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RESUMO 

O objetivo do experimento foi avaliar o 

comportamento de doze cultivares de cebola 

cultivadas em diferentes densidades 

populacionais na região Centro-Sul do 

Paraná. O experimento foi montado no setor 

de olericultura da UNICENTRO em 

delineamento de blocos casualizados com três 

repetições, conduzido em um fatorial 12x4  

(doze cultivares de cebola semeadas em 

400.000, 600.000, 800.000 e 1.000.000 

plantas ha-1). As características avaliadas 

foram produtividade (t ha-1), massa média dos 

bulbos (g bulbo-1), produção de bulbos em 

cada classe comercial (t ha-1). Para a variável 

produtividade e massa média dos bulbos o 

Híbrido “Perfecta” apresentou os maiores 

valores para produtividade (97,82 t ha-1) e 

tamanho médio dos bulbos (166,63 g bulbo-1) 

diferenciando-se estatisticamente de todos os 

genótipos avaliados no ensaio. Em 

contrapartida a variedade “Reed Bolla” 

apresentou os menores valores para 

produtividade (39,09 t ha-1) e massa média 

dos bulbos (58,89 g bulbo-1). Houve diferença 

entre as cultivares dentro de cada classe 

bulbos. Para a classe 3 cheia e 4 a cultivar 

“Perfecta” apresentou a maior produtividade  

 

28,31 t ha-1 e 39,28 t ha-1 respectivamente, 

diferindo-se estatisticamente das outras 

cultivares. A cultivar “Reed Bolla” 

apresentou os piores resultados de 

produtividade na classe 3 cheia (3,93 t ha-1) e 

4 (1,20 t ha-1). O aumento da densidade de 

plantas aumentou significativamente a 

produtividade das cultivares de Cebola e 

reduziu de maneira linear o tamanho médio 

dos bulbos. A cultivar “Perfecta” manteve-se 

como o genótipo mais produtivo 

independente do número de plantas por 

hectare, enquanto que “Reed Bolla” manteve-

se como a cultivar de menor produtividade 

mesmo com o aumento do número de plantas 

por unidade de área.  

PALAVRAS-CHAVE: Allium cepa L.; 

densidade de plantio; classificação comercial 

de bulbos; desempenho de cultivares. 

ABSTRACT 

Performance of commercial onion genotyp

es grown in different densities 

The experiment to evaluate the performance 

of twelve cultivars of Onion grown at 

different densities in central-southern Paraná. 

The experiment was conducted in the 

horticulture sector the UNICENTRO 
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randomized block design with tree 

repplications conducted in a factorial 12x4 

(twelve cultivars of Onion sown at 400.000, 

600.000, 800.000 and 1.000.000 plants ha-1). 

The parameters evaluated were yield (t ha-1); 

average weight of bulbs (g bulbo-1); 

production of bulbs in each class commercial. 

For the productivity parameter and the 

average weight of the bulbs Hybrid “Perfecta” 

showed the highest value of productivity 

(58,89 t ha-1) and average size of the bulbs 

(166,63 g bulbo-1) differentiating statistically 

of all genotypes used in the test (39,09 t ha-1) 

and average weight of bulbs (58,89 g bulbo-1). 

There were differences among cultivars with 

in each class bulbs. For the class 3 full and 

4 to cultivate "Perfecta" had the 

highest yield 28.31 t ha-1 and39.28 t ha-

1 respectively, differing statistically from the 

other cultivars. The cultivar “Reed Bolla" 

presents the worst results of full production in 

class 3 (3.93 t ha-1) and 4 (1.20 t ha-1). 

Increasing plant density significantly 

increased the productivity of onion in a linear 

manner and reduced the average size of the 

bulbs. The cultivar Perfecta "remained as the 

most productive genotype regardless of the 

number of plants per hectare, while Reed 

Bolla" remained as to cultivate less 

productive even with the increased number of 

plants per unit area. 

Keywords: Allium cepa L.; planting density; 

commercial classification of bulbs; 

performance of cultivars. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A cebola assume um papel de destaque entre as hortaliças produzidas no Brasil ficando atrás apenas 

da cultura da batata e do tomate (Filgueira, 2003). A produção brasileira de cebola em 2009 foi de 

1.511.853 milhões de toneladas, colhidas em uma área de 66.013 mil hectares, o que proporcionou 

uma produtividade média de 22,9 t ha-1 (Ibge, 2009). No território brasileiro a cebola é cultivada na 

faixa que vai dos estados da região Sul até os da região Nordeste destacando como principais 

estados produtores Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná (Boeing, 2002). No 

entanto, a cultura da cebola na maioria das vezes é conduzida de maneira empírica por parte dos 

produtores que adotam técnicas antigas de cultivo, levando a redução de produtividade e qualidade 

comercial dos bulbos. Um dos fatores que mais influencia sobre os aspectos produtivos da cultura 

da cebola é a densidade de plantio (Mascarenhas, 1993; Baier et al. 2009). No estado do Paraná a 

densidade adotada pela grande maioria dos produtores fica entre 440.000 a 500.000 plantas ha-1 

sendo considerada como baixa, sendo um dos grandes responsáveis pela redução na produtividade 

desta cultura neste estado (Resende et al., 2002; Baier et al. 20099). 
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Quando se cultiva a cebola com um menor espaçamento entre linhas e mesmo espaçamento entre 

plantas, se consegue aumentar o número de plantas por unidade de área contribuindo de maneira 

positiva para o aumento da produtividade comercial e a redução do tamanho médio do bulbo 

(Kanton et al. 2002) fazendo com que a maioria destes se enquadrem dentro da classe comercial 

mais aceita pelo consumidor para consumo in natura (classe 3 cheia e 4) (Lopes et al., 2004; Baier 

et al. 2009). 

Quando se aumenta à densidade de plantas por unidade de área consequentemente se eleva à 

competição entre plantas pelos recursos naturais como luz, água, CO2, oxigênio e nutrientes 

minerais alterando desta maneira os padrões de bulbificação das cultivares. O aumento da densidade 

de plantas é capaz de reduzir o tamanho médio do bulbo podendo influenciar de modo direto sobre 

a produtividade da cultura quando se adota uma densidade inadequada (Mascarenhas, 1993). O 

ideal para os produtores seria o estabelecimento de uma população ótima, que maximize a 

exploração desses fatores, garantindo a maior produtividade da cultura da cebola. Trabalhos 

realizados nas condições de edafoclimáticas brasileiras mostram que o número de plantas por área é 

um fator de suma importância na obtenção de elevada produção (Costa et al., 2000; Baier et al. 

2009). Nota-se também que existe uma carência de resultados sobre a resposta das principais 

cultivares de cebola presentes no mercado frente ao aumento da densidade de plantas por hectare.  

Nesse sentido,  o objetivo da pesquisa foi  avaliar o desempenho de cultivares comerciais de cebola 

em função de  diferentes densidades de plantas por unidade de área na região centro-sul do Paraná. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O ensaio foi conduzido no setor de olericultura da Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(UNICENTRO) durante o período de abril a dezembro de 2010.  O delineamento experimental 

utilizado foi de blocos casualizados com três repetições conduzidos sobre um fatorial contendo 12 

cultivares comerciais de cebola [Perfecta Agristar Híbrido (H), AF-2579 (H), Buccaner Agristar 

(H), AF-2572 (H), Bella Dura AF-1266 (H), AF 2573 (H), Bella Vista (H), Bella Catarina (H), Bola 

Precoce Variedade (V), AF-3322 (H), Crioula (V) e Reed Bolla (V)] cultivadas em quatro 

densidades populacionais (400.000, 600.000, 800.000 e 1.000.000 plantas ha-1).  

As mudas foram produzidas em bandejas de poliestireno preenchidas com substrato comercial 

Plantimax® e posteriormente transplantadas para canteiros levantados com rotoencanteirador 

apresentando 0,25 m de altura com uma área útil de 1,3 m2. Como adubação de base foi utilizado 

800 kg ha-1 do formulado comercial 04-14-08 de acordo com o recomendado para a cultura com 

base na análise química de solo. Realizou-se duas adubações de cobertura durante o ciclo da cebola 

com nitrogênio e potássio totalizando 200 kg Uréia ha-1 e 200 kg Kcl ha-1 respectivamente. Para a 

irrigação foi utilizado um sistema de aspersão onde as plantas eram irrigadas semanalmente de 
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acordo com a necessidade, sendo interrompida por ocasião da colheita. Para controle de pragas, 

doenças e plantas daninhas foram realizados aplicações de inseticidas, fungicidas e controle 

mecânico, respectivamente, sempre utilizando produtos recomendados para a cultura no estado do 

Paraná nas suas respectivas doses.  

A colheita iniciou-se quando 80% das plantas apresentavam-se no estádio de “Estalo”. Os bulbos 

foram arrancados manualmente e submetidos  ao processo de cura permanecendo sob estufa plástica 

por um período de 21 dias. Após esse período foi feita a limpeza dos bulbos retirando-se as raízes e 

parte aérea. Posteriormente classificaram-se a bulbos de acordo seu diâmetro transversal de acordo 

com a portaria 529 de 18 de março de 1995 criada pelo Ministério Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) classificando como classe 1 (bulbos entre 15 e 35 mm); classe 2 (entre 36 

e 50 mm); classe 3 (entre 51 e 60 mm); classe 3 cheio (entre 61 e 70 mm); e 4 (entre 71 e 90 mm). 

As características avaliadas foram à produtividade (t bulbos ha-1) massa média do bulbo (g bulbo-1) 

e o rendimento das cultivares em cada classe de tamanho dos bulbos (t bulbos ha-1). Os dados foram 

submetidos à análise de variância e regressão e a média dos tratamentos comparadas pelo teste de 

Skott Knott (p <0,05). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com relação  a produtividade e a massa média de bulbos de cebola cultivados em diferentes 

densidades populacionais, pode-se inferir que o Híbrido “Perfecta” apresentou os maiores valores 

para produtividade (97,82 t ha-1) e tamanho médio dos bulbos (166,63 g bulbo-1) diferenciando-se 

estatisticamente de todos os genótipos avaliados no ensaio. Em contrapartida a variedade “Reed 

Bolla” foi o genótipo que apresentou os menores valores para produtividade (58,89 t ha-1) e massa 

média dos bulbos (39,03 g bulbo-1) não se diferindo estatisticamente das variedades “Crioula” e 

“Bola Precoce” e dos híbridos “Bella Catarina” “Bella Vista” “AF-2573” e “AF-3322” (Tabela 1). 

A diferença de produtividade entre a cultivar “Perfecta” e “Reed Bolla” foi de aproximadamente 50 

t ha-1 o que representa ao produtor uma maior produção total e consequentemente um maior ganho 

com a atividade, apenas com a escolha correta do genótipo a ser cultivado. A superioridade de 

produção da cultivar “Perfecta” frente aos outros híbridos e principalmente as variedades pode ser 

explicada em funçao  da melhor adaptação deste genótipos as condições edafoclimáticas (Tabela 1). 

Ao se avaliar o comportamento das cultivares deve-se atentar também para o rendimento comercial 

conforme estabelecido pelo MAPA, sendo de maior interesse por parte dos atacadistas e 

consumidores cebolas dentro das classes 3, 3cheia e 4. Os dados presentes na indicam que houve 

diferença estatística entre as cultivares dentro de cada classe comercial de tamanho de bulbos. Para 

a classe 3 cheia a cultivar “Perfecta” foi aquela que apresentou a maior produtividade (28,31 t ha-1) 

sendo estatisticamente idêntica a cultivar “AF-2579” (25,25 t ha-1). Para a classe 4 novamente a 
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cultivar “Perfecta” apresentou superioridade de produção (39,28 t ha-1) diferindo-se estatisticamente 

das demais. Por outro lado a cultivar “Reed Bolla” foi aquela que apresentou os piores resultados de 

produtividade na classe 3 cheia (3,93 t ha-1) não diferindo-se da variedade “Crioula” e dos híbridos 

“Bella Catarina” “AF-3322” e “AF-2573” e também na classe 4 (1,20 t ha-1) não diferindo-se 

também das variedades “Crioula” e “Bola Precoce” e dos híbridos “Bella Catarina” “AF-3322” 

“AF-2573” (Tabela 2). Logo os resultados mostram que a cultivar “Perfecta” é a mais indicada para 

a produção de bulbos na classe 3 cheia e 4, enquanto a cultivar “Reed Bolla” é o genótipo com pior 

desempenho de produção de bulbos com características comerciais. 

Ao avaliar a influência do aumento do número de plantas por unidade de área sobre a produtividade 

e o tamanho médio dos bulbos, nota-se que o aumento da densidade de plantas foi capaz de 

aumentar de maneira linear a produtividade considerando a média geral das cultivares avaliadas, 

passando de valores próximos a 55 t ha-1 com densidade de 400.000 plantas ha-1 para valores 

próximos de 75 t ha-1 com densidade de 1.000.000 plantas ha-1 indicando que esta última densidade 

foi a mais efetiva em aumentar a produtividade das plantas (Figura 1). Observou-se também que o 

aumento do número de plantas por hectare proporcionou a redução do tamanho médio dos bulbos 

chegando a valores de 130 g para a menor densidade e valores de 72 g para a maior densidade 

(Figura 1).  Esses resultados estão de acordo com outros trabalhos encontrados na literatura em que 

os autores puderam observar que o aumento da densidade de plantio traz como consequência a 

redução do tamanho médio do bulbo (Santos et al., 2000; Reghin, 2004; Baier et al., 2009). Souza 

& Resende (2002) concluíram que o aumento da densidade de plantas de cebola por hectare 

proporcionou um incremento na produção de bulbos classificados como 3 cheia e 4 Esses resultados 

corroboram com os encontrados no presente trabalho, pois com o aumento da densidade de plantas 

houve um acréscimo na quantidade de bulbos pertencentes a classe 3 cheia e 4 (Tabela 2).  

Com relação ao comportamento das cultivares em função da densidade de plantas notou-se que os 

genótipos responderam de maneira diferenciada dentro de uma mesma faixa de densidade de 

plantas por hectare (Tabela 3). A medida com que se aumentou a densidade de plantio, observou-se 

que a cultivar “Perfecta” manteve-se como a mais produtiva em todas as densidades populacionais 

avaliadas, e de maneira geral aumentou a sua produtividade com o incremento do número de plantas 

por hectare passando de uma produtividade 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. Por outro lado a cultivar “Reed 

Bolla” foi a que apresentou os piores resultados de produtividade em todas as densidades de plantio. 

Nota-se também que mesmo sendo o pior genótipo testado no ensaio, com o aumento da densidade 

de plantas por hectare houve um incremento na produtividade das plantas passando de valores de 
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27,11 t ha-1 na densidade de 400.000 plantas ha-1 para valores de produtividade de 44,7 t ha-1 

quando cultivado com 1.000.000 de plantas por hectare. 

Logo se pode concluir que o aumento do número plantas por unidade de área aumentou 

significativamente a produtividade das cultivares de Cebola e reduziu de maneira linear o tamanho 

médio dos bulbos. A cultivar “Perfecta” comportou-se como o genótipo mais produtivo 

independente da densidade de plantas utilizadas, enquanto que “Reed Bolla” manteve-se como a 

cultivar de menor produtividade mesmo com o aumento do número de plantas por unidade de área. 

AGRADECIMENTOS 

Agradecimentos a Fundação Araucária pela concessão de bolsa fomentando a pesquisa e geração de 

tecnologia. 

REFERÊNCIAS 

BAIER JE; RESENDE JTV; GALVÃO AG; BATTISTELLI GM; MACHADO MM; FARIA MV. 

2009. Produtividade e rendimento comercial de bulbos de cebola em função da densidade de 

cultivo. Ciência e agrotecnologia 33: 496-591. 

BOEING, G. Fatores que afetam a qualidade da cebola na agricultura familiar catarinense. 2002. 

Florianópolis: CEPA/SC. 80 p. 

CARDOSO AII; COSTA CP da. 1999. Produção de bulbilhos de cebola em bandejas de isopor. 

Scientia Agrícola 56: 969-974. 

COSTA ND; RESENDE GM de; DIAS RCS. 2000. Avaliação de cultivares de cebola em 

Petrolina-PE. Horticultura Brasileira 18: 57-60. 

FILGUEIRA FAR. 2003. Novo manual de olericultura: agrotecnologia moderna na produção e 

comercialização de hortaliças. Viçosa: UFV. 412 p. 

Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Áreas plantada e colhida, quantidade 

produzida, rendimento médio e valor da produção, segundo os principais produtos das lavouras 

temporárias Brasil – 2009. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pam/2009/tabelas_pdf/tabela01.pdf>.  Acesso 

em 10 Abr. 2011. 

KANTON RAL; ABBEY L; HILLA RG; TABIL MA; JAN ND. 2002. Density affects plant  

development and yield of bulb onion (Allium cepa L.) in Northern Ghana. Journal Vegetable Crop 

Production 8: 5- 25. 

LOPES MC; CZEPAK MP; SIRTOLI LF. 2004.  Avaliação de diferentes espaçamentos na 

produtividade de três cultivares de cebola. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

OLERICULTURA, 44. Resumos... Campo Grande: SOB (CD-ROM). 

MASCARENHAS MHT. 1993. Cebola. Informe Agropecuário 14: 69-73. 



Alex Sandro Torre Figueiredo, Juliano Tadeu Vilela de Resende, Helmut Hunger, Juliana Tauffer de Paula;  

Diego Munhoz Dias; Marcos Ventura Faria . 2011. Desempenho de genótipos comerciais de cebola 

cultivados em diferentes densidades populacionais. Horticultura Brasileira 29: S2265-S2272 

Hortic. bras., v.29, n. 2 (Suplemento - CD ROM), julho 2011                                                    S2271 

REGHIN MY; OTTO RF; JACOBY CFS; OLINIK JR; OLIVEIRA RP. 2004. Efeito da densidade 

de plantas no rendimento de bulbos com diferentes cultivares de cebola. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 44. Resumos... Campo Grande: SOB (CD-ROM). 

RESENDE GM; COSTA ND. 2006. Produtividade e massa fresca de bulbos de cebola sob 

densidades de plantio no Vale do São Francisco. Horticultura Brasileira  24: 228-232. 

RESENDE GM; COSTA ND; ALVARENGA MAR. 2005. Rendimento e perda de peso de bulbos 

de cebola cv. Texas Grano 502 PPR em diferentes espaçamentos de plantio. Caatinga 18: 28-34. 

RESENDE LMA; MASCARENHAS MHT; SIMÃO MLR. 2002. Panorama da produção e da 

comercialização da cebola em Minas Gerais. Informe Agropecuário 23: 7-19. 

SANTOS HS; TANAKA MT; WATANABE SH; ARANTES PAZ; IVONE TT. 2000. Produção de 

cebola em função de tamanho de muda e espaçamento. Horticultura Brasileira 18: 556-557. 

Suplemento. 

 

Tabela 1. Produtividade (t ha-1) e massa média (g bulbo-1) de bulbos de doze cultivares comerciais 
de Cebola (Productivity (t ha-1) and average weight (g bulbo-1) 
to twelve bulbs of Onion cultivars). Guarapuava, UNICENTRO, 2011. 

Cultivar Produtividade (t ha
-1

) Massa Média do Bulbo (g bulbo
-1) 

Perfecta 97,82 a
* 

   a166,63  
AF-2579 79,73 b 122,46 b 
Buccaner 77,03 b 117,34 b 
AF-2572 70,81 b 108,66 b 
Bella Dura AF-1266 68,20 b 105,87 b 
AF-2573 62,79 c 98,48 c 
Bella Vista 61,76 c 90,35 c 
Bella Catarina 55,32 c 84,81 c 
Bola Precoce 53,23 c 83,17 c 
AF-3322 47,93 c 71,94 c 
Crioula 43,55 c 67,60 c 
Reed Bolla 39,03 c 58,89 c 

* Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Skott Knott a probabilidade de 5% de 
erro. *Means followed by same letter do not differ by Skott Knott test probability of 5% error. 

 
Tabela 2. Produtividade das cultivares de cebola (t ha-1) dentro de cada classe de tamanho de 

bulbos (Productivity of Onion cultivars (t ha-1) in each size class of bulbs). Guarapuava, 
UNICENTRO, 2011.  

    Classes    
Cultivar 1 2 3 3 cheia 4 5 

Perfecta 1,35 a 11,84 a 22,25 a 28,31 a 39,28 a 2,53 a 
Buccaner 2,80 a 16,28 a 17,00 a 17,08 b 20,42 b 1,51 a 
AF-2573 3,25 a 19,58 b 17,84 a 11,86 c 6,44   c 0,08 a 
AF-2572 1,37 a 14,84 a 16,70 a 19,60 b 16,51 b 1,76 a 
AF-3322 2,97 a 25,20 c 11,83 b 6,19   c 1,73   c 0      a 
Bella Vista 2,64 a 16,47 a 16,52 a 16,13 b 14,96 b 0,89 a 
AF-2579 2,12 a 15,24 a 21,24 a 25,25 a 23,50 b 0,90 a 
Bella Dura AF-1266 1,72 a 13,51 a 19,23 a 20,10 b 18,82 b 1,41 a 
Bella Catarina 1,39 a 15,14 a 18,65 a 11,05 c 6,09   c 0,56 a 
Bola Precoce 2,84 a 16,12 a 16,94 a 15,09 b 10,05 c 0,51 a 
Crioula 5,27 b 13,84 a 12,21 b 7,45   c 2,91   c 0,06 a 
Reed Bolla 5,65 b 17,67 a 9,44   b 3,93   c 1,20   c 0      a 

* Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Skott Knott a probabilidade de 5% de 
erro. *Means followed by same letter do not differ by Skott Knott test probability of 5% error. 



Alex Sandro Torre Figueiredo, Juliano Tadeu Vilela de Resende, Helmut Hunger, Juliana Tauffer de Paula;  

Diego Munhoz Dias; Marcos Ventura Faria . 2011. Desempenho de genótipos comerciais de cebola 

cultivados em diferentes densidades populacionais. Horticultura Brasileira 29: S2265-S2272 

Hortic. bras., v.29, n. 2 (Suplemento - CD ROM), julho 2011                                                    S2272 

 

 

Figura 1 – Produtividade (t ha-1) (a) e Massa Média dos bulbos (g bulbo-1) (b) de Cebola em função 
de diferentes densidades populacionais de plantio na região Centro Sul do Paraná  
(plantas ha-1) (Productivity (t ha-1) (a) and average weight of bulbs (bulb g-1) (b)                   
of Onion for different planting  densities  in central southern Paraná (plants ha-1)). 
Guarapuava, UNICENTRO, 2011. 

 
Tabela 3. Desempenho produtivo das cultivares de Cebola quando cultivadas em diferentes 

densidades populacionais (Productive performance of cultivars of onion grown 
in different densities). Guarapuava, UNICENTRO, 2011.  

  Densidade (N. Plantas ha
-1

(   
Cultivar 400.000 600.000 800.000 1.000.000  

Perfecta 102,5 a 104,98 a 102,95 a 111,96 a  
Buccaner 67,7   b 72,66   b 74,23   a 85,87   a  
AF-2573 42,6   c 67,94   b 63,71   b 62,06   b  
AF-2572 52,83 c 63,37   b 75,05   a 92,00   a  
AF-3322 36,00 c 41,12   c 58,48   b 56,16   b  
Bella Vista 54,66 c 80,59   a 68,00   b 67,24   b  
AF-2579 61,26 b 97,44   a 90,35   a 104,00 a  
Bella Dura AF-1266 71,81 b 62,10   b 79,57   a 89,72   a  
Bella Catarina 44,80 c 53,42   c 50,82   b 62,55   b  
Bola Precoce 52,91 c 68,79   b 56,01   b 68,64   b  
Crioula 35,94 c 44,81   c 49,51   b 36,74   b  
Reed Bolla 27,11 c 34,79   c 46,97   b 44,70   b  
* Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Skott Knott a probabilidade de 5% de 
erro. *Means followed by same letter do not differ by Skott Knott test probability of 5% error. 


