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COMPORTAMENTO VARIETAL DE CEBOLA {Allium cepa L.) COM 

RELAÇÃO A TÉCNICAS ALTERNATIVAS DE ARMAZENAMENTO 

RESUMO 

DE BULBINHOS 

Autor: JOSÉ LUÍS SUSUMU SASAKI 

Orientador: Prof. Dr. CYRO PAULINO DA COSTK 

A produção de cebola no Estado de São Paulo, 

pode ser realizada pelo sistema de mudas, bulbinho e direto. 

Os ensaios experimentais, da cultura de bul

binho, através da técnica alternativa de armazenamento dos 

bulbinhos sob cobertura de plástico preto e do sistema con

vencional em galpão, foram realizados no Setor de Melhora

mento de Hortaliças do Departamento de Genética, Escola Su

perior de Agricultura "Luiz de Queiroz", da Universidade de 

são Paulo, Piracicaba-SP, e em Monte Alto-SP, na proprieda

de do Sr. Kogi Fugita. 

Os caracteres observados foram: brotamento, 

enraizamento do bulbinho, sobrevivência no campo, peso me

dio do bulbo e produtividade. 

O delineamento experimental utilizado foi em 

blocos casualizados com quatro repetições. 
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Os resultados obtidos nos experimentos per

mitem as seguintes conclusões: 

- A técnica alternativa de armazenamento dos bulbinhos sob

cobertura plástica mostrou-se viável, facilitando o arma

zenamento dos mesmos;

O período de dormência dos bulbinhos variam entre as cul

tivares, mas são influenciados pelos fatores ambientais

como o método de armazenamento;

- O período de dormência reduz sensivelmente nos bulbinhos

armazenados sob cobertura plástica possibilitando o plan

tio tardio das sementes para obtenção de bulbinhos, ou

plantio antecipado dos bulbinhos no campo;

- Os bulbinhos dormentes, apresentaram urna menor

vência e produtividade no campo;

sobrevi-

- As cultivares mais promissoras no sistema convencional fo

ram: Roxa Barreiro, IPA 3, Pira Ouro, Pira Lopes e Pira

na; enquanto que cultivares menos promissoras no sistema

alternativo, armazenamento sob cobertura plástica no cam

po, foram: Pira Lopes(T), Pirana, Pira Ouro(T) e Pira Ou-

ro;

- As cultivares: Composto de Verão e População F3
, mostra

ram um grande potencial para seleção visando adaptabili

dade a cultura de bulbinho.



PERFORMANCE OF ONION CULTIVAR$ (Allium cepa L.) IN 

RELATION TO ALTERNATIVE STORING TECHNIQUES 

SUMMARY 

OF ONIONS SETS 

Author: JOSÉ LUÍS SUSUMU SASAKI 

Adviser: Prof. Dr. CYRO PAULINO DA COSTA 

The production of onion at são Paulo State, 

can be carried out by transplanting, 

seeding crop systems. 

onion set and direct 

The experimental trials, onion set cultiva

tion, by the alternative technique, storing under black 

plastic film in the field and conventional storing in store 

house, were carried out in the Vegetable Breeding Section, 

Departament of Genetics of the ESALQ, São Paulo University, 

Piracicaba-SP, in Monte Alto-SP at the propriety of Mr. Fu

gita. 

The observed characters were: sprouting, 

rooting, survival, bulb average weight, and yield. 

The experimental design was in randomized 

blocks, with four replication. 

The result obtained in experiments allowed 
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the following conclusions: 

- The black plastic film used in alternative storing tech

nique showed good viability due the storage facility;

- The dormancy of onion set had great difference among

onion cultivars, but are influenced by environmental fac

tors and storage manner;

The dormancy period decrease the onion set are storage in

plastic film, can be planting early or sowing late;

- The onion set that had dormancy showed low survival in 

the field;

- The most promissing varieties in conventional storing

were: Roxa Barreiro, IPA 3, Pira Ouro, Pira Lopes and Pi

rana, in alternative storing technique were: Pira Lopes

(T), Pirana and Pira Ouro(T);

- The varieties: Composto de Verão and População F
3

(long

day x short day) showed great potential to onion set crop

systems.



1. INTRODUÇÃO

A cebola (Alliurn cepa L.) é uma hortaliça de 

grande importância econômica em todos os continentes, (JO

NES & MANN, 1963; BREWSTER, 1977a; BUSO, 1982 e PIKE, 1986). 

No Brasil ocupa o terceiro lugar dentre as hortaliças de 

maior expressão econômica, sendo superada apenas pela bata

ta e tomate, (FILGUEIRA, 1982; SONNENBERG, 1982 e AGROANA

LYSIS, 1989). 

No Brasil, a sua introdução deve-se aos pri

meiros colonizadores, sendo cultivada inicialmente no Esta

do do Rio Grande do Sul, difundindo-se paulatinamente para 

outros Estados. Segundo CAMPOS (1969) a cebola é cultivada 

do Nordeste ao Extremo Sul do país. Pode-se afirmar que as 

principais áreas de produção estão situadas no Sul, Sudeste 

e Nordeste, (MINAMI, sd). Sendo cultivada também nas re

giões Centro Oeste e Norte, (COLTRI & CARDOSO, 1988; ARAUJO 

et alii, 1989 e ROSA et alii, 1990). 

O cultivo da cebola pode ser feito mediante 

as técnicas de semeadura em canteiros com posterior trans

plante, semeadura direta e por bulbinhos. 

COSTA (1978) cita que para o Estado de São 

Paulo sao utilizadas três épocas de plantio e três sistemas 
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de cultivo. A cultura de verão, feita a partir de semeadu

ra de janeiro, para colheita em junho. A cultura de inver

no, com semeadura de março a maio, com colheita de agosto a 

outubro. t através da cultura de bulbinho, que envolve 

duas etapas de cultivo: a primeira no segundo semestre para 

a obtenção de bulbinhos com a semeadura direta e densas, e 

armazenamento dos mesmos e a segunda etapa, no primeiro se

mestre do ano seguinte, com plantio de bulbinhos de feve

reiro a março e com colheitas de bulbo até junho. 

O sistema de cultivo de verao e o de bulbi

nho, possibilitam o abastecimento de cebola no período da 

entressafra, que ocorrem durante os meses de junho a julho, 

(CAMPOS, 1969; NEVES, 1977 e COSTA, 1978). Durante a en-

tressafra, geralmente os bulbos alcançam os preços mais 

elevados (CAMARGO & VIANA, 1964 e HOFFMAN, 1970). Segundo 

CAMARGO & CAMARGO (1985), os Índices de preços são maiores 

nos meses de março a julho. Em Santa Catarina, com as cul

tivares e manejo de pós-colheita tem aumentado o período de 

armazenamento e comercialização. 

Com a importação e a cebola armazenada em 

Santa Catarina, o Índice de preços tendem a diminuir no pe

ríodo de entressafra. 

Para que a técnica de bulbinho seja bem su

cedida, é necessário que a cultivar apresente as seguintes 

características: período de dormência de bulbinhos, maturi

dade precoce, capacidade de produzir bulbos em condições de 
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fotoperiodo e temperatura decrescentes, capacidade de arma

zenamento e elevada sobrevivência pós-plantio no campo. 

O método de bulbinho não tem sido muito di-

fundido devido a alguns problemas tais como: custo da mao 

obra, perdas, infra estrutura necessária e principalmente 

custo elevado de armazenamento do bulbinho (COSTA, 1978 e 

TIESSEN et alii, 1981). 

A técnica alternativa de armazenamento de 

bulbinho, para diminuir o custo de produção consiste em mo

dificar o método de armazenamento, que neste caso e feito 

em condições de campo, com ou sem cobertura plástica ao 

contrário do método tradicional, onde o armazenamento é fei

to em condições de galpão. 

O presente trabalho teve como objetivo estu

dar a viabilidade do armazenamento de bulbinhos, sob condi

ções de campo desde a sua maturação até o plantio, e deter

minar as cultivares mais adequadas para o referido sistema 

e a produção comercial dos bulbos de cebola. 



2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Aspectos gerais da cultura 

A cebola (Allium cepa L.) é uma planta her

bácea com folhas subcilindricas, ocas, e pode apresentar as 

folhas cobertas com ceras, sendo as mais novas cobertas pe

las mais velhas, com caule comprimido na parte inferior dos 

bulbos, de onde se originam as folhas e as raízes. O bul-

bo é tunicado, concêntrico, formado pelo entumescimento da 

parte basal das folhas, sobrepondo-se uma às outras e reco

bertas externamente por película seca de coloração variável, 

(JONES & MANN, 1963). 

A planta apresenta ciclo bienal. O primeiro 

estádio, abrange a fase de germinação de sementes até a 

bulbificação, e o segundo, a 

bulbo à produção de semente. 

fase reprodutiva que vai do 

Embora seja uma planta bienal, 

ela pode florescer no primeiro estádio de acordo com as cul-

tivares, tamanho das plantas e época de plantio, fenômeno 

este denominado florescimento prematuro, (JONES & MANN, 1963; 

CAMPOS, 1969 e EL BARADI, 1971). 

A característica mais visível de bulbifica

çao segundo JONES & MANN (1963) é o entumescirnento das ba-
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ses das folhas espatuladas. Este fenômeno ocorre quando o 

fotoperíodo atinge o comprimento mínimo necessário para ca

da cultivar. As condições de fotoperíodo e temperatura do 

ambiente atuam retardando ou apressando a bulbificação. O 

estímulo para a formação do bulbo não é devido ao excesso 

de substâncias fotossintetizadas na planta, mas sim devido 

a formação de substâncias capazes de induzir a mobilização 

das mesmas (LERCARI & RICHELI, 1981). 

Entre os fatores que afetam a bulbificação, 

HEAT & HOLDSWORTH (1943); KNOTT (1951); WOODBURY & RIDLEY 

(1963) e BREWSTER (1977a), citam os fatores ambientais: fo

toperíodo, temperatura, tamanho da planta, qualidade e in

tensidade da luz, nutrição mineral, água, injúrias na plan

ta e reguladores de crescimento exogenos. AYALA PANEQUE 

(1987), cita ainda as práticas culturais e densidade de 

plantio. 

2.2. Cultura de cebola por bulbinhos 

Segundo JONES & MANN (1963) a técnica de pro

dução de cebola pelo processo de bulbinhos e utilizada para 

a produção precoce apos o inverno, na Europa e América do 

Norte. TIESSEN et alii (1981) relatam que na Europa e Amé

rica do Norte como sendo uma prática usual. 

No Brasil, antes da introdução do método de 

bulbinho, os agricultores da região de Piedade-SP utiliza-
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vam o processo denominado "soqueira" que consiste em plan

tar os bulbos de tamanho inferior ao comercial, considera

dos como refugo, para a produção de bulbos na entressafra. 

Este processo não teve muita difusão devido ao seu baixo 

rendimento. Para melhorar o rendimento o Setor de Melhora

mento de Hortaliças, do Departamento de Genética da Escola 

Superior·de Agricultura "Luiz de Queiroz", Piracicaba-SP, 

introduziu no Estado de são Paulo o método de bulbinho, 

substituindo em grande parte o cultivo de "soque ira 11 , (VA

LE, 19 7 2) . 

DIAS (1963); DIAS (1966); CAMPOS (1969) e 

COSTA (1978), relatam que a cultura de cebola pela técnica 

de bulbinho envolve duas etapas distintas. A primeira, a 

partir da semeadura densa de 15 de julho a 15 de agosto e 

com colheita de bulbinhos em novembro. Obtém-se bulbinhos 

de 8,5 a 30mm ou de 05 a 20g, sendo preferível os de 10,5 a 

20mm de diâmetro, uma vez que os menores de 10mm são muito 

pequenos e aqueles que apresentam tamanhos superiores a 

20mm têm a tendência de produzirem bulbos multiplos. Após 

a colheita, os bulbinhos ficam armazenados de novembro até 

a segunda quinzena de janeiro, quando são retirados para 

serem limpos e classificados por tamanho. 

A segunda etapa, consiste no plantio dos bul

binhos de 15 de fevereiro a 15 de março, com colhei ta de buJ:

bos comerciais no mês de maio. A técnica de bulbinho é one

rosa, em relação aos outros sistemas de cultivo, porém pos-
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sibilita a produção de cebola na entressafra. Entre as ca

racterísticas desejáveis das cultivares destacam-se: preco

cidade, dormência e resistência ao armazenamento durante o 

verão úmido e quente, e produzir bulbos em condições de fo

toperiodismo e temperaturas decrescentes dos meses de março 

a maio (DIAS, 1963; DIAS, 1966; CAMPOS, 1969 e COSTA, 1978). 

PAIVA (1980) cita que os bulbinhos sao plan

tados manualmente, isto porque, o uso de máquinas mostrou

se inadequado por exigir bulbinhos de tamanho uniforme. Se

gundo ROCHA (1986) , os bulbilhos de alho podem ser planta

dos mecanicamente. A adaptação da plantadeira de alho per

mitiria o plantio de bulbinhos de cebola. 

Na produção de bulbos eliminando os efeitos 

de natureza ambiental em função de tamanho de bulbinhos, a 

maturidade varietal de natureza genética, é o fator de maior 

limitação no comportamento de variedades do grupo de dias 

curtos na cultura de bulbinho. Assim é que a variedade 

Barreiro, de maturidade tardia e incapaz de formar bulbos 

em condições de fotoperiodismo e temperatura decrescente, 

resultando em plantas improdutivas. A antecipação do plan

tio destas variedades tardias, é a alternativa para compen

sar a maturação tardia, desde que não haja problemas de 

dormência de bulbinhos, (COSTA, 1978). 

Segundo YOKOYAMA (1976) os bulbinhos devem 

ser plantados apos o término do período de dormência. Em 

plantio de fevereiro o autor observou urna menor sobrevivên-
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eia de plantas devido a maior dormência dos bulbinhos, ao 

contrário do plantio de março, quando os bulbinhos apresen

taram brotação uniforme por terem superado o período de dor

mência. 

2.3. Aspectos fisiológicos da dormência 

LANG ,et alii (1987) citam que o termo dor

mência é muito abrangente, sendo citado na literatura 54 

termos associados, para os diferentes tipos de dormência. 

Para uniformizar foram propostos eco-dormência, ecto-dor-

mência e endo-dormência, (LANG et alii, 1985). SALISBURY 

(1986), cita que prefere os termos sem o hífem e ainda pro

põe a mudança de ecto-dormência para paradormência. DENNEY 

(1987) sugere "stasis" (estase) para definir o fenômeno. 

LANG et alii (1987), apresentam urna extensa revisão sobre 

os tipos de dormência, propondo endodorrnência, paradorrnên

cia e ecodorrnência. A ecodorrnência é regulada pelos fato

res ambientais corno: temperaturas extremas, deficiência nu

tricional e extresse hídrico. A paradormência é regulada 

pelos fatores fisiológicos externos corno: dominância apical 

e resposta ao fotoperiodisrno. Endodorrnência é regulada pe

los fatores fisiológicos internos corno: resposta a tempera

turas baixas e ao fotoperiodisrno. 

VEGIS (1964), define a dormência verdadeira, 

como sendo a condição na qual o crescimento ou o crescimen-
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to normal, nao retorna independente das condições externas. 

THOMPSON et alii (1972) citam que os bulbos 

de cebola estão, naturalmente dormentes no amadurescimento. 

O período de dormência varia com a cultivar 

e é bastante influenciado pelos fatores ambientais, que 

atuam desde a etapa anterior à maturação do bulbo até o pe

ríodo pós colheita (THOMPSON et alii, 197�; BREWSTER, 1977b 

e FERREIRA, 1982). O período de dormência de bulbo de ce

bola é uma característica de grande importância relacionada 

com a capacidade de conservação do bulbo; o enraizamento é 

altamente correlacionado com brotamento quando as condições 

de umidade são favoráveis. Todavia, não apresenta correla

ção com a capacidade de armazenamento. Por outro lado, 

brotamento é associado com a capacidade de 

(FERREIRA, 1982). 

armazenamento 

Para a cebola, na literatura sao utilizados 

os termos: período de repouso e período de dormência, 

(ABDALLA & MANN, 1963; JONES & MANN, 1963 e THOMAS, 1969) ; 

quiescencia citado por (ABDALLA & MANN, 1963); período de 

latência, (SATURNINO & MEDINA, 1980). Algumas vezes os 

termos são utilizados como sinônimos, mas esses termos nao 

tem o mesmo significado, (CURTIS & CLARK, 1950; ABDALLA & 

MANN, 1963 e BREWSTER, 1977b). 

ABDALLA & MANN (1963); JONES & MANN (1963) e 

THOMAS (1969), definem o período de repouso quando os bul-

bos maduros não enraizam ou brotam, quando colocados em 
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condição de crescimento favorável, e o período de dormên

cia quando os bulbos retomam seu crescimento em condições 

favoráveis. Para EMILSSON (1949) o período de dormência 

inclui e pode coincidir com o período de repouso. BOSWELL 

(1924) cita que o período de dormência é posterior e nao 

inclui o período de repouso. 

O período de repouso pode ser prolongado com 

a aplicação de produtos químicos (ABDALLA & MANN, 1963). 

Segundo THOMAS (1969) a determinação do pe

ríodo de repouso e de dormência pode ser feita através da 

amostragem periódica dos bulbos de cebola em intervalos re

gulares e plantado em condições favoráveis para o desenvol

vimento, observando a percentagem de bulbos brotados e nao 

brotados, ou quando atingirem 50% de brotação ou enraiza-

mento, (ABDALLA & MANN, 1963; BREWSTER, 1977b; 

alii, 1977 e FERREIRA, 1982). 

HOPEN et 

O metabolismo da planta de cebola, antes da 

colheita e quando os bulbos estão completamente desenvolvi

dos, abaixa até um nível mínimo, no qual se mantém durante 

o repouso ou dormência, e vai aumentando gradualmente até o

período de brotação. A taxa de respiração de bulbos de ce

bola está positivamente correlacionada com os níveis de 

dormência (SATURNINO & MEDINA, 1980). 

WARD & TUCKER (1976), observaram que a taxa 

de respiração cai rapidamente apos a colheita. Os bulbos 

dormentes apresentam as taxas de respiração muito baixa 
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quando comparado com outras hortaliças e frutas armazena

das. ROBINSON et alii (1975), citam que somente a batata 

tem uma taxa menor de produção de co
2 

por unidade de peso 

fresco. 

Um pouco antes da colheita dos bulbos de ce

bola, observou-se alta concentração de substâncias inibitó

rias e baixo nível de citocinina, auxina e giberelinas 

(THOMAS, 1969). 

THOMPSON et alii (1972), citam que várias 

mudanças fisiológicas incluindo o nível de compostos nitro

genados e hormonal, tem sido demonstrado e associado com a 

quebra de dormência e o reinicio do crescimento. 

Extrações de folhas e bulbos antes e apos a 

maturação indicam que um inibidor de crescimento é produzi

do nas folhas e translocado para o interior dos bulbos du

rante a bulbificação {STOW, 1976). A remoçao precoce de 

folhas antes da colheita, ou dessecação artificial precoce 

de folhas, reduz o período de dormência (AOBA, 1962; STOW, 

1976 e BREWSTER, 1977b). 

O balanço entre os promotores e inibidores 

naturais tem sido demonstrado pelos pesquisadores (THOMAS, 

1969). A probabilidade do complexo promotor e inibidor de 

regular o mecanismo na dormência tem como base os resulta

dos dos experimentos da interação dos promotores e inibido

res de crescimento ambos endógenos (AMEN, 1969). 

THOMAS (1969), observou que há baixa ativi-
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dade da giberelina, nos bulbos que apresentaram sinais in-

ternos de brotação, mas os bulbos brotados externamente 

contém urna grande quantidade de giberelina. Com esse re

sultado, sugere que o aumento da giberelina, seja uma con

sequincia da elongação do broto e não a causa primãria. Es

ta hipótese é fundamentada na aplicação de GA3 ou GA417 
nao

promover a brotação dos bulbos. 

AUNG & PETERSON (1974) observaram que o ca

rãter dormincia de bulbinho é correlacionado com o nível de 

ãcido giberélico, os bulbinhos com teores mais elevados 

apresentam a dormincia mais prolongada, discordando com o 

resultado de (THOMAS, 1969). 

A utilização de produtos químicos para pro-

longar o período de repouso, tem sido mais eficientes do 

que para reduzir (MAHOTIERE et alii, 1976). 

A hidrazia maleica retarda o brotamento do 

bulbo de cebola. THOMAS (1969) relata que a açao inibitória 

pode ser devido a ação antagônica com a auxina. 

KATO (1966) identificou a substância inibi-

tória presente em grande quantidade nos bulbos de cebola 

dormente, como sendo sulfeto de alilo e tem demonstrado a 

relação entre a concentração com a quebra de dormincia. 

A iniciação foliar cessa 20 dias antes da 

colheita, e cada planta produz de 17 a 18 folhas no meris

tema apical. Estas folhas são emitidas aproximadamente wna 

por semana, na cultivar Excel (ABDALLA & MANN, 1963). AOBA 
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(1962) e ABDALLA & MANN (1963), relatam que a iniciação 

foliar cessa no período de bulbificação, nao especificando 

a data, embora as folhas das plantas mantenham-se erectas e 

verdes no campo. 

ABDALLA & MANN (1963), realizaram disseca

çoes em bulbos de cebola armazenados a diferentes tempera

turas, observaram que: 

A frequência da divisão mitótica foi maior a 1s
º
c, no en

tanto foram observadas divisões nos demais períodos de 

armazenamento; 

- o 
- Apos 3 semanas de armazenamento a O e 30 C, alguns bul-

bos apresentavam divisões mitótica, geralmente no início

da mitose, no estágio da prófase e no início da metáfase,

enquanto que a 1s
º
c foram observados outros estágios da

mitose (anáfase e telófase).

A iniciação foliar dos bulbos armazenados, foi mais rápi

da aos 1s
º
c e intermediária a 10 e 20

°
c e mais lenta a O 

e 3o
0
c; resultado semelhante foi observado por (KOMOCHI, 

1983). 

FERREIRA (1982), baseando-se nas notas dadas 

de acordo com o período de dormência das cultivares classi-

fica em: período curto de dormência as cultivares Texas 

Grano, Pira Tropical, Excel, etc.; período intermediário de 

dormência as cultivares Roxa Barreiro, Pira Lopes, Pira Ou

ro, Pira Grana, etc.; período longo de dormência as culti-
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vares Baia Periforme, Creola e Baia Triunfo. 

2.4. Armazenamento dos bulbos

Numerosos fatores afetam o ciclo da cebola, 

como a cultivar e os fatores ambientais de cultivo. O ci

clo está relacionado com a capacidade de armazenamento. 

JONES & MANN (1963) citam que as cultivares de cebola sao 

classificadas em cinco grupos de acordo com a capacidade de 

armazenamento: muito pobre, pobre, satisfatório, bom e mui

to bom. As cebolas de ciclo longo são mais resistentes ao 

armazenamento que as de ciclo curto (CAMPOS, 1969; BREWS

TER, 1977b e SATURNINO & MEDINA, 1980), provavelmente por

que as cultivares de ciclo curto não foram selecionadas pa

ra armazenamento como as de ciclo longo. 

FOSKETT & PETERSON (1950); BREWSTER (1977b); 

SATURNINO & MEDINA (1980) e RUTHERFORD & WHITTLE (1984), 

encontraram correlação positiva entre o conteúdo de matéria 

seca e período de armazenamento dos bulbos, quando diferen

tes cultivares foram comparadas. 

A correlação negativa entre o período de ar

mazenamento e a taxa de perda de água entre cultivares fo

ram observadas por (WOODMAN & BARNELL, 1937). ROBINSON et 

alii (1975), citam que a percentagem máxima de perda d'água, 

antes dos bulbos curados de cebola tornarem-se imprestáveis 

para o comércio é de 10%. 
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ABDALLA & MANN (1963), observaram que há 

correlação entre o período de armazenamento de uma cultivar 

e o tempo que ela leva para brotar em turfa úmida. 

Segundo AOBA (1962); STOW (1976) e BREWSTER 

(1977b) relatam que os fatores como: doenças foliares e des

secaçao prematura das folhas são responsáveis pelo encurta

mento do período de dormência e consequentemente o período 

de armazenamento. 

WALLACE & HICKMAN (1945), citam que a epoca 

da colheita tem influência na percentagem de bulbos brota

dos durante o armazenamento. 

Segundo SATURNINO & MEDINA (1980), o estado 

nutricional da cultura tem acentuado efeito sobre o armaze

namento. E excesso de nitrogênio e fósforo ou uma aplica

ção excessiva de cálcio reduz a resistência. Bulbos prove

nientes de plantas deficientes em boro apresentaram urna me

nor produção de bulbos e estes apodreceram com maior faci

lidade (RIBEIRO, 1978). 

A capacidade de conservaçao dos bulbos de

pende das condições climáticas durante o manuseio pos co

lheita. Bulbos colhidos nas épocas de chuva, nao se con

servam adequadamente pois vem do campo com uma maior carga 

microbiana. Também aceleram a brotação e o crescimento das 

raízes durante o armazenamento (ANDRADE & LIMA sd). 

A alta perecibilidade da cebola tem limitado 

seu período de comercialização e proporcionado altas perdas 
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pos colheita (CARVALHO, 1980). 

As cebolas apresentam um sério problema de 

conservaçao nos depósitos, apodrecendo facilmente, depen-

dendo das condições de armazenamento e variedade (SATURNINO 

& MEDINA, 1980). 

JONES & MANN (1963), citam que um dos prin

cipais fatores no armazenamento de cebola e a temperatura. 

BREWSTER (1977b) cita o trabalho de diversos 

autores, e relata que o período de dormência e de armazena

mento pode ser prolongado por temperaturas baixas, -1 a 2
°

c 

e com temperaturas altas 25 a 30
°

C. A dormência desaparece 

mais rapidamente na faixa de 12 a 16
°

C, 

1963 e BREWSTER, 1977b). 

{ABDALLA & MANN, 

CAMPOS (1969), cita que no armazenamento de 

2 a 4
°

C, os bulbos permaneceram em boas condições, por lon

go tempo. 

O período de armazenamento pode ser prolon

gado através do manejo das condições ambientais. BREWSTER 

(1977b), cita que a baixa concentração atmosférica do oxi

gênio e alta concentração de co
2 pode prolongar o período 

de armazenamento. OGATA & INOUE (1957) e BREWSTER (1977b) 

recomendam 1% de o2 e 40 a 50% de umidade relativa. ADAMI

CKI & KEPKA (1974) recomenda 5% de co2 e 3% de o2• BREWS

TER (1977b) cita o melhor tratamento: 10% co2, 3% de o2 e 

5
º

c . 

Depois da escolha da cultivar, provavelmente 
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a umidade relativa tem maior influência para manter a qua

lidade dos bulbos do que qualquer outro fator. Durante o 

período de armazenamento a curva de perda d'água e essen-

cial, mas após a cura a perda deve ser mínima. WOODMAN & 

BARNELL (1937) e JONES & MANN (1963), observaram que alta 

taxa de perda d'água após a colheita são características de 

cebola com baixa capacidade de armazenamento. 

A alta umidade no armazenamento, especial

mente quando a água livre acumula no bulbo, pode ser desas

troso. Na atmosfera saturada, as doenças disseminam rapi

damente, e o apodrecimento dos bulbos são facilitados. A 

umidade relativa tem grande influência no enraizamento dos 

bulbos (JONES & MANN, 1963). 

O controle da umidade relativa é mais efici

ente do que o controle da temperatura para prevenir a dis

seminação dos microorganismos causadores do apodrecimento e 

elongação das raízes (JONES & MANN, 1963). 

SATURNINO & MEDINA (1980), encontraram na 

literatura níveis variáveis de umidade relativa, de 

a 95%, sendo que a maioria dos autores recomendam entre 

a 85%. 

64 

70 

SATURNINO & MEDINA (1980) relatam que as ce

bolas de formato globosos podem ser conservadas por seis a 

oito meses a o
º
c entre 65 e 70% de umidade relativa, en

quanto que as cebolas de formato achatado so conservam-se 

por um a dois meses a o
º
c entre 65 e 70% de umidade relati-



va. Não relatando sobre o ciclo e a cultivar utilizada. 

18. 

A frigorificação aumenta o período de con

servaçao dos bulbos de cebola. O armazenamento sob refri

geração a o
º

c e umidade relativa de 81%, mantém a estabili

dade por até 190 dias para a Baia Periforme, e pouco acima 

de 60 dias para a Granex e Texas Grano (ANDRADE & LIMA, sd). 

WERNER (1980) , cita que armazenagem frigorí

fica é a que mantém melhores características para a conser

vação dos bulbos de cebola; recomendando a temperatura de 

o º
c e 65-70% de umidade relativa, com circulação de ar. 

A temperatura de armazenamento dos bulbinhos 

afeta o crescimento vegetativo das plantas. Bulbinhos ar

mazenados nas condições de alta temperatura 25 a 3o
0

c bul

bificam e amadurecem mais lentamente do que os bulbinhos 

armazenados a baixa temperatura, (HEATH, 1943 e BREWSTER, 

1977b) . BREWSTER (1977b) cita que os bulbinhos armazena

dos a alta temperatura o amadurecimento dos bulbos retarda 

cerca de um mes. O armazenamento a alta temperatura fre-

quentemente produz bulbos maiores devido ao ciclo mais lon

go, embora, nas condições climática de baixa temperatura e 

umidade, possa ocorrer de as plantas não amadurecerem to

talmente, (HEATH et alii, 1947 e BREWSTER, 1977b) . 

VALE (1972) cita que no Estado de são Paulo, 

quando o inverno começa cedo e é mais intenso, pode ocorrer 

o florescimento prematuro dos bulbinhos maiores, bem como 

nos plantios tardios. Nas condições de clima da região 
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Centro Sul do Brasil o florescimento precoce de bulbinhos 

não constitui problemas, pois o armazenamento dos mesmos se 

dá durante o verão e a cultura é realizada antes do inverno. 

Segundo JONES & MANN (1963) e HOPEN et alii 

(1971), a técnica para suplantar o período de dormência de 

bulbinhos de cebola, através do uso de temperatura de 5 a 

25
°

C por um período de 1 a 10 dias, obtendo-se substancial 

redução no período de dormência. A dormência desaparece 

mais rapidamente na faixa de temperatura entre 12 a 16
º

C 

(ABDALLA & MANN, 1963 e BREWSTER, 1977b). 

O período de dormência dos bulbos de cebola 

e menor quando sao armazenados a baixa temperatura (WAREING 

& PHILLIPS, 1981). 

HIROSE et alii (1987); HIROSE et alii (1989), 

estudaram o efeito da frigorificação dos bulbinhos com o 

objetivo de homogeneizar ou acelerar a brotação de bulbi

nhos de cebola. As temperaturas que propiciaram os melho

res resultados foram: 2-4°
c por 10 dias e 12

°
c por 10, 20 

ou 30 dias. 

GREENMAN et alii (1988), observaram que bul

binhos de cebola Baia Periforrne apos quatro meses de arma-

zenarnento, à temperatura ambiente, e submetidos a imersão 

por urna hora em solução de Ethephon (ácido 2-cloroetil fos-

fônico) acima de 1.500 ppm do i.a., com pH corrigido para 

3,5 retardam a brotação e o enraizamento dos bulbos. 

BUSO (1982) classifica as cultivares de ce-
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bóla em relação a conservação dos bulbos relacionada a dor

mência em: 

- Boa: as cultivares Pera Norte e Crioula;

- Média: as cultivares do grupo Baia;

- Má conservação: as cultivares precoces, Texas Grano, Ex

cel, Granex, etc.



3. MATERIAL E Mt:TODOS

Os experimentos foram conduzidos na Área Ex

perimental do Setor de Melhoramento de Hortaliças do Depar

tamento de Genética da Escola Superior de Agricultura "Luiz 

de Queiroz", da Universidade de são Paulo, em Piracicaba

SP, latitude 22°42' Sul, longitude 47° 38' Oeste e altitude 

546 metros e na propriedade do Sr. Kogi Fugita em Monte Al

to-SP, latitude 21 °18' Sul, longitude 48°30' Oeste e alti

tude 700 metros. 

Os dados da temperatura e precipitação plu

viométrica foram obtidos no Departamento de Física e Meteo

rologia da ESALQ/USP, Figura 1, durante a condução do expe

rimento. 

O material utilizado no presente trabalho 

constituiu-se de cultivares e populações de cebola (Allium 

cepa L.). A relação de cultivares e suas procedências es

tão apresentadas na Tabela 1 e suas características na Ta

bela 2. 

A produção de bulbinhos foi realizada a par

tir da semeadura direta em faixas, 02 gramas de sementes 

por metro linear com faixas de 15cm, com auxílio de uma se

meadeira manual, desenvolvida no Departamento de Genética 
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Tabela 1 - Cultivares e populações de cebola utilizadas na 

produção de bulbinhos e suas procedências. Pira

cicaba, 1986. 

Cultivar 

Roxa Barreiro 

Pira Ouro (Seleção tardia) 

Pira Ouro 

Pira Lopes (Seleção tardia) 

Pira Lopes 

Pirana (Seleção tardia) 

Pirana 

Pira Grana 

Pira Dura (Seleção tardia) 

Pira Dura 

IPA 3 - SMJ-I 

IPA 4 

IPA 5 

Baia Periforme (Seleção tardia) 

Baia Periforme 

Jubileu 

Composto Baia de Bulbinho 

Composto de Verão 

População F3
Pira Tropical 

Procedência 

Agroceres-MG 

IG-ESALQ 

Marcos C. Soares-RS 

IG-ESALQ 

IG-ESALQ 

IG-ESALQ 

IG-ESALQ 

IG-ESALQ 

IG-ESALQ 

IG-ESALQ 

IPA-PE 

IPA-PE 

IPA-PE 

IG-ESALQ 

ISLA-RS 

GIMENEZ-RS 

IG-ESALQ 

IG-ESALQ 

IG-ESALQ 

IG-ESALQ 
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Tabela 2 - Características das cultivares utilizadas. Pira

cicaba, 1986. 

Cultivar Características 

Roxa Barreiro - Cultivada há várias décadas por cebolicul

tores do Estado de Minas Gerais, onde espe

cula-se que sua origem seja Italiana. Per

tence ao grupo de cebola de dias curtos, 

porém, com maturação tardia. Apresenta bul

bos de formato esférico ou globular, pelí

cula arroxeada e sabor picante. Resistente 

ao "Mal de Sete Voltas" (Colletotrichum 

gloeosporioides Penz [Sensu ARX, 1957]) e a 

queima de Alternária (Alternaria porri 

Pira Ouro 

Pira Lopes 

(Ell.) Clif) e suscetível à Raiz Rosada 

(Pyrenochaeta terrestris (Hans) GORENZ). 

- Obtida originalmente do cruzamento de plan

tas macho estéril de Baia Periforme com a 

cultivar Roxa Barreiro, desenvolvida pelo 

Setor de Melhoramento de Hortaliças do Ins

tituto de Genética, ESALQ/USP. Apresenta 

bulbos de coloração amarela, formato globu

lar e resistência ao armazenamento equiva

lente a "Baia Periforme". A cultivar Pira 

Ouro tardia, consiste em 

plantas com bulbificação 

ta população. 

uma seleção de 

tardia dentro des-

- Cultivar obtida originalmente pelo inter-

cruzamento de plantas dos seguintes híbri

dos intervarietais: Baia Periforme Precoce

Piracicaba selecionada para bulbinho, como

linha A e cruzada com Roxa Barreiro, com

Texas Grano, Eclipse e com Red Creole. De-
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Tabela 2 - Características das cultivares utilizadas. Pira

cicaba, 1986. 

Cultivar 

Pirana 

Pira Grana 

Características 

senvolvida pelo Setor de Melhoramento de 

Hortaliças do Instituto de Genética, ESALQ/ 

USP. Após o intercruzamento dos quatro F1
constituiu-se numa única população, que foi 

selecionada pot quatro gerações para bulbos 

de coloração amarela, formato arredondado e 

apresenta conservação superior a cultivar 

Baia Periforme. Sua maturidade e interme

diária entre as cultivares Baia Periforme e 

Roxa Barreiro, possuindo marcante retenção 

de escamas. A cultivar Pira Lopes tardia 

consiste em uma seleção de plantas com bul

bificação tardia dentro desta população. 

- Originária por seleção massal dentro de

Baia Periforme Precoce Piracicaba x Valen

ciana, desenvolvida pelo Setor de Melhora

mento de Hortaliça do Instituto de Genéti

ca, ESALQ/USP. Apresenta bulbos de colora

çao amarelada, e foram selecionados os bul

bos de escamas aderentes e formato arredon

dado. A cultivar Pirana tardia consiste em

uma seleção de plantas com bulbificação tar

dia dentro desta população.

- Originária por seleção massal dentro de

Baia Periforme x Texas Grano, desenvolvida

pelo Setor de Melhoramento de Hortaliças do

Instituto de Genética ESALQ/USP. Apresenta

bulbos de formato arredondado e de colora

ção amarela. Apresenta período de dormên-
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Tabela 2 - Características das cultivares utilizadas. Pira

cicaba, 1986. 

Cultivar 

Pira Dura 

IPA 3 

IPA 4 

IPA 5 

Características 

eia intermediária. 

- Originária por seleção massal dentro de

Baia Periforme Precoce de Piracicaba x Red

Creole, desenvolvida pelo Setor de Melhora

mento de Hortaliças do Instituto de Genéti

ca, ESALQ/USP. Apresenta bulbos de colora

çao amarela, formato arredondado ou achata

do, extrema firmeza, alto teor de sólidos

solúveis, retenção de escamas e boa resis

tência no armazenamento. Possui exigências

de temperatura para florescer equivalente à

Baia Periforme. A cultivar Pira Dura tardia

consiste em uma seleção de plantas com bul

bificação tardia dentro desta população.

- Originária por seleção massal dentro

cultivar Roxa Barreiro, desenvolvida 

da 

pela 

Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuá

ria (IPA) no Vale do Submédio São Francisco 

adaptada ao cultivo de verão. Apresenta ca

racterísticas similares a cultivar RoxaBar

reiro. 

- Originária do grupo Baia Periforme, desen

volvida pela Empresa Pernambucana de Pes

quisa Agropecuária (IPA), no Vale do Submé

dio são Francisco, adaptada ao cultivo de

verao.

- Originária do cruzamento da cultivar Baia 

Periforme Precoce do Cedo x Amarela Chata
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Tabela 2 - Características das cultivares utilizadas .. Pira

cicaba, 1986. 

Cultivar Características 

das Canárias, desenvolvida pela Empresa 

Pernambucana de Pesquisa Agropecuária (IPA), 

no Vale do Submédio são Francisco .. 

Baia Periforme - O germoplasma Baia periforme no Rio Grande 

do Sul, é mantido e selecionado pelos agri

cultores de origem Portuguesa em torno da 

cidade do Rio Grande-RS, desde o começo des

te século. Presume-se que a Baia Periforme 

originou-se da variedade Portuguesa denomi

nada "Garrafal" .. As populaç6es de Baia Pe

riforme se caracterizam por ser cebolas de 

dias curtos, apresentam bulbos de coloração 

amarela, bojuda e de excelente conservaçao 

e as folhas apresentam cerosidade. A culti

var Baia Periforme tardia consiste em uma 

seleção de plantas com bulbificação tardia 

dentro desta população. 

Jubileu - É uma seleção feita dentro da população do

grupo Baia Periforme. Foi criada pela Esta

ção Experimental Fitotécnica de Rio Grande

em 1963. Os bulbos são alongados, com as

extremidades achatadas, conferindo-lhes o

formato de urna barrica as túnicas externas

sao de coloração alaranjada. Conservam-se

bem em armazenamento e é de ciclo médio ci

tados por (GARCIA, 1987).

Composto Baia - É urna cultivar resultante do intercruzamen

to, no esquema de "polycross", de dez me-
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Tabela 2 - Características das cultivares utilizadas. Pira

cicaba, 1986. 

Cultivar Características 

Composto Baia - lhores populações de Baia Periforme do Rio 

de Grande do Sul. O material foi submetido a 

Bulbinho seleção para adaptação ao sistema de culti

vo pelo método de bulbinho. Apresenta ca

racterísticas similares ao �rupo Baia Peri

forme, destacando-se pela uniformidade de 

maturação dos bulbos e marcante dormência; 

fatores críticos para o sucesso da técnica 

de bulbinho. 

Composto de 

Verão 

- tum composto de base genética, resultante

do intercruzamento das populações Pira Ouro,

Pira Rosa, Pira Dura, Pira Tropical, Pira

Dias e Pirana. Após o intercruzamento foram

feitas duas gerações de seleção massal para

as condições da cultura de verão. Desenvol

vida pelo Setor de Melhoramento de Hortali

ças do Instituto de Genética, ESALQ/USP.

Apresenta ampla variabilidade para caracte

rísticas de coloração, formato, maturidade

e reaçao as doenças "Mal de Sete Voltas" e

"Raiz Rosada".

População F3 - Originária do cruzamento de variedade de 

dias curtos x dias longos, desenvolvida pe

lo Setor de Melhoramento de Hortaliças do 

Instituto de Genética, ESALQ/USP. Selecio

nado na geração F2 para a bulbificação no

grupo de dias curtos. 

Pira Tropical - Originária por seleção massal durante três 
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Tabela 2 - Características das cultivares utilizadas. Pira

cicaba, 1986. 

Cultivar Características 

ciclos a partir da população F
5

, (Baia do 

Cedo x Cojumatlan), desenvolvida pelo Setor 

de Melhoramento de Hortaliças do Instituto 

de Genética, ESALQ/USP. Apresenta bulbos de 

coloração amarela, porém ainda segregando 

para cor, formato arredondado ou achatado e 

conservação equivalente ao grupo Baia. t 

adaptada para cultura de verão. Apresenta 

um período curto de dormência dos bulbos. 

da ESALQ/USP. As semeaduras, foram realizadas no dia 13 de 

agosto e 10 de setembro de 1986 e em 14 de setembro de 198� 

Sendo a semeadura retardada em relação à recomendação de 

(DIAS, 1966 e COSTA, 1978), a fim de determinar o período 

de dormência dos bulbinhos das cultivares de cebola. 

Os tratos culturais para a produção de bul

binhos foram normais, com aplicação de inseticidas e fungi-

cidas durante o desenvolvimento da cultura. 

foi por aspersão quando necessárias. 

A irrigação 

Para estudar a técnica alternativa de arma

zenamento de bulbinhos, uma parte foi armazenada no galpão 

e outra mantida no próprio canteiro sem cobertura, na se

meadura de 1986. Na semeadura de 1987, uma parte foi arma-
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zenada no galpão e outra sob cobertura com lençol plástico 

no campo. 

Para o armazenamento no galpão, os bulbinhos 

foram colhidos nos dias 10 e 29 de dezembro de 1986, res

pectivamente semeados em agosto e em setembro, correspon

dendo a 119 e 110 dias após a semeadura. Os bulbinhos pro

duzidos da semeadura de 14 de setembro de 1987 foram colhi-

dos em 29 de dezembro de 1987, correspondendo 

apos a semeadura. 

a 106 dias 

Para o armazenamento sob cobertura plástica, 

foram construídas sobre o canteiro, estruturas utilizando 

bambus e sobre ela foi colocado um telado de nylon e em 

seguida um lençol de plástico preto, a urna altura de 60cm 

na parte mais alta e 20cm na parte mais baixa, para prote

ger os bulbinhos da chuva, e manter o local ventilado. 

Após a maturação, quando as plantas amarele

ceram e tombaram, foram retiradas amostras periódicas de 

bulbinhos do canteiro, para determinar a expressão varietal 

da dormência dos bulbinhos em termos de enraizamento e bro

tação. Para a semeadura de agosto as amostragens foram fei

tas em: 22/11/86, 09/12/86, 20/12/86, 09/01/87 e 27/01/87, 

correspondendo respectivamente a 101, 118, 129, 149 e 167 

dias após a semeadura. Para a semeadura de setembro de 1987 

foi realizada urna amostragem em 02/02/88 aos 141 dias apos 

a semeadura. 

Nas referidas datas de amostragem, os bulbi-
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nhos colhidos foram limpos, classificados e os de numero 3 

segundo (DIAS, 1963) foram plantados em bandejas de isopor 

(Plantagil) contendo vermiculita (Rendmax) para verificar o 

estágio de dormência dos mesmos. 

O delineamento utilizado foi o de blocos ao 

acaso, com 20 tratamentos e quatro repetições, contendo em 

cada parcela 20 bulbinhos. 

Os experimentos foram conduzidos na casa de 

vegetação, sendo irrigados duas vezes ao dia com a finali

dade de manter a vermiculita úmida, para favorecer o enrai

zamento e brotação dos bulbinhos. 

Para avaliação da dormência dos 

utilizaram-se os seguintes parâmetros: 

bulbinhos 

- Enraizamento: corresponde ao número de dias desde o plan

tio dos bulbinhos na bandeja de isopor até a 

emergência da raiz; 

- Brotamento: corresponde ao numero de dias desde o plan

tio na bandeja de isopor até a emergência 

das folhas. 

A cultivar Baia Periforme por apresentar um 

período longo de dormência de bulbos, e Pira Tropical um 

período curto conforme as observações de (FERREIRA, 1982) , 

foram utilizadas como controle. 

Para a avaliação da produção comercial dos 

bulbos, os bulbinhos foram plantados em Piracicaba em 12/ 
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01/87, em Monte Alto: 14/02/87 e 27/02/88. 

Na colheita dos bulbos para avaliar o com

portamento das cultivares em relação a produtividade foram 

avaliados os seguintes parâmetros: 

- Sobrevivência: corresponde ao numero de plantas remanes

centes de uma população inicial de 40 plan

tas por parcela de 2m 2 ;

- Peso médio dos bulbos: corresponde ao peso total dos bul-

bos sadios divididos pelo numero total de 

bulbos colhidos, expresso em gramas; 

- Produtividade: corresponde a produção de bulbos por hecta

re tendo como base a produção média das par

celas de 2m 2
• 

Na cultura do bulbinho, muitas vezes a doen

ça denominada Mal de Sete Voltas (Colletotrichum gloeospo-

rioides Penz [Sensu ARX, 1957]), não se manifesta na 

etapa, causando grandes danos na 2ª etapa, devido às condi

ções ambientais favoráveis, sendo muitas vezes o fator li

mitante da cultura de cebola em algumas regiões, pela faci

lidade de disseminação do patógeno. Segundo SILVA (1976) o 

controle genético através do uso de cultivares de cebola re

sistentes a Colletotrichum gloeosporioides é de se esperar 

que seja estável e eficiente. 

As cultivares foram também avaliadas em re

lação a resistência ao "Mal de Sete Voltas", através da in-
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festação natural com plantas infectadas apresentando sin-

tomas típicos da doença, em condições de casa de vegetação, 

com os bulbinhos plantados na bandeja de isopor (Plantagil), 

no dia 11 de março de 1987, no delineamento de blocos ao 

acaso, com 15 tratamentos, 4 repetições e em cada parcela 

20 bulbinhos. 

Todas as análises de variância dos ensaios 

no delineamento de blocos ao acaso, seguiram recomendações 

de STEEL & TORRIE, 1980 e GOMES, 1985) . 

Para efetuar a análise de variância para os 

caracteres expressos em números de dias procederam-se as 

transformações dos dados obtidos em ✓nümero de dias, e dos 

de percentagem em are sen /xi. 

A comparação das médias dos parâmetros ava

liados nos experimentos foram feitas através do teste de 

Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

As estimativas dos coeficientes de correla

çao entre as amostragens para enraizamento, para emissão de 

brotos e entre enraizamento e emissão de brotos nas respec

tivas avaliações: foram feitas conforme as recomendações de 

GOMES (1985) , sem transformar os valores originais obtidos. 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os bulbos de cebola quando atingem a matura

ção entram em dormência. O período de dormência pode ser 

classificado em: curto, intermediário ou longo, de acordo 

com a cultivar. Embora seja urna característica de nature-

za genética ou varietal, é bastante influenciada pelos fa

tores ambientais, antes e após a maturação dos bulbinhos. 

Na avaliação da superação do período de dor

mência dos bulbinhos, em primeiro lugar tem-se o enraiza

mento e depois a brotação. 

A emissão de brotos dos bulbinhos é mais len

ta, mesmo no final do período de dormência do bulbinho, 

quando comparada com o enraizamento. 

Nos canteiros mantidos limpos, os bulbinhos 

conservaram-se relativamente bem, até o mês de janeiro, sem 

a cobertura plástica. 

4.1. Enraizamento 

Os resultados da avaliação do período de dor

mência de bulbinho, avaliados através do número de dias pa

ra atingirem 50% de bulbinhos enraizados, a partir da se-
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meadura de agosto e setembro, encontram-se nas Tabelas 3 e 

4. 

Os coeficientes de variação foram de 8,80 a 

22,25%, indicando a precisão experimental razoável. 

Nos bulbinhos obtidos a partir da semeadura 

do mês de agosto e setembro de 1986, houve diferenças signi

ficativas entre as cultivares de cebola� no caráter enrai-

zamento, nas amostragens quinzenais exceto na observação 

# 

aos 167 dias apos a semeadura (27/01), onde todas as culti-

vares enraizaram em três dias, indicando o término do pe

ríodo de dormência. 

As cultivares utilizadas como controle, Baia 

Periforme(T) e Pira Tropical, diferiram entre si apenas na 

primeira amostragem, 101 dias apos a semeadura, em bulbi-

nhos obtidos a partir da semeadura do mês de agosto, embora 

os valores obtidos na cultivar Pira Tropical seja menor do 

que a Baia Periforme nas demais avaliações. 

Na observação aos 118 dias após a semeadura 

(09/12) para os bulbinhos obtidos na lª época (Tabela 3) as 

cultivares Pira Dura(T), Composto Baia e Pirana apresenta

ram uma menor dormência em relação a amostragem de 129 dias 

(20/12). Resultados semelhantes foram observados nas cul

tivares Baia Periforme(T), Pira Lopes(T), Pira Lopes, Pira 

Ouro(T), Pira Dura, Pirana, Composto de Verão, Composto Baia 

e Pira Tropical nas amostragens de 129 e 149 dias (20/12 e 

09/01). A amostragem de bulbinhos, parece ser um dos fato-
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Tabela 3 - Avaliação da dormência de bulbinhos, através da 

emissão da raiz. Número de dias para atingir 50% 

de enraizamento, a partir de 101, 118, 129, 149 

e 167 dias após semeadura. Bulbinhos obtidos a 

partir da semeadura do mes de agosto. Piracica

ba, 1987. 

Cultivar 

Pira Ouro 

Jubileu 

IPA 5 

1/ 

Baia Periforme(T) 

IPA 4 

Pira Lopes 

Pira Dura 

IPA 3 

População F3
Composto de Verão 

Pira Dura(T) 

Pira Lopes(T) 

Composto Baia 

Pirana(T) 

Pira Ouro(T) 

Pirana 

Roxa Barreiro 

Baia Periforme 

Pira Tropical 

Pira Grana 

QM Bloco 

QM Tratamento 

QM Resíduo 

CV 

101 

55,5 a 

54,7 ab 

50,7 abc 

45,7 abcd 

39,2 abcde 

38,0 abcde 

37,0 abcde 

36,5 bcde 

36,2 cde 

35,7 cde 

35,5 cde 

33,5 cde 

33,2 cde 

33,0 cde 

32,7 cde 

31,5 de 

31,0 de 

31,0 de 

28,7 de 

27 ,2 e 

1,60>'<-k 

0,28 

8,80% 

nQ de dias 
118 129 

11,5 abcdef 

18,5 abc 

23,0 a 

20,7 ab 

16,0 abcd 

6,5 defg 

7 ,5 cdefg 

14,7 abcde 

21, 7 a 

16,7 abcd 

4,2 efg 

13,2 abcdef 

3,2 fg 

12, 7 abcdef 

15,5 abcd 

2,2 g 
19,0 abc 

5,7 defg 

8, 7 abcdefg 

8,0 bcdefg 

O llNS 
, 

3,91** 

0,47 

20,49% 

6,0 c 

7,5 bc 

23,5 a 

6,0 c 

6,0 c 

4,5 c 

5,0 c 

6,0 c 

11,0 b 

5,0 c 

5,7 c 

4,0 c 

5,0 c 

5,0 c 

4,5 c 

4,0 c 

12,2 b 

6,0 c 

4,0 c 

6,0 c 

1,71>'<-k 

0,09 

12,15% 

** F significativo ao nível de 1% de probabilidade

(T) Seleção tardia QM = Quadrado médio para

149 

5,2 b 

6,7 b 

13,5 a 

6,7 b 

6,0 b 

5,2 b 

6,7 b 

6,0 b 

6,2 b 

6,0 b 

5,2 b 

4,5 b 

6,5 b 

4,2 b 

5,2 b 

4,5 b 

4,2 b 

6,0 b 

6,0 b 

5,2 b 

0,64** 

0,45** 

0,12 

14,82% 

1/ As comparações médias obtidas com os dados transformados em ✓dias

167 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
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Tabela 4 - Avaliação da dormência de bulbinhos, através da 

emissão da raiz. Número de dias para atingir 50% 

dos bulbinhos enraizados, a partir de 102, 121 e 

139 dias após semeadura. Bulbinhos obtidosa par

tir da semeadura do mês de setembro. Piracicaba, 

1987. 

nQ dias 
Cultivar 

1/ 102 

IPA 5 31,25 a 

Jubileu 25,50 ab 

Roxa Barreiro 24,25 abc 

Pira Ouro 23,00 abc 

IPA 4 21,50 abc 

Pira Dura 19,75 abc 

Baia Periforme{T) 19,00 abc 

População F
3 

17,25 abc 

Composto de Verão 15,25 abc 

Pirana 14,50 abc 

Pira Ouro(T) 14,00 abc 

IPA 3 14,00 abc 

Pira Tropical 13 ,00 abc 

Pira Grana 12,50 abc 

Pira Lopes 10,75 bc 

Pira Dura(T) 10,75 bc 

Pirana(T) 9,25 bc 

Composto Baia 7,50 c 

Baia Periforme 7,00 e 

Pira Lopes(T) 6,75 e 

QM Bloco 0,28
NS 

QM Tratamento 2,82** 

QM Resíduo 0,72 

CV 22,25% 

* F significativo ao nível de 5% de

** F significativo ao nível de 1% de 

121 

13,75 ab 

14,75 a 

12,50 abc 

6,75 abcd 

6,75 bcd 

11, 75 abc 

7,75 abcd 

6,00 cd 

6,75 abcd 

6,00 cd 

6,00 bcd 

6,00 cd 

3,00 d 

7,00 abcd 

7,25 abcd 

4,50 d 

7,75 abcd 

6,25 abcd 

6,25 bcd 

6,75 bcd 

1,10** 

0,97**

0,20 

16,84% 

probabilidade 

probabilidade 

(T) Seleção tardia QM = Quadrado médio para 

139 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1/ As comparações de médias obtidas com os dados transforma

dos em ✓dias 
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res responsáveis pelo comportamento dessas cultivares. Ou

tro fator, pode ser, possivelmente, as condições ambientais. 

Na observação da primeira quinzena de janei

ro, 149 e 121 dias após a semeadura (09/01), lª e 2ª epoca, 

respectivamente, houve diferença significativa entre os 

blocos. A variação pode ser devida, em parte, às condições 

ambientais, devido a alta precipitação e temperatura, como 

pode ser observado na Figura 1. Concordando com os dados 

obtidos por THOMPSON et alii (1972), BREWSTER (1977b) e FER

REIRA (1982), em que o período de dormência dos bulbinhos 

foram influenciados pelos fatores ambientais, que atuam des

de a etapa anterior à maturação do bulbo até o período pós 

colheita. No presente trabalho, até o momento da amostra

gem, os bulbinhos permaneceram no próprio canteiro sem co

bertura. 

Na avaliação aos 167 e 139 dias apos a se

meadura de agosto e setembro respectivamente, todas as cul

tivares apresentaram 50% de bulbinhos enraizados no período 

de 03 dias, indicando o término ou período mínimo de dor

mência. 

O comportamento das cultivares Baia Perifor

me(T) com longo período de dormência, Pira Grana e Pira Ou

ro com período intermediário e Pira Tropical com período 

curto, está de acordo com o observado por FERREIRA (1982) em 

relação a dormência de bulbos. 
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4.2. Brotamento 

Os resultados da análise de variância do ca

ráter brotamento de bulbinho encontram-se nas Tabelas 5 e 

6, para semeaduras dos meses de agosto e setembro de 1986. 

Houve diferenças significativas entre as cultivares para 

brotamento de bulbinhos. Os coeficientes de variação foram 

de 5,63 a 9,56%, indicando a precisão experimental, sendo 

classificado como baixo, segundo (GOMES, 1985). 

Na primeira e terceira amostragem aos 101 e 

129 dias apos a semeadura (22/11 e 20/12), nos bulbinhos 

obtidos a partir da semeadura de agosto, nenhuma das culti

vares apresentou um período mais longo de dormência do que 

a cultivar Baia Periforme(T) ou foi inferior a Pira Tropi

cal, utilizadas como controle, concordando com os resulta

dos obtidos por (FERREIRA, 1982). Nas demais leituras, a 

cultivar Jubileu foi superior a Baia Periforme(T), embora 

nao tenha havido diferença significativa. Tais resultados 

sao coerentes uma vez que a cultivar Jubileu pertence ao 

grupo varietal de cebolas que apresentam um período longo 

de dormência. Na segunda amostragem em relação ao grupo 

que apresenta um período curto de dormência de bulbinho, as 

cultivares Pira Dura e Pirana apresentaram um valor 

que a Pira Tropical. Uma das causas dessa variação 

menor 

pode 

ser devida, em grande parte, às condições ambientais, urna 

vez que esta característica é bastante influenciada por fa-
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Tabela 5 - Avaliação da dormência de bulbinhos, através da 

emissão de brotos. Número de dias para atingir 

50% de brotação, a partir de 101, 118, 129, 149 e 

167 dias apos a semeadura. Bulbinhos obtidos a 

partir de semeadura do mes de agosto. Piracicaba, 

1987. 

Cultivar 
1/ 

Baia Periforme(T) 

Jubileu 

Pirana(T) 

Pira Ouro 
Composto de Verão 

Pira Ouro(T) 

Pira Lopes (T) 

Pira Lopes 

IPA 5 

IPA 4 

Baia Periforme 

IPA 3 

Roxa Barreiro 

População F3
Composto Baia 

Pira Dura (T) 
Pira Dura 

Pirana 

Pira Grana 

Pira Tropical 

QM Bloco 
QN Tratamento 

QM Residuo 

CV 

101 

85,5 a 
84, 7 a 

82,5 a 

80,5 a 

80,0 a 

80,0 a 

80,0 a 

80,0 a 
80,0 a 

80,0 a 

75,2 ab 

75,2 ab 

73,5 ab 

73,0 ab 
72,5 ab 

69,5 ab 
69,2 ab 

66,0 ab 

65,0 ab 

58,0 b 

o,oosNs 

0,73** 

0,23 

5,63% 

118 
nQ de Dias 

129 

66,7 ab 

74,7 a 

40,7 def 

55,7 abcde 
62,0 abcd 

48,7 bcdef 

62,2 abcd 

47,0 bcdef 
59,7 abcd 
61,7 abcd 

56,5 abcde 

50,0 bcdef 

62,2 abcd 

62,7 abc 

44,7 cdef 

38,2 ef 
31,7 

32,5 

56,5 abcde 

f 

f 

38,0 ef 

3,00** 
0,33 

8,06% 

47,2 a 
45,2 ab 

33,5 abcd 

36,7 abcd 
36,5 abcd 

26,7 cd 

38,7 abc 

31,5 abcd 
38,5 abc 

36,0 abcd 

33,0 abcd 

29,7 abcd 

36,7 abcd 

39,7 abc 

27,5 cd 

32,2 abcd 
28,2 bcd 

29,7 abcd 

36,2 abcd 

22,2 d 

1,17** 

0,30 

9 ,58% 

** F significativo ao nível de 1% de probabilidade

149 

27,5 ab 

31,0 a 

16,7 d 

23,5 abcd 
16,7 bcd 

16, 7 d 

23,S abcd 

18,2 cd 
25,5 abc 

17,S cd 

19,7 bcd 

16,7 d 

18,2 cd 

19,2 bcd 
17,2 cd 
18,7 cd 
19,7 bcd 

22,2 abcd 

20,2 bcd 

18,0 cd 

0,26NS 

0,67** 

0,11 

7 ,66 'ro 

(T) Seleção tardia QM = Quadrado médio para
1/ As comparações de médias obtidas com os dados transformados em /dias

167 

10,7 ab 

14,2 a 
12,7 ab 

12, 7 ab 
9,2 ab 

9,5 ab 

10,2 ab 

9,0 b 
9,0 b 
9,2 ab 

9,0 b 

9,0 b 

9,0 b 

9,2 ab 

9,0 b 

9,7 ab 

9,0 b 

9,7 ab 

9,5 ab 

9,0 b 

8,53% 



Tabela 6 - Avaliação da dormência de bulbinhos, através da 

emissão de brotos. Número de dias para atingir 

50% de brotação, a partir de 102, 121 e 139 dias 

após a semeadura. Bulbinhos obtidos a partir da 

semeadura do mês de setembro. Piracicaba, 1987. 

Cultivar 
1/ 

Composto de Verão 

Jubileu 

IPA 5 

IPA 4 

Pira Ouro 

Baia Periforme(T) 

Roxa Barreiro 

População F3
Pira Tropical 

Pira Lopes 

Pira Grana 

IPA 3 

Pirana 

Pira Dura(T) 

Composto Baia 

Pira Dura 

Pira Ouro(T) 

Pirana(T) 

Baia Periforme 

Pira Lopes(T} 

QM Bloco 

QM Tratamento 

QM Resíduo 

CV 

102 

nQ de Dias 

121 

53,50 a 

52,00 ab 

50,75 abc 

50,50 abcd 

45,75 abcde 

42,25 abcdef 

41,00 abcdef 

40,75 abcdef 

40,50 abcdef 

39,75 abcdef 

39,00 abcdef 

37,50 bcdef 

37,25 bcdef 

37,25 bcdef 

36,75 cdef 

36,75 

35,50 

34,75 

34,75 

31,25 

0,23
NS 

0,97**

0,18 

6,81% 

cdef 

def 

def 

ef 

f 

21,50 b 

37,25 a 

25,00 b 

27,75 ab 

25,00 b 

25,75 ab 

26,25 ab 

25,75 ab 

17,75 b 

21,25 b 

25,00 b 

21,50 b 

23,50 b 

20,25 b 

24,00 b 

25,75 ab 

19,00 b 

21,50 b 

26,50 ab 

23,00 b 

0,14
NS 

0,57**

0,17 

8,44% 

* F significativo ao nível de 5% de probabilidade

** F significativo ao nível de 1% de probabilidade 

139 

10,25 bc 

19,50 a 

10,00 bc 

10,00 bc 

13,00 b 

10,75 bc 

9,00 bc 

10,00 bc 

10,00 bc 

9,25 bc 

9,00 bc 

7,25 c 

9,25 bc 

9,00 bc 

9,25 bc 

9,00 bc 

9,25 bc 

10,50 bc 

12,25 b 

9,75 bc 

0,32* 

0,47** 

0,09 

9,56% 

(T) Seleção tardia QM = Quadrado médio para 

1/ As comparações de médias obtidas com os dados transforma

dos em >1dias 

41.
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tores como a temperatura e umidade relativa do ar. Na Fi

gura 1, observa-se que a temperatura média esteve relativa

mente alta com a alta precipitação pluviométrica nos meses 

de dezembro de 1986 e janeiro de 1987, que pode ter influ

enciado na característica estudada. Sendo coerente com os 

resultados de THOMPSON et alii {1972); BREWSTER (1977b) e 

FERREIRA (1982), onde citam que o-período de dormência sao 

influenciados pelos fatores ambientais. 

Nas amostragens quinzenais, o período para 

os bulbinhos atingirem 50% de brotação foram diminuindo, so

bressaindo-se as cultivares Baia Periforme(T), Jubileu e 

Pira Ouro(T) que apresentaram um período longo de dormência 

de bulbinho e as cultivares Pira Tropical, Pira Grana e Pi

rana com um período curto de dormência. As demais cultiva

res comportaram-se como intermediárias com relação a dor

mência. 

O comportamento da maioria das cultivares de 

cebola em relação à dormência de bulbinho está de acordo 

com os resultados obtidos por FERREIRA (1982) para dormên

cia de bulbos, exceto nos bulbinhos obtidos a partir da se-

meadura de setembro. Neste caso o comportamento esperado 

pode ter sido modificado devido a condições ambientais tais 

corno alta precipitação e temperaturas elevadas, que influ

enciaram os resultados. 

Na Tabela 6, estão os resultados da análise 

de variância para a característica brotamento de bulbinhos 
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obtidos a partir da semeadura do roes de setembro. Nas 

amostragens quinzenais, o período para as cultivares atin

girem 50% de bulbinhos brotados foram diminuindo, como 

observado na semeadura de agosto. O período de dormência 

das cultivares estudadas sofreram uma maior influência am

biental, na terceira amostragem onde houve diferenças sig

nificativas entre os blocos devido, em parte, a alta preci

pitação pluviométrica e temperatura elevada, condições cli

máticas esperadas para esta época do ano, indicando o tér

mino ou período mínimo de dormência de bulbinho em termos 

de emissão de brotos. 

4.3. Estimativas dos coeficientes de correlação 

Os valores dos coeficientes de correlação 

entre as amostragens, para enraizamento e para emissão de 

brotos estão respectivamente nas Tabelas 7 e 8 e entre en-

raizamento e emissão de brotos na Tabela 9. Através dos 

resultados pode-se observar urna forte associação no inicio 

das amostragens, e urna menor associação no final das mesmas. 

Nos bulbinhos obtidos a partir da semeadura 

do rnes de agosto, na 3ª, 4ª e 5ª amostragens, entre enrai

zamento e emissão de brotos, os valores das estimativas dos 

coeficientes de correlação, indicam a ausência de associa

çao. 

Os resultados, estão coerentes com a obser-



Tabela 7 - Estimativas dos coeficientes de correlações das 

amostragens quinzenais sobre a característica 

emissão de brotos em bulbinhos de cebola, na dia

gonal superior, bulbinho obtidos a partir da se

meadura do mês de agosto, e na inferior, mês de 

setembro. Piracicaba, 1987. 

1 

2 

3 

4 

Tabela 

1 2 3 4 5 

0,48* 0,63** 0,36 0,49* 

0,45* 0,82** 0,49* 0,28 
0,46* 0,75** 0,70** 0,47* 

8 

1 

2 

3 

-

0,57** 

Estimativas dos coeficientes de correlações das 

amostragens quinzenais, sobre a característica 

enraizamento dos bulbinhos de cebola, na diagonal 

superior, bulbinhos obtidos a partir da semeadura 

do mês de agosto e na inferior, mês de setembro. 

Piracicaba, 1987. 

1 2 

0,48* 

0,71** 

3 

0,35 

0,59** 

4 

0,43 

0,41 

0,79** 

Tabela 9 - Estimativas dos coeficientes de correlações, en

tre a emissão de brotos e raiz dos bulbinhos de 

cebola. Na linha superior, bulbinhos obtidos a 

partir da semeadura do mês de agosto e na linha 

inferior, mês de setembro. Piracicaba, 1987. 

1 

2 

1 

0,57**

0,73** 

2 

0,73**

0,69** 

3 4 

0,35 0,37 

* F significativo ao nível de 5% de probabilidade
** F significativo ao nível de 1% de probabilidade 

Semeadura de agosto 1 101, 2 = 118, 3 = 129, 4 = 149 

e 5 167 dias após a semeadura. 

Semeadura de setembro l 102, 2 = 121 e 3 = 139 dias 

após a semeadura. 

44.
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vação de FERREIRA (1982), onde o enraizamento e altamente 

correlacionado com o brotamento, logo após a maturação dos 

bulbos. Quando o período de dormência é diminuído, 

associação é reduzida. 

4.4. Experimento em Piracicaba 

4.4.1. Sobrevivência 

esta 

A sobrevivência da planta no campo e uma ca

racterística de natureza varietal de grande importância na 

produção de bulbos, e está relacionada com a produtividade, 

desde que a cultivar tenha capacidade de formar os bulbos 

nas condições de fotoperiodismo e temperatura decrescentes. 

As Tabelas 10 e 11, apresentam os resultados 

das análises da variância do caráter sobrevivência. Os 

coeficientes de variação foram de 21,84 a 21,85% para os 

bulbinhos obtidos a partir da semeadura do mês de agosto e 

setembro respectivamente, transplantados em 12/01/87, com 

os bulbinhos que permaneceram no próprio canteiro. 

Não houve diferença na sobrevivência das cul

tivares, com bulbinhos obtidos a partir da semeadura do mês 

de agosto e plantados em janeiro de 1987. Entretanto as 

cultivares com período mais longo de dormência de bulbinho 

apresentaram urna tendência de menor sobrevivência devido a 

falhas ocasionadas pelo apodrecimento dos bulbinhos que não 
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Tabela 10 - Peso médio dos bulbos e percentagem de plantas 

sobreviventes, bulbinhos obtidos a partir da se

meadura do mês de agosto de 1986 e plantados em 

janeiro de 1987. Piracicaba, 1987. 

Cultivar 

População F
3 

Roxa Barreiro 

Pira Grana 

Composto de Verão 

IPA 3 

Pira Lopes(T) 

Pira Lopes 

Composto Baia 

Pira Tropical 

Pira Ouro(T) 

Pira Dura(T) 

IPA 5 

Baia Periforme(T) 

Pirana 

Jubileu 

Pira Dura 

Baia Periforme 

IPA 4 

Pirana(T) 

Pira Ouro 

QM Bloco 

QM Tratamento 

QM Resíduo 

CV 

Peso medio 
(gramas/bulbo) 

104,0 a 

98,5 a 

70,7 ab 

61,0 bc 

60,5 bc 

55,5 bc 

50,7 bc 

47,5 bc 

47,2 bc 

46,5 bc 

44,2 bc 

43,5 bc 

43,0 bc 

41,5 bc 

41,0 bc 

35,0 e 

33,2 e 

33,2 e 

32,7 e 

29,2 e

120,68NS

1.630,52** 

175,26 

25,97% 

% plantas 
1/ sobreviventes 

38,7 

43,7 

50,6 

36,8 

48,7 

39,3 

51,8 

36,8 

39,3 

58,7 

40,6 

38,1 

36,2 

33,7 

38,2 

40,6 

30,0 

45,6 

36,8 

31,8 

12,35NS

81,28NS

21,85% 

** F significativo ao nível de 1% de probabilidade 

(T) Seleção tardia QM = Quadrado médio para 

1/ As comparações de médias obtidas com os dados transforma

dos em are sen ✓x% 



Tabela 11 - Peso médio dos bulbos e percentagem de plantas 

sobreviventes, bulbinhos obtidos a partir da se

meadura do mês de setembro de 1986 e plantados 

em janeiro de 1987. Piracicaba, 1987. 

Cultivar Peso médio % plantas 
(gramas/bulbo) 1/ sobreviventes 

Pira Lopes(T) 106,2 a 78,2 ab 

IPA 3 100,0 a 67,5 ab 

Pirana(T) 96,5 ab 68,7 abc 

Roxa Barreiro 91,0 ab 74,3 a 

Composto de Verão 86,7 ab 58,7 ab 

Pira Tropical 83,7 ab 48,7 abc 

População F3 81,0 ab 38,7 abc 

Pira Lopes 75,7 ab 78,1 a 

Pira Dura 73,2 ab 65,0 abc 

Pira Grana 72,5 ab 65,6 ab 

Pira Dura(T) 71,5 ab 57,5 abc 

IPA 4 70,5 ab 26,2 bc 

Pirana 69,5 ab 68,7 ab 

IPA 5 69,5 ab 37,5 abc 

Pira Ouro(T) 69,2 ab 63,1 ab 

Pira Ouro 58,0 ab 58,1 abc 

Composto Baia 52,7 ab 58,7 abc 

Baia Periforme 52,0 b 41,8 abc 

Jubileu 44,5 b 15,6 c 

Baia Periforme(T) 42,2 b 60,2 ab 

QM Bloco 1.930,91** 357,06* 

QM Tratamento 1.256,61** 398,54** 

QM Resíduo 437,29 107,76 

CV 28,55% 21,84% 

* F significativo ao nível de 5% de probabilidade

** F significativo ao nível de 1% de probabilidade 

(T) Seleção tardia QM = Quadrado médio para 

47. 

1/ As comparações de médias obtidas com os dados transforma

dos em are sen ,x% 
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enraizaram nem brotaram rapidamente. O apodrecimento dos 

bulbinhos foi ocasionado principalmente devido à precipita

ção pluviométrica e temperatura elevada, que favoreceram o 

desenvolvimento de fungos e bactérias. 

No bulbinho obtido a partir da semeadura de 

setembro houve diferenças significativas entre as cultiva

res, sobressaindo-se com uma maior percentagem de plantas 

sobreviventes, Pira Lopes e Roxa Barreiro, que diferem es

tatisticamente das cultivares IPA 4 e Jubileu com os meno

res valores. 

Como os bulbinhos foram plantados em janei

ro, o período de dormência não tinha sido superado, apre

sentando nas duas épocas de semeadura um valor muito baixo 

de plantas sobreviventes. Resultados semelhantes foram 

observados por YOKOYAMA (1976), na primeira época de plan

tio. 

4.4.2. Peso médio do bulbo

O peso médio dos bulbos é de grande impor-

tância na cultura da cebola e juntamente com a percentagem 

de plantas sobreviventes, estão relacionados diretamente 

com a produtividade. 

As análises da variância do caráter peso me-

dio do bulbo encontram-se nas Tabelas 10 e 11. Para os 

bulbinhos obtidos a partir da semeadura do roes de agosto e 
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setembro, respectivamente. Os coeficientes de variação fo

ram de 25,97 e 28,55%. Houve diferenças significativas en

tre as cultivares testadas nos ensaios, sobressaindo as 

cultivares, População F3, Roxa Barreiro e Pira Grana com o

peso médio mais alto e com o peso médio mais baixo, Pira 

Dura, Baia Periforme, IPA 4, Pirana(T) e Pira Ouro, nos 

bulbinhos obtidos a partir·da semeadura de agosto. A popu

lação F3 apresentou o peso médio de bulbo mais elevado, pos

sivelmente devido a menor competição entre plantas, uma vez 

que apresentou uma menor sobrevivência de plantas devido a 

variabilidade genética, por ser uma população segregante e 

nao ser uniforme. 

Destacaram entre as cultivares com o peso me-

dio mais alto, Pira Lopes(T), IPA 3 e Pirana(T), apresen-

tando diferenças significativas apenas com as cultivares 

Baia Periforme(T), Jubileu e Baia Periforme. 

4.4.3. Produção de bulbos 

Nas Tabelas 12 e 13 estão apresentados os 

resultados das análises da variância do caráter produção de 

bulbos, expressa em gramas por parcela e transformada em kg 

por hectare, para as duas épocas de obtenção dos bulbinhos. 

Houve diferenças significativas entre as cultivares. 

coeficientes de variação foram de 31,05 e 48,45%, 

classificada como muito alto, (GOMES, 1985). 

Os 

sendo 



50. 

Tabela 12 - Produção média dos bulbos de cebola, bulbinhos 

obtidos a partir da semeadura do mês de agosto 

de 1986 e plantados em janeiro de 1987. Piraci

caba, 1987. 

Cultivar 

Roxa Barreiro 

IPA 3 

Pira Ouro(T) 

Pira Grana 

Pira Lopes 

Pira Lopes(T) 

População F3
Pira Tropical 

Pirana 

Composto de Verão 

Composto Baia 

IPA 4 

Pira Dura 

IPA 5 

Pira Dura(T) 

Baia Periforme(T) 

Pira Ouro 

Jubileu 

Baia Periforrne 

Pirana(T) 

QM Bloco 

QM Tratamento 

QM Resíduo 

CV 

Produção/parcela 
(gramas) 

1.250,0 a 

1.150 ,O ab 

1.102,5 ab 

1.100, O abc 

1.000,0 abcd 

937,5 abcd 

862,5 abcd 

812,5 abcd 

662,5 abcd 

650,0 abcd 

650,0 abcd 

625,0 bcd 

568,7 bcd 

562,5 bcd 

500,0 cd 

487,5 d 

462,5 d 

450,0 d 

450,0 d 

437,5 d 

16.190,40NS

288.441,64** 

52.249,52 

31,05% 

Produtividade 
(kg/ha) 

6.250 

5.750 

5.512 

5.500 

5.000 

4.687 

4.312 

4.062 

3.312 

3.250 

3.250 

3.125 

2.843 

2.812 

2.500 

2.437 

2.312 

2.250 

2.250 

2.187 

** F significativo ao nível de 1% de probabilidade 

(T) Seleção tardia QM = Quadrado médio para 

. . - ·--��-
-
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Tabela 13 - Produção média dos bulbos de cebola, bulbinho 

obtidos a partir da semeadura do mês de setembro 

de 1986 e plantados em janeiro de 1987. Piraci

caba, 1987. 

Cultivar 

Roxa Barreiro 

IPA 3 

Pira Lopes(T) 

Pira Lopes 

Composto de Verão 

Pira Grana 

Pira Ouro(T) 

População F
3 

Pira Dura 

Pirana(T) 

Pira Tropical 

Pirana 

Pira Dura(T) 

Pira Ouro 

Composto Baia 

IPA 5 

IPA 4 

Baia Periforme(T) 

Baia Periforme 

Jubileu 

QM Bloco 

QM Tratamento 

QM Resíduo 

CV 

Produção/parcela 
(gramas) 

2.687,5 a 

2.287,5 ab 

1.850,0 abc 

1.825,0 abcd 

1. 762, 5 abcd

1.562,5 abcd 

1.437,5 abcd 

1.350,0 abcd 

1.325,0 abcd 

1.225,0 abcd 

1.100,0 bcd 

1. 025, O bcd 

1.012,5 bcd 

1.000,0 bcd 

712,5 cd 

637,0 cd 

575,0 cd 

562,5 cd 

387,5 cd 

247,5 d 

606.084,27NS

1.635.643,21** 

354.404,81 

48,45% 

Produtividade 
(kg/ha) 

13.437 

11.437 

9.250 

9.125 

8.812 

7.812 

7.187 

6.750 

6.625 

6.125 

5.500 

5.125 

5.127 

5.000 

3.562 

3.185 

2.875 

2.812 

1. 937

1.237 

** F significativo ao nível de 1% de probabilidade 

(T) Seleção tardia QM = Quadrado médio para 
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As cultivares Roxa Barreiro e IPA 3 foram as 

mais produtivas e as cultivares Jubileu, Baia Periforme e 

Baia Periforme(T) as menos produtivas, nas duas épocas de 

produção dos bulbinhos. Os valores estão associados nega

tivamente com a dormência dos bulbinhos. 

4. 5. Experimentos em Monte Alto

4.5.1. Sobrevivência 

Os resultados da análise da variância do ca

ráter sobrevivência das plantas de cebola, plantados em 14/ 

02/87, com os bulbinhos armazenados no galpão encontram-se 

nas Tabelas 14 e 15 para os bulbinhos obtidos a partir da 

semeadura dos meses de agosto e setembro de 1987 respectiva

mente. Houve diferenças significativas entre as cultivares 

apenas para os bulbinhos obtidos da semeadura de agosto. Os 

coeficientes de variação foram de 10,69 e 11,0%, bulbinhos 

obtidos na lª e 2ª epoca de semeadura, agosto e setembro, 

respectivamente. 

A percentagem de plantas sobreviventes foram 

muito superiores aos experimentos realizados em janeiro 

(Tabelas 10 e 11) e estão coerentes com os dados sobre a 

dormência dos bulbinhos (Tabelas 3, 4, 5 e 6) indicando o 

final do período de dormência. 

As cultivares IPA 3 e Pira Dura apresentaram 

as maiores percentagens de sobrevivência quando plantadas 



53. 

Tabela 14 - Peso médio dos bulbos e percentagem de plantas 

sobreviventes, bulbinhos obtidos a partir da se

meadura do mês de agosto. Monte Alto, 1987. 

Cultivar 

População F3
Composto de Verão 

IPA 3 

Pirana(T) 

Pira Lopes(T) 

Pira Ouro(T) 

Pira Dura(T) 

Pira Tropical 

Pira Grana 

Composto Baia 

Roxa Barreiro 

Pira Lopes 

IPA 4 

Jubileu 

IPA 5 

Pirana 

Pira Ouro 

Baia Periforme(T) 

Pira Dura 

Baia Periforme 

QM Bloco 

QM Tratamento 

QM Resíduo 

CV 

Peso medio 
(gramas/bulbo) 

123,25 a 

106,75 a 

99,25 ab 

92,75 ab 

89,25 ab 

82,75 ab 

82,00 ab 

81,25 ab 

76,00 ab 

75,00 ab 

67,25 ab 

64,75 ab 

64,50 ab 

60,50 ab 

58,75 ab 

58,25 ab 

55,50 b 

54,75 b 

53,75 b 

52,00 b 

4.221,21** 

1. 556, 29**

614,93

33, 10% 

% plantas 
sobreviventes 1/ 

83,7 ab 

86,2 abc 

93,7 a 

85,0 ab 

81,2 abc 

88,1 abc 

82,5 abc 

81,2 abc 

84,3 abc 

70,6 abc 

91,8 ab 

90,0 ab 

86,8 abc 

66,8 bc 

63,7 e 

83,7 abc 

73,7 abc 

84,3 abc 

89,3 a 

80,6 abc 

229,22* 

165,49** 

51,02 

10,69% 

* F significativo ao nível de 5% de probabilidade

** F significativo ao nível de 1% de probabilidade

1/ As comparações de médias obtidas com os dados transforma

dos em are sen lx% 
QM = Quadrado médio para (T) Seleção tardia
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Tabela 15 - Peso médio dos bulbos e percentagem de plantas 

sobreviventes, bulbinhos obtidos a partir da se

meadura do mês de setembro. Monte Alto, 1987. 

Cultivar 
Peso médio % plantas 

(gramas/bulbo) 1/ sobreviventes 

IPA 3 128,25 a 94,3 

Composto de Verão 124,50 a 91,2 

População F
3 

117,75 ab 88,1 

Pirana(T) 117,00 ab 91,2 

Pira Grana 110,75 abc 92,5 

Pira Lopes 110,00 abc 92,5 

Roxa Barreiro 109,25 abc 95,0 

Pira Lopes 109,25 abc 92,5 

Pira Dura(T) 107,50 abcd 89,3 

Pira Ouro(T) 104,75 abcd 95,0 

IPA 4 97,00 abcd 77,5 

Pira Tropical 97,00 abcd 87,5 

Pirana 95,75 abcd 94,3 

IPA 5 92,25 abcd 80,0 

Baia Periforme 85,50 abcd 85,2 

Composto Baia 82,75 abcd 91,2 

Pira Ouro 81,25 abcd 92,5 

Pira Dura 73,00 bcd 90,6 

Baia Periforme(T) 64,75 cd 87,5 

Jubileu 58,50 d 74,3 

QM Bloco 1.062,77* 29,03
NS 

QM Tratamento 1.486,71** 108,31NS

QM Resíduo 322,84 63,26 

CV 18,27% 11,0% 

* F significativo ao nível de 5% de probabilidade
** F significativo ao nível de 1% de probabilidade

(T) Seleção tardia QM = Quadrado médio para 

1/ As comparaçoes de médias obtidas com os dados transforma-

dos em are sen ✓x% 
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com bulbinhos obtidos a partir da semeadura de agosto, di

ferindo estatisticamente de Jubileu e IPA 5 com as menores 

percentagens. 

4.5.2. Peso médio do bulbo 

As Tabelas 14 e 15 apresentam os resulta-

dos da análise da variância do caráter peso médio dos bul

bos de cebola. Os coeficientes de variação foram de 33,10 

e 18,27%, bulbinhos obtidos a partir da 1ª e 2ª epoca de 

semeaduras, agosto e setembro, respectivamente. Houve di-

ferenças significativas entre os blocos e as cultivares es

tudadas. 

As cultivares IPA 3, População F3, Composto

de Verão e Pirana, apresentaram os maiores pesos médio de 

bulbos, e os bulbos menores foram observados nas cultivares 

Jubileu, Baia Periforme(T) e Pira Dura. 

As cultivares que apresentaram os menores 

pesos sao inadequados para o cultivo pela técnica de bulbi

nhos. Provavelmente são as cultivares que necessitam de um 

fotoperíodo mais longo para expressarem o potencial genéti

co intrínseco. 
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4.5.3. Produção de bulbos 

Nas Tabelas 16 e 17, estão apresentados os 

resultados da análise de variância, do caráter produção dos 

bulbos por hectare, expressa em gramas por parcela e trans

formada em kg por hectare, nas duas épocas de obtenção de 

bulbinhos. Houve di�erenças significativas entre as culti

vares nos dois ensaios. Os coeficientes de variação foram 

de 43,88 e 18,16% para as semeaduras de agosto e setembro 

respectivamente. 

Com base na produção média dos bulbos de ce-

bola, destacam-se na semeadura de agosto, as cultivares 

Composto de Verão, IPA 3 e População F3 corno as mais produ

tivas e com menor produção IPA 5 e Jubileu. Para os bulbi

nhos semeados em setembro, IPA 3 e Pira Lopes apresentaram 

as maiores produtividades e Jubileu a menor. 

A cultivar Jubileu, apresentou a menor pro

dutividade nos dois ensaios em Monte Alto, resultados seme

lhantes foram obtidos nos ensaios realizados em Piracicaba, 

(Tabelas 12 e 13). Os valores estão coerentes com a dor

mência dos bulbinhos, além de ser urna cultivar que necessi-

ta de dias mais longos para bulbificar. Segundo GARCIA 

(1987) a cultivar é classificada de ciclo médio. 

Para o sistema de bulbinho, entre os fatores 

limitantes, para escolha da cultivar, destacam-se a maturi

dade precoce e capacidade de formar bulbos em condições de 
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Tabela 16 - Produção média dos bulbos de cebola, bulbinhos 

obtidos a partir da semeadura do mês de agosto 

de 1986. Monte Alto, 1987. 

Cultivar 

Composto de Verão 

IPA 3 

População F3
Pira Lopes(T) 

Pira Ouro(T) 

Pira Tropical 

Pira Dura(T) 

Pirana(T) 

Pira Lopes 

Pira Ouro 

Roxa Barreiro 

Pira Grana 

Composto Baia 

Pira Dura 

IPA 4 

Baia Periforme(T) 

Baia Periforme 

Pirana 

IPA 5 

Jubileu 

QM Bloco 

QM Tratamento 

QM Resíduo 

CV 

Produção/parcela 
(gramas) 

3.575,0 a 

3.475,0 ab 

3.400,0 ab 

2.550,0 ab 

2.450,0 ab 

2.375,0 ab 

2.250,0 ab 

2.200,0 ab 

2.100,0 ab 

2.025,0 ab 

1.925,0 ab 

1. 850, O ab

1.650,0 ab 

1.600,0 ab 

1.575,0 ab 

1.550,0 ab 

1. 500, O ab

1.425,0 ab 

1.125,0 b 

1.100,0 b 

2.986.338,13* 

2.122.211,37** 

836.859,40 

43,88% 

Produtividade 
( kg/ha ) 

17.875 

17.375 

17.000 

12.750 

12.250 

11.875 

11.250 

11.000 

10.500 

10.125 

9.625 

9.250 

8.250 

8.000 

7.875 

7.750 

7.500 

7.125 

5.625 

5.500 

* F significativo ao nível de 5% de probabilidade

** F significativo ao nível de 1% de probabilidade

(T) Seleção tardia QM = Quadrado médio para 
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Tabela 17 - Produção média dos bulbos de cebola, bulbinhos 

obtidos a partir da semeadura do mês de setembro 

de 1986. Monte Alto, 1987. 

Cultivar 

IPA 3 

Pira Lopes 

Pirana(T) 

Roxa Barreiro 

Pira Grana 

Pira Lopes(T) 

Pira Ouro(T) 

Pira Dura(T) 

Composto de Verão 

Pira Tropical 

População F3
Pirana 

Composto Baia 

Pira Ouro 

Baia Periforme 

IPA 5 

Pira Dura 

IPA 4 

Baia Periforme 

Jubileu 

QM Bloco 

QM Tratamento 

QM Resíduo 

Produção/parcela 
(gramas) 

4.225,0 a 

3.650,0 ab 

3.575,0 ab 

3.475,0 abc 

3.450,0 abc 

3.425,0 abc 

3.275,0 abcd 

3.275,0 abcd 

3.200,0 abcde 

3.175,0 abcde 

3.125,0 abcde 

2.900,0 abcde 

2.450,0 bcdef 

2.375,0 bcdef 

2.325,0 bcdef 

2.300,0 bcdef 

2.125,0 cdef 

1. 975, O def 

1. 850, O ef 

1.300,0 f 

240.173,87NS

2.200.500,84** 

272.131,27 

CV 18, 16% 

Produtividade 
(kg/ha) 

21. 125

18.250 

17.875 

17.375 

17.250 

17.125 

16.375 

16.375 

16.000 

15.875 

15.625 

14.500 

12.250 

11. 875

11.625 

11.500 

10.625 

9.875 

9.250 

6.500 

** F significativo ao nível de 1% de probabilidade 

(T) Seleção tardia QM = Quadrado médio para 
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fotoperiodismo e temperatura decrescentes (COSTA, 1978). 

4.6. Experimentos em Piracicaba e Monte Alto, 1987 e 

1988 

4.6.1. Dormência 

A avaliação do período de dormência, através 

da emissão de raiz e brotos de bulbinhos, estão apresenta

dos na Tabela 18. Os resultados da análise da variância , 

do número de dias para atingir 50% dos bulbinhos brotados e 

enraizados. O coeficiente de variação para o caráter nume

ro de dias para atingir 50% de brotos foram 8,5 e 8,8%. 

Houve diferenças significativas entre as cultivares. O 

coeficiente de variação para o caráter enraizamento foram 

14,9 e 15,3%, para os bulbinhos armazenados em cobertura 

plástica no campo e no galpão, respectivamente. 

diferenças entre as cultivares. 

Não houve 

O caráter enraizamento de bulbinhos nao apre-

sentou nos dois ensaios diferenças entre as cultivares, pro

vavelmente por que os bulbinhos estavam no final do período 

de dormência. 

Os resultados sobre a dormência dos bulbi-

nhos estão coerentes com o obtido no ano anterior, onde a 

cultivar Baia Periforme(T) apresenta-se como uma cultivar 

dormente, concordando com os resultados obtidos por (FER-
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REIRA, 1982). 

Tabela 18 - Avaliação da dormência de bulbinhos, através da 

emissão de raiz e brotos. Número de dias para 

atingir 50% dos bulbinhos brotados e enraiza

dos, 141 dias após a semeadura. Bulbinhosobti

dos a partir da semeadura do mês de setembro e 

armazenados em cobertura plástica preta e no 

galpão. Piracicaba , 1988. 

Cultivar 1/ 

Pira Dura 

Pira Lopes(T) 

Baia Periforme(T) 

Pira Ouro 

Pira Ouro(T) 

Pirana 

QM Bloco 

QM Tratamento 

QM Resíduo 

CV 

RAIZ 
cobertura galpão 

4,50 4,50 

3,75 

3,75 

3,50 

3,00 

3,00 

0,22NS

0,07NS

0,07 

14,9% 

3,75 

5,25 

6,00 

5,25 

3,75 

0,14NS

0,18NS

0,10 

15,3% 

BROTOS

cobertura galpão 

16,00 a 21,25 ab 

14,00 abc 

15,50 ab 

12,50 e 

13,00 e 

13,50 bc 

0,22** 

0,13**

0,17 

8,5% 

16,00 b 

24,75 a 

21,50 ab 

17,50 ab 

17,50 ab 

O,lONS

0,53**

0,15 

8,8% 

** F significativo ao nível de 1% de probabilidade

(T) Seleção tardia QM = Quadrado médio para

1/ As comparações de médias obtidas com os dados transforma

dos em ✓dias 
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4.6.2. Sobrevivência

Na Tabela 19, encontram-se os resultados da 

análise de variância, do caráter sobrevivência, em duas con

dições de armazenamento dos bulbinhos, cobertura plástica e 

em galpão, técnica alternativa e convencional respectiva

mente. Não Houve diferenças nos ensaios. O coeficiente de 

variação foi de 14,21 e 11,64% para os dois ensaios, sendo 

classificado como médio, segundo (GOMES, 1985). 

A percentagem de plantas sobreviventes, e 

elevada devido ao término da dormência, e os bulbinhos bro

taram rapidamente sem serem atacados pelos fungos e bacté

rias. 

Os bulbinhos obtidos a partir da semeadura 

do mes de setembro, e colocados nas bandejas de isopor com 

vermiculita para a emissão de brotos, apresentaram um pe

ríodo maior de dormência quando foram armazenados no galpão 

em relação a cobertura plástica no campo, como pode ser 

observado na Tabela 18. Os resultados reforçam que o pe

ríodo de dormência varia com a cultivar, sendo influenciado 

pelos fatores ambientais, (THOMPSON et alii, 1972; 

TER, 1977b e FERREIRA, 1982). 

BREWS-
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Tabela 19 - Percentagem de plantas sobreviventes. Bulbinhos 

obtidos a partir da semeadura do mês de setembro, 

bulbinhos armazenados em cobertura plástica pre

ta e no galpão. Monte Alto, 1988. 

Cultivar 1/ cobertura galpão 

Pirana 94,3 96,8 

Pira Lopes (T) 87,5 96,8 

Pira Dura 85,6 93,7 

Baia Periforrne(T) 89,3 93,7 
Pira Ouro(T) 96,2 90,0 
Pira Ouro 96,8 93,1 

QM Bloco 309,84NS 198,97NS

QM Cultivar 127,32NS 63,73NS

QM Resíduo 122,59 86,55 

CV 14,21% 11,64% 

1/ As comparaçoes de médias obtidas com os dados transforma-
dos em are sen lx%

QM = Quadrado médio para (T) Seleção tardia 

4.6.3. Peso médio do bulbo 

Na Tabela 20, encontram-se os resultados da 

análise de variância do peso médio dos bulbos de cebola. Nas 

duas condições de armazenamento de bulbinhos, cobertura 

plástica no campo e em galpão. Não houve diferenças nos 

ensaios. Os coeficientes de variação foram de 24,56 e 19, 68% . 

O peso médio dos bulbos, provenientes de bul

binhos armazenados em cobertura plástica no campo são mais 

elevados do que os armazenados em galpão, possivelmente de-
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vido a menor dormência, eles brotaram rapidamente, produ

zindo os bulbos maiores. O resultado está de acordo com os 

dados da Tabela 18. 

4.6.4. Produção de bulbos 

Na Tabela 21, encontram-se os resultados da 

análise de variância para a produtividade, expressa em gra

mas por parcela e transformada para kg por hectare, de bul

bos de cebola, provenientes de duas condições de armazena

mento dos bulbinhos, cobertura plástica no campo e no gal

pao. Os coeficientes de variação foram de 21,21 e 21,61%. 

Não houve diferenças entre as cultivares pa-

ra os bulbinhos armazenados no galpão, apenas diferenças 

significativas para as condições de cobertura plástica no 

campo. 

Observando os dois tipos de armazenamento de 

bulbinhos, a cobertura plástica no campo parece ter propi

ciado uma maior produtividade, devido a diminuição do pe

ríodo de dormência, refletindo no maior peso médio dos bul

bos como pode ser observado na Tabela 20. 

Nascondições de cobertura plástica, sobres-

saíram as cultivares Pira Lopes, Pirana e Pira Ouro(T). A 

cultivar Baia Periforme apresentou a menor produtividade nos 

dois ensaios, provavelmente devido ao maior período de dor

mência. 
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Tabela 20 - Peso médio dos bulbos de cebola, em gramas, bul

binhos obtidos a partir da semeadura do mês de 

setembro e armazenados em cobertura plástica pre

ta e em galpão. Monte Alto, 1988. 

Cultivar cobertura galpão 

Pira Ouro(T) 112,75 87,25 

Pirana 131,75 84,75 

Pira Lopes(T) 119,00 81,00 

Pira Dura 103,00 78,50 

Pira Ouro 102,25 72,75 

Baia Periforme(T) 81,25 60,75 

QM Bloco 292,78NS 
310,77NS

QM Tratamento 1.184,46NS 
371,20

NS

QM Resíduo 707,77 232,51 

CV 24,56% 19,68% 

Tabela 21 - Produção de bulbos de cebola em gramas por par

cela e produtividade em kg/ha, bulbinhos obtidos 

a partir da semeadura do mês de setembro e arma

zenados em cobertura plástica preta e em galpão. 

Monte Alto, 1988. 

cobertura 
Cultivar produção/parcela produtividade 

· (gramas) (kg/ha) 

Pira Lopes(T) 5.350 a 26,750 

Pirana 4. 925 ab 24.625 

Pira Ouro(T) 4.375 ab 21.875 

Pira Ouro 3.975 ab 19,875 

Pira Dura 3.550 ab 17.750 

Baia Periforme(T) 2.925 b 14.625 

QM Bloco 232.224,00NS 

QM Cultivar 3.180.667,20* 

QM Residuo 787.555,73 

CV 21, 21% 

* F significativo ao nível de 5% de probabilidade

galpao 

produção/parcela produtividade 
(gramas) (kg/ha) 

3.175 

3.300 

3.250 

2.625 

2.950 

2.275 

351. 521, 78NS 

657.413,60NS 

400.528,98

21, 61 '?o 

15.875 

16.500 

16,250 

13.125 

14.750 

11.375 

(I) Seleção tardia Q�I = Quadrado médio para 
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Na produção de bulbos de cebola, através da 

técnica de bulbinhos, a cultivar ideal é aquela que tenha 

uma boa conservação dos bulbinhos durante o período de ar

mazenamento nas condições climáticas de temperatura e umi

dade elevada e que apresente na segunda etapa elevada so

brevivência, bulbos com peso médio acima de 100 gramas e 

maturidade precoce. 

4.7. Teor de sólidos solúveis

Na Tabela 22, encontram-se os resultados da 

análise de variância para o caráter teor de sólidos solú

veis, expresso em graus brix, dos bulbinhos obtidos a par-

tir da semeadura de agosto e setembro de 1986. Os coefi-

cientes de variação foram 3,71 e 2,43% para os meses de 

agosto e seteffi?ro, respectivamente. Não houve diferenças 

para os bulbinhos obtidos da semeadura do mês de agosto. 

Como a análise do teor de sólido solúvel, 

expresso em graus brix, foi realizado em 15/01/87, os bul

binhos obtidos na 1ª e 2ª época, estavam com 155 e 127 dias 

apos a semeadura, e encontravam-se no final do período de 

dormência. Esse provavelmente interferiu nos resultados de

vido a mudanças fisiológicas que ocorrem no final da dor

mência (THOMPSON et alii, 1972). 

Para os bulbinhos da 2ª época de semeadura, 

houve diferenças significativas entre as cultivares, so-
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Tabela 22 - Percentagem de sólido solúvel, expresso em graus 

brix, dos bulbinhos de cebola, obtidos a partir 

da semeadura de agosto e setembro de 1986. Pi

racicaba, 1987. 

Cultivar 

Baia Periforme 

Pira Dura 

Pira Ouro 

Pira Tropical 

Roxa Barreiro 

Pirana(T) 

Baia Periforme(T) 

Jubileu 

Composto Baia 

Pira Lopes 

Pirana 

Pira Grana 

IPA 4 

IPA 5 

Composto de Verão 

IPA 3 

Pira Dura(T) 

Pira Ouro(T) 

Pira Lopes(T) 

População F3

QM Bloco 

QM Tratamento 

QM Resíduo 

CV 

1/ Agosto 

8,65 

9,60 

9,10 

8,70 

9,20 

8,25 

8,70 
9,35

8,05 

8,05 

8,35 

8,35 

8,70 

7,70 

7,95 
8,05 

8,50 

8,45 

7,95 

8,25 

O,OOSNS

0,537NS 

0,394 

3, 71 % 

Setembro 

9,40 a 

9,25 a 

9,15 ab 

8,70 abc 

8,70 abc 

8,55 abc 

8,50 abc 

8,50 abc 

8,45 abc 

8,40 abc 

8,35 abc 

8,20 abc 

8,20 abc 

8,15 abc 

8,10 abc 

7,80 abc 

7,65 bc 

7,45 c 

7,40 e 

7,20 e 

0,86* 

0,78** 

0,16 

2, 43 % 

* F significativo ao nível de 5% de probabilidade
** F significativo ao nível de 1% de probabilidade 
(T) Seleção tardia QM = Quadrado médio para 
1/ As comparações de médias obtidas com os dados transforma

dos em are sen ✓x% 
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bressaindo-se com o teor mais elevado as cultivares Baia 

Periforme e Pira Dura e com menor teor as cultivares, Pira 

Dura(T), Pira Ouro(T), Pira Lopes(T) e População F
3
. 

A percentagem de sólido solúvel, expressa em 

graus brix, dos bulbinhos de cebola apresentaram um valor 

mais elevado do que os descritos na literatura. Uma das 

· possíveis causa, pode ser a maior concentração em relação

ao bulbo.

As cultivares mais produtivas apresentaram o 

menor teor de brix, concordando com BUSO (1982). 

4.8. Resistência varietal de cebola ao Mal de Sete Voltas

Na Tabela 23, encontra-se o resultado da aná

lise de variância , do caráter percentagem de plantas so

breviventes com infestação natural do fungo Colletotrichum 

gloeosporioides, agente causal do "Mal de Sete Voltas". Hou

ve diferenças significativas entre as cultivares. O coefi-

ciente de variação foi de 48,65%, sendo classificada 

muito alto, segundo (GOMES, 1985). 

como 

Entre as cultivares resistentes, Roxa Bar-

reiro apresentou melhor sobrevivência, apresentando dife-

renças significativas com as cultivares IPA 5 e Jubileu. As 

demais cultivares não diferiram entre si. 

A cultivar Roxa Barreiro, com elevada resis-
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Tabela 23 - Percentagem de plantas sobreviventes, infestação 

natural com o fungo Colletotrichum gloeosporioi

des Penz [Sensu ARX, 1957], bulbinhos obtidos a 

partir da semeadura do mês de setembro. Piraci

caba, 1987. 

Cultivar 

Roxa Barreiro 

IPA 3 

Composto de Verão 

Pira Lopes(T) 

Pira Grana 

Pira Ouro(T) 

Pira Tropical 

População F3
Composto Baia 

Pirana 

Pira Dura 

Baia Periforme(T) 

IPA 4 

IPA 5 

Jubileu 

QM Bloco 

QM Tratamento 

QM Resíduo 

CV 

1/ 
% plantas 

sobreviventes 

40,56 a 

34,37 ab 

32,81 ab 

21,87 abc 

20,31 abc 

17,18 abc 

17,18 abc 

15,62 abc 

15,62 abc 

12,50 abc 

12,50 abc 

9,37 abc 

6,20 bc 

1,56 c 

1,56 e 

217,50NS

378,43** 

115,06 

48,65% 

** F significativo ao nível de 1% de probabilidade 

(T) Seleção tardia QM = Quadrado médio para 

1/ As comparações de médias obtidas com os dados 

transformados em are sen ✓x% + 0,5 



69. 

tência ao patógeno, e originária da região de Belo Horizon

te, onde a doença é endêmica e provavelmente deve ter so

frido uma eficiente pressão de seleção em relação ao fungo. 

Na cultura de bulbinho, muitas vezes a doen

ça nao se manifesta na lª etapa, causando grandes danos na 

2ª etapa, devido às condições ambientais favoráveis, sendo 

muitas vezes o fator limitante da cultura de cebola em al

gumas regiões, pela facilidade de disseminação do patógeno. 

4.9. Cultivares promissoras 

Para que o cultivo de cebola pela técnica de 

bulbinho tenha sucesso, e primordial que a cultivar seja 

precoce, tenha boa conservação e dormência moderada de bul

binho, elevada sobrevivência no campo, uniformidade de bro

tação de bulbinhos, e com alta produtividade. 

O período de dormência e uma característica 

genética, e no melhoramento de cebola para maior ou menor 

período de dormência de bulbinhos poderá ser feita através 

da avaliação do número de dias para atingirem 50% de plan

tas enraizadas ou brotadas. 

O número de dias para atingirem 50% de plan

tas enraizadas e brotadas, mostraram-se correlacionada, de 

maneira significativa, entre as observações. 

As observações de FOSKETT & PETERSON (1950); 

FERREIRA (1982) e RUTHERFORD & WHITTLE (1984), relatam que 
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a capacidade de conservaçao de cebola está relacionada com 

a dormência e o teor de sólidos solúveis. O estudo entre 

as variáveis associadas, são importantes nos programas de 

melhoramento, porque em geral, preocupa-se em reunir na no

va população não um caráter isolado, mas se possível, um 

conjunto de caracteres simultâneos. 

A capacidade de conservaçao dos bulbos, no 

período pos colheita e de grande importância, e no Brasil, 

perda 
-

colheita dos bulbos de cebola 
-

elevada, limi-a pos e 

tando o período de comercialização, como foram relatados 

por (CARVALHO, 1980 e SATURNINO & MEDINA, 1980). As perdas 

sao ocasionadas principalmente devido às cultivares inade

quadas e condições de armazenamento. 

A conservação através da baixa temperatura, 

além de ser onerosa é impraticável a curto prazo. O melho

ramento visando resistência genética no armazenamento e a 

medida mais viável, uma vez que os bulbos são selecionados 

antes do florescimento. 

A capacidade de armazenamento do bulbo cor

relaciona-se com o ciclo da planta, (CAMPOS, 1969 e SATUR

NINO & MEDINA, 1980). Na produção de bulbos através da 

técnica de bulbinho, possibilitando a colheita no período 

da entressafra, a capacidade de armazenamento do bulbinho é 

importante para evitar as perdas. 

O método de bulbinho nao tem sido muito di-

fundido devido ao custo de armazenamento. A técnica pro-
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posta em armazenar os bulbinhos no campo com cobertura 

plástica mostrou-se viável com a facilidade para armazenar 

os bulbinhos. 

A cobertura plástica, reduz sensivelmente o 

período de dormência em relação ao armazenamento no galpão, 

possibilitando o plantio tardio até setembro, das sementes 

para a produção de bulbinhos, em relação à recomendação de 

(DIAS, 1966 e COSTA, 1978), ou mesmo permitindo que as cul-

tivares com um período longo de dormência seja cultivado pe

lo método de bulbinho, quando semeado na época recomendada 

de julho a agosto. 

Observando a produção comercial dos bulbos, 

a partir dos bulbinhos armazenados em cobertura plástica, 

foi mais elevada, devido a uma menor dormência dos bulbi

nhos, Tabelas 19 e 21, que possibilitou a rápida brotação 

dos bulbinhos. 

Nos ensaios foram avaliadas algumas cultiva

res de cebola que nao são utilizadas no método de bulbinhos 

e mostraram um grande potencial para esta técnica de plan

tio. 

As cultivares promissoras para a cultura de 

bulbinho foram Roxa Barreiro, IPA 3, Pira Ouro, Pira Lopes 

e Pirana. 

Para o Estado de são Paulo, o comércio pre

fere os de coloração amarela ou creme. Para Minas Gerais, 

há preferência de bulbos com película arroxeada. As culti-
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vares Roxa Barreiro e IPA 3 apresentam bulbos de coloração 

arroxeada. 

A cultivar Composto de Verão e População F3

mostraram um grande potencial para a cultura de bulbinho, o 

que não foi observado no Composto Baia de Bulbinho, para as 

condições do trabalho, devido a semeadura retardada. 

Estas populações segregantes são as fontes 

de variabilidade para serem selecionadas, para uma maior 

adaptabilidade de técnica de bulbinho. 

Na técnica alternativa de armazenamento de 

bulbinhos sob cobertura plástica sobressaíram as cultivares, 

Pira Lopes(T), Pirana, Pira Ouro(T), Pira Ouro e Pira Dura 

com a produção mais elevada e com menor produção a cultivar 

Baia Periforme, embora apenas a cultivar Pira Lopes(T) te

nha apresentado diferenças significativas com a Baia Peri

forme. 

A cultivar Baia Periforme, embora seja cul

tivada nos sistemas de bulbinho e outros sistemas de plan

tio, não é adaptada para a técnica de bulbinho convencional 

ou em técnica alternativa, com semeadura retardada em rela-

çao a recomendada por DIAS (1963), 

dormência que não é superado em tempo. 

devido ao período de 



5. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos nos experimentos, per

mitem as seguintes conclusões: 

- A técnica alternativa de armazenamento de bulbinhos sob

cobertura plástica mostrou-se viável, facilitando o arma

zenamento dos mesmos;

O período de dormência dos bulbinhos variam entre as cul

tivares, mas são influenciados pelos fatores ambientais,

como o método de armazenamento;

- O período de dormência reduz sensivelmente nos bulbinhos

armazenados sob cobertura plástica possibilitando o plan

tio tardio das sementes para obtenção de bulbinhos, ou o

plantio antecipado dos bulbinhos no campo;

- As cultivares mais promissoras no sistema convencional fo

ram: Roxa Barreiro, IPA 3, Pira Ouro, Pira Lopes e Pira

na; enquanto que as cultivares mais promissoras no siste

ma alternativo, armazenamento sob cobertura plástica no 

campo, foram: Pira Lopes(T), Pirana,Pira Ouro(T) e Pira 

Ouro; 
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- As cultivares: Composto de Verão e População F3, mostra

ram um grande potencial para seleção visando adaptabili

dade a cultura de bulbinho.
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