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RESUMO 

 

A cultura da cebola é amplamente difundida no estado de Santa Catarina, destacando-se, 

principalmente na região do Alto Vale do Itajaí, onde desempenha papel de destaque na 

economia dos municípios desta região. A cebola é uma cultura que responde bem a irrigação 

durante todo o seu ciclo e o uso eficiente da água de irrigação tem grande importância na 

obtenção de produtividades mais elevadas e na redução dos custos de produção. Esta pesquisa 

teve como objetivo analisar a influência de diferentes lâminas de irrigação aplicadas à cultura 

da cebola em ambiente protegido, visando determinar uma lâmina de irrigação que maximize 

a sua produtividade, e estabelecendo parâmetros iniciais para a orientação dos produtores da 

região do Alto Vale do Itajaí. O experimento foi conduzido em uma casa de vegetação 

localizada no Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul, no período de julho a 

dezembro de 2015, utilizando a cultivar Bola Precoce. Para a estimativa da lâmina de água a 

ser aplicada utilizou-se da equação de determinação da evapotranspiração de referência de 

Hargreaves-Samani. Foram utilizados quatro tratamentos, sendo: T1= lâmina calculada pela 

equação, T2= 70% da lâmina calculada pela equação, T3= 130% da lâmina calculada pela 

equação e T4 = Precipitação local. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com 

cinco repetições. Foram avaliados os seguintes parâmetros: número de folhas, diâmetro dos 

pseudocaules, diâmetro, classificação e estimativa de produtividade dos bulbos, massa fresca 

e massa seca dos bulbos, além da massa seca da parte aérea. O T3 apresentou os bulbos com 

maiores diâmetros, maior percentual de bulbos classe 3 e maior estimativa de produtividade. 

 

Palavras-chave: Evapotranspiração. Bola precoce. Precipitação. Produtividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Onion crop is widespread in the state of Santa Catarina, mainly highlighted in the region of 

Alto Vale do Itajaí, where it plays a key role in the economy of the municipalities in this 

region. Onion is a crop that responds well to irrigation throughout its cycle and the efficient 

use of irrigation water has a great importance in obtaining higher yields and lower production 

costs. This research aimed to analyze the influence of different irrigation depths applied to the 

onion crop in a protected environment to determine an irrigation depth that maximizes its 

productivity, and setting initial parameters to provide guidance to producers in the region of 

Alto Vale do Itajaí. The experiment was conducted in a greenhouse located at the Instituto 

Federal Catarinense – Campus Rio do Sul, from July to December 2015, using the cultivar 

Bola Precoce. For the water blade's estimation to be applied was utilized the equation of 

Evapotranspiration determination of Hargreaves-Samani reference. There were used four 

treatments: T1= blade calculated by the equation, T2= 70% of the blade calculated by the 

equation, T3 = 130% of the blade calculated by the equation and T4= Local precipitation. The 

experimental design that has been used was some blocks with five replications. The following 

parameters were evaluated: number of leaves, diameter of the pseudo stems, diameter, 

classification and bulbs productivity estimate, the fresh and dry mass of the bulbs, in addition 

to the dry mass of shoots. T3 presented the bulbs with larger diameters, higher percentage of 

bulbs Class 3 and higher productivity estimate. 

 

Keywords: Evapotranspiration. Bola Precoce (Early Ball). Precipitation. Productivity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cultura da cebola é amplamente difundida no estado de Santa Catarina, 

destacando-se, principalmente na região do Alto Vale do Itajaí, desempenhando papel de 

destaque na economia dos municípios desta região. A cadeia de produção da cultura possui 

vários componentes interativos, como fornecedores de insumos, etapas de beneficiamento, 

transformação, distribuição, comercialização até o consumo final (BIROLO, 2011). 

A cultivar Bola Precoce possui característica de grande aceitação e interesse no 

mercado catarinense. Sendo que sua semeadura é indicada para o mês de Abril/Maio, seguido 

pelo transplante em Junho/Julho e colheita em Novembro. 

Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), a 

perspectiva da cultura para a safra 2015/2016 é de ganho de área cultivada, mas projeta-se que 

esta ação surtirá pouco efeito para o aumento da oferta, já que a produtividade deverá ficar 

abaixo do normal da região devido à ocorrência das intensas e constantes chuvas durante o 

período. Ainda neste sentido, a qualidade do produto também deve ser bastante afetada, 

diminuindo assim o período de armazenamento dos bulbos. 

Dentre as práticas culturais desenvolvidas no âmbito da cultura, a irrigação possui 

papel relevante. Entretanto, existem fatores que dificultam a quantificação adequada da 

lâmina de água a ser aplicada, assim como a escolha do momento ideal de aplicação. É fato 

que, tanto o excesso, como a falta de água é prejudicial, consequentemente refletindo na 

produtividade e qualidade do produto. 

A cultura da cebola é amplamente estudada e observa-se que atualmente são 

inúmeras as contribuições das pesquisas desenvolvidas, seja nas mais diversas áreas, desde os 

estudos relacionados às cultivares, sementes, doenças, pragas e fertilizantes relacionados à 

cultura. Entretanto, no Brasil e principalmente em nossa região, encontra-se dificuldade para 

localizar pesquisas relacionadas à necessidade hídrica da cultura cebola. 

Portanto, esta pesquisa teve como objetivo analisar a influência de diferentes 

lâminas de irrigação aplicadas a cultura da cebola cultivar Bola Precoce, em ambiente 

controlado, visando determinar uma lâmina de irrigação que maximize a sua produtividade e 

estabelecendo parâmetros para a orientação dos produtores da região do Alto Vale do Itajaí. 
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2 INFLUÊNCIA DE DIFERENTES LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO APLICADAS A 

CULTURA DA CEBOLA (Allium cepa) EM AMBIENTE CONTROLADO 

 

2.1 A CULTURA DA CEBOLA 

 

2.1.1 Importância da cultura da cebola  

  

A cebola originou-se nas regiões asiáticas correspondentes aos atuais Irã e 

Paquistão. A cultura é praticada há milênios. Trata-se de um condimento cosmopolita, muito 

utilizado na culinária brasileira (FILGUEIRA, 2007). Dentre as várias espécies cultivadas 

pertencentes ao gênero Allium, a cebola (Allium cepa L.) é a mais importante quanto ao 

volume de produção e valor econômico (RESENDE et al., 2007).  

A cebolicultura nacional é uma atividade praticada principalmente por pequenos 

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

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

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

migração para as grandes cidades (BRASIL, 1997 apud COSTA et al., 1999 ). 

De acordo com levantamento da Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO) de 2012, o Brasil está entre os dez maiores produtores de 

tomate (3.873.985 toneladas), cebola (1.519.022 t), melão (575.386 t) e melancia (575.386 t), 

quatro das cinco principais espécies cultivadas (ANUÁRIO, 2015). Em Santa Catarina, a 

cebola destaca-se como a principal hortaliça cultivada, tanto em termos de área de plantio 

como no volume e no valor bruto de produção (EPAGRI, 2013). 

O consumo da cebola no Brasil é considerado baixo, mas em tendência crescente 

o que tem haver com as características do produto que, por participar da dieta alimentar dos 

brasileiros como condimento, tem um limite de quantidade a ser ingerido, o que resulta em 

apenas 7,2 kg por habitante/ano (REZENDE & COSTA, 2007 apud HUNGER, 2013).      

Entretanto, o abastecimento do mercado interno é obtido pela integração das safras das 

regiões produtoras nacionais acrescidas com a importação da cebola da Argentina, em livre 

mercado e com oferta de janeiro a dezembro, concentrando-se nos meses de maio a setembro 

e, em muitos casos, acima das necessidades de consumo do país (COSTA et al.,1999). 
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2.1.2 Característica edafoclimáticas 

 

A cebola é uma hortaliça sensível ao déficit hídrico, necessitando de boa 

disponibilidade de água no solo e irrigações frequentes para o seu bom desenvolvimento. No 

entanto, o excesso de água aliado a altas temperaturas, é igualmente prejudicial, favorecendo 

a incidência de patógenos ao reduzir o crescimento e, consequentemente, afeta a produção e a 

qualidade de bulbos (COSTA et al., 2002 apud LIMA et al., 2011). 

Períodos de estresses abióticos, como a seca, tenderão a ser cada vez mais 

frequentes em decorrência das mudanças climáticas previstas para as próximas décadas. 

Consequentemente, o uso de irrigação em cebola, preferencialmente por meio de sistemas de 

alta eficiência, deverá ser intensificado como forma de minimizar riscos e aumentar os atuais 

níveis de produtividade da cultura. Contudo, em muitas regiões não há como ampliar o 

consumo de água na produção de alimentos, de forma que, para reduzir o uso de água em 

níveis sustentáveis, além de aumentar a eficiência no uso da água na agricultura irrigada, será 

necessário investir em novas tecnologias poupadoras de água, incluindo cultivares tolerantes 

ao déficit hídrico e/ou mais eficientes no uso de água (ROSEGRANT et al., 2005; 

KONGYAN, 2005 apud OLIVEIRA,2013). 

  

2.1.3 Cultivares 

 

A cultivar a ser utilizada no plantio pode ser escolhida em função da região 

produtora, do tipo de bulbo exigido pelo mercado, que pode ser amarelo ou roxo, bem como 

da época de plantio no primeiro ou segundo semestre (RESENDE et al., 2007). 

Entre as cultivares mais cultivadas na região do Alto Vale do Itajaí encontram-se 

as cultivares Baia Periforme, Baia Dura, Régia, Empasc 352- Bola precoce, Aurora, Epagri 

363-Super precoce que são consideradas de ciclo precoce; Epagri 362- Crioula Alto Vale, 

Empasc 355-Juporanga, Petroline e Jubileu que são de ciclo médio (MUNIZ, 2003). 

Com ótima aceitação no mercado consumidor a cultivar Empasc 352 Bola 

Precoce, foi criada pela Epagri em Santa Catarina, em 1986, e representa na região do Paraná 

e Santa Catarina cerca de 60% da área cultivada (HUNGER, 2013). 

As plantas da cultivar Bola Precoce são vigorosas, possuem ciclo precoce, 

maturação uniforme e boa conservação pós-colheita. Seu bulbo é arredondado com boa 
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quantidade de casca e de cor amarelo-castanho. Sua semeadura é recomendada em 

Abril/Maio, seguido pelo transplante em Junho/Julho e colheita em Novembro (HORTEC, 

2013). 

Segundo Epagri (2013) as cultivares de cebola utilizadas em Santa Catarina são 

agrupadas de acordo com o ciclo em superprecoces, precoces e médios, apresentando 

características diferenciadas, conforme descrito abaixo: 

Ciclo superprecoce – Cultivares semeadas em abril e transplantadas em junho. 

Apresentam menos exigência quanto ao fotoperíodo e sua colheita é realizada durante o mês 

de outubro. Seu cultivo é recomendado para regiões de menor altitude (abaixo de 500 m) a 

fim de evitar o florescimento prematuro. Trata-se de uma nova opção para o produtor, pois 

permitem antecipar o período de colheita em aproximadamente 20 dias em relação aos 

cultivares de ciclo precoce. 

Ciclo precoce – Cultivares semeadas em abril/maio e transplantadas em 

junho/julho. Representam atualmente a maior área plantada no Estado, substituindo as 

cultivares de ciclo médio. Sua utilização cresceu muito nos últimos anos, pois possuem 

características de coloração e armazenamento semelhantes ás das cultivares de ciclo médio, 

mas com a vantagem de a colheita ser antecipada para novembro, evitando os problemas 

relacionados com excesso de chuva, calor e ocorrência de granizos próximos á colheita. 

Ciclo médio – Cultivares semeadas em maio/junho e transplantadas em 

agosto/setembro. Já representaram a maior área cultivada no Estado, mas vêm perdendo 

espaço para as cultivares precoces e agora as superprecoces. Por outro lado, principalmente no 

Meio-oeste, Planalto Serrano e Planalto Norte, por apresentarem uma película mais resistente, 

são mais indicadas para o armazenamento. 

 

2.2 AGRICULTURA IRRIGADA   

 

Muitos dos conceitos empregados e relacionados à agricultura irrigada 

apresentaram significativa evolução no Brasil, principalmente nos últimos anos. 

Na visão inicial, a irrigação era vista somente como aplicação de água e tinha como 

objetivo principal “a luta contra a seca e, ou, a criação de condições de subsistência 

para os produtores”. Porém, no novo conceito, a irrigação evoluiu de simples 

aplicação de água para um importante instrumento no aumento da produção, 

produtividade e rentabilidade, assim como a diminuição de riscos de investimentos 

(MANTOVANI et al, 2012, p.20). 
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Segundo um levantamento realizado pela Agência Nacional das águas (ANA) e a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em 2013, quatro estados concentram 

quase 80% da área ocupada por pivôs centrais no País: Minas Gerais (31%), Goiás (18%), 

Bahia (16%) e São Paulo (14%) (ALVES, 2013). 

De acordo com o estudo "Análise Territorial para o Desenvolvimento da 

Agricultura Irrigada", elaborado pelo Ministério da Integração Nacional em parceria com a 

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP) e o Instituto Interamericano 

de Cooperação para a Agricultura (IICA), o Brasil tem grande potencial para expandir sua 

área irrigada especialmente na região Centro-Oeste. Porém, o que ditará o ritmo da expansão 

é a demanda interna e externa pela produção de alimentos e matérias-primas, que poderão dar 

ao Brasil a oportunidade de consolidar e ampliar a importância como fornecedor de alimentos 

para o mundo (PORTAL DO BRASIL, 2015). 

A irrigação utilizada de forma racional pode promover uma economia de 

aproximadamente 20% de água e 30% de energia consumida. Do valor relativo à energia, a 

economia de 20% seria devido à não aplicação excessiva da água e 10% devido ao 

redimensionamento e otimização dos equipamentos utilizados (LIMA; FERREIRA; 

CHRISTOFIDIS, 1999 apud COELHO; FILHO; OLIVEIRA,2005). 

Para a estimativa da lâmina de irrigação é necessário calcular a evapotranspiração 

da cultura e conhecer e/ou determinar a eficiência de aplicação de água do sistema de 

irrigação utilizado (MEDEIROS et al., 2013). 

A evaporação é o processo no qual a água no estado líquido é convertida em 

vapor de água sendo retirada da superfície, por exemplo, dos lagos, rios, pavimentos, solos e 

vegetação úmida. Já a transpiração consiste na vaporização da água contida nos tecidos 

vegetais e transportada para a atmosfera. Quando esses processos ocorrem simultaneamente 

sem que haja distinção entre eles, tem-se a evapotranspiração (ALLEN et al., 1998 apud 

MOREIRA,2009).  

A evapotranspiração da cultura (ETc) é uma variável básica da irrigação e 

depende dos elementos meteorológicos, da cultura e do solo podendo ser medida diretamente 

(lisímetros), ou indiretamente (equações combinadas) por vários métodos (CHAVES et al., 

2005). 

Segundo Braga et al., (2008) o tanque Classe A é um dos métodos indiretos de 

uso generalizado, inclusive no Brasil, em virtude do seu fácil manejo e baixo custo de 

implantação. Dentre os métodos diretos os aparelhos mais utilizados são os lisímetros, cujo 
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uso é restringido a instituições de pesquisa devido, principalmente, ao seu grande custo de 

implantação e operacional. 

No ano de 1990, os métodos recomendados pela Organização das Nações Unidas 

para Agricultura e Alimentação (FAO) em 1977 (FAO, BOLETIM 24) foram submetidos a 

uma revisão feita por especialistas em evapotranspiração, chegando-se à conclusão de que o 

método de Penman-Monteith parametrizado para grama, com 12 cm de altura, resistência 

aerodinâmica da superfície de 70 s m
-1

 e albedo de 0,23, apresentava melhores resultados, 

passando a ser recomendado pela FAO como método-padrão para estimativa da ETo (SMITH 

et al., 1990 apud VESCOVE;TURCO,2005). 

No entanto, a equação de Penman-Monteith exige quatro parâmetros (temperatura, 

umidade relativa, radiação e velocidade do vento) para produzir resultados rigorosos, o que 

nem sempre é economicamente viável. Por outro lado, os instrumentos utilizados necessitam 

de manutenção e calibração regular, como é o caso dos pirômetros e higrômetros 

(SHAHIDIAN et al.,2011). 

Na escolha de um método para a determinação da evapotranspiração, devem ser 

levados em consideração praticidade e precisão, pois, apesar de esses métodos teóricos e 

micrometereológicos serem baseados em princípios físicos, apresentam limitações, 

principalmente quanto à instrumentação, o que pode restringir a utilização (BERLATO; 

MOLION, 1981 apud VESCOVE; TURCO, 2005). 

Por isso, têm sido desenvolvidas diversas equações para o cálculo da 

evapotranspiração utilizando um conjunto mínimo de parâmetros, tais como a equação de 

Hargreaves-Samani (HS), de Jensen-Haise, a FAO Blaney-Criddle, a FAO Radiação e o 

método de Priestley-Taylor (HARGREAVES & SAMANI, 1982, 1985; JENSEN E HAISE, 

1963; BLANEY E CRIDDLE, 1950; PRIESTLY E TAILOR, 1972 apud SHAHIDIAN et 

al.,2011). 

Palaretti et al., (2014) verificaram que o método de Hargreaves e Samani (1985) 

tende a superestimar os valores mensais de ETo em até 13%, quando comparado ao método 

padrão de Penman-Monteith – FAO. 

Segundo Fernandes et al., (2012) a equação Hargreaves-Samani ajustada 

localmente e regionalmente superestima os valores diários de ETo quando comparados com a 

equação de Penman-Monteith FAO-56. Porém é uma alternativa para estimar a ETo diária em 

locais em que a disponibilidade de dados climáticos é limitada.  
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Sanguanini (2015), em um trabalho onde avaliou seis métodos empíricos de 

estimativa de evapotranspiração de referência em comparação com o método padrão PM-

FAO56, para o município de Rio do Sul/SC concluiu que o método de Hargreaves-Samani 

apresentou bons resultados sendo a melhor opção a ser utilizada na restrição de dados 

meteorológicos. 

Entretanto, todos esses trabalhos citados foram realizados a campo. 

Em um dos poucos trabalhos publicados sobre a aplicabilidade da equação de 

Hargreaves-Samani em ambiente protegido, Fernandez et al., (2010 apud SHAHIDIAN et 

al.,2011) verificaram que 61% da radiação solar era transmitida para o interior da estufa, e 

que as temperaturas interiores eram em média 1ºC acima da temperatura exterior. Também 

verificaram que a equação de Hargreaves-Samani sobrestimava a evapotranspiração no 

interior da estufa, no entanto produzia resultados aceitáveis quando se utilizava um fator de 

correção devido à transmitância da estufa.  

A evapotranspiração de uma cultura (ETc) acontece quando as plantas se 

encontram em áreas extensas, sem a incidência de pragas, doenças e deficiência nutricional, 

com disponibilidade de água que não seja limitante ao desenvolvimento, e de modo que o 

potencial de produção seja atingido, para a condição climática em que se encontram 

(TEIXEIRA et al., 2003). 

O coeficiente de cultura (Kc) é um indicador de grande significado físico e 

biológico, uma vez que depende da área foliar, arquitetura da planta (parte aérea e sistema 

radicular), cobertura vegetal e transpiração da planta (DENMEAD e SHAW, 1962; JENSEN, 

1969; WRIGHT, 1982; ALLEN et al., 1994 apud NOVA et al.,2002).O Kc relaciona a 

evapotranspiração de referência e as necessidades hídricas da cultura considerada. Trata-se de 

um fator muito importante para a determinação do momento e da quantidade de água a ser 

aplicada no manejo da irrigação, para se obter produtividades adequadas (SANTOS, 1997). 

 

2.2.1 Cebola Irrigada  

 

A cebola é uma cultura que responde bem a irrigação durante todo o seu ciclo e o 

uso eficiente da água de irrigação tem grande importância na obtenção de alta produtividade, 

na redução dos custos de produção e, certamente, na manutenção da fertilidade dos solos, 

conservação do meio ambiente, através da diminuição dos riscos de erosão, lixiviação de 

nutrientes e manutenção do nível baixo do lençol freático (COSTA; LEITE, 2005). O manejo 
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correto da irrigação se torna indispensável uma vez que pode ser ajustado às condições 

momentâneas da cultura (VILAS-BOAS et al., 2011). 

No Brasil, os sistemas de irrigação mais empregados para a cultura da cebola são 

por sulco, aspersão e localizada, cada qual com características próprias, com custos variáveis, 

vantagens e desvantagens (RESENDE et al., 2007). 

Segundo Birolo (2011), o sistema de irrigação utilizado nas propriedades da 

região do Alto Vale do Itajaí é predominantemente por aspersão, normalmente utilizando 

aspersores de impacto com raio de alcance de até 20 metros. Em algumas propriedades é 

possível encontrar sistemas de irrigação utilizando carretel enrolador, também conhecido 

popularmente por Autopropelido. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação localizada no Instituto Federal 

Catarinense - Campus Rio do Sul/SC, cujas latitude, longitude e altitude são respectivamente 

27º11’20” S ; 49º39’20” W e  661 m, durante o período de julho a dezembro de 2015.  

O município possui clima subtropical úmido com verão quente, Cfa segundo 

Köppen, com temperatura média de 17,4 °C e precipitação média anual de 1420 mm 

(SANGUANINI, 2015). 

A cultivar de cebola utilizada foi a Bola precoce, com semeadura realizada em 

canteiros no dia 15 de abril de 2015, na área experimental do Instituto Federal Catarinense – 

Campus Rio do Sul, sendo que o transplante ocorreu no dia 08 de julho de 2015. Este 

processo demandou 160 mudas que foram acondicionadas em sacos plásticos dispostos sobre 

bancadas pré-existentes na casa de vegetação. 

O solo utilizado foi cedido pelo professor Robinson Jardel Pires de Oliveira de 

sua área experimental, sendo que o mesmo era caracterizado como um Cambissolo Háplico 

(argila= 240 g.kg
-1

) com os seguintes atributos químicos: pH (água)= 5,2; P e K =2,5 e 30 mg 

dm-
3 

Ca, Mg, Al e CTC: 4,2; 2,2; 0,8 e 12,6 cmolc.dm-
3
, respectivamente; saturação por bases 

(V%)= 51,3%. A correção do solo foi realizada conforme recomendação da CQFS – RS/SC 

(2004) para elevar o pH do solo a 6,0, com a aplicação de 5,2 ton ha
-1

 de calcário calcítico 

(CaO= 46,44%, MgO= 5,20%  e PRNT= 92%). 
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O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com cinco 

repetições. Em cada bloco foram representados os quatro tratamentos, sendo cada tratamento 

composto por oito plantas, totalizando assim 32 plantas por bloco (Figura 01).  

A ordem dos tratamentos nos blocos foi realizada aleatoriamente por meio de 

sorteio, onde na Tabela 01 é possível observar a visão geral do experimento. 

 

Figura 01. Visão geral do experimento. 

 

             Fonte: Autora, 2015. 

 

 Tabela 01. Representação da distribuição dos tratamentos nos blocos. 

          Bloco I        Bloco II         Bloco III          Bloco IV           Bloco V 

T2 T4 T1 T3 T2 

T1 T3 T2 T1 T4 

T3 T2 T4 T2 T3 

T4 T1 T3 T4 T1 

    Fonte: Elaboração da autora, 2016. 

 

O acondicionamento das plantas foi realizado em sacos plásticos próprios para 

cultivo, constituídos de polietileno que apresentam aproximadamente 0,40 m de altura por 

0,19 m de largura. 

Após o transplante, durante o estádio vegetativo inicial da cultura, optou-se por 

realizar uma irrigação padrão visando um estabelecimento homogêneo da cebola na área. Para 

determinação da lâmina a ser aplicada foi realizado um cálculo considerando a área do saco 

plástico (0,028m
2
) e a evapotranspiração da fase em que se encontrava a cultura. Tomando 

como referência o trabalho de Santos (1997), foi empregado 1,8 mm/dia, obtendo assim o 

valor de 50 mL/planta por dia. Porém, considerando que no início a irrigação era realizada a 
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cada dois dias e que cada saco plástico possuía duas plantas, a lâmina total aplicada foi de 200 

mL de água. 

 Marouelli et al., (2011) no estudo da avaliação de genótipos de cebola 

submetidos a diferentes regimes hídricos também realizaram irrigações uniformes até a 

ocasião do início da formação de bulbos. Portanto, após o quadragésimo dia realizou-se 

aplicação das lâminas de água segundo os tratamentos. 

Para a avaliação da eficiência da lâmina de água estimada utilizou-se a equação de 

Hargreaves-Samani, levando em consideração as variáveis exigidas pela mesma e os dados 

que teríamos disponíveis para coleta.  

O modelo proposto por Hargreaves & Samani (1982; 1985 apud BORGES et al., 

2007) para estimar a evapotranspiração de referência, ETo (mm.dia
-1

), considera as variáveis 

da radiação solar incidente, temperatura diária máxima, média e mínima, e é expresso pela 

seguinte equação (1): 

 

ETo = a Ra TD
1/2

 (Tmed + 17,8)                    (1) 

 

Em que: 

  

a – coeficiente adimensional, cujo valor proposto é 0,0023. 

Ra – radiação solar extraterrestre incidente no topo da atmosfera, MJ.m
-2

 dia
-1

 (valor 

tabelado que era modificado mensalmente). 

TD – é a variação de temperatura (°C) no dia, (Tmax - Tmin)  

            Tmed – temperatura média diária  0,5 (Tmax + Tmin) em °C 

 

Tabela 02. Valores de Radiação solar (Ra) mensal. 

Mês Ra  (MJ.m
-2

 dia
-1

) 

Agosto 10,65 

Setembro 13,20 

Outubro 15,50 

Novembro 17,20 

Dezembro 17,90 
                                         Fonte: Elaboração da autora, 2016. 

 

Devido estudos realizados por Fernandez et al., (2010 apud SHAHIDIAN et 

al.,2011) citados anteriormente, que demonstraram que em média apenas 61% da radiação 
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solar é transmitida para o interior das estufas, considerou-se neste trabalho 60% do valor 

tabelado de Ra na referida equação. 

Os dados de temperatura no interior da estufa eram obtidos por meio de um 

Termo-higrômetro (Figura 02) que registrava a temperatura máxima, mínima e a umidade 

relativa do ar no ambiente. Já os dados de precipitação eram coletados por meio de um 

pluviômetro localizado próximo a estufa. 

 

Figura 02. Termo-higrômetro digital utilizado para coleta de informações diárias na estufa. 

 
                                          Fonte: Autora,2015. 

 

Assim que obtida a ETo, tal valor era multiplicado pelo coeficiente da cultura 

(Kc), que variava segundo a fase de desenvolvimento que a mesma se encontrava (Tabela 03). 

Essa fase era determinada baseando-se visualmente na cebola juntamente com a bibliografia. 

 

Tabela 03. Estádios de desenvolvimento da cultura e seu respectivo Kc.  

Estádio Descrição Período Kc 

Vegetativo 
Estabelecimento das mudas até 

24/08 a 02/09 0,7 
início bulbificação 

Bulbificação 
Início da bulbificação até  

03/09 a 11/10 1,0 
início da maturação 

Maturação Início da maturação até a colheita 12/10 a 24/10 0,9 
     Fonte: Elaboração da autora, 2016. 

 

Visando o estabelecimento das lâminas de irrigação foi considerado padrão os 

valores obtidos por meio da equação (1) e a partir da mesma foram determinados parte dos 
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demais tratamentos, sendo portanto: T1= lâmina calculada pela equação, T2= 70% da lâmina 

calculada pela equação, T3= 130% da lâmina calculada pela equação e T4 = Precipitação local. 

As coletas dos dados ocorreram uma vez ao dia, onde posteriormente as mesmas 

eram utilizadas para o cálculo da lâmina de irrigação por meio do método de Hargreaves-

Samani em uma planilha eletrônica. Após cada cálculo zerava-se os dados do Termo-

higrômetro para que ocorresse a nova coleta. 

A aplicação das lâminas de irrigação ocorria segundo os resultados obtidos na 

equação de Hargreaves-Samani. Essas lâminas eram medidas por meio de uma pipeta 

graduada e posteriormente aplicada sobre as plantas com o auxílio de um copo plástico. 

Dentre os meios e as técnicas adotadas para aumentar a eficiência do uso da água 

em agricultura irrigada, a irrigação com alta frequência e em baixo volume tem-se mostrado 

ideal, como por exemplo, o sistema por gotejamento (SRINIVAS et al., 1989 apud SOUZA et 

al., 1999). Portanto, a lâmina de irrigação foi aplicada de maneira localizada e inicialmente a 

cada dois dias, onde se realizava o somatório da lâmina referente ao período (Figura 03). 

Porém, durante o ciclo da cultura, visto o comportamento que o solo estava apresentando de 

não reter a água ocasionando vazamentos optou-se por irrigar diariamente.  

 

Figura 03. Aplicação da lâmina de água. 

 

                                           Fonte: Autora, 2015. 

 

Aos 30 dias, iniciou-se a medição do diâmetro dos pseudocaules das plantas por 

meio de um paquímetro digital (Figura 04), sendo que esse procedimento foi realizado 
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quinzenalmente até o momento da colheita. O objetivo desta medição foi analisar se haveria 

correlação entre o diâmetro do pseudocaule com a lâmina irrigada. 

 

Figura 04. Medição do pseudocaule da cebola Bola Precoce. 

 

                                      Fonte: Autora, 2015. 

 

Durante o ciclo da cultura tornou-se necessário o controle manual de ervas 

daninhas que emergiram e que poderiam competir com a cultura de interesse e 

consequentemente influenciar no resultado da pesquisa. Também foram identificadas doenças 

como queima-das-pontas, onde foi necessária a utilização do controle químico e também a 

prevenção de outras doenças utilizando ingredientes ativos como mancozebe, oxicloreto de 

cobre, deltametrina, tebuconazol e clorotalonil. 

Ao todo, durante 109 dias do ciclo, a cultura foi irrigada, sendo que a mesma foi 

interrompida a 20 dias antes da colheita, período em que cerca de 70% das plantas 

encontravam-se estaladas, conforme pode ser observado na figura 05. 

Segundo Epagri, (2013), é recomendado suspender a irrigação nas três últimas 

semanas antes da colheita para evitar a entrada de água no pseudocaule, e assim melhorar o 

processo de cura e o posterior armazenamento dos bulbos.  

A colheita ocorreu no dia 11 de Novembro. Em seguida realizou-se a contagem do 

número de folhas presentes nas plantas, buscando verificar se os tratamentos diferenciados 

influenciariam na quantidade de folhas produzidas pelos bulbos. Na sequência foi iniciado o 

processo de cura por cinco dias. 
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A cura consiste num processo de exposição dos bulbos a altas temperaturas em 

um determinado período, com o objetivo de promover a secagem das folhas, reduzir o teor de 

água e desenvolver a coloração característica dos bulbos. 

 

Figura 05. Momento de maturação (estalamento) da cebola Bola Precoce (09/11). 

 
                 Fonte: Autora, 2015. 

 

Após o processo de cura, no dia 16 de novembro de 2015, as plantas de cebola 

colhidas foram levadas para o laboratório de hidráulica onde se realizou as coletas dos 

parâmetros, como o número de folhas, diâmetro, classificação, estimativa de produtividade 

dos bulbos, massa fresca e massa seca dos bulbos, além da massa seca da parte aérea. Todos 

os dados foram anotados em planinha para posterior tabulação. 

Primeiramente efetuou-se a medição do diâmetro transversal de cada bulbo com o 

auxílio de um paquímetro digital (Figura 06).  

 

Figura 06. Medição do diâmetro dos bulbos com auxílio de um paquímetro digital. 

 
                                      Fonte: Tiago Bonetti, 2015. 
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Em seguida foi realizada a pesagem dos bulbos em uma balança analítica (Figura 

07), juntamente com o corte da parte aérea para posterior pesagem e secagem em estufa.  

 

Figura 07. Pesagem dos bulbos utilizando balança analítica. 

 
                                            Fonte: Autora, 2015. 

 

Então, os materiais foram levados em sacos de papel devidamente identificados 

para a estufa, onde sofreram o processo de secagem (Figura 08) a temperatura de 70ºC por um 

período de 40 horas.  

 

Figura 08. Estufa de secagem dos bulbos e parte aérea. 

 
                                                      Fonte: Autora, 2015. 
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Após a secagem realizou-se a pesagem dos bulbos (Figura 09) e das folhas da 

parte aérea (Figura 10) em balança analítica. 

 

Figura 09. Pesagem da massa seca dos bulbos. 

 
                                                               Fonte: Autora, 2015. 

 

Figura 10. Pesagem da massa seca da parte aérea. 

 
                                                          Fonte: Tiago Bonetti, 2015. 

 

 Os parâmetros avaliados durante todo o ciclo da cebola foram: número de folhas, 

diâmetro dos pseudocaules, diâmetro, classificação e estimativa de produtividade dos bulbos, 

massa fresca e massa seca dos bulbos, além da massa seca da parte aérea. 

A análise estatística foi realizada por meio de blocos casualizados, sendo os dados 

processados no programa SISVAR 5.6, utilizando o teste de análise de variância ANOVA 

seguido do teste de Tukey de análise de médias a 5% de probabilidade.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o período de julho a dezembro de 2015 registrou-se o total de 624,76 mm 

de precipitação na estação meteorológica localizada próxima a área experimental. Sendo que 

grande parte deste volume de chuva ocorreu de forma concentrada. Considerando que a média 

anual de precipitação do município é de 1420 mm, é possível constatar que se tratou de um 

fato atípico causado pelo fenômeno El Niño.  

O El Niño caracteriza-se por alterações ou anomalias da temperatura da superfície 

do mar na região do Pacífico Equatorial, próximo à costa oeste da América do Sul (GRIMM 

et al., 1998 apud PAULA et al.,2010 ). No sul do Brasil, em anos de El Niño, as chances de 

chuvas acima do normal são maiores, enquanto desvios negativos ocorrem em anos de La 

Niña (BRITTO et al.,2008). O fenômeno inicia-se no começo do segundo semestre de um ano 

e termina no final do primeiro semestre do ano seguinte (BERLATO & FONTANA, 2003; 

BERLATO et al., 2005 apud PAULA et al., 2010).  

A Figura 11 exibe as temperaturas máximas e mínimas verificadas durante a 

pesquisa e torna possível observar a grande amplitude térmica registrada no período. É 

possível observar na mesma Figura, que a ETc da cultura aumenta até o período de 15 a 22/09 

(início da bulbificação até início da maturação) e posteriormente há um declínio da 

evapotranspiração  da cultura pela proximidade da maturação final. 

 

Figura 11. Valores coletados das temperaturas máximas e mínimas durante os períodos 

juntamente com a evapotranspiração da cultura. 

 
         Fonte: Elaboração da autora, 2016. 
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Segundo Epagri (2013), a necessidade de irrigação da cultura da cebola aumenta 

proporcionalmente ao crescimento das plantas, atingindo o máximo no estádio de bulbificação 

e diminuindo na maturação. 

 Oliveira et al., (2011) também observaram que o maior consumo de água pela 

cultura da cebola ocorreu nos estádios de maior desenvolvimento vegetativo e na formação de 

bulbos. 

Por fim, nesta pesquisa desde o transplante até o momento da colheita a 

evapotranspiração total da cultura da cebola registrado foi de 191 mm.  

Oliveira et al.,(2011) em um estudo sobre a evapotranspiração e coeficiente de 

cultura para diferentes fases de desenvolvimento da cebola (Allium cepa L.) em Juazeiro, 

Bahia observaram que para todo o ciclo da cultura, o consumo hídrico foi de 323,3 mm. 

Santos (1997) ao verificar a resposta da cultura da cebola a diferentes níveis de 

restrições hídricas que foram impostas em função da estimativa do consumo hídrico 

estacional e sem restrições de disponibilidade as plantas, observou que o consumo hídrico da 

cebola foi de 248,5 mm em todo o seu ciclo. 

Comparando as diferentes lâminas de irrigação utilizadas com o número de folhas 

(Tabela 04), observa-se que não houve uma influência significativa das lâminas de irrigação 

entre os tratamentos.  

Klar et al. (1972) também verificaram que os resultados relativos ao número de 

folhas da cultura não foram afetados pelos tratamentos de diferentes potenciais matriciais 

médios mínimos de água do solo, previamente a cada irrigação em: - 0,5; - 1,0; - 6,0 e - 15,0 

bar, isso provavelmente, por ser um caráter intrínseco da planta, não afetado pelas condições 

ambientais. 

 

Tabela 04. Número de folhas dos bulbos submetidos a diferentes lâminas de irrigação. 

Tratamento Média* 

1 7.752 a 

2 6.828 a 

3 7.876 a 

4 7.552 a 

CV (%) 8.87 
 

*Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey 5% de probabilidade.  

Fonte: Elaboração da autora, 2016. 
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Quanto a massa seca das folhas observou-se o mesmo comportamento. A 

produção de massa seca não foi influenciada pelas lâminas de irrigação, sendo que não diferiu 

estatisticamente nos diferentes tratamentos, como é possível observar na Tabela 05. 

 

Tabela 05. Massa seca das folhas (gr), submetidos a diferentes lâminas de irrigação. 

Tratamento Média* 

1 3.788 a 

2 3.268 a 

3 3.972 a 

4 3.679 a 

CV(%) 11.80 
 

*Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey 5% de probabilidade.  

Fonte: Elaboração da autora, 2016. 

 
 

Por meio da determinação do diâmetro dos pseudocaules dos bulbos buscou-se 

saber se há um melhor desenvolvimento conforme a lâmina da irrigação e se existe relação 

entre o diâmetro dos bulbos e o diâmetro do pseudocaule. Entretanto, os diâmetros médios 

dos pseudocaules (Tabela 06) não diferiram estatisticamente entre os tratamentos.  

 

Tabela 06. Diâmetro médio (mm) dos pseudocaules da cebola durante o ciclo da cultura. 

Tratamento Média* 

1 16.722 a 

2 16.080 a 

3 16.894 a 

4 16.092 a 

CV(%) 5.67 
*Médias seguidas de mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey 5% de probabilidade.   

Fonte: Elaboração da autora, 2016. 

 

Já os diâmetros médios dos bulbos foram influenciados pelos diferentes 

tratamentos. Como pode ser observado na Tabela 07, o T1 e T3 diferiram estatisticamente, 

sendo que o T3 apresentou o melhor desempenho. Contudo, o T2 e T4 que apresentaram os 

menores valores de diâmetros médios não diferiram estatisticamente entre si.  

Nobile et al., (2012) observaram que maiores quantidades de água 

proporcionaram maiores valores de diâmetro dos bulbos. 
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Tabela 07. Diâmetro médio (mm) dos bulbos submetidos a diferentes lâminas de irrigação. 

Tratamento Média* 

1             47.222 b      

2             42.896 a 

3             51.916 c            

 4              41.630 a 

CV(%) 3.46 
*Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey 5% de probabilidade.  

Fonte: Elaboração da autora, 2016. 

 

Comparando o peso médio dos bulbos verdes nos diferentes tratamentos (Tabela 

08), observa-se que o T3 obteve o melhor desempenho. Porém, comparando o peso seco 

(Tabela 09), observa-se que o T3 e o T1 não diferiram significativamente, mas o T3 teve um 

melhor resultado. 

 

Tabela 08.  Massa fresca média dos bulbos (gr) submetidos a diferentes lâminas de irrigação. 

Tratamento Média* 

1 61.574 b 

2 47.884 a 

3 77.774 c 

4 45.258 a  

CV(%) 9.19 
*Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey 5% de probabilidade.  

Fonte: Elaboração da autora, 2016.  

 

Tabela 09. Massa seca média dos bulbos (gr) submetidos a diferentes lâminas de irrigação. 

Tratamento Média* 

1  9.812 bc 

2 7.152 ab 

3                11.970 c 

4                 6.620  a   

CV(%) 15.98 
*Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey 5% de probabilidade. 

 Fonte: Elaboração da autora, 2016.  

 

Kumar et al., (2007 apud VILA-BOAS et al., 2011) observaram que a massa 

média de bulbos foi influenciada positivamente pelas lâminas de irrigação aplicadas  e 

obtiveram valores de massa média de bulbos de 51,1 e 52,1 gramas, no tratamento submetido 

ao maior nível de irrigação (467,8 e 451,3 mm), para os anos de 2004 e 2005, 

respectivamente. 
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Coelho et al., (1996) em um estudo sobre o comportamento da cultura da cebola 

em três regimes de irrigação e cinco espaçamentos observaram que os maiores valores de 

produtividade total e produtividade de bulbos comerciais foram verificados no regime 1 

sendo: (-6,0 e -8,5 Kpa), seguido, em ordem decrescente, dos regimes 2 (-7,0 e 10,0 Kpa) e 3 

(-10,0 e 28,0 Kpa). As maiores porcentagens de bulbos grandes e médios, bem como a menor 

porcentagem de bulbos miúdos foram obtidas nas parcelas sob regime 1.  

Oliveira et al., (2013) em um estudo semelhante também observou que a maior 

lâmina de irrigação proporcionou maior peso de bulbo. 

A cebola ao ser comercializada passa por um processo de classificação conforme 

o diâmetro transversal do bulbo, determinado pela portaria N529, de 18 de Agosto de 1995, 

como é apresentado no Quadro 01.  

Para classificar os bulbos produzidos nos diferentes tratamentos utilizou-se o 

referido parâmetro.  

 

Quadro 01. Classificação dos bulbos comerciais da cebola segundo o diâmetro transversal. 

Classe Maior diâmetro transversal do bulbo (mm) 

2 Maior que 35 até 50 

3 Maior que 50 até 70 

4 Maior que 70 até 90 

5 Maior que 90 
             Fonte: Epagri, 2013. 

 

Observou-se que no T1, 72,5% dos bulbos foram enquadrados na classe 2, 

enquanto 27,5% na classe 3. No T2, 80% dos bulbos pertencem a classe 2, apenas 7,5% a 

classe 3 e 12,5% não atingiram o diâmetro mínimo para comercialização. No T3, 32,5% dos 

bulbos pertencem a classe 2, 65% pertencem a classe 3 e 2,5% não atingiram o diâmetro 

mínimo para comercialização. Já no T4 60% dos bulbos pertencem a classe 2, 20% pertencem 

a classe 3 e outros 20% não atingiram o diâmetro mínimo para comercialização. No geral, 

61,25% dos bulbos pertencem a classe 2, 30% pertencem a classe 3 e 8,75% não atingiram o 

diâmetro mínimo para comercialização. 

Costa et al., (2000) relatam que a preferência do consumidor nacional é por 

bulbos com 80 a 100 g e diâmetro transversal de 40 a 80 mm. Constatado então que a maioria 

dos bulbos produzidos enquadrou-se na faixa de diâmetro preferencial de consumo. 

 Normalmente, para o sistema convencional têm-se recomendado espaçamentos de 

40 cm entre linhas e 7,5 cm entre plantas. Isso equivale, dependendo dos terraços e caminhos 
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que são construídos na lavoura, a uma densidade populacional de aproximadamente 333 mil 

plantas por hectare (EPAGRI, 2013). Considerando os espaçamentos citados anteriormente, 

realizou-se a estimativa da produtividade média dos bulbos na área, onde o T1 obteve a 

estimativa de 20,50 t/ha, T2 15,94 t/ha, T3 25,89t/ha e T4 15,07 t/ha. Observa-se T3 superou a 

média nacional que é de 24,68 t/ha. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A irrigação possui grande influência na produtividade dos bulbos, porém é 

importante a utilização de algum método de estimativa da necessidade hídrica da cultura para 

evitar prejuízos, seja pelo desperdício de água ou pela má qualidade dos bulbos produzidos. 

A realização desta pesquisa em ambiente protegido serviu como parâmetro inicial 

para caracterizar a aplicabilidade da equação Hargreaves-Samani em nossa região, para a 

variedade estudada.  

A utilização da referida equação apresenta-se como uma opção viável e prática 

para a gestão da rega no campo, mas demanda alguns ajustes.  

Como sugestão, recomenda-se a realização desta pesquisa a campo para assegurar 

o seu desempenho.  
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