bcA 8,3bcA 28,4DE 

BELLA VISTA 14,3aB 25,3abB 71,0bcAB 167,0abA 60,4B 118,0abcC 235,6cdB 208,6cdBC 529,0aA 249,5CDE 12,3cA 11,3cA 5,3cA 8,5bcA 9,4E 

BR 23 31,3aB 112,0abB 255,3aA 286,0aA 171,1A 113,6abcC 225,6cdeB 261,3bcB 354,0bcA 238,6EF 23,3bcA 5,0cA 14,3bcA 22,6bcA 16,3E 

BUCCANEER 18,6aA 21,6abA 44,6cA 30,0bA 28,7B 51,3bcC 116,0fBC 238,6bcA 185,6deAB 147,9G 50,3abcA 78,0aA 62,0abA 78,0aA 67,0A 

LUCINDA 20,6aA 37,3abA 31,3cA 42,0bA 32,8B 159,3abD 307,6bcC 412,6aB 538,3aA 354,5A 37,6abcB 67,6abAB 77,0aA 82,3aA 66,1AB 

MORENA 6,0aA 11,3bA 15,0cA 44,7bA 21,2B 34,3cA 98,0fA 102,00A 86,2eA 80,61H 28,0bcA 31,3abcA 94,3aA 23,5bcA 42,6BCD 

SÍRIUS 6,6aA 23,3abA 12,6cA 102,6bA 36,3B 122,6abcC 176,3efC 324,67bB 480,3aA 276,0CDE 79,0aA 26,6bcB 89,0aA 24,0bcB 54,6ABC 

SOBERANA 16,0aA 16,6bA 87,0bcA 103,0bA 55,6B 192,0aC 203,3cdefC 379,3aB 575,6aA 337,5AB 65,0abA 27,0bcAB 52,3abcAB 18,0bcB 40,5CD 

MÉDIAS 25,1C 44,7BC 79,8B 117,0A 
 

125,6D 231,4C 282,7B 353,6A 
 

40,5B 34,3B 52,9A 32,9B 
 

       * Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem estatisticamente entre si pelo teste de TUKEY a 5% de probabilidade. 

  



37 
 

Conforme a Tabela 3, os bulbinhos semente com 2,0–2,9 cm de 

diâmetro foram os que apresentaram as maiores médias analisadas nas 

densidades D3, D4, D5. Na D2, a cultivar Morena foi o que apresentou a menor 

média (34,3 bulbinhos semente m-2). Na D3 a cultivar Bella Catarina 

apresentou a maior média com 421,3 bulbinhos semente m-2, não diferindo 

estatisticamente de Bella Dura com 411,3 bulbinhos semente m-2. Com relação 

a D4, a média das cultivares variou de 412,6 (Lucinda) a 102,0 (Morena) e a D5 

foi aquela que produziu as maiores quantidades médias de bulbinhos semente 

m-2 entre as cultivares avaliados, tendo Soberana com a maior média (575,6 

bulbinhos semente m-2), não diferindo significativamente de Lucinda, Bella 

Vista, Bella Catarina e Sírius.  

Com relação às cultivares, para o diâmetro 2,0–2,9 cm, somente Morena 

não apresentou diferença significativa entre as densidades de plantio. As 

cultivares Bella Vista, BR 23, Lucinda, Sírius e Soberana produziram maior 

número de bulbinhos semente m-2 na D5, diferindo das demais densidades. 

Aquarius teve maiores valores nas densidades 4 e 5, sem diferença 

significativa entre ambas, Bella Catarina, na D3 e D5; Bella Dura na D3 e D4; e 

Buccaneer na D4 e D5.  

Com bulbinhos semente de diâmetro 3,0–3,9 cm, na D2 as médias dos 

números de bulbinhos semente m-2 variou de 79,0 bulbinhos semente m-2 

(Sírius) a 12,3 bulbinhos semente m-2 (Bella Vista). Na D3, as médias variaram 

de 78,0 (Buccaneer) a 5,0 (BR 23) bulbinhos semente m-2. Em relação a D4, as 

maiores médias foram de Aquarius (95,6 bulbinhos semente m-2), seguida de 

Morena (94,3 bulbinhos semente m-2), Sírius (89,0 bulbinhos semente m-2), 

Lucinda (77,0 bulbinhos semente m-2), Buccaneer (62,0 bulbinhos semente m-2) 

e Soberana (52,3 bulbinhos semente m-2), sem diferença significativa entre 

essas cultivares. E, na D5, as cultivares que não diferiram significativamente e 

apresentaram as maiores médias de produção de bulbinhos semente m-2 foram 

Lucinda (82,3 bulbinhos semente m-2), Buccaneer (78,0 bulbinhos semente m-2) 

e Aquarius (54,3 bulbinhos semente m-2). 

-Com relação às cultivares, para o tamanho 3,0–3,9 cm de diâmetro, 

Bella Catarina, Bella Dura, Bella Vista, BR 23, Buccaneer e Morena não 

apresentaram diferenças significativas entre as densidades de plantio. Aquarius 

teve melhor desempenho na D4 e D5, enquanto Lucinda teve as produções 
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bem divididas entre D5, D4 e D3, sem diferenças significativas entre essas 

densidades. A cultivar Sírius produziu mais bulbinhos semente m-2 na D4 e D2, 

assim como Soberana na D2 e D4. 

Em se tratando da produção de bulbinhos semente, existe um diferencial 

em relação à produção convencional de bulbos no que diz respeito ao tempo x 

densidade. Quando se trata de produção de bulbinhos semente, mesmo que a 

densidade no plantio seja elevada, o tempo que as plantas levam para se 

desenvolver a ponto de estarem aptas para serem usadas como semente, não 

permite que a competição por luz e nutrientes afete a cultura. Isso explica o 

fato da D5 ter produzido a maior quantidade de bulbinhos semente para a 

maioria das cultivares. 

Para o ano de 2015, na D2, com bulbinhos semente de 1,0–1,9 cm de 

diâmetro não houve diferença significativa entre as cultivares avaliados (Tabela 

5). Na D3, Bella Catarina teve a maior média com 232,6 bulbinhos semente m-

2, diferindo estatisticamente dos demais cultivares. Com relação às densidades 

D4 e D5, as maiores produções médias de bulbinhos semente m-2 foram de 

Bella Catarina e BR 23. Na D4, Bella Catarina produziu 253,6 bulbinhos 

semente m-2 e BR 23 produziu 253,3 bulbinhos semente m-2 em média, sem 

diferença significativa entre si, porém diferindo das demais cultivares avaliados. 

Para a D5, Bella Catarina produziu 351,6 bulbinhos semente m-2 e BR 23 

produziu 277,6 bulbinhos semente m-2 em média. Com relação as cultivares, 

para o tamanho 1,0–1,9 cm de diâmetro, Aquarius, Bella Dura, Buccaneer, 

Lucinda, Morena e Sírius não apresentaram diferenças  entre as densidades 

avaliadas. Bella Catarina, Bella Vista e Soberana produziram mais na D5 

(351,6; 159,6 e 212,6, respectivamente), enquanto que BR 23 teve melhor 

desempenho na D5 (277,6) e D4 (253,3), sem diferença entre ambas, porém, 

diferindo significativamente das demais densidades.  
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Tabela 4: Resumo da análise de variância para cultivar, bloco, densidade de 

semeadura, de dez cultivares de cebola em quatro densidades de semeadura, 

no ano de 2015. Guarapuava, PR. UNICENTRO. 2017.     

2015 

FV GL 
QM 

D1      D2     D3  TOTAL 

CULTIVAR  9 100.41* 100.61* 42.11* 93.59 

BLOCO 2 28.40* 25.36* 11.33* 28.40 

DENSIDADE 3 503.29* 226.18* 7.72* 503.29 

CULTIVAR*DENSIDADE             27 16.45* 11.73* 4.77* 16.89 

ERRO 51 3,01 5,13 2,33 3,65 

TOTAL 119 3150,25 2530,32 735,98 3150,25 

CV  9,47 15,22 24,42 10,42 

 

Com relação ao diâmetro de 2,0–2,9 cm, na D2, também não houve 

diferença significativa entre as cultivares avaliados. Na D3, a maior média 

produtiva foi de Bella Dura com 424,6 bulbinhos semente m-2, sendo que esta 

não diferiu de BC (320,3 bulbinhos semente m-2) e Lucinda (312,6 bulbinhos 

semente m-2). Para a D4, a maior média de produção de bulbinhos semente m-2 

foi de Soberana (434,3) diferindo estatisticamente das demais cultivares. E 

para D5, a média das cultivares variou de 557,33 (Lucinda) a 73,6 bulbinhos 

semente m-2 (Morena), sendo que as maiores médias foram de Lucinda e 

Soberana (547,0 bulbinhos semente m-2), ambas diferindo dos demais. 

Com relação as cultivares, para o tamanho 2,0–2,9 cm de diâmetro, 

somente Morena não apresentou diferença significativa entre as densidades 

avaliadas. As cultivares Bella Vista, BR 23, Lucinda e Sírius tiveram melhor 

desempenho na D5 (393,6; 391,0; 557,3 e 449,6 bulbinhos semente m-2, 

respectivamente). Aquarius, Buccaneer, e Soberana produziram maiores 

quantidades de bulbinhos semente m-2 na D5 e D4. 
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Tabela 5. Médias do número de bulbinhos semente (unidades) de 10 cultivares de cebola avaliadas em 4 densidades de 

semeadura  (2, 3, 4, 5 g m-2) e classificados em três tamanhos de diâmetro (1,0-1,9; 2,0-2,9; 3,0-3,9 cm), no ano de 2015. 

Guarapuava, PR. UNICENTRO. 2017.    

  NÚMERO DE BULBINHOS (m
-2

) NO ANO DE 2015  

CULTIVAR 
DIÂMETRO DE 1,0-1,9 cm DIÂMETRO DE 2,0-2,9 cm DIÂMETRO DE 3,0-3,9 cm 

D2 D3 D4 D5 MÉDIA D2 D3 D4 D5 MÉDIA D2 D3 D4 D5 MÉDIA 

AQUARIUS 20,6aA 26,0bA 42,0bA 88,3deA 44,2CD 92,0aB 119,6cdB 249,3bcdA 306,3bcdA 191,8DE 42,3abA 40,3abA 88,6aA 49,0bcdA 55,0AB 

BELLA CATARINA 72,0aC 232,6aB 253,6aB 351,6aA 227,5A 133,3aB 320,3abA 265,0bcA 354,3bcA 268,2BC 19,3abA 18,6abA 16,0bcA 9,3dA 15,8D 

BELLA DURA 9,3aA 23,6bA 35,3bA 35,3eA 25,9D 173,0aC 424,6aA 347,0abcAB 246,6cdBC 297,8ABC 33,0abA 21,3abA 23,0bcA 66,3abcdA 35,9BCD 

BELLA VISTA 13,6aB 29,0bB 72,0bB 159,6cdA 68,5CD 160,6aB 235,6bcB 200,6cdB 393,6bcA 247,6CD 12,6bA 11,6abA 6,6cA 9,0dA 10,0D 

BR 23 29,6aB 101,6bB 253,3aA 277,6abA 165,5B 113,6aC 225,6bcdBC 252,3bcB 391,0bcA 245,6CD 26,3abA 8,0bA 14,0bcA 20,0cdA 17,0CD 

BUCCANEER 29,6aA 20,6bA 41,3bA 24,3eA 29,2D 47,6aC 118,0cdBC 242,6bcdA 179,0deAB 146,8EF 57,6abA 75,3aA 65,3abcA 76,3abcA 68,6A 

LUCINDA 14,3aA 18,0bA 45,0bA 60,0deA 34,3D 115,3aC 312,6abB 390,3abB 557,3aA 343,9A 37,6abA 54,0abA 61,0abcA 59,3abcdA 53,0AB 

MORENA 11,3aA 20,0bA 45,3bA 65,6deA 35,5D 41,6aA 85,0dA 102,0dA 73,6eA 75,5F 28,0abB 35,3abB 101,0aA 32,6bcdB 49,2ABC 

SÍRIUS 25,0aA 24,0bA 45,3bA 53,0eA 36,8D 119,0aC 212,3bcdBC 260,6bcB 449,6abA 260,4CD 82,3aA 59,0abA 72,3abA 89,0abA 75,6A 

SOBERANA 10,6aC 40,0bBC 94,3bB 212,6bcA 89,4C 120,3aC 257,0bcB 434,3aA 547,0aA 339,6AB 38,6abB 43,0abB 47,6abcB 119,6aA 62,2AB 

MÉDIA 23,6D 53,5C 92,7B 132,3A   111,6D 231,1C 274,4B 349,8A   38,6A 37,8A 49,5A 53,0A   

*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem estatisticamente entre si pelo teste de TUKEY a 5% de probabilidade 
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No diâmetro de 3,0–3,9 cm, para a D2, o comportamento das 

cultivares foi semelhante, sendo a maior média produtiva de bulbinhos 

semente m-2 de Sírius com 82,3 e a menor da Bella Vista com 12,6, foram 

as únicas cultivares que diferiram entre si. Na D3, Buccaneer (75,3 

bulbinhos semente m-2) só diferiu de BR 23 (8,0 bulbinhos semente m-2). 

Em se tratando da D4, a maior média foi de Morena (101,0 bulbinhos 

semente m-2), seguida de Aquarius (88,6 bulbinhos semente m-2), porém, 

ambas não diferiram significativamente de Buccaneer (65,3 bulbinhos 

semente m-2), Lucinda (61,0 bulbinhos semente m-2), Sírius (72,3 bulbinhos 

semente m-2) e Soberana (47,6 bulbinhos semente m-2). Na D5, a variação 

das médias foi alta, com Soberana produzindo 119,6 bulbinhos semente m-

2 e Bella Vista produzindo 9,0 bulbinhos semente m-2. 

Com relação às cultivares, para o diâmetro 3,0–3,9 cm, somente 

duas cultivares apresentaram diferenças significativas entre as densidades 

avaliadas, Morena teve melhor desempenho na D4 (101,0) e Soberana na 

D5 (119,6), enquanto as demais não apresentaram diferenças entre as 

densidades de plantio. 

No ano de 2014, quanto ao número total de bulbinhos semente m-2 

produzidos (Tabela 3), somando todos os diâmetros, as cultivares que mais 

produziram bulbinhos semente m-2 foram Bella Catarina (515,8), Lucinda 

(453,5), Soberana (433,8) e BR 23 (426,1). E com relação à densidade, D5 

foi aquela que teve a maior quantidade de bulbinhos sementes m-2 (503,4), 

diferindo estatisticamente das demais densidades. 

Pode-se observar de maneira geral na Tabela 6, quando se trata do 

número total de bulbinhos semente produzidos e somado todos os 

diâmetros, as cultivares que mais produziram bulbinhos semente m-2 foram: 

no ano de 2014 Bella Catarina (515,8), Lucinda (453,5), Soberana (433,8) e 

BR 23 (426,1), e à densidade D5 foi aquela que teve a maior quantidade 

média de bulbinhos sementes m-2 (503,4), diferindo estatisticamente das 

demais. No ano de 2015 foram, Bella Catarina (511,5), Soberana (491,3), 

Lucinda (431,2) e BR 23 (428,3). E com relação à densidade, D5 foi aquela 

que teve a maior quantidade média de bulbinhos semente m-2 (535,8), 

diferindo estatisticamente das demais densidades. 
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Tabela 6. Média total do número de bulbinhos semente (unidades) de 10 cultivares de cebola avaliadas em 4 densidades de 

semeadura (2, 3, 4, 5 g m-2) e classificados em três tamanhos de diâmetro (1,0-1,9; 2,0-2,9; 3,0-3,9 cm), nos anos de 2014 e 2015. 

Guarapuava, PR. UNICENTRO. 2017.    

CULTIVAR 
TOTAL 2014 

 

TOTAL 2015 

D2 D3 D4 D5 MÉDIA 

 

D2 D3 D4 D5 MÉDIA 

AQUARIUS 165,3aB 187,0cdB 385,0abA 429,6bcA 291,7DE 

 

155,0aA 186,0cdA 380,0abcA 443,6cdA 291,1CDE 

BELLA CATARINA 270,3aB 601,0aA 530,3aA 661,6aA 515,8A 

 

224,6aC 571,6aAB 534,6abB 715,3abA 511,5A 

BELLA DURA 277,0aB 460,0abA 401,6abAB 344,6cdAB 319,5CDE 

 

215,3aB 469,6abA 405,3abcA 348,3deAB 359,6BC 

BELLA VISTA 144,6aB 272,3bcdB 285,0bB 704,5aA 351,6BCD 

 

187,0aB 276,3bcdB 279,0cB 608,0bcA 313,0CD 

BR 23 168,3aB 342,6bcdB 531,0aA 662,6aA 426,1ABC 

 

169,6aB 335,3bcdB 519,6abA 688,6abA 428,3AB 

BUCCANEER 120,3aB 215,6cdAB 345,3abA 293,6cdAB 243,7EF 

 

135,0aB 214,0cdAB 349,3bcA 280,6deAB 244,7DE 

LUCINDA 217,6aC 412,6abcB 521,0aAB 662,6aA 453,5AB 

 

167,3aC 384,6abcB 496,3abB 676,6abA 431,2AB 

MORENA 68,3aA 140,6dA 211,3bA 154,5dA 144,5F 

 

81,0aA 140,3dA 248,3cA 246,7eA 184,3E 

SÍRIUS 208,3aB 226,3cdB 426,3abA 607,0abA 366,9BCD 

 

226,3aB 295,3bcdB 378,3abcB 591,6bcA 372,9BC 

SOBERANA 273,0aB 247,0bcdB 518,6aA 696,6aA 433,8AB 

 

169,6aC 340,0bcdC 576,3aB 879,3aA 491,3A 

MÉDIA 191,3D 310,5C 415,5B 503,4A 
 

 

173,1D 321,3C 416,7B 535,8A 
 

*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem estatisticamente entre si pelo teste de TUKEY a 5% de 

probabilidade 
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Cardoso e Costa (1999) avaliaram nove cultivares de cebola quanto à 

produção de bulbinhos semente em bandejas de diferentes números de células 

(72, 128 e 288) e diferente número de plantas por célula e, concluíram que 

houve pouca variação (8 a 13%) entre o diâmetro dos bulbinhos semente nos 

diferentes tamanhos de células das bandejas, indicando que a densidade 

pouco afetou a uniformidade dos bulbinhos semente obtida. A célula que 

produziu os menores bulbinhos semente foi de 72 células com 9 plantas por 

célula (1, 2 e 3 cm) e a que produziu os maiores foi a de 72 células com 5 

plantas por célula. Esse resultado difere do obtido no presente trabalho, onde 

as maiores quantidades de bulbinhos semente m-2 foram obtidas na maior 

densidade (D5). 

Segundo Fontes e Silva (2002) os melhores diâmetros de bulbinhos 

utilizados para produção de bulbos comerciais devem ter de 0,8 a 2,5 cm, e 

para isso a densidade de plantio deve ser de 3 g m-2 de sementes. 

De acordo com a Figura 5, pode-se observar que no ano de 2014, todas 

as cultivares avaliados no presente estudo produziram maior quantidade de 

bulbinhos semente de 2,0–2,9 cm de diâmetro, independente da densidade de 

plantio. As cultivares Aquarius, Bella Dura, BR 23, Lucinda, Sírius e Soberana 

produziram maior número de bulbinhos semente de 2,0–2,9 cm na D5, com 

ajustes linear ou quadrático; Bella Catarina e Bella Vista na D3 e, Buccaneer e 

Morena na D4.  

Na Figura 1 (gráfico) podemos observar que as cultivares Bella Catarina, 

Bella Vista, Buccaneer e Morena, responderam de maneira diferenciada da 

demais, apresentando comportamento decrescente na produção do número de 

bulbinhos semente m-2, na medida em que se aumentou a densidade de 

semeadura para 5 g m-2.   

Esse fato por ser explicado em razão das características fisiológicas das 

cultivares avaliadas, por não responderem positivamente a uma maior 

competição entre plantas, corroborando com Carvalho (2007), segundo autor, a 

produtividade de bulbos de cebola aumenta a partir do incremento na 

população de plantas até atingir um nível ótimo, determinado pelo genótipo e 

pelas condições do ambiente, e diminui com posteriores aumentos da 

população. Em populações além do ótimo, Mascarenhas, (1993) cita que o 

aumento na densidade de plantas por unidade de área consequentemente 
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eleva à competição entre plantas pelos recursos naturais como luz, água, CO2, 

oxigênio e nutrientes minerais, podendo influenciar de maneira negativa, 

diretamente sobre a produtividade da cultura. 

Algumas cultivares avaliadas corroboram com os resultados encontrados 

por Figueiredo et al, (2011), quando avaliando o comportamento das cultivares 

em função da densidade de plantas, notou que os genótipos responderam de 

maneira diferenciada dentro de uma mesma faixa de densidade de plantas por 

hectare. A medida com que se aumentou a densidade de plantio observou que 

a cultivar “Perfecta” aumentou a sua produtividade com o incremento do 

número de plantas por hectare passando de 102,5 t ha-1 para 111,96 t ha-1 

quando se alterou a densidade de 400.000 plantas ha-1 para 1.000.000 plantas 

ha-1.  

De acordo com Dogliotti et al. (2011), por meio da relação entre 

densidade de plantio e rendimento em qualquer cultivo podem-se distinguir três 

fases. Primeira fase de crescimento sem competição, na qual o aumento do 

rendimento é proporcional ao aumento da densidade. Na segunda, fase de 

crescimento em competição, o rendimento aumenta com a densidade, mas 

com a diminuição dos incrementos. Terceira fase ou fase de saturação, na qual 

não há resposta do rendimento à densidade. 
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Figura 1. Número de bulbinhos semente produzidos nos diâmetros (1,0-1,9; 

2,0-2,9; 3,0-3,9 cm) em função da densidade de plantio, de dez cultivares 

avaliadas no ano de 2014. Guarapuava, PR. UNICENTRO. 2017. 
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Na Figura 2, pode-se observar que no ano de 2015, a maioria das 

cultivares teve um comportamento semelhante ao ano de 2014, apenas as 

cultivares Bella Catarina, Bella Dura e Bella Vista que não seguiram o mesmo 

padrão. Assim, Aquarius, Bella Catarina, Bella Vista, BR 23, Lucinda, Sírius e 

Soberana produziram um maior número de bulbinhos semente de 2,0–2,9 cm 

na D5; Bella Dura na D3 e, Buccaneer e Morena na D4. Para o genótipo Bella 

Catarina na D5, o número de bulbinhos semente produzido foi muito 

semelhante para os tamanhos 1,0–1,9 cm (352) e 2,0–2,9 cm (354) e para 

Morena na D4, o número de bulbinhos semente para os tamanhos 2,0–2,9 cm 

(102) e 3,0–3,9 cm (101) também foi muito próximo.  
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Figura 2. Número de bulbinhos semente produzidos nos diâmetros (1,0-1,9; 

2,0-2,9; 3,0-3,9 cm) em função da densidade de semeadura, de dez cultivares 

avaliadas no ano de 2015.  Guarapuava, PR. UNICENTRO. 2017.    
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Figura 3. Número total de bulbinhos semente produzidos nos diâmetros (1,0-

1,9; 2,0-2,9; 3,0-3,9 cm) em função da densidade de semeadura, de dez 

cultivares avaliadas nos anos de 2014 e 2015. Guarapuava, PR. UNICENTRO. 

2017.    

 

Essa diferença no diâmetro dos bulbinhos entre cultivares é, 

provavelmente, uma característica varietal (genética), uma vez que os tratos 

culturais realizados foram os mesmos para todas as cultivares. Esse fato pode 
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ser explicado por serem variedades e foram desenvolvidas com base nas 

condições climáticas do sul do Brasil, com objetivo de antecipar a colheita, 

sendo cultivares de dia curto e intermediário, com isso, respondendo 

positivamente à época de semeadura.  

Nakada et al. (2003) avaliando sete densidades (0.5, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

g/m2) de plantio na produção de bulbinhos de cebola também observou que o 

aumento na densidade foi acompanhada pelo aumento no número de 

bulbinhos . 

Pesquisas têm demonstrado que as melhores cultivares são aquelas 

obtidos na própria região de produção, porque cada uma requer condições 

especiais de fotoperíodo e temperatura para a obtenção das características 

qualitativas desejáveis, altos rendimentos e boa conservação no 

armazenamento (RESENDE, 2003) 

O uso correto de determinada cultivar, de acordo com a época de 

plantio, é um dos fatores que contribui para o rendimento da cultura. A escolha 

de variedades que atendam às exigências do mercado quanto à qualidade dos 

bulbos, tolerância a altas temperaturas e resistência às principais doenças são 

essenciais ao sucesso do cultivo. (EMBRAPA, 2013).  

Pode-se concluir que as cultivares Bella Catarina, Soberana, Lucinda e 

BR 23 foram aqueles que mais se destacaram na produção de bulbinhos 

semente, assim como a densidade 5 g m-2 foi aquela que teve os maiores 

números de bulbinhos semente, nos anos de 2014 e 2015. 
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CAPÍTULO II 

   RESUMO 

Cristhiano Kopanski Camargo. Produção de cebola a partir de bulbinhos 

semente na região de Guarapuava,PR. 

A cebola é a terceira hortaliça mais produzida no Mundo, sendo o Brasil 

o décimo produtor mundial. No Brasil, a cebola (Allium cepa L.) é considerada a 

terceira hortaliça de maior importância econômica, ficando atrás apenas do 

tomate e da batata. No Paraná, o cultivo de cebola é realizado na grande 

maioria das propriedades agrícolas, pela mulher e pelos filhos. A área média do 

cultivo gira em torno de 1,4 ha. O Brasil sofre grande concorrência com a 

cebola importada da Argentina. Nesse sentido, é importante a produção de 

cebola no período da entressafra, que pode suprir essa demanda com o plantio 

de bulbinhos semente, antecipando a colheita em 1 ou 2 meses, principalmente 

em regiões como o Centro-Sul do Paraná, que possui características peculiares 

de clima e altitude, binômio que favorece esse método de cultivo. O 

experimento foi realizado no Setor de Olericultura do Campus Cedeteg da 

Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO), em Guarapuava, 

Paraná. Nesse sentido, a presente pesquisa avaliou a produção de comercial 

de bulbos e características vegetativas de 10 cultivares comerciais de cebola 

(Aquarius, Bella Catarina, Bella Dura, Bella Vista, BR 23, Buccaneer, Lucinda, 

Morena, Sirius, Soberana), no sistema de produção com bulbinhos semente de 

dez cultivares e com diferentes diâmetros (1,0-1,9, 2,0-2,9 e 3,0–3,9 cm). 

Pode-se concluir que Lucinda, Buccaneer e Soberana tiveram os melhores 

desempenhos para altura de plantas com bulbinhos de diâmetro 3,0–3,9 cm e, 

Bella Dura, Lucinda, Buccaneer e Soberana as maiores médias de diâmetro do 

pseudocaule quando utilizados bulbinhos semente de 3,0–3,9 cm de diâmetro. 

As cultivares Sirius, Soberana e Lucinda foram aqueles que mais se 

destacaram quanto à produção de bulbos de classe 2, de classe 3 e quanto à 

produtividade total frente aos demais cultivares avaliados no presente trabalho 

quando utilizados bulbinhos semente de 2,0-2,9 e 3,0–3,9 cm de diâmetro.   

 

Palavras-chave: Allium cepa L., bulbinhos, produção, diâmetro de bulbo. 
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ABSTRACT 

Cristhiano Kopanski Camargo. Production of onions from seed bulbs in the 

region of Guarapuava, PR 

The onion is the third most produced vegetable in the World, being Brazil the 

tenth world producer. In Brazil, onion (Allium cepa L.) is considered the third 

most economically important vegetable, leaving behind only tomatoes and 

potatoes. In Paraná, the cultivation of onion is carried out in the great majority of 

agricultural properties, by the woman and the children. The average area of the 

crop is around 1.4 ha. Brazil suffers great competition with onions imported from 

Argentina. In this sense, it is important to produce onion during the off season, 

which can supply this demand with the planting of seed bulbs, anticipating the 

harvest in 1 or 2 months, mainly in regions such as the Center-South of Paraná, 

which has peculiar characteristics Of climate and altitude, a binomial that favors 

this method of cultivation. The experiment was carried out in the Olericultura 

Sector of the Cedeteg Campus of the State University of the Central West 

(UNICENTRO), in Guarapuava, Paraná. In this sense, the present research 

evaluated the commercial production of bulbs and vegetative characteristics of 

10 commercial onion cultivars (Aquarius, Bella Catarina, Bella Vista, Bella Vista, 

BR23, Buccaneer, Lucinda, Morena, Sirius, Soberana) With seed bulbs of ten 

cultivars and with different diameters (1,0-1,9, 2,0-2,9 and 3,0-3,9 cm). It can be 

concluded that Lucinda, Buccaneer and Soberana had the best performance for 

plant height with bulbs of 3,0-3,9 cm diameter and, Bella Dura, Lucinda, 

Buccaneer and Soberana the highest averages of pseudostem diameter when 

used seed bulbs 3,0-3,9 cm in diameter. The cultivars Sirius, Soberana and 

Lucinda were the most outstanding ones regarding the production of class 2 

bulbs, class 3 and the total productivity compared to the other cultivars 

evaluated in the present work when used seed bulbs of 2,0-2,9 and 3,0-3,9 cm 

in diameter. 

 

Keywords: Allium cepa L., bulbs, production, bulbs diameter 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cebola é a terceira hortaliça mais produzida no Mundo, sendo o Brasil 

o décimo produtor mundial. É a olerícola mais importante sob o ponto de vista 

de consumo, em torno de 1.100.000 toneladas ao ano, podendo ser consumida 

na forma in natura, em saladas, temperos e condimentos (RESENDE et al., 

2002). 

No Brasil, a cebola é considerada a terceira hortaliça de maior 

importância econômica, ficando atrás apenas do tomate e da batata (Cardoso 

& Costa, 1999). Segundo Nascimento (2013) na cadeia produtiva, a cebola é a 

quarta em volume de produção, segunda em valor de mercado de sementes e 

a terceira hortaliça em consumo de fertilizantes.  

A produção brasileira de cebola é concentrada, principalmente, nos 

estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas 

Gerais, Goiás, Bahia e Pernambuco, que apresentam oscilações na oferta 

durante o ano, com exceção do Nordeste, que é a única região brasileira 

produtora de cebola com possibilidade de ofertar o produto durante o ano todo, 

devido ao favorecimento das suas condições climáticas (ARAÚJO, 2007).  

No Paraná, de acordo com a Emater (2013) o cultivo de cebola é 

realizado na grande maioria das propriedades agrícolas, pela mulher e pelos 

filhos. A área média do cultivo gira em torno de 1,4 ha. Algumas dessas 

famílias têm a cebola como cultivo principal, porém para a maioria, geralmente 

ela é cultura secundária, sendo importante fonte complementar de renda. 

O método de cultivo por bulbinhos semente tem como principal objetivo 

a obtenção de colheita precoce em relação aos outros sistemas de produção, o 

que ocorre quando o mercado está desabastecido e os preços mais altos. O 

Brasil sofre grande concorrência com a cebola importada da Argentina, tanto 

que no ano de 2013, houve recorde de importação de bulbos por conta do 

encerramento antecipado da safra do Sul do país, que sofreu com fortes 

chuvas de granizo e com a diminuição da área plantada (REIS, 2014). 

 Nesse sentido, é importante a produção de cebola no período da 

entressafra, tanto das demais regiões do Brasil. Essa defasagem pode ser 

suprida com o plantio de bulbinhos semente, antecipando a colheita em 1 ou 2 

meses, principalmente na região Centro-Sul do Paraná, que possui 
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características peculiares de clima e altitude, binômio que favorece esse 

método de cultivo. 

As variações e instabilidade durante os períodos de comercialização, 

competindo em preço e qualidade com bulbos importados e além dos fatores 

climáticos, têm motivado produtores a diversificar a área com outras culturas ou 

até mesmo reduzir a área plantada (REIS, 2014).  

O mercado brasileiro de cebola é formado hoje por dois cenários. O 

primeiro, parte do ponto de vista do produtor, que está cada vez mais 

preocupado em adquirir sementes que garantam maior produtividade e 

apresentem maior grau de resistência às doenças do campo. Do outro lado, o 

consumidor final, buscando produtos de melhor qualidade, classificados e 

padronizados e com maior tempo de vida de prateleira (shelf-life) (TULLIO JR, 

2013). 

Segundo Sant‟anna (2015) a utilização de variedades híbridas possibilita 

aos produtores de cebola aumentar a produtividade com ganho em qualidade, 

podendo atingir até 120 t ha-1 em algumas regiões do país, como Triângulo 

Mineiro e Goiás, além de ampliar o período de plantio e colheita, garantindo 

oferta constante do produto no mercado. 

Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar características 

biométricas de plantas e de produção comercial de bulbos de cebola, no 

sistema de produção com bulbinhos semente de dez cultivares com diferentes 

diâmetros. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

O experimento foi realizado no Setor de Olericultura do Campus 

Cedeteg da Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO), em 

Guarapuava, Paraná, sob as coordenadas geográficas 24° 14' 52"S de latitude, 

51° 41' 06"O de longitude e altitude de 1.120 m. 

Segundo a classificação de Köppen, o clima da região é do tipo 

subtropical úmido mesotérmico Cfb, com verões frescos e inverno moderado 

com ocorrência de geadas severas e frequentes, não apresentando estação 

seca definida. A temperatura média máxima anual é de 23,5ºC e a temperatura 

média mínima anual de 12,7ºC (IAPAR, 2013). O solo utilizado no ensaio foi 
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classificado de acordo com a Embrapa (2013) como Latossolo Bruno 

Distroférrico típico de textura argilosa.  

A unidade experimental foi conduzida em canteiros contendo uma área 

total de 1 m2. Os bulbinhos foram plantados na posição vertical, com ápice 

voltado para cima e ao nível da superfície do solo, em fileiras espaçadas de 

10x10 cm de espaçamento estre plantas, com estande de 100 plantas por m2.  

O delineamento utilizado foi em blocos casualizados em esquema 

fatorial 10x3com 3 repetições, correspondente a dez cultivares (Bela Catarina, 

Bela Dura, Bela Vista, Morena, Sírius, Lucinda, BR 23, Aquarius, Soberana e 

Buccaneer); com 3 tamanhos de bulbinhos, medidos pelo maior diâmetro 

transversal, sendo enquadrados nas classes: I – 1 a 1,9 cm; II – 2 a 2,9 cm; III 

– 3 a 3,9 cm. Os experimentos foram avaliados em dois anos consecutivos, 

plantados em 04 maio de 2015 e 01 maio de 2016. 

Quadro 1: Valores médios mensais de temperaturas máximas e mínimas 

(°C), precipitações pluviométricas (mm), insolação (horas de brilho solar) de 

Maio a Setembro nos anos de 2015 e 2016. 

MÊS ANO 
TEMPERATURA 

MÁXIMA 
TEMPERATURA 

MÍNIMA 
PRECIPITAÇÃO INSOLAÇÃO 

Maio 2015 19,9 11,9 150 151,9 

Junho 2015 19,8 9,6 141 176,2 

Julho  2015 18,7 9,9 354 136,9 

Agosto 2015 23,5 11,1 86 241,5 

Setembro 2015 23,9 13,2 184 194,3 

TOTAL 21,2* 11,1* 916 900,8 

Maio 2016 18,9 10,8 168 136,3 

Junho 2016 17,5 6,7 92 145,7 

Julho  2016 20,3 8,1 110 229,1 

Agosto 2016 21,1 9,6 222 197,6 

Setembro 2016 22,6 8,8 60 241,7 

TOTAL 20,1* 8,8* 653 950,4 

* Média do período  

Fonte: Estação de Meteorologia da UNICENTRO / Campus CEDETEG. 

Elaborado por CAMARGO, (2017). 

 

Para a adubação, foram adotados os critérios pré-estabelecidos por 

Fontes et al. (1999). Considerando os teores de nutrientes presentes por meio 

da análise de solo, foram aplicados 5 dias antes do plantio 150 g m-2 da 

fórmula NPK 04-14-08 e 3 kg  m-2 de esterco de curral curtido, proveniente do 
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NUPRAN - Núcleo de Produção Animal da Universidade Estadual do Centro-

Oeste, Guarapuava, PR . A adubação de cobertura foi parcelada em três 

aplicações da formulação NPK 20-00-20 na dose de 100 g m-2, aos 30, 60 e 90 

dias após o plantio. 

O controle de doenças foi realizado preventivamente, intercalando as 

aplicações com os fungicidas, oxicloreto de cobre (250 g i.a.), trifloxistrobina 

(150 mL i.a.) mancozeb (300 g i.a.), captan (240 g i.a.), tiofanato metílico (70 g 

i.a.), procimidone (75 g i.a.), metalaxil-M + mancozebe (400 g)  com adição de 

adjuvante (0,25 % da calda), sendo utilizado um volume de calda de 100L de 

água ha-1, com intervalos  de  sete dias, para todos os produtos.  

O manejo de pragas foi realizado preventivamente, intercalando os 

inseticidas, tiametoxam + lambda-cialotrina (100 mL), clorpirifós (400 mL) com 

adição de adjuvante (0,25 % da calda), para todos os produtos foi utilizado um 

volume de calda de 100L de água ha-1, em intervalos regulares de 10 a 15 dias. 

O controle das plantas daninhas foi realizado manualmente, visando 

evitar a fitotoxidez nos bulbinhos sementes, o que poderia prejudicar a sua 

brotação e desenvolvimento.  

O sistema de irrigação utilizado foi o de mangueira por micro aspersão 

profissional, da marca SANTENO®PRÓ. As irrigações foram realizadas de 

acordo com as necessidades da cultura e as condições climáticas, sendo 

suspensa 15 dias antes da colheita.  

As colheitas foram realizadas no início de setembro até o final de agosto 

nos dois anos (2015 e 2016), quando 80% das plantas da unidade 

experimental apresentavam seu estado de maturação fisiológica ou “estalo”, 

considerando a as diferença entre as cultivares avaliadas. A colheita foi 

realizada manualmente, por meio do arranquio das plantas que permaneceram 

no campo por cinco dias, sendo em seguida levadas ao galpão para completar 

o seu processo de “cura” que perdurou por 21 dias. Após este período, 

procedeu-se com a toalete dos bulbos, retirando-se a parte aérea e o sistema 

radicular das plantas.  

Após o transplante, foram realizadas medições periódicas aos 30, 60 e 

90 DAP de 10 plantas ao acaso por parcela do diâmetro do pseudocaule 

(determinado com a utilização de paquímetro digital e expresso em mm) e a 
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altura de plantas - do colo até o ápice da maior folha (medida com régua e 

expressa em cm). 

Foram avaliados os dados de produção de bulbos comercializáveis, 

considerando as classes ≤2 e ≥3 (expressa em t ha-1) e a produtividade total de 

bulbos (considerando uma área útil de 8.000 m2 e expressa em t ha-1). 

Os bulbos foram classificados de acordo com o diâmetro transversal, 

seguindo a portaria 529 de 18 de março de 1995, criada pelo Ministério 

Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA). As classes padrões de bulbos 

de cebola são classe I (bulbos entre 15 e 35 mm); classe II (entre 36 e 50 mm); 

classe III (entre 51 e 60 mm); classe III cheia (entre 61 e 70 mm) e IV (entre 71 

e 90 mm). Ao final, obteve-se a produtividade total de bulbos, com auxílio de 

balança de precisão e um classificador construído para essa finalidade (Figura 

1). 

 

 

Figura 1: Representação ilustrativa do classificador de cebola. Guarapuava, 

PR. UNICENTRO. 2017.    

Fonte: CAMARGO, (2017). 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software Sisvar 5.6. 

(Ferreira, 2014) aplicando-se teste de TUKEY (p≤0,05) para as variáveis 

produção e produtividade total e análise de regressão para diâmetro do 

pseudocaule e altura de plantas.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise de crescimento de plantas avalia a contribuição de diferentes 

processos fisiológicos sobre o comportamento vegetal ao longo do tempo e, 

acompanha a dinâmica da produção fotossintética, responsável por cerca de 

90%, em média, do acúmulo de massa seca. Neste contexto, a análise de 

crescimento pode ser utilizada para avaliar a adaptação ecológica de plantas a 

diferentes ambientes e a capacidade produtiva de diferentes genótipos 

(BETTONI, et al. 2013). 

De acordo com a Tabela 1, quando se trata da altura de plantas de 

cebola, avaliadas aos 30, 60 e 90 dias após o plantio (DAP), pode-se afirmar 

que a interação foi significativa entre os diâmetros dos bulbinhos semente (D1, 

D2 e D3) plantados aos 30, 60 e 90 dias e as cultivares avaliados. 

 

Tabela 1. Resumo da análise de variância conjunta da característica altura de 

plantas de dez cultivares de cebola, submetidos à avaliações aos 30, 60 e 90 

dias após o plantio (DAP), utilizando 3 tamanhos de bulbinhos semente (1,0-1,9 

cm, 2,0-2,9 cm e 3,0-3,9 cm). Guarapuava, PR. UNICENTRO. 2017.    

FV GL 
                                   QM 

   30 dias    60 dias   90 dias 

Cultivar 9 108,92* 117,46* 432,86* 

Bloco 2 2,46 44,96 80,52 

Ano 1 1910,36* 660,86* 2374,74* 

Diâmetro 2 815,41* 855,34* 1302,34* 

Cultivar x Ano 18 25,46 45,86* 87,71* 

Cultivar x Diâmetro 9 52,75* 73,60* 169,92* 

Diâmetro x Ano 2 38,08 120,79* 193,44* 

Cult. x Diâm. x Ano 18 22,67 21,44 42,51* 

Erro 120 17,20 21,11 51,41 

CV%                                               16,23                   12,75                   13,80 

        *: significativo a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey 
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Quando avaliadas aos 30, 60 e 90 dias, as cultivares tiveram 

comportamento semelhante no que diz respeito à média geral de altura, sendo 

que os bulbinhos de 3,0–3,9 cm de diâmetro apresentaram as maiores médias 

seguidos dos bulbinhos de diâmetro 2,0-2,9 cm, sem diferença significativa 

entre ambos (Tabela 2). A menor média de altura de plantas foi observada 

quando plantados bulbinhos semente de 1,0–1,9 cm de diâmetro. 

Aos 30 dias, no diâmetro de 1,0–1,9 cm, Buccaneer teve maior altura de 

plantas (28,2–2,9 cm), porém sem diferença estatística de BR23 (23,4 cm), 

Sírius (23,2 cm), Lucinda (23,2 cm), Aquarius (21,3 cm), Bella Catarina (20,9 

cm) e Soberana (20,9 cm). Bulbinhos com diâmetro de 2,0–2,9 cm não 

promoveram diferenças significativa entre as cultivares avaliados para altura de 

plantas. No diâmetro de 3,0–3,9 cm, o único genótipo que diferiu dos demais, 

tendo o menor valor de altura, foi Bella Catarina (21,0 cm). 

Com relação as cultivares, somente Bella Catarina, Buccaneer e Sírius 

não foram afetadas na altura de plantas pelo tamanho do bulbinho semente 

utilizado no plantio. BR 23 e Aquarius tiveram maior altura de plantas no 

diâmetro de 2,0–2,9 cm, diferindo apenas da altura do diâmetro de 1,0–1,9 cm. 

Bella Dura, Bella Vista, Lucinda, Morena e Soberana apresentaram 

comportamento semelhante quanto à altura de plantas, sendo que os maiores 

valores dessa característica foram encontrados quando utilizados bulbinhos 

semente de 2,0–2,9 cm e 3,0–3,9 cm de diâmetro, sem diferença entre si.  

Aos 60 dias, somente o diâmetro de 2,0–2,9 cm não influenciou a altura 

de plantas para as cultivares avaliadas. No diâmetro de 1,0–1,9 cm, Buccaneer 

foi o genótipo que teve a maior altura de planta (39,0 cm), porém, só diferiu de 

Aquarius (30,2 cm), Bella Dura (29,6 cm) e Bella Vista (26,8 cm). No diâmetro 

de 3,0–3,9 cm, novamente Buccaneer teve maior altura de planta (46,0 cm), 

seguido de Lucinda (43,7 cm), Soberana (42,0 cm), Morena (39,6 cm) e Bella 

Dura (37,9 cm), sem diferença estatística entre eles.  

Pesquisas realizadas por Galmarini & Gaspera (1995), Stoffella (1996), 

Boff et al. (1998) e Dellacecca & Lovato (2000) evidenciam correlação positiva 

entre a população de plantas e produtividade total de bulbos, contudo, há uma 

redução do tamanho, diâmetro transversal e massa média dos bulbos. Nessa 

condição, o pseudocaule tende a ser mais fino e arredondado (Melo et al., 
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1988). Por sua vez, quando a população de plantas é demasiadamente baixa 

os bulbos tendem a ser chatos e o pseudocaule grosso (Lopes, 1987) 

Este resultado assemelha-se ao obtido por Melo et al. (1988) que ao 

elevar a densidade de plantas observou a redução do diâmetro do 

pseudocaule. Do ponto de vista fitotécnico, o desenvolvimento de plantas com 

maior diâmetro do pseudocule é indesejável por dificultar o tombamento natural 

das plantas, principal indicativo do momento de colheita. No aspecto 

fitossanitário, essa condição favorece o ataque de doenças, em especial 

bacterioses, devido ao acúmulo de água entre as bases das folhas tubulares 

formadoras do pseudocaule. 
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Tabela 2. Médias dos valores de altura de plantas (cm) de 10 cultivares de cebola submetidas à avaliações aos 30, 60 e 90 dias 

após o plantio (DAP), utilizando 3 tamanhos de bulbinhos semente (1,0 a 1,9 cm, 2,0 a 2,9 cm e 3,0 a 3,9 cm). Guarapuava, PR. 

UNICENTRO. 2017.    

CULTIVARES 

D1 

1,0–1,9 cm 

D2 

2,0–2,9 cm 

D3 

3,0–3,9 cm 

D1 

1,0–1,9 cm 

D2 

2,0-2,9 cm 

D3 

3,0–3,9 cm 

D1 

1,0-1,9 cm 

D2 

2,0-2,9 cm 

D3 

3,0-3,9 cm 

30 dias 60 dias 90 dias 

AQUARIUS 21,3abB 27,2aA 26,4abAB 30,2Bb 37,8aA 36,9bcA 46,8abA 54,8aA 51,5abcA 

BELLA CATARINA 20,9abA 25,1aA 21,0bA 32,0abA 36,1aA 31,1cA 45,2abA 49,5aA 42,9cA 

BELLA DURA 17,8bB 26,9aA 29,5aA 29,6bB 35,5aAB 37,9abcA 40,9bB 53,6aA 46,3bcAB 

BELLA VISTA 16,4bB 24,1aA 25,8abA 26,8bB 41,0Aa 35,9bcA 39,5bB 59,3aA 45,4bcAB 

BR 23 23,4abB 29,9aA 27,6abAB 34,8abA 37,8aA 35,4bcaA 50,4abA 55,8aA 51,9abcA 

BUCCANEER 28,2aA 28,9aA 31,5aA 39,0aB 37,1Ab 46,0aA 58,0aA 51,4aA 62,4aA 

LUCINDA 23,2abB 30,45aA 31,0aA 32,6abB 41,1Aa 43,7abA 49,5abB 60,0aA 64,2aA 

MORENA 17,5bB 25,1aA 27,8abA 28,2bB 36,6aA 39,6abcA 42,2bB 51,8aAB 55,0abcA 

SÍRIUS 23,2abA 26,7aA 28,6abA 31,5abA 37,1Aa 37,0bcA 47,3abA 55,7aA 56,5abA 

SOBERANA 20,9abB 28,3aA 30,8Aa 31,8abB 37,5Aab 42,3abA 45,9abB 60,4Aa 62,9aA 

MÉDIAS 21,3B 27,2A 28,0A 31,6B 37,7A 38,0A 46,6B 55,2A 53,9A 

*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade 
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Com relação as cultivares, somente Bella Vista e Sírius, não foram 

afetadas pelo tamanho do bulbinho semente no plantio para a altura de plantas. 

Bella Dura e Soberana tiveram comportamento semelhante, com as maiores 

alturas quando usados bulbinhos de 3,0–3,9 cm, diferindo apenas dos 

bulbinhos de 1,0–1,9 cm. BR 23 obteve a maior média quando utilizados 

bulbinhos de 3,0–3,9 cm de diâmetro. Aquarius, Buccaneer, Lucinda e Morena, 

tiveram maiores valores para altura de plantas quando utilizados diâmetros de 

2,0 e 3,0–3,9 cm, sem diferença entre si. Bella Catarina não teve diferença de 

altura entre os diâmetros, apresentando a menor média com 3,0–3,9 cm de 

diâmetro. 

Aos 90 dias, novamente os bulbinhos semente de 2,0–2,9 cm de 

diâmetro não influenciaram o comportamento das cultivares no que diz respeito 

a altura de plantas. No diâmetro de 1,0–1,9 cm, Buccaneer (58,0 cm) só diferiu 

de Bella Dura (40,9 cm) e Bella Vista (39,5 cm), sendo que as demais 

cultivares não diferiram entre si. No diâmetro de 3,0–3,9 cm, as maiores 

médias de altura foram de Lucinda (64,2 cm), seguido de Buccaneer (62,4 cm) 

e Soberana (32,9 cm) e a menor média foi de Bella Catarina (42,9 cm).  

Esses resultados corroboram com os encontrados por Bettoni et al. 

(2013), quando no momento da colheita, aos 99 DAT, avaliando as cultivares 

(IPA-10,IPA-11,IPA-12, Alfa Tropical, Alfa São Francisco, Alfa São Francisco-R 

e BR-29) não diferiram quanto à altura, que apresentaram crescimento em 

altura de forma linear durante todo o ciclo. Resultados semelhantes também 

foram apresentados por Vilas Boas, (2010) avaliando altura de plantas aos 60, 

80 e 100 DAT, as cultivares Optima F1 e Alfa tropical apresentaram 

comportamento linear crescente.  

Com relação as cultivares, Aquarius, Bella Catarina, BR 23, Buccaneer e 

Sirius não sofreram influência do tamanho do bulbinho semente utilizados no 

plantio para altura de plantas. Bella Dura e Bella Vista apresentaram as 

maiores médias de altura de plantas quando utilizados bulbinhos de 2,0–2,9 cm 

de diâmetro, diferindo apenas dos bulbinhos de 1,0–1,9 cm de diâmetro. 

Lucinda e Soberana não tiveram diferença de altura de plantas entre bulbinhos 
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de 2,0 e 3–3,9 cm e Morena apresentou a maior média no diâmetro de 3,0–3,9 

cm. 

A análise de crescimento de plantas avalia a contribuição de diferentes 

processos fisiológicos sobre o comportamento vegetal ao longo do tempo e, 

acompanha a dinâmica da produção fotossintética, responsável por cerca de 

90%, em média, do acúmulo de massa seca. Neste contexto, a análise de 

crescimento pode ser utilizada para avaliar a adaptação ecológica de plantas a 

diferentes ambientes e a capacidade produtiva de diferentes genótipos 

(BETTONI, et al. 2013). 

O maior índice de área foliar constatado em função da maior altura de 

plantas híbridas indica consequentemente uma maior taxa fotossintética, que 

implica na maior produção de fotoassimilados que são armazenados como 

reserva no bulbo (RESENDE et al., 2014). 

Faruq et al. (2003), afirmaram que quanto maior a atividade 

fotossintética da planta, seja através do maior número de folhas da planta ou 

crescimento vegetativo mais vigoroso, maior é o acúmulo de fotossintatos, 

afetando a produção de bulbos. 

Resende et al. (2007) avaliando um híbrido e três cultivares de cebola na 

região de Guarapuava encontraram valores para a característica altura de 

plantas entre 46,37 e 56,94 cm, medidos aos 100 DAP. Esses valores se 

aproximam dos encontrados no presente trabalho aos 90 dias, quando as 

médias ficaram 46,6 a 53,9 cm. Um material que foi comum aos dois estudos 

foi o híbrido Buccaneer, que naquele experimento teve média de 56,94 cm e no 

presente trabalho, variou de 51,4 a 62,4 cm. Considerando que região de 

cultivo é a mesma, os dados corroboram e reafirmam mais uma vez a 

superioridade dos híbridos frente às cultivares de polinização aberta (OP). 

Nas Figuras 1 e 2, pode-se observar o comportamento das cultivares ao 

longo das três épocas de avaliação da altura de plantas, aos 30, 60 e 90 dias 

após o plantio nos anos de 2015 e 2016. 

Devido a carência de resultados sobre altura de plantas quando 

utilizados bulbinhos semente, devemos considerar que tais diferenças 

apresentadas pelas cultivares avaliadas, podem ser explicadas devido ao 

melhor desempenho e adaptação ao sistema de plantio por bulbinhos. Cabe 

ressaltar que o comparativo entre a altura de plantas entre o sistema de plantio 
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de bulbinhos e os sistema de plantio com mudas, pode não ser muito 

significativo, em virtude das diferenças entre os ciclos de plantio, no 

desenvolvimento vegetativo das plantas entre os sistemas, na reserva de 

fotoassimilados que os bulbinhos apresentam em relação as mudas e também 

nas influências climáticas de cada material.  

Podemos destacar ainda que, uma maior altura de plantas, pode não 

resultar em aumento de produtividade, como foi observado no presente 

trabalho, onde a cultivar Buccaneer (62,4 cm) obteve juntamente com Lucinda 

(64,2 cm) e Soberana (62,9 cm) as maiores médias de altura de plantas aos 90 

dias. Porém, mesmo apresentando uma maior altura de plantas, a cultivar 

Buccaneer com uma produtividade de 38 t ha-1, não diferiu estatisticamente em 

produtividade com a cultivar Bella Dura que obteve 39 t ha-1 de produtividade, 

porém com altura de plantas de 45,4 cm.   

Resultados apresentados por Honorato (2012), onde observou que a 

cultivar de alho „BRS Hozan” (planta porte médio) foi superior a “Gigante do 

Núcleo” (planta de porte alto), apresentando maior altura aos 40, 60 e 120 

DAP. Tais diferenças estão relacionadas às características inerentes de cada 

cultivar. Geralmente, plantas de porte alto apresentam potencial para produzir 

bulbos maiores, visto que a produção de bulbos esta relacionada ao 

crescimento vegetativo da planta, devido à translocação de fotoassimilados das 

folhas e pseudocaule para os bulbos.   
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Figura 1. Altura de plantas de dez cultivares de cebola avaliadas aos 30, 60 e 

90 DAP, em função do diâmetro dos bulbinhos semente no ano de 2015. 

Guarapuava, PR. UNICENTRO. 2017.    
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Figura 2. Altura de plantas de dez cultivares de cebola avaliadas aos 30, 60 e 

90 DAP, em função do diâmetro dos bulbinhos semente no ano de 2016. 

Guarapuava, PR. UNICENTRO. 2017.    
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Pelo resumo do quadro de análise de variância da característica 

diâmetro do pseudocaule (Tabela 3), pode-se observar que a interação 

diâmetro x ano foi significativa apenas aos 30 dias. Em relação aos anos, 

houve interação siginificativa nas três datas de avaliação (30, 60 e 90 dias). 

Isso pode ser explicado em razão de diferenças climáticas ocorridas nos dois 

anos de avaliação.  O diâmetro do pseudocaule não foi significativo aos 60 

dias. Não houve efeito significativo entre a interação cultivar x ano e cultivar x 

diâmetro. Com relação à interação entre o diâmetro x ano, as avaliações aos 

60 e 90 dias não apresentaram diferença significativa entre as avaliação aos 30 

dias. 

 

Tabela 3. Resumo do quadro de análise de variância da característica diâmetro 

do pseudocaule de dez cultivares de cebola, submetidos à avaliações aos 30, 

60 e 90 dias após o plantio (DAP), utilizando 3 tamanhos de bulbinhos semente 

(1,0-1,9 cm, 2,0-2,9 cm e 3,0-3,9 cm). Guarapuava, PR. UNICENTRO. 2017.    

FV GL 
                                  QM 

    30 dias     60 dias     90 dias  

Cultivar 9 0,055 0,067 0,379 
 

Bloco 2 0,058 0,029 0,143  

Ano 1 0,553* 1,274* 3,882* 
 

Diâmetro 2 2,505* 0,029 1,320* 
 

Cultivar x Ano 18 0,056 0,029 0,184 
 

Cultivar x Diâmetro 9 0,022 0,024 0,290 
 

Diâmetro x Ano 2 1,130* 0,488 0,202 
 

Cult. x Diâmetro x Ano 18 0,028 0,030* 0,229 
 

Erro   120 0,052 0,033 0,164  

CV %                                                              8,95                        6,40                  11,63 

*: significativo a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. Os dados da tabela foram 

transformados por x+1. 

 

Quando avaliadas aos 30 e 60 dias, a média geral do diâmetro do 

pseudocaule foi maior quando utilizados os bulbinhos semente de 3,0-3,9 cm 

de diâmetro, diferindo significativamente dos bulbinhos de 1,0-1,9 e 2,0-2,9 cm 
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(Tabela 4). Aos 90 dias, não diferiram as médias gerais dos diâmetros dos 

bulbinhos semente de 2,0-2,9 e 3,0-3,9 cm, diferindo dos bulbinhos de 1,0-1,9 

cm de diâmetro. 

Aos 30 dias, utilizando bulbinhos de 1,0-1,9 cm de diâmetro, Buccaneer 

(2,7 mm) foi o genótipo com maior diâmetro do pseudocaule diferindo apenas 

de Aquarius (2,2 mm) e Bella Catarina (2,2 mm). Quando utilizados os 

bulbinhos semente de 2,0-2,9 e 3,0-3,9 cm de diâmetro, não houve diferença 

significativa entre as cultivares. 

Com relação as cultivares, apenas BR 23 e Buccaneer não foram 

influenciados pelo tamanho do bulbinho semente utilizado para a característica 

diâmetro do pseudocaule. Aquarius, Bella Dura e Morena, não diferiram quanto 

ao diâmetro do pseudocaule para bulbinhos de 2,0-2,9 e 3,0-3,9 cm. Bella 

Vista, Lucinda, Sirius e Soberana só tiveram diferença entre os diâmetros do 

pseudocaule quando utilizados bulbinhos de 1,0-1,9 e 3,0-3,9 cm. Bella 

Catarina teve os maiores diâmetro de pseudocaule quando usados bulbinhos 

semente de 3,0-3,9 cm de diâmetro. 

Aos 60 dias, as cultivares apresentaram comportamento semelhante 

quando utilizados os 3 tamanhos de bulbinhos semente (1-1,0; 2,0-2,9 e 3,0-

3,9 cm de diâmetro), sem diferença significativa entre os tratamentos.  

Com relação as cultivares, somente BR 23 e Sírius não foram 

influenciados pelo tamanho do bulbinho semente utilizado quando se trata do 

diâmetro do pseudocaule. Aquarius, Bella Catarina, Bella Vista, Lucinda e 

Morena só apresentaram diferença entre bulbinhos semente de 1,0-1,9 e 3,0-

3,9 cm de diâmetro para a característica diâmetro do pseudocaule. Bella Dura 

e Soberana tiveram comportamento semelhante, sem diferença significativa 

entre os diâmetros do pseudocaule quando utilizados bulbinhos de 2,0-2,9 e 

3,0-3,9 cm. Buccaneer teve a maior média de diâmetro do pseudocaule quando 

foram utilizados bulbinhos semente de 3,0-3,9 cm de diâmetro. 

Aos 90 dias, as cultivares não sofreram influência do tamanho do 

bulbinho semente utilizado para os diâmetros 1,0-1,9 e 2,0-2,9 cm, pois não 

foram verificadas diferenças significativas entre os tratamentos para a 

característica diâmetro do pseudocaule. Quando se trata do diâmetro de 3,0-

3,9 cm, Lucinda com (15,0 mm), apresentou a maior média de diâmetro do 
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pseudocaule, porém, sem diferir de Buccaneer (13,7 mm), Soberana (13,1 

mm), Bella Dura (12,4 mm) Sírius (12,1 mm) e Morena (11,3 mm). 

Silva, (2015) em trabalho realizado com as cultivares Diamantina (9,99 mm), 

Primavera (10,17) e Red Creole (8,96 mm), não observou diferença 

significativa entre as cultivares avaliadas aos 120 dias após o transplante, em 

relação ao diâmetro do pseudocaule.   

Outro fato consiste no desenvolvimento inicial lento da cultura, tanto da 

parte aérea quanto do sistema radicular. Nesse sentido, ressalva-se que ocorre 

na fase inicial de desenvolvimento da cebola menor na absorção de água e 

nutriente. Da mesma forma a parte aérea se desenvolve lentamente, tendo em 

vista que os minerais e água, elementos cruciais no processo fotossintético, 

chegam em pequenas quantidades na parte aérea (HUNGER, 2013).
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Tabela 4. Médias dos valores de diâmetro do pseudocaule (mm) de 10 cultivares de cebola submetidos à avaliações aos 30, 60 e 

90 dias após o plantio (DAP), utilizando 3 tamanhos de bulbinhos semente (1,0-1,9; 2,0-2,9;e 3,0-3,9 cm). Guarapuava, PR. 

UNICENTRO. 2017.    

CULTIVARES 

D 1 

 1,0–1,9 cm 

D 2 

2,0–2,9 cm 

D 3 

 3,0–3,9 cm 

D1  

 1,0–1,9 cm 

D 2 

 2,0–2,9 cm 

D 3 

3,0–3,9 cm 

D 1 

1,0–1,9 cm 

D 2 

 2,0–2,9 cm 

D 3 

 3,0–3,9 cm 

30 dias 60 dias 90 dias 

AQUARIUS 4,0bB 5,4aA 6,3Aa 6,0aB 6,9aAB 7,7aA 9,9aA 10,8aA 10,6bA 

BELLA CATARINA 4,0bC 5,5aB 7,3Aa 6,9aB 7,1aAB 8,4aA 9,4aA 9,2aA 9,9bA 

BELLA DURA 4,2abB 5,7aA 6,5aA 5,9aB 7,7aA 7,8aA 9,1aA 10,8aA 12,4aA 

BELLA VISTA 4,7abB 5,6aAB 6,4Aa 6,3aB 7,1aAB 7,9aA 8,8aA 10,3aA 10,2bA 

BR 23 5,3abA 6,1aA 6,1Aa 7,1aA 7,8aA 7,7aA 10,9aA 12,3aA 10,5bA 

BUCCANEER 6,2aA 5,5aA 6,6aA 7,4aB 7,2aB 8,9aA 11,6aA 11,5aA 13,7abA 

LUCINDA 4,5abB 5,9aAB 7,2Aa 6,3aB 7,4aAB 8,4aA 11,1aA 11,8aA 15,0abA 

MORENA 4,4abB 6,1aA 6,9Aa 6,6aB 7,6aAB 8,8aA 10,8aA 10,9aA 11,3abA 

SÍRIUS 4,3abA 5,4aAB 6,2aA 6,2aA 6,8aA 7,2aA 10,4aA 11,6aA 12,1abA 

SOBERANA 4,5abB 5,7aAB 6,7Aa 5,8aB 7,3aA 8,3aA 9,9aA 10,9aA 13,1abA 

MÉDIAS 4,6C 5,7B 6,6A 6,5C 7,3B 8,1A 10,2B 11,0AB 12,7A 

*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem  entre si pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade.  
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O diâmetro do pseudocaule expressa o grau de desenvolvimento do 

bulbo e do ponto de vista fitotécnico, o desenvolvimento de plantas com maior 

diâmetro do pseudocaule é indesejável por dificultar o tombamento natural das 

plantas, principal indicativo do momento de colheita. No aspecto fitossanitário, 

essa condição favorece o ataque de doenças, em especial bacterioses, devido 

ao acúmulo de água entre as bases das folhas tubulares formadoras do 

pseudocaule (MENEZES JÚNIOR, 2012). 

Resende et al. (2007) avaliaram quatro materiais de cebola, um híbrido e 

três cultivares, quanto ao diâmetro do pseudocaule aos 100 DAP e 

encontraram valores entre 16,40 a 21,03 mm, sendo que o maior valor foi 

obtido com o híbrido Buccaneer. Esse resultado corrobora com o obtido no 

presente trabalho, quando o híbrido em questão teve o segundo melhor 

desempenho em termos de diâmetro do pseudocaule, perdendo apenas para o 

híbrido Lucinda aos 90 dias nos três tamanhos de diâmetro. 

Nas Figuras 3 e 4 pode-se observar o comportamento das 10 cultivares 

de cebola avaliados aos 30, 60 e 90 dias após o plantio para o diâmetro do 

pseudocaule nos anos de 2015 e 2016. 
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Figura 3. Diâmetro do pseudocaule de dez cultivares de cebola avaliadas aos 

30, 60 e 90 DAP, em função do diâmetro dos bulbinhos semente no ano de 

2015. Guarapuava, PR. UNICENTRO. 2017.    
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Figura 4. Diâmetro do pseudocaule de dez cultivares de cebola avaliadas aos 

30, 60 e 90 DAP, em função do diâmetro dos bulbinhos semente no ano de 

2016. Guarapuava, PR. UNICENTRO. 2017.    
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De acordo com resumo da análise de variância (Tabela 5), observou-se 

que houve interação entre os fatores cultivar x ano, cultivar x diâmetro e 

diâmetro x ano (p≤0,05) e também interação tripla significativa para os fatores 

de variação cultivar, diâmetro e ano de cultivo, nas duas classes (2 e 3) e na 

produtividade total ha-1, para os 3 diâmetros (1,0-1,9; 2,0-2,9, e 3,0–3,9 cm). A 

interação tripla também foi significativa, indicando que o ano de cultivo teve 

influência sobre os resultados.  

 

Tabela 5. Resumo da análise de variância para as classes 2, 3 e, produtividade 

total (t ha-1). Guarapuava, PR. UNICENTRO. 2017.    

FV GL 

                                               QM 

  Classe 2    Classe 3 Produtividade t ha
-1

 

Cultivar 9 2671927,23
*
  23930155,36

*
 1,738785E+009

*
 

Bloco 2 407299,60  171323,14 53418018,24 

Ano 1 5570753,08
*
  15664027,26

*
 3,15748398E+000

*
 

Diâmetro 3 7581450,15
*
  90651684,16

*
 700721957,05

*
 

Cultivar x Ano 9 428082,15
*
  8625761,92

*
 287660507,16

*
 

Cultivar x Diâmetro 18 1141309,13
*
  5650357,46

*
 171495510,22

*
 

Diâmetro x Ano 2 2650013,08
*
  16120394,04

*
 6102357,26

*
 

Cultivar x Diâm. x Ano 18 311227,68
*
  4020065,39

*
 87301943,12

*
 

Erro   118 131802,84  301841,45 18556963,39 

CV %    14,87     22,29     11,77 

*Significativo a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.** Os dados da tabela foram 
transformados por √ +1. 

Para a classe 2, classe 3 e produtividade (t ha-1), com bulbinhos 

semente de 1,0-1,9, 2,0-2,9 e 3,0-3,9 cm de diâmetro, houve diferença 

significativa entre as cultivares (Tabela 6).  

Tratando-se da produtividade total (t ha-1), as maiores médias foram 

observadas quando utilizados os bulbinhos semente de diâmetro 2,0-2,9 cm 

(33,57 t ha-1) e 3,0-3,9 cm (34,87 t ha-1). No diâmetro 1,0-1,9 cm, destacaram-

se Sírius (45.509,73 t ha-1) e Morena (42,49 t ha-1), sem diferença significativa 

entre si. Para o diâmetro 2,0-2,9 cm, Sírius (52,62 t ha-1), seguido de Lucinda 

(52,60 t ha-1) e Soberana (49,25 t ha-1) tiveram as maiores produtividades sem 

diferença estatística entre eles. Quando plantados bulbinhos semente de 3,0-
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3,9 cm de diâmetro, novamente Sirius (54,04 t ha-1), Soberana (53,81 t ha-1) e 

Lucinda (49,23 t ha-1) obtiveram as maiores médias, sem que houvesse 

diferença significativa entre eles.  

Com relação as cultivares, observou-se que Aquarius, BR 23 e Morena 

não foram afetados pelo tamanho dos bulbinhos semente utilizados no plantio. 

Somente Bella Catarina teve as maiores produtividades quando utilizados 

bulbinhos de 1,0-1,9 e 2,0-2,9 cm de diâmetro. Bella Dura, Buccaneer, Lucinda, 

Sírius e Soberana tiveram resultados mais expressivos para produtividade total 

quando plantados bulbinhos de 2,0-2,9 e 3,0-3,9 cm. Bella Vista foi o genótipo 

que mais divergiu, tendo produtividades totais sem diferenças significativas 

entre os diâmetros 1,0-1,9 e 3,0-3,9 cm.   
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Tabela 6. Médias de produção (kg m-2) de 10 cultivares de cebola avaliadas nas classes 2, 3 e produtividade total (t ha-1) com 

plantio de três diâmentros de bulbinhos semente D1 (1,0-1,9 cm), D2  (2,0-2,9 cm) e D3 (3,0-3,9 cm). Guarapuava, PR. 

UNICENTRO. 2017.    

Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

CONJUNTA 2015/2016 

CULTIVAR 
CLASSE 2 ( t ha

-1
) CLASSE 3 ( t ha

-1
) PRODUTIVIDADE TOTAL (t ha

-1
) 

D 1 D 2 D 3    MÉDIAS D 1 D 2 D 3 MÉDIAS D 1 D 2 D 3 MÉDIAS 

AQUARIUS 1,81abA 2,15bcA 2,08dA 2,01de 1,43cA 1,76cA 2,57bcA 1,92de 2,78deA 3,18deA 3,42deA 3,12d 

BELLA CATARINA 1,91abA 1,67dA 0,99eB 1,52f 1,43cA 1,16cdA 0,84eA 1,14ef 2,80deA 2,45efA 1,64fB 2,30e 

BELLA DURA 2,12abA 2,53abA 2,48bcdA 2,38bc 1,46cB 3,60bA 3,63aA 2,90bcd 2,98cdeB 4,46abcA 4,39bcA 3,94c 

BELLA VISTA 1,59bB 1,80dB 2,38cdA 1,92e 1,34cA 3,31dA 0,90eA 0,86f 2,44eAB 1,88fB 2,78eA 2,37e 

BR 23 1,84abA 1,88bcA 2,10dA 1,94e 1,26cA 1,45cA 1,80cdeA 1,50ef 2,59eA 2,49efA 3,05eA 2,71de 

BUCCANEER 1,60bC 2,26bcB 2,99abcA 2,28cd 2,20bcB 3,52bA 2,26cdAB 2,66cd 3,17cdeB 4,24bcA 4,06cdA 3,82c 

LUCINDA 2,21abB 2,27bcB 3,14abA 2,54abc 1,90cC 5,23aA 3,41abB 3,51abc 3,46bcdB 5,26aA 4,92abA 4,55b 

MORENA 2,00abB 3,12aA 3,20aA 2,77ab 3,21abA 1,55cB 1,53deB 2,10de 4,24abA 3,92cdA 3,94cdA 4,03c 

SÍRIUS 2,33aB 2,13bcB 3,39aA 2,62ab 3,25aB 5,88aA 3,85aB 4,33,a 4,55aB 5,26aA 5,40aA 5,07a 

SOBERANA 2,30aB 2,15bcB 3,59aA 2,68ab 2,10cC 5,32aA 3,62aB 3,68ab 3,64bcB 4,92abA 5,38aA 4,65ab 

MÉDIAS 2,12B 2,37B 2,82A  1,96B 2,98A 2,44A  2,88B 3,35A 3,48A  
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A superioridade dos híbridos está relacionada à heterose e à pureza das 

sementes, o que proporciona altas produtividades, quando submetidos ao 

manejo adequado. Além disso, a uniformidade genética dos materiais híbridos 

propicia uma maior homogeneidade no desenvolvimento das plantas no 

campo, reduzindo a produção de bulbos de baixo valor comercial (RESENDE 

et al., 2007). Além disso, pode-se observar a precocidade dos híbridos de 

acordo com o Quadro 1, que apresenta o ciclo de cada genótipo nos dois anos 

de cultivo. 

 

Quadro 1: Ciclo em dias da colheita das 10 cultivares utilizados, após o plantio 

nos anos de 2015 e 2016. Guarapuava, PR. UNICENTRO. 2017.    

CULTIVAR Ano 2015 Ano 2016 

LUCINDA 102 dias 109 dias 

SÍRIUS 102 dias 111 dias 

AQUARIUS  99 dias 115 dias 

MORENA 101 dias 120 dias 

SOBERANA 109 dias 111 dias 

BELLA VISTA 110 dias 117 dias 

BELLA DURA 110 dias 117 dias 

BELLA CATARINA 121 dias 122 dias 

BR 23  119 dias 120 dias 

BUCCANEER 118 dias 119 dias 

    Fonte: CAMARGO, (2017). 

 

Existe uma carência de resultados sobre a resposta das principais 

cultivares de cebola presentes no mercado frente ao método de plantio por 

bulbinhos semente que tem como principal objetivo antecipação da colheita 

para suprir o mercado no período de entressafra. Faria at al. (2012) avaliaram 

19 híbridos, 12 linhagens e 1 cultivar comercial nas condições de Guarapuava 

e encontraram o menor ciclo de 188 dias para um dos híbridos com plantio por 

mudas, valor bem superior ao ciclo das cultivares avaliados no presente 

trabalho na mesma região de cultivo. Naquele trabalho, mesmo os materiais 

com progênies derivadas de germoplasma considerado super-precoce, todos 

tiveram ciclos maiores que as cultivares aqui avaliados.  
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Resende et al. (2007) encontraram produtividade de 24,8 t ha-1 para o 

híbrido Buccaneer na região de Guarapuava, valor bem inferior ao obtido no 

presente estudo (38,6 a 42,8 t ha-1). Um dos fatores que pode ter contribuído 

para esse melhor desempenho dos bulbinhos de 3,0-3,9 cm de diâmetro é a 

utilização do bulbinho semente que tem a vantagem de ser levado ao campo já 

com reservas prévias de fotossintatos e em maior quantidade que os de 1,0-1,9 

e 2,0-2,9 cm que tem menor quantidade dos fotossintatos. 

Faria et al. (2012) também avaliaram híbridos de cebola na mesma 

região de cultivo, Guarapuava-PR e obtiveram produtividades que variaram de 

38,63 a 75,23 t ha-1, superiores às obtidas no presente estudo.  

Trabalhos realizados nas condições edafoclimáticas brasileiras 

demonstraram que o número de plantas por área constitui um fator de suma 

importância na obtenção de elevada produção (COSTA et al., 2000; BAIER et 

al., 2009). Os resultados encontrados na classe 3, corroboram por 

apresentados por Brewster (1994), pois segundo ele, para a obtenção de 

bulbos de cebola classe 3, entre 50 e 70 mm de diâmetro transversal a 

população de plantas deve variar entre 0,5 e 1,0 milhão de plantas ha-1, 

enquanto que para bulbos maiores o arranjo da população varia de 250 e 500 

mil plantas ha-1. Contudo, algumas cultivares de cebola permitem o aumento da 

densidade de plantio, enquanto em outras, tal procedimento aumenta a 

produção de bulbos de menor tamanho (FERREIRA, 2000). 

Figueiredo et al, (2011) em experimento realizado em Guarapuava-PR., 

com a cultivar “Bella Vista”, onde observou uma redução na produtividade com 

o incremento do número de plantas por hectare passando de 80,59 t ha-1 para 

67,24 t ha-1 quando aumentou a densidade de 400.000 para 1.000.000 plantas 

ha-1. 

Pesquisas realizadas por Galmarini & Gaspera (1995), Stoffella (1996), 

Boff et al. (1998) e Dellacecca & Lovato (2000) evidenciam correlação positiva 

entre a população de plantas e produtividade total de bulbos, contudo, há uma 

redução do tamanho, diâmetro transversal e massa média dos bulbos. Por sua 

vez, quando a população de plantas é demasiadamente baixa os bulbos 

tendem a ser chatos e o pseudocaule grosso (Lopes, 1987). Para Rabinowitch 

& Brewster (1990), em plantas conduzidas sob condições ideais, o aumento da 

população de plantas irá conduzir a aceleração do processo de bulbificação. 
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Fato também observado no presente experimento em relação ao ciclo de 

colheita das cultivares Sírius na densidade 2,0-2,9 cm (102 dias em 2015 e 111 

dias em 2016), Lucinda na densidade 2,0-2,9 cm (102 dias 2015 e 109 dias 

2016) e Soberana na densidade 2,0-2,9 cm (109 dias 2015 e 111 dias 2016) 

(Quadro 1). 

Como apresentado na Tabela 6, os bulbinhos semente com 2,0-2,9 e 

3,0-3,9 cm de diâmetro foram aqueles que apresentaram as melhores médias 

em relação aos de 1,0-1,9 cm de diâmetro, nas classes 2 e 3 para 

produtividade total. Resultados semelhantes foram encontrados por 

Mettananda & Fordham (1999) demonstrando que o tamanho final do bulbo 

reflete o tamanho da planta em uma fase inicial. Segundo os autores Sobrino 

Illescas & Sobrino Vesperinas (1992); Minami & Tessarioli Neto (1994); Blanco 

et al.,(1997), os bulbinhos maiores são mais produtivos, em detrimento do 

formato e tamanho do bulbo da cebola, além das vantagens de conter uma 

maior reserva, melhor conservação, manejo mais fácil no plantio e maior 

produção por unidade de área.  

De acordo com Grangeiro et al. (2008), há uma variabilidade grande 

entre as cultivares de cebola plantada no Brasil, com relação ao rendimento, 

qualidade do bulbo e resposta ao fotoperíodo. Esta variabilidade permite, 

portanto, que o cultivo de cebola possa ser feito praticamente em qualquer 

região; no entanto, devido à diversidade de climas e solos, o comportamento 

delas pode ser diferente, em função da região de plantio. 

Esse fato pode ser explicado por serem cultivares desenvolvidas com 

base nas condições climáticas do sul do Brasil, com objetivo de antecipar a 

colheita, com isso, respondendo positivamente a época de semeadura. Esse 

melhor desempenho agronômico das cultivares, pode estar relacionado 

principalmente à diferença do fotoperíodo e temperatura, os quais são 

específicos de cada cultivar. Outros fatores que podem ter contribuído são à 

sua adaptação ao local de cultivo e às práticas de manejo fitotécnico onde é 

possível propiciar condições para que o material vegetal possa expressar ao 

máximo seu potencial produtivo (MENEZES JÚNIOR E VIEIRA NETO, 2012).   

Pesquisas têm demonstrado que as melhores cultivares são aquelas 

desenvolvidas na própria região de produção, porque cada uma requer 

condições especiais de fotoperíodo e temperatura para a obtenção das 
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características qualitativas desejáveis, altos rendimentos e boa conservação no 

armazenamento (JONES & MANN, 1963).  

Na classe 2, para bulbinhos de 1,0-1,9 cm de diâmetro, as cultivares que 

sobressaíram foram Sírius (2,33 t ha-1) e Soberana (2,30 t ha-1), porém, não 

diferiram destas, Lucinda (2,21 t ha-1), Bella Dura (2,12 t ha-1), Morena (2,00 t 

ha-1), Bella Catarina (1,91 t ha-1), BR23 (1,84 t ha-1) e Aquarius (1,81 t ha-1). 

Com bulbinhos semente de 2,0-2,9 cm de diâmetro, Morena com 3,12 t ha-1 

obteve o melhor resultado, não diferindo significativamente de Bella Dura com 

2,.53 t ha-1 . As cultivares Soberana (3,59 t ha-1), Sírius (3,39 t ha-1) e Morena 

(3,20 t ha-1), foram as que obtiveram a melhor produção de bulbos da classe 2 

com bulbinhos semente de 3,0-3,9 cm de diâmetro, não diferindo de Lucinda e 

Buccaneer (3,14 e 2,99 t ha-1, respectivamente).  A cultivar Bella Catarina (0,99 

t ha-1) apresentou a menor média de produção dentre os cultivares. 

Com relação as cultivares, pode-se afirmar que a produção de bulbos de 

classe 2 não foi afetada pelo tamanho dos bulbinhos semente nas cultivares 

Aquarius, Bella Dura e BR23. Bella Catarina obtiveram maiores produções 

quando utilizados bulbinhos de 1,0-1,9 e 2,0-2,9 cm de diâmetro, enquanto 

Bella Vista e Buccaneer teve maior produção com bulbinhos de 3,0-3,9 cm no 

plantio. Morena produziu maior quantidade de bulbos nos tamanhos de 2,0-2,9 

e 3,0-3,9 cm de diâmetro dos bulbinhos semente. Os cultivares Lucinda, Sírius, 

Soberana tiveram comportamento semelhante, produzindo maiores 

quantidades de bulbos quando utilizados bulbinhos semente de 3,0-3,9 cm de 

diâmetro. De maneira geral, a maior média de produção de bulbos de classe 2 

foi obtida utilizando bulbinhos semente de 3–3,9 cm de diâmetro. 

Na produção de bulbos de classe 3, utilizando bulbinhos semente de 

1,0-1,9 cm de diâmetro, os dois cultivares que apresentaram os melhores 

resultados, mas não diferindo significativamente entre si, foram Sírius (3,25 t 

ha-1) e Morena (3,21  t ha-1). Quando foram plantados bulbinhos semente de 

2,0-2,9 cm de diâmetro, Sirius e Lucinda obtiveram resultados expressivos 

(5,88 t ha-1 e 5,23 t ha-1, respectivamente), seguidos de Soberana (5,32 t ha-1), 

sem diferença significativa entre eles, porém diferindo dos demais cultivares. 

Com bulbinhos semente de 3,0-3,9 cm de diâmetro, a produção de bulbos 

variou de 3,85 t ha-1 a 0,84 t ha-1. Os valores mais expressivos de produção 

foram dos cultivares Sírius (3,85 t ha-1), Bella Dura (3,63 t ha-1), Soberana (3,62 



83 
 

t ha-1) e Lucinda (3,41 t ha-1), sem diferença significativa entre eles. O pior 

desempenho dentre os cultivares foi de Bella Catarina com 0,84 t ha-1. 

Com relação aos cultivares, pode-se afirmar que a produção de bulbos 

de classe 3 não foi afetada pelo tamanho dos bulbinhos semente utilizados nos 

cultivares Aquarius, Bella Catarina, Bella Vista e BR23. A cultivar Bella Dura 

produziu maior quantidade de bulbos nos tamanhos de 2,0-2,9 e 3,0-3,9 cm de 

diâmetro dos bulbinhos semente. As cultivares Lucinda, Sírius, Soberana 

tiveram comportamento semelhante, produzindo maiores quantidades de 

bulbos quando utilizados bulbinhos semente de 2,0-2,9 cm de diâmetro. A 

cultivar Morena obteve maior produção de bulbos de classe 3 quanto utilizados 

bulbinhos de 1,0-1,9 cm. Buccaneer teve as maiores produções quando foram 

utilizados bulbinhos de tamanhos 2,0-2,9 e 3,0-3,9 cm, sem diferença 

significativa entre si. De maneira geral, a maior média de produção de bulbos 

de classe 3 foi obtida utilizando bulbinhos semente de 2,0-2,9 e 3,0-3,9 cm de 

diâmetro, sem diferença significativa entre os dois. 

Faria et al. (2012) concluíram que dentre os híbridos avaliados, de 

maneira geral, a maioria teve classificação comercial concentrando-se na 

classe 3 cheia, que é a preferida comercialmente. A maior concentração dos 

bulbos dos híbridos na classe 3 e 3 cheia, classe relacionada com a qualidade 

da produção (Reghin et al., 2006; Resende et al., 2007), é um bom indício de 

que, além de serem mais produtivos, os híbridos produzem bulbos de melhor 

qualidade comercial. A importância desta classe, segundo Silva et al. (1991), 

se deve ao mercado consumidor nacional preferir bulbos de tamanho médio, 

com massa média de 80 a 100 gramas e diâmetro transversal entre 40 a 80 

mm.  

Resende et al. (2007) também observou que para o híbrido Buccaneer, a 

maior concentração de bulbos foi nas classes 3 e 3 cheia (22,2% e 46,45%, 

respectivamente). Reafirmando assim, a superioridade dos híbridos.  

Pode-se concluir que as cultivares Lucinda, Buccaneer e Soberana 

apresentaram os melhores desempenhos para altura de plantas com bulbinhos 

de diâmetro 3,0-3,9 cm e, Bella Dura, Lucinda, Buccaneer e Soberana as 

maiores médias de diâmetro do pseudocaule quando utilizados bulbinhos 

semente de 3,0-3,9 cm de diâmetro. 
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As cultivares Sirius, Soberana e Lucinda foram aqueles que mais se 

destacaram quanto à produção de bulbos de classe 2, de classe 3 e quanto à 

produtividade total frente as demais cultivares avaliadas no presente trabalho 

quando utilizados bulbinhos semente de 2,0-2,9 e 3,0-3,9 cm de diâmetro.   
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CAPÍTULO III 

RESUMO 
 

Cristhiano Kopanski Camargo. Viabilidade econômica do sistema de produção 

de cebola (Allium cepa L.) a partir de bulbinhos semente em comparativo com 

produção de mudas  

 

A cultura da cebola tem grande importância socioeconômica, uma vez que é 

cultivada por pequenos agricultores, predominantemente da agricultura familiar 

e que são responsáveis por mais da metade da produção do bulbo no Brasil. 

Com isso, a cebola despertou o interesse de grandes agricultores que tem 

investido em novas técnicas de plantio a fim de aumentar a eficiência no 

campo.  Nesse sentido a situação do mercado da cebola no Brasil nos últimos 

anos carece de pesquisas científicas que possam auxiliar os produtores com 

novas estratégias de produção e comercialização. Considerando ainda que 

essas informações podem também servir de amparo aos envolvidos na cadeia 

do agronegócio. Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar as 

características econômicas e a viabilidade de dois sistemas de produção, a 

partir do transplante de mudas (SPM) e de bulbinhos semente (SPB). Foi 

possível concluir que a exploração da cultura da cebola apresenta resultados 

economicamente favoráveis, com diversos índices de eficiência econômica, 

apresentando viabilidade econômica nos dois sistemas de produção. O SPB se 

destaca por apresentar os melhores resultados financeiros com retorno do 

capital investido (238,8%) comparado ao SPM (21,54%). Utilizando como base 

os dois sistemas foi possível resgatar o valor investido, porém com melhor 

índice de lucratividade de 44,29% no SPB. Com base nas análises e resultados 

encontrados, pode-se considerar que o SPB é uma opção para diversificação 

nas propriedades rurais, com o uso do sistema para produção de cebola com 

bulbinhos semente na entressafra, podendo gerar uma renda extra ao produtor.  

 

Palavras-chave: Allium cepa L. Bulbinhos. Sistema de produção. Análise 

econômica. 
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CHAPTER III 

ABSTRACT 

Cristhiano Kopanski Camargo. Economic viability of the onion production 

system with seed bulbs and seedling transplantation 

 

The culture of the onion has great socioeconomic significance, since it is 

cultivated by small farmers, predominantly of the family farming and who are 

responsible for more than half of the bulb's production in Brazil. With this, the 

onion aroused the interest of large farmers who have invested in new planting 

techniques in order to increase efficiency in the field. In this sense, the situation 

of the onion market in Brazil in recent years is lacking scientific research that 

can help producers with new production and marketing strategies. Whereas this 

information may also serve as a support to those involved in the agribusiness 

chain. Thus, the objective of this work was to evaluate the economic 

characteristics and viability of two production systems, from the transplantation 

of seedlings (SPM) and bulbs seed (SPB). It was possible to conclude that the 

exploration of the onion culture presents economically favorable results, with 

varying indices of economic efficiency, presenting economic viability on both 

production systems. SPB stands out for presenting the best financial results 

with return of capital invested (238.8%) compared to SPM (21.54%). Using as 

base the two systems was possible to redeem the invested value, but with a 

better profitability index of 44.29% in SPB. Based on the analyses and findings 

found, SPB is an option for diversification in rural properties, using the system 

for producing onion with bulbs seed in off season, and can generate an extra 

income for the producer.  

 

Key words: Allium cepa L. Bulb sets. Production system. Economic analyses. 

 

 

 

 

 

 



92 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Dentre as várias espécies cultivadas pertencentes ao gênero Allium, a 

cebola (Allium cepa L.) é a mais importante quanto ao volume de produção e 

importância socioeconômica, uma vez que é cultivada por pequenos 

agricultores a necessidade de mão-de-obra é grande, gerando emprego e 

renda, contribuindo para a viabilização de pequenas propriedades e a fixação 

dos produtores na zona rural, reduzindo a migração para as grandes cidades 

(RESENDE e COSTA, 2007).  

Segundo Melo (2007) é uma atividade agroeconômica que diferencia-se,  

por exigir altos investimentos, em contraste com outras atividades agrícolas 

extensivas. De outro lado, permite a obtenção de elevada produção física e de 

altos rendimentos por hectare cultivado e por hectare/ano dependendo do valor 

agregado do produto e da conjuntura de mercado. 

A característica marcante da cultura é a predominância da agricultura 

familiar (80%) sendo responsável pela sobrevivência desses pequenos 

produtores, tendo a cebola como a principal fonte de renda. Aproximadamente 

(65,8%) desses produtores se concentram em área menores que 20 ha, sendo 

responsáveis por 51,7% da produção nacional (IBGE, 2015). 

No contexto da agricultura brasileira, estão envolvidos na cultura da 

cebola em torno de 100 mil produtores, gerando cerca de 250 mil empregos 

diretos na produção, além dos números envolvidos no processamento, com 

uma produção média de 1,2 milhão de t ano- concentrada nas Regiões Sul, 

Sudeste e Nordeste (EMBRAPA).  

O valor registrado pela cultura da cebola no ano de 2014 alcançou 

quase R$ 1,8 bilhão, obtendo altas cotações, principalmente no primeiro 

semestre, em razão da menor disponibilidade de produção, tendo inclusive 

impactos destacados na inflação (IBGE, 2017).  

Quanto ao potencial de receita para o produtor, em condições normais 

de mercado, a cultura da cebola pode proporcionar receitas líquidas por 

hectare muito superiores quando comparada as culturas tradicionais, que 

alcançam menos de US$ 500 ha-1 (MELO, 2007). 

Com o avanço tecnológico e a busca constante em produzir com melhor 

qualidade, fazem com que os produtores invistam em novas técnicas de cultivo 
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na área de produção (HUPPES et al., 2006). Reichert (1998) cita que além da 

busca da eficiência no setor agrícola, o controle dos fatores administrativos do 

setor produtivo pode interferir diretamente no sucesso do negócio.  

O mercado brasileiro de cebola é formado hoje por dois cenários. O 

primeiro, parte do ponto de vista do produtor, que está cada vez mais 

preocupado em adquirir sementes que garantam maior produtividade e 

apresentem maior grau de resistência às doenças do campo. Do outro lado, o 

consumidor final, buscando produtos classificados e padronizados com maior 

tempo de vida de prateleira (shelf-life) (VILELA, 2005). 

A lucratividade média dos cebolicultores tem sido regular nos últimos 

anos, ou seja, é suficiente para remunerar os custos de produção e 

proporcionar um lucro modesto, logicamente dependendo do sistema de plantio 

utilizado pelo produtor. Isto o obriga a planejar em função de uma série 

histórica e não baseando-se no que aconteceu na última safra, a conhecer a 

capacidade que o mercado tem para absorver a produção (COSTA, 2013). 

Adoções de novas tecnologias proporcionaram melhores produtividades 

e possibilitaram aumento no interesse empresarial pela cultura da cebola, 

incrementando a oferta do produto no mercado, porém reduzinSdo o preço 

pago ao produtor (VIANA et al., 2010). 

Esse impacto da introdução de tecnologias gerou uma busca por novos 

sistemas de produção com custos menores e que sejam integradas com o 

ambiente. Considerando que a intervenção humana no processo de produção 

agrícola deve respeitar as especificidades, potencialidades e limitações 

inerentes a cada sistema, é fundamental resgatar antigas tecnologias, de forma 

a integrar os conhecimentos agronômicos e de outras disciplinas, contribuindo 

com base científica e tecnológica a um novo enfoque para que a cultura de 

cebola pelo sistema de bulbinhos seja inserida na agricultura familiar 

(WURDIG, 2013). 

No Paraná, a produtividade e rentabilidade fazem da cultura da cebola 

uma opção de renda para 5.600 famílias de produtores rurais. Na safra 

2014/2015, o estado cultivou uma área de 5.231 ha de cebola, distribuídos em 

130 municípios e uma produção de 128.934 toneladas. Nas duas últimas 

décadas, a produtividade da cultura da cebola no Paraná passou de 4,1t ha-1 

para 23,2t ha-1, apresentando um aumento de 15% na área plantada e 470% 
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na produção colhida. Para a maioria das famílias, geralmente a cebola é uma 

atividade secundária, apesar de gerar uma boa renda. Em média a atividade 

rende em torno de R$ 10.000,00 por ha, para uma produtividade de 20 t ha-1 e 

preço médio de R$ 1,00/kg (PORTES, 2015). 

Diante desses anseios, o mercado responde às necessidades, tanto dos 

produtores quanto dos consumidores, lançando novas sementes, aprimorando 

o manejo de doenças e aumentando a eficiência no pós-colheita.  

Neste aspecto, a realização de estudos sobre a situação do mercado da 

cebola no Brasil nos últimos anos se torna necessário, com intuito de auxiliar 

os produtores a utilizar novas estratégias de produção e comercialização. 

Essas informações também podem servir de amparo aos agentes do 

agronegócio, instituições de pesquisa e desenvolvimento e formuladores de 

política setorial nas tomadas de decisão para redirecionar a cebolicultura 

brasileira, com vistas a elevar as condições de competitividade do produto 

(VILELA, 2005).  

Muitos são os casos de produtores que abandonaram a atividade devido 

à elevação dos custos de plantio e inconstância de preços, fatores que podem 

ser minimizados com algumas práticas de manejo, utilização de novas 

tecnologias, escalonamento de plantio e controle mais adequado dos custos de 

produção (SILLVA, 2014). 

No Quadro 1,  podemos observar que no Paraná, entre os meses de 

junho a outubro existe uma falta de cebola no mercado, o qual é abastecida 

pelas safras de outros estados e até da Argentina. Essa demanda paranaense, 

pode ser suprida pelos produtores rurais com a adoção do sistema de 

produção de cebola por bulbinhos. 
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Quadro 1. Previsão da oferta da cebola pelos estados brasileiros produtores e 

da importação da cebola Argentina. Guarapuava, PR. UNICENTRO. 2017.    

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

SC 70.000 70.000 55.000 20.000 3.000 0 0 0 0 8.000 35.000 65.000

RS 27.850 16.937 12.362 6.825 4.500 2.250 0 0 0 2.250 24.450 27.325

PR 45.944 32.431 13.513 18.918 9.459 0 0 0 0 0 2.703 12.162

SP 679 349 427 485 4.848 6.787 16.482 38.782 67.869 31.995 13.574 11.635

MG 20 15 0 55 4.625 10.170 26.861 56.070 45.970 25.030 1.607 3

GO 0 0 0 0 11.114 30.351 31.200 50.953 33.080 3.772 1.870 0

BA/PE 2.500 1.800 2.800 8.000 25.000 40.000 30.000 15.000 15.000 14.000 12.000 6.000

RN 260 255 0 0 0 0 0 0 2.520 6.930 4.410 3.360

Brasil 147.253 121.787 84.102 54.283 62.546 89.558 104.543 160.805 164.439 91.977 95.614 125.485

Argentina 0 2.500 17.000 45.000 45.000 25.000 10.500 0 0 0 0 0

MESES
REGIÕES/PAÍ

SES

 

 Fonte: SEAB/DERAL (2017), Adaptado por Camargo, (2017).  

 

Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a viabilidade 

econômica da produção de bulbinhos em dois sistemas de produção, a partir 

de mudas e de bulbinhos semente.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi divido em duas etapas, sendo o primeiro realizado os 

custos para a produção de bulbinhos semente e o segundo os custos de 

produção a partir do plantio dos bulbinhos semente, para produção comercial 

de bulbos. 

2.1 Custos para produção dos bulbinhos semente 

O experimento para produção dos bulbinhos semente foi realizado em 

casa de vegetação diretamente no solo, no setor de olericultura Campus 

Cedeteg da Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO), em 

Guarapuava, Paraná, sob as coordenadas geográficas 24° 14' 52"S de latitude, 

51° 41' 06"O de longitude e altitude de 1.120 m. 

Segundo a classificação de Köppen, o clima da região é do tipo 

subtropical úmido mesotérmico Cfb, com verões frescos e inverno moderado 

com ocorrência de geadas severas e frequentes, não apresentando estação 

seca definida. A temperatura média máxima anual é de 23,5ºC e a temperatura 

média mínima anual é de 12,7ºC (IAPAR, 2013). O solo utilizado no ensaio foi 
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classificado de acordo com a Embrapa (2013) como sendo um Latossolo Bruno 

Distroférrico típico de textura argilosa.  

O delineamento utilizado foi em blocos casualizados, com três 

repetições, em esquema fatorial 10x4x3, correspondente a 8 cultivares híbridas 

sendo, Bella Dura (Bella Dura), Bella Vista (Bella Vista), Morena (MO), Sírius 

(Sírius), Lucinda (Lucinda), Aquarius (Aquarius), Soberana (Soberana) e 

Buccaneer (Buccaneer) e duas variedades Bella Catarina (BC), BR 23 (BR) 

submetidas a quatro densidades de plantio (2, 3, 4, 5 g m2) de sementes, com 

três repetições. Os tratamentos foram constituídos em dois anos consecutivos, 

semeados em agosto de 2014 e 2015.  

A cultura foi conduzida em estufa com dimensões de 9 x 25 m, com 

cobertura de filme plástico de polietileno de 150 micras, em canteiros com 

parcelas de 1 m2 , com semeadura manual realizada diretamente no solo, em 

linhas transversais espaçadas de 0,10 m entre si com profundidade de 0,5 cm 

em canteiros de 1 m2. 

O controle de plantas daninhas foi realizado 15 dias antes do semeio 

com herbicida pré emergente octanoato Ioxinila (250 g i.a. ha-1) e após o 

semeio o controle foi realizado a cada 30 dias, com clethodim (450 ml ha -1), foi 

adicionado na calda de aplicação adjuvante a 0,25% (v.v -1). 

Para a adubação, foram adotados os critérios pré-estabelecidos por 

Fontes et al. (1999). Considerando os teores de nutrientes presentes por meio 

da analise de solo, foram aplicados 15 dias antes do plantio 100 g m-2 da 

fórmula NPK 04-14-08 e 2 kg m-2 de esterco de curral curtido, proveniente do 

Nupran - Núcleo de Produção Animal da Universidade Estadual do Centro-

Oeste, Guarapuava, PR . A adubação de cobertura foi parcelada em três 

aplicações da fomulação NPK 20-00-20 na dose de 90 g m-2, aos 30, 45 e 60 

dias após a semeadura. 

O controle de doenças foi realizado preventivamente, intercalando as 

aplicações com os fungicidas, oxicloreto de cobre (250 g), trifloxistrobina+ 

tebuconazol (750 ml)  metalaxil-m + mancozeb (250 g), captana (240 g),  

procimidona (150 g), com adição de adjuvante (0,25 % da calda), sendo 

utilizado um volume de calda de 100L de água ha-1 com intervalos  de  cinco a 

dez dias, para todos os produtos.  
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O manejo de pragas foi realizado preventivamente, intercalando os 

inseticidas, tiametoxam + lambda-cialotrina (100 ml), clorpirifós (400 ml) com 

adição de adjuvante (0,25 % da calda), para todos os produtos foi utilizado um 

volume de calda de 100L de água ha-1, em intervalos regulares de 10 a 15 dias. 

O manejo das plantas daninhas foi realizado manualmente, visando 

evitar a fitotoxidez nas plantas por algumas substâncias, as quais poderiam  

prejudicar o seu desenvolvimento. 

A irrigação foi realizada pelo sistema de aspersão convencional de 

acordo com as necessidades da cultura e as condições climáticas, sendo 

suspensa quando os bulbos começaram a maturação.  

 A colheita foi realizada 120 dias a partir do plantio, quando a maturação 

fisiológica definida pelo estalo da parte aérea com mais de 80 % das plantas de 

cada parcela, sendo colhidos todas as cultivares na mesma época.  

Após a colheita dos bulbinhos semente foram avaliados e classificados 

quanto ao diâmetro 1 a 1,9 - 2 a 2,9 e 3 a 3,9 cm, pesados com auxílio de uma 

balança analítica e contado o número de bulbos. Após a classificação foram 

descartados os bulbos que apresentavam algum sintoma de doença ou injúria. 

Posteriormente sendo armazenados em local coberto e ventilado, 

permanecendo durante 30 dias para o processo de cura. Após, realizou-se a 

limpeza dos bulbinhos semente, com o corte das folhas e raiz. Em seguida 

sendo armazenados novamente, onde permaneceram até a data do plantio. 

A coleta dos dados foi obtida durante o desenvolvimento do 

experimento, referentes aos períodos de 2015 e 2016, englobando toda a 

estrutura de custo de produção, implantação e colheita, os quais que serviram 

de base para os cálculos das análises utilizadas no desenvolvimento do 

estudo. No presente estudo, considerou-se os preços dos fertilizantes e 

insumos praticados pelo mercado em maio/2016, na região de Guarapuava- 

PR, e para os preços de venda da cebola, a média paranaense no ano de 

2015, dados fornecidos pela (SEAB/DERAL, 2017). 

Para os custos dos bulbinhos semente, foram avaliados os componentes 

necessários para produção de 1.000.000 de bulbinhos semente, sendo 

considerados para o cálculo o uso de sementes híbridas.   

A mensuração da viabilidade do negócio, ocorreu por meio da utilização 

de ferramentas de avaliação inseridas no contexto da análise de investimentos, 
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sua utilização se justifica por serem técnicas difundidas que consideram o valor 

do dinheiro no tempo, sendo utilizada a sequência de procedimentos de Martin 

et al., (1997), conforme descrito: 

a) O custo total (CT) refere-se à soma de todos os valores para a 

obtenção do produto, sendo as despesas com operações mecanizadas (M), 

insumos (I), outras despesas (OD).   

CT = M + I + OD (R$ ha-1) 

b) A produtividade de cebola (P) determinada mediante divisão da 

quantidade produzida (Q) pela área colhida (A).    

P = Q/A (kg ha-1) 

c) A receita bruta (RBT) refere-se à multiplicação do preço de venda do 

produto, kg de cebola (PV) pelo peso (PC).   

RBT = PV.PC (R$ ha-1) 

d) A margem líquida (ML) refere-se à diferença entre a receita bruta 

(RBT) e o custo total (CT).    

ML = RBT – CT (R$ ha-1) 

e) O preço de equilíbrio (PE) refere-se ao preço pelo qual cada unidade 

da produtividade colhida (PDT), teria que ser vendida para cobrir o custo total 

(CT).            

PE = CT/PDT (R$ ha-1) 

f) O índice de lucratividade (IL) constitui a porcentagem da margem 

líquida (ML) em relação à receita bruta (RBT), ou igual à proporção da receita 

bruta em relação ao que constitui recursos disponíveis.    

IL = ML/RBT.102 (%). 

O retorno sobre investimento, calculado conforme procedimento adotado 

por Pessoa et al. (2000) e Araujo et al. (2003), mede a eficiência global da 

administração na geração de lucros com seus ativos disponíveis. Quanto mais 

alta for esta taxa, melhor a rentabilidade do investimento.   

O índice de lucratividade (IL), ou índice de valor presente, é uma 

variante do método do VPL. É determinado por meio da divisão do valor 

presente dos benefícios líquidos de caixa pelo valor presente dos dispêndios 

(desembolso de capital), portanto, ele mede a lucratividade relativa do projeto 

(BRIGHAM et al., 2001);  
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g) A margem bruta (MB) constitui a porcentagem da margem líquida 

(ML) em relação à custo total (CT), ou igual à proporção do custo total em 

relação ao que constitui recursos disponíveis.    

MB = ML/CT x 102 (%) 

h) O ponto de nivelamento é o valor das vendas que permite a cobertura 

dos gastos totais (custos fixos e variáveis). Neste ponto os gastos são iguais a 

receita advinda da produção, ou seja, a exploração não apresenta lucro nem 

prejuízo. PN= Custo Total da exploração/ preço unitário de venda do produto 

(MARION, 2006).  

i) A margem de segurança serve para identificar até que ponto o preço 

do produto pode cair ou os preços dos insumos podem subir até a exploração 

começar a registrar prejuízo.    

MS = (Custo Total - Receita) / Receita. 

 

2.2 Custos de produção a partir do plantio dos bulbinhos semente, 

para produção comercial de bulbos. 

Foi instalado no mesmo local, utilizados os mesmos manejos. O 

delineamento utilizado foi em blocos casualizados, com três repetições, em 

esquema fatorial 10x4x3, correspondente a 8 cultivares híbridas sendo, Bella 

Dura , Bella Vista, Morena, Sírius, Lucinda, Aquarius, Soberana e Buccaneer e 

duas variedades Bella Catarina, BR 23  submetidas a três diâmetros de plantio 

(1, 2, e 3–3,9 cm) de bulbinhos semente, com três repetições. Os tratamentos 

foram constituídos em dois anos consecutivos, plantados em agosto de 2015 e 

2016.  

   

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Experimento 1: Custo de produção dos bulbinhos semente 

Existe uma carência de resultados sobre a produção de bubinhos 

semente de cebola e também da resposta das principais cultivares presentes 

no mercado frente ao aumento da densidade de plantas por hectare e pelo 

método de plantio por bulbinhos semente. 

A análise dos custos de produção de 1.000.000 de bulbinhos semente 

exposto no Quadro 1, o custo total de bulbinhos foi de R$ 14.076,09 e R$ 
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13.288,81 para produção de mudas. Os insumos foram os componentes que 

mais oneraram os custos de produção, uma vez que no custo total foram 

responsáveis por 85,2% na produção de mudas e 81,5% para produção de 

bulbinhos. Isso se justifica em razão do alto valor do custo do kg da semente 

híbrida utilizada para a produção de mudas e bulbinhos.  

Pode-se observar que o componente semente representa 79% na 

produção de mudas e 74,6 % no bulbinhos semente, em relação ao custo total 

de produção.  

No segmento de serviços que tem os componentes do preparo do solo e 

plantio, pulverizações, colheita e classificação e limpeza, as operações 

absorveram 18,4 na produção de bulbinhos e 15% na produção de mudas. 

Essa diferença nos serviços entre os sistemas, se justifica pelo fato que os 

bulbinhos semente necessitam de mais dias para ficarem aptos a colheita em 

relação às mudas, e também requer uma maior quantidade de mão-de-obra 

durante a classificação, limpeza e irrigação.  

Um diferencial quando se faz a opção pelas sementes de variedades 

híbridas é possível escolher características como: tolerância a doenças e ataques 

de pragas, enraizamento mais agressivo, formato de cabeça e coloração de pele. 

Essas sementes ainda são novidade no mercado, aos poucos os produtores estão 

optando por essa variedade. Um dos principais motivos para a mudança é a maior 

produtividade. O retorno só é visto na colheita porque a produtividade em alguns 

casos pode ser bem superior.  
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Quadro 2. Componentes do custo para produção de 1.000.000 de mudas ou 

bulbinhos semente. Guarapuava, PR. UNICENTRO. 2017.    

COMPONENTES

1. PREPARO DO SOLO

1.1 Serviços Unid Qtde R$ unit R$ total AV % Qtde R$ unit R$ total AV %

Aplicação de Herbicida pré emergente d/h 0,3 60,00         18,00 0,1 0,3 60,00         18,00 0,1

Roçadeira (costal) d/h 1 60,00         60,00 0,5 1 60,00         60,00 0,4

Revolvimento solo (manual) d/h 1 60,00         60,00 0,5 1 60,00         60,00 0,4

Aplicação adubo químico e orgânico d/h 1,0 60,00         60,00 0,5 1,0 60,00         60,00 0,4

Subtotal 1.1       198,00 1,5       198,00 1,4

1.2 Insumos   0,0 0,0

Adubo 04-14-08 (saco 50 kg) sc 1 85,00 85,00 0,6 1 85,00 85,00 0,6

Calcário (saco 25 kg) sc 1 20,00 20,00 0,2 1 20,00 20,00 0,1

Subtotal 1.2  105,00 0,8 105,00 0,7

SUBTOTAL 1  303,00 2,3 303,00 2,2

2. SEMEIO E TRATOS CULTURAIS 

2.1 Insumos

Semente kg 3 3500,00  10.500,00 79,0 3  3.500,00  10.500,00 74,6

Adubação de cobertura 20-00-20 (saco 50 kg)  unid 1 120,00       120,00 0,9 1 120,00       120,00 0,9

Herbicida - Octanoato Ioxinila    L 0,5 92,00         46,00 0,3 0,5 92,00         46,00 0,3

Herbicida -  Clethodim L 0,8 123,00         98,40 0,7 1 123,00       123,00 0,9

Fungicida - Metalaxil-M+ Mancozeb kg 0,6 128,80         77,28 0,6 0,8 128,80       103,04 0,7

Fungicida - Procimidona kg 0,5 118,00         59,00 0,4 0,7 118,00         82,60 0,6

Fungicida - Trif loxistrobina+ Tebuconazol L 0,6 131,50         78,90 0,6 0,8 131,50       105,20 0,7

Fungicida - oxicloreto de cobre  kg 0,5 32,40         16,20 0,1 0,8 32,40         25,92 0,2

Fungicida - captan kg 0,6 41,80         25,08 0,2 0,7 41,80         29,26 0,2

Inseticidas - Tiametoxam+ Lambdacialotrina L 0,5 155,60         77,80 0,6 0,7 155,60       108,92 0,8

Inseticidas - clorpirifós L 0,5 34,30         17,15 0,1 0,5 34,30         17,15 0,1

Adjuvante L 0,5 20,00         10,00 0,1 0,6 20,00         12,00 0,1

Energia para irrigação kWh 300 0,20         60,00 0,5 500 0,20       100,00 0,7

Subtotal 2.1  11.185,81 84,2  11.373,09 80,8

2.2 SERVIÇOS  

Plantio (semeio) d/h 2 60,00       120,00 0,9 2 60,00       120,00 0,9

Irricação d/h 10 60,00       600,00 4,5 14 60,00       840,00 6,0

Pulverizações  d/h 10 60,00       600,00 4,5 14 60,00       840,00 6,0

Colheita d/h 2 60,00       120,00 0,9 2 60,00       120,00 0,9

Classif icação e limpeza d/h 6 60,00       360,00 2,7 8 60,00       480,00 3,4

Subtotal 2.2     1.800,00 13,5    2.400,00 17,1

SUBTOTAL 2  12.985,81 97,7  13.773,09 97,8

CUSTO TOTAL  13.288,81 14.076,09

MUDAS BULBINHOS SEMENTE

Produção de 1.000.000 demudas e bulbinhos semente

 

 A/V= representatividade em % de cada componente em relação ao custo total. 

 d/h= dia homem 

 kWh = Quilowatt-hora 

 L = litro 

 Kg = quilo 

 Sc = saco 

Fonte: CONAB, adaptado por Camargo (2017). 

Experimento 2: Custos de produção a partir do plantio dos bulbinhos semente, 

para produção comercial de bulbos.  

  Com relação ao comparativo dos custos de produção dos dois 

sistemas, podemos observar no Quadro 2, que o custo total de produção, 

sendo estipulada uma população  de 1.000.000 de plantas ha-1, no sistema de 

produção por bulbinhos semente foi o que apresentou o maior valor R$ 

29.452,59 em relação ao sistema de produção por transplante de mudas R$ 

28.614,19. O custo mais elevado do sistema de produção por bulbinhos está 
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relacionado ao componente serviços, pois o sistema necessidade de maior 

quantidade de mão-de-obra para desenvolvimento das atividades de plantio e 

replantio e tratos culturais, representando 15,3% do custo total do sistema e 

16,2% no sistema de transplantio de mudas.  

Os custos dos insumos foram os componentes que mais oneraram os 

dois sistemas de cultivo, com 79,86% no sistema de produção com bulbinhos e 

78,99% no sistema de transplantio por mudas.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Vilas Boas et al. (2011) 

no seu estudo da viabilidade econômica, onde os custos com insumos 

representaram 41% do custo total. Esses resultados diferem dos apresentados 

por Vilela (2005), que afirma que a análise dos custos de produção e 

beneficiamento da cebola, revelam que os gastos com o segmento dos 

serviços estão bem acima dos gastos com o segmento dos insumos, com o 

primeiro respondendo por 57,78% e o segundo por 42,22% do total dos custos 

operacionais efetivos.  

Muradás (2002) analisando a cultura da cebola no Rio Grande do Sul, 

também observou um custo de produção menor para insumos (48,5%) e maior 

(51,5%) em serviços, dos quais 18,7% dos custos com serviços eram 

referentes a colheita. Porém devemos levar em consideração no que se refere 

as diferenças entre custos de mão-de-obra e insumos dessas regiões, fatores 

que interferem diretamente nos custos de produção. 

No sistema de produção de bulbinhos, alguns componentes geram uma 

economicidade em relação ao sistema de transplantio de mudas, entre eles se 

destacam, os serviços de pulverização com R$ 360,00 e os insumos com R$ 

568,80 ou 2,8% menor. As diferenças de valores dos componentes citados, 

entre os sistemas de produção está relacionado ao fato de que no sistema de 

produção por bulbinhos, o ciclo da cultura, desde o plantio até a colheita é 

reduzido em média 60 dias. 

Conforme Oliveira, (2015) o custo de produção da cebola varia de região 

para região. No Centro-Oeste a média fica em R$ 35 mil ha-1, com população 

de 900 mil plantas ha-1. Esse valor oscila quanto à época de plantio também, 

pois no inverno usam-se mais sementes, onerando mais a produção. O custo 

com semente varia de acordo com o genótipo utilizado e a população de 

plantas estimada por hectare.  
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Salienta ainda Oliveira, (2015) que comparando uma cultivar de 120 dias 

com uma de 160 dias, o pesquisador diz que a produtividade é semelhante, 

porém, considerando o custo que se tem para manter a lavoura no campo 40 

dias a mais, o cultivo do híbrido em condições de ciclo mais curto fica mais em 

conta. 

Segundo Resende et al. (2010) em trabalho realizado, constatou que o 

híbrido Baia F1, obteve a maior massa média de bulbos, tanto no sistema 

orgânico quanto no convencional. A superioridade das características 

agronômicas em ambos os sistemas de cultivo está relacionada à heterose e à 

pureza das sementes, o que reflete em altas produtividades, quando submetido 

ao manejo adequado.  

Rodrigues et al. (2006), constataram, em estudos, que híbridos de 

cebola são superiores, tanto em produtividade como na massa de bulbos, 

quando comparados às cultivares de polinização aberta em ambos os sistemas 

de cultivo. 

Em trabalho realizado por Henriques et. al, (2013) entre as cultivares, a 

IPA 11 com  26,76 t ha-1 apresentou maior produtividade total em relação ao 

híbrido Bela Dura com 24,56 t ha-1. Apesar do alto padrão genético 

normalmente apresentado pelos híbridos, a superioridade da IPA 11 pode estar 

relacionada ao fato da cultivar ser mais adaptada às condições de cultivo do 

semiárido nordestino. 
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Quadro 3. Planilha dos custos de produção de 1 ha de cebola, utilizando o 

sistema de produção de bulbinhos semente e sistema de produção com 

mudas. Guarapuava, PR. UNICENTRO. 2017.    

1. PREPARO DO SOLO

1.1 Serviços Unid Qtde R$ unit R$ total AV % Qtde R$ unit R$ total AV %

Aplicação de Herbicida (costal) d/h 1 60,00         60,00 0,21 1 60,00         60,00 0,20

Roçadeira + trator h/m 3 100,00       300,00 1,05 3 100,00       300,00 1,02

Sulcador + trator h/m 3 100,00       300,00 1,05 3 100,00       300,00 1,02

Grade + trator h/m 2 100,00       200,00 0,70 2 100,00       200,00 0,68

Encanteirador + trator h/m 4 100,00       400,00 1,40 4 100,00       400,00 1,36

Aplicação de Adubos químicos d/h 0,5 60,00         30,00 0,10 0,5 60,00         30,00 0,10

Aplicação de Adubos orgânicos d/h 1 60,00         60,00 0,21 1 60,00         60,00 0,20

Aplicação de Herbicida (costal) d/h 1 60,00         60,00 0,21 1 60,00         60,00 0,20

Subtotal 1.1    1.410,00 4,93    1.410,00 4,79

1.2 Insumos para o plantio

Calcário  - saco 20 kg unid 50 20,00    1.000,00 3,49 50 20,00 1000,00 3,40

Adubo 04-14-08 (saco 50 kg) unid 30 85,00    2.550,00 8,91 30 85,00 2550,00 8,66

Herbicida (dessecação) L 2 92,00       184,00 0,64 2 92,00 184,00 0,62

Subtotal 1.2     3.734,00 13,05 3734,00 12,68

SUBTOTAL 1     5.144,00 17,98 5144,00 17,47

2. PLANTIO E TRATOS CULTURAIS 

2.1 Insumos

Mudas ou bulbinhos semente unid 1.000.000 0,013289  13.288,81 46,44 1.000.000 0,014076 14.076,09 47,79

Adubo de cobertura NK 20-00-20 (sc 50 kg) unid 10 120,00    1.200,00 4,19 10 120,00    1.200,00 4,07

Herbicida - Octanoato Ioxinila    L 2 92,00       184,00 0,64 2 92,00       184,00 0,62

Herbicida -  Clethodim L 1 123,00       123,00 0,43 1 123,00       123,00 0,42

Fungicida - Metalaxil-M+ Mancozeb kg 3 128,80       386,40 1,35 2 128,80       257,60 0,87

Fungicida - Procimidona kg 2 118,00       236,00 0,82 2 118,00       236,00 0,80

Fungicida - Trifloxistrobina+ Tebuconazol L 4 131,50       526,00 1,84 3 131,50       394,50 1,34

Fungicida - oxicloreto de cobre  kg 4 32,40       129,60 0,45 3 32,40         97,20 0,33

Fungicida - captan kg 3 41,80       125,40 0,44 2 41,80         83,60 0,28

Inseticidas - Tiametoxam+ Lambdacialotrina L 2 155,60       311,20 1,09 2 155,60       311,20 1,06

Inseticidas - clorpirifós L 4 34,30       137,20 0,48 3 34,30       102,90 0,35

Adjuvante L 1 20,00         20,00 0,07 1 20,00         20,00 0,07

Energia para irrigação Kw 4000 0,20       800,00 2,80 3000 0,20       600,00 2,04

Sacaria unid 2000 0,70    1.400,00 4,89 3000 0,70    2.100,00 7,13

Subtotal 2.1  18.867,61 65,94  19.786,09 67,18

2.2 SERVIÇOS  

Plantio e replantio d/h 8 60,00       480,00 1,68 12 60,00       720,00 2,44

Adubação de cobertura  d/h 4 60,00       240,00 0,84 4 60,00       240,00 0,81

Pulverizações d/h 20 60,00    1.200,00 4,19 14 60,00       840,00 2,85

Arranquio +Colheita d/h 6 60,00       360,00 1,26 6 60,00       360,00 1,22

Classificação e limpeza d/h 8 60,00       480,00 1,68 8 60,00       480,00 1,63

Embalagem d/h 8 60,00       480,00 1,68 8 60,00       480,00 1,63

Subtotal 2.2     3.240,00 11,32    3.120,00 10,59

SUBTOTAL 2  22.107,61 77,26  22.906,09 77,77

SUBTOTAL  27.251,61 95,24  28.050,09 95,24

Outros custos admiistrativos

Despesas gerais 1% 272,52 0,95 280,50 0,95

Assistência Técnica 2% 545,03 1,90 561,00 1,90

Seguro Produção PROAGRO 2% 545,03 1,90 561,00 1,90

Subtotal 1362,58 4,76 1402,50 4,76

CUSTO TOTAL R$  28.614,19  100  29.452,59 100

Componentes
Sistemas de Produção

Transplante de mudas  Plantio com bulbinhos semente

CUSTO DE PRODUÇÃO DE 1 ha DE CEBOLA 

 

A/V= representatividade em % de cada componente em relação ao custo total. 

d/h= dia homem 

h/m = hora máquina 

Fonte: CONAB, adaptado por Camargo (2017). 

 

O custo de energia elétrica foi estipulado nos valores do Kwh taxado no 

ano de 2016 para propriedades rurais, fornecida pela COPEL – Companhia 

Paranaense de Energia Elétrica. 

Em relação ao preço de venda da cebola, foram estipulados os preços 

médios comercializados em nível de Paraná em 2015, conforme Figura 1, 

levando em consideração os valores praticados nos principais centros de 

abastecimento (CEASA/PR), nos meses de comercialização no período de 
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entressafra (julho, agosto e setembro) para o sistema de produção por 

bulbinhos e os valores do período de safra para o sistema de produção de 

mudas (outubro, novembro e 

 dezembro).  
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Figura 1: Valores (R$) médios nominais mensais recebidos pelos produtores e 

oferta mensal, no Paraná entre os anos de 2005 – 2015. Guarapuava, PR. 

UNICENTRO. 2017.    

Com o intuito de verificar a viabilidade da cultura nos dois sistemas de 

produção analisados, levando em consideração as diferenças de preços pagos 

ao produtor, projetou-se dois cenários. 

A produtividade utilizada para análise econômica foi baseada em 

resultados obtidos pelo sistema de produção por mudas na densidade de 100 

plantas m-2 que corresponde a 1.000.000 de plantas por ha-1, com uma 

produtividade de 40,3 t ha-1 (2000 sacas de 20 kg). Esses resultados 

corroboram com os encontrados por Factor et al. (2012) onde compararam os 

sistemas de plantio pelo método de transplante de mudas e semeadura direta 

quanto à produtividade e observaram que a semeadura direta (70,4 t ha-1) teve 

uma produtividade significativamente superior ao método de transplante de 

mudas (43,6 t ha-1).  

HARMS, (2013) em seu trabalho utilizando a cultivar Bola Precoce, 

observou que houve influência da densidade na produtividade total. Os 

resultados obtidos mostram que houve resposta linear para a produtividade 

total em função do aumento da densidade de plantas. 
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No entanto os valores encontrados no sistema de produção por 

bulbinhos semente, divergem do encontrado por Araújo (2003), quando o 

mesmo observou que a produtividade média de bulbos de cebola da cultivar 

Beta Cristal, utilizada para industrialização, pelos métodos de transplante de 

mudas ficou em torno de 20 a 33 t ha-1, enquanto que pelo plantio de bulbinhos 

foi de 17 a 25 tha-1.  

Ambos os sistemas apresentam lucratividade com base na produção e 

preço, conforme apresentado no Quadro 3, porém observa-se que no sistema 

de produção por bulbinhos com o preço médio recebido por saca, com base no 

cálculo dos preços pagos ao produtor no período de entressafra no Paraná no 

ano de 2015, obtendo uma receita bruta de R$ 59.320,00 e no sistema de 

transplante de mudas R$ 31.220,00, uma diferença de R$ 28.100,00 entre os 

sistemas.  

Considerando a produtividade 58,20 e t ha-1, para a densidade de 

1.000.000 de plantas ha-1, respectivamente, e o preço médio de venda da 

cebola, no período de agosto a outubro de 2010, de R$ 340,00 t ha-1 (IEA, 

2010) obteve-se um receita de R$ 19.788,00 ha-1. Sendo o custo de produção 

estimado desta cultura para a região de R$ 13.500,00 ha-1 e o preço de 1 kg de 

semente de R$ 750,00 (FACTOR & LIMA Jr, 2011).  

A diferença de preço de venda entre os sistemas ficou em R$ 14,05 por 

saca, ou seja, o valor recebido pelo sistema de produção por bulbinhos foi 89% 

superior em relação ao transplante de mudas. Essa diferença de valores, 

combinados com a diferença de produtividade entre os sistemas resultasse em 

uma margem líquida/lucratividade final, de R$ 29.867,41 no sistema de 

produção pror bulbinhos e de R$ 2.605,81 no transplante de mudas.  

O ponto de equilíbrio no sistema de produção por bulbinhos ficou em R$ 

14,73 contra R$ 14,31 no transplante de mudas. Essa condição revela que 

para a receita se igualar à despesa, a quantidade produzida ou o preço de 

venda do produto pode reduzir. Nesse caso, podemos considerar que a 

margem de segurança, ou seja, a saca de cebola pode apresentar uma 

redução -50,35% no sistema de produção por bulbinhos e -8,35% no 

transplante de mudas no preço de venda do produto.  

O índice de lucratividade serve como indicador de quanto à empresa 

obtém de lucro para cada R$100,00 de investimento total, por isso, é visto 
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como uma medida de potencial de geração de lucro da parte da empresa.  

Para Matarazzo (1995) este quociente representa uma medida da capacidade 

da empresa em gerar lucro líquido.   

Conforme o resultado do índice de lucratividade, apresentados no 

quadro 4, os dois sistemas geraram ganhos sobre a atividade desenvolvida, 

contudo o sistema de produção por bublinhos obteve um índice de 51,36% 

contra 8,51% no transplante de mudas. Isso significa que para cada R$ 100,00 

vendidos no sistema de produção por bulbinhos R$ 51,36 resultou de lucro ao 

produtor e R$ 8,51 no transplante de mudas. 

O retorno sobre o capital investido é utilizado para avaliar a viabilidade 

do negócio. Nesse caso, os dados necessários são a soma dos custos de 

investimento total, subtraído do valor do faturamento do investimento. 

RCI = (faturamento - investimento) / 100 

No sistema de produção por bulbinhos, o retorno sobre o capital 

investido foi de 298,67%, esse resultado demonstra que para cada R$ 1,00 

utilizado no custo total de exploração, houve um retorno de R$ 29,80 e no R$ 

2,60 no transplante de mudas. Os resultados encontrados no presente estudo 

são bem superiores aos encontrados por (Silva & Sobrinho, 2014) em análise 

realizada para produção da cebola amarela no município de Sento Sé – BA, 

encontram uma TIR - taxa interna de retorno de 72%, identificando que para 

cada R$ 1,00 real investido obtinha-se R$ 2,38 reais de lucro. Hunger (2010) 

em trabalho realizado encontrou resultados semelhantes com relação ao 

retorno sobre o RCI de 67%, para cada R$ 1,00 investido obteve um retorno de 

R$ 3,05. 
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Quadro 4. Análise financeira dos dois sistemas de plantio. Guarapuava, PR. 

UNICENTRO. 2017.  

Custo Total R$ 28.614,19 Custo Total R$ 29.452,59

Produtividade t ha-1 40,3 Produtividade t ha-1 40,3

Produtividade sc 20 kg 2000 Produtividade sc 20 kg 2000

Preco de venda   sc 20 kg R$ 15,61 Preco de venda   sc 20 kg R$ 29,66

Custo unitário saca 20 kg R$ 14,31 Custo unitário saca 20 kg R$ 14,73

Custo kg R$ 0,71 Custo kg R$ 0,73

Receita Bruta Total R$ 31.220,00 Receita Bruta Total R$ 59.320,00

Margem Líquida R$ 2.605,81 Margem Líquida R$ 29.867,41

Ponto de Equilíbrio R$ 14,31 Ponto de Equilíbrio R$ 14,73

Indíce de lucratividade (%) 8,51 Indíce de lucratividade (%) 51,36

Margem Bruta (%) 9,29 Margem Bruta (%) 103,44

Margem de Segurança (%) -8,35 Margem de Segurança (%) -50,35

Retorno do Capital Investido 26,06 Retorno do Capital Investido 298,67

BULBINHOS SEMENTETRANSPLANTE DE  MUDAS

 

   Fonte: CAMARGO, (2017).  

Constata-se nesta análise que, a exploração da cultura da cebola 

apresenta resultados economicamente favoráveis, com diversos índices de 

eficiência econômica. Com base nos dados apresentados sobre os custos de 

produção, de estrutura física necessária e sobre as receitas esperadas foi 

possível mensurar, por meio das ferramentas de análise de investimentos 

citadas neste estudo, a viabilidade econômica do cultivo da cebola nos dois 

sistemas de produção. 

O sistema de produção de bulbinho se destaca por apresentar os 

melhores resultados financeiros com retorno do capital investido, comparado 

ao transplante de mudas. Apesar do elevado custo do preço das sementes 

híbridas comparadas com de polinização aberta, podemos verificar que é viável 

e proporcionando melhores resultados na produtividade.  

Com base nas análises e resultados encontrados, podemos considerar 

que o sistema de produção por bulbinhos é uma opção para as propriedades 

rurais, com o uso do sistema para produção de cebola com bulbinhos semente 

na entressafra, podendo gerar uma renda extra ao produtor. 
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