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RESUMO 

 
A cebola é cultivada em vários Estados brasileiros: Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Os Estados da Bahia e Pernambuco são 
grandes produtores de cebola, principalmente, a região do Vale do São Francisco. 
Em Santa Catarina destaca-se a região do Alto Vale do Itajaí como maior produtora 
seguida da região meio oeste. O Brasil não é autossuficiente na produção de cebola 
tendo que em certos momentos fazer a importação do produto de outros países 
como Argentina, Holanda e Espanha para abastecer o mercado e suprir a demanda 
da população. O sistema de semeadura direta é o mais utilizado em nossa região 
devido à facilidade de se trabalhar com máquinas de plantio em nossos solos e outro 
motivo é a dificuldade de encontrar mão-de-obra para realizar esta tarefa. Durante o 
período de estágio pude acompanhar várias atividades do sistema de produção de 
cebola em nossa região. As atividades desenvolvidas foram: escolha do local para 
implantação da cultura, coleta de amostra de solo para análise, interpretação do 
resultado da análise de solo, recomendação de adubação, preparo do solo como 
subsolagem do local de plantio, adubação, gradagem, semeadura direta, e controle 
de plantas daninhas. Para haver um bom entendimento deste processo produtivo, foi 
muito importante a troca de informações com pessoas mais experientes no assunto 
que deram maior segurança na realização das atividades. 
 
Palavras chave: cebola, demanda, processo produtivo.
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ABSTRACT 
 
The onion is grown in several Brazilian states: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 
São Paulo , Minas Gerais and Paraná . The states of Bahia and Pernambuco are 
major producers of onions, especially the region of the São Francisco Valley. In 
Santa Catarina there is the region of Alto Vale do Itajaí as the largest producer 
followed the middle region oeste. O Brazil is not self- sufficient in the production of 
onions with which at times make the importation of the product from other countries 
such as Argentina, Netherlands and Spain to supply the market and meet the 
demand of the population. The direct seeding system is the most used in our region 
due to the ease of working with planting machines in our soils and other reason is the 
difficulty of finding labor, work to accomplish this task. During the probationary period 
could monitor various activities onion production system in our region. The activities 
were: site selection for deployment of culture, soil sample collection to analysis, 
interpretation of the results of soil testing, fertilizer recommendation, tillage and sub 
soiling the place of planting, fertilizing, tilling , direct sowing, and weed control . To 
have a good understanding of this production process, it was very important to 
exchange information with more experienced people on the subject that gave greater 
security in carrying out activities. 
 
Keywords : onion, demand , production process. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
Este relatório refere-se ao estágio supervisionado de conclusão de curso de 

Agronomia da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe realizado na propriedade 

rural do Sr. Manfred Krüger no município Fraiburgo-SC. 

O estagio foi realizado de 11 de abril de 2016 a 27 de junho de 2016. Sendo 

orientado pelo professor Eng° Agr° MSc. Marcos Westphal Gonçalves. 

Durante o estágio foram acompanhadas e desempenhadas as atividades 

de: preparo de solo, adubação, calagem, plantio da cebola, controle de plantas 

daninhas pós semeadura. 

O cultivo da cebola (Allium cepa L.) no Brasil tem importância 

socioeconômica, uma vez que cultivada por pequenos agricultores a necessidade 

de mão-de-obra é grande, gerando emprego e renda. Já na agricultura empresarial, 

a cebola tem importância significativa na geração de empregos de forma direta e 

indireta, sendo esta cultura, uma das mais importantes do ponto de vista econômico 

e a segunda hortaliça mais valiosa do mundo, atrás apenas de tomate 

(ABDELMAGEED, 2013). 

A cebola é largamente cultivada e consumida há mais de 5.000 anos pelos 

hindus, egípcios, gregos e romanos da antiguidade, pertencendo à família Alliaceae 

é originária da Ásia Central, especialmente do noroeste da Índia e do Afeganistão. 

Caracteriza-se por ser uma espécie polimórfica que exibe diferenças quanto à cor e 

nível de cerosidade das folhas, ao formato, tamanho e cor dos bulbos, e à reação 

ao comprimento do dia (MELO, 2007). A cebola é uma planta herbácea com cerca 

de 60 cm de altura que apresenta folhas grandes dispostas alternadamente em 

duas fileiras, podendo ser cerosas ou não. O caule verdadeiro está localizado 

abaixo da superfície do solo, sendo este um disco compacto com formato cônico, 

situado na base inferior do bulbo de onde partem as raízes. As bainhas foliares 

formam um pseudocaule cuja parte inferior é o próprio bulbo (FILGUEIRA, 2008). 

Devido às suas propriedades terapêuticas e características específicas 

quanto ao sabor, aroma e pungência, o bulbo é consumido em todos os 

continentes, compondo os mais diversos pratos da culinária mundial. A cebola é 

consumida in natura na forma de saladas, desidratada, processada e 

industrializada, dá origem a uma gama de produtos usados como condimentos na 

alimentação humana (COSTA & RESENDE, 2007). 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 
2.1.1 A Cultura da Cebola 
 

 
A cebola é cultivada em vários Estados brasileiros: Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Os Estados da Bahia e 

Pernambuco são grandes produtores de cebola, principalmente, a região do Vale do 

São Francisco. 

No entanto, o Brasil não é auto-suficiente na produção de cebola. O alto 

consumo deste bulbo durante o ano, associado às menores safras em algumas 

regiões produtoras, em determinados períodos do ano, torna essencial sua 

importação, principalmente da Argentina, Holanda e Espanha (SCHMITT, 2010). No 

contexto continental, o Brasil é o maior produtor de cebola da América Latina (MELO, 

2007). 

No Estado de Santa Catarina, a região do Alto Vale do Itajaí, destaca-se por 

ser a maior produtora dessa Hortaliça, seguida da região meio oeste compondo os 

municípios de Fraiburgo, Lebon Régis e Caçador também como grandes produtores. 

A temperatura do solo, particularmente as extremas, influencia 

negativamente, na germinação, crescimento e desenvolvimento das raízes, 

velocidade e duração do crescimento das plantas e ocorrência e severidade de 

doenças. Temperaturas acima de 35ºC na fase inicial de crescimento podem 

provocar a bulbificação precoce indesejável e temperaturas inferiores a 10ºC podem 

induzir o florescimento prematuro ("bolting"), que é indesejável, quando se visa à 

produção comercial de bulbos. (RESENDE et al., 2007). 

A interação entre temperatura e fotoperíodo favorece a formação de bulbos, 

sendo o fotoperíodo o fator mais importante, já que determina os limites de 

adaptação das diferentes cultivares. Clima quente e seco favorece a perfeita 

maturação do bulbo e a colheita. O efeito da baixa temperatura no florescimento é 

preponderante (FILGUEIRA, 2008). 
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A precipitação pluviométrica e a umidade do ar exercem efeito no 

desenvolvimento dos bulbos e estrutura floral, podendo afetar o estado fitossanitário 

e a qualidade dos bulbos na colheita. O excesso de chuva durante qualquer estádio 

de desenvolvimento, principalmente no estádio final de maturação da cebola, 

prejudica a produção, causando apodrecimento dos bulbos. Umidade relativa 

elevada proporciona o desenvolvimento de patógenos foliares e, em condições 

severas, aumenta o custo de produção, podendo inclusive inviabilizar totalmente a 

produção (RESENDE et al., 2007). 

 

2.1.2 Amostragem de Solo para Análise 
 

 
Para se avaliar a fertilidade do solo, deve-se, inicialmente, fazer a análise de 

solo em laboratório, onde é determinado o valor do pH, os teores dos principais 

nutrientes exigidos pelas plantas e os dos elementos que são tóxicos (alumínio e 

sódio), informações importantes para que se possa fazer uma adubação adequada, 

verificar a necessidade de calagem e detectar problemas de salinidade. No entanto, 

para que a análise do solo represente fielmente as condições reais do solo no 

campo, é necessário que se faça uma amostragem muito bem feita da área 

(EMBRAPA, 2007). 

A primeira fase da amostragem consiste em dividir a propriedade em glebas 

homogêneas, considerando-se o tipo de solo, a topografia, a vegetação e o histórico 

de utilização. Os solos podem ser separados conforme a cor, a textura, a 

profundidade do perfil, a topografia ou por outros atributos. Se todos esses atributos 

forem homogêneos na mesma área (ROLAS, 2004, p. 28). 

As amostras podem ser coletadas com trado, com cano galvanizado de ¾ ou 

de uma polegada. Para cada sub-área homogênea, coletar em forma de ziguezague, 

no mínimo, vinte amostras simples a uma profundidade de 0-20 cm, colocando a 

terra numa vasilha (balde plástico) limpa. Misturar toda a terra coletada e, da mistura, 

retirar uma amostra composta com aproximadamente 0,5 kg de solo e colocá-la num 

saco plástico limpo ou numa caixinha de papelão. Identificar essa amostra e enviá-la 

para um laboratório. Recomenda-se fazer a amostragem do solo três meses antes 

do plantio e repeti-la uma vez a cada três anos, no mínimo (EMBRAPA, 2007). 

A amostragem de solo pode ser feita em qualquer época do ano; entretanto, 

considerando que são necessárias de duas a três semanas para a preparação, a 
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análise química e o retorno dos resultados, deve-se amostrar o solo 

aproximadamente dois a três meses antes do plantio ou da semeadura (ROLAS, 

2004, p. 27). 

A representatividade da amostra é, portanto, fundamental para uma 

indicação correta de fertilizantes e de corretivos da acidez de solo. Assim, considera-

se a probabilidade do erro de 5% e o erro e de 20% como adequados para o 

estabelecimento do número de sub-amostras (WIETHÖLTER, 2002).  

 

2.1.3 Cultivares 
 

  
Segundo Epagri, (2000), as cultivares de cebola podem ser agrupadas em 

grupos de acordo com o seu ciclo. As cultivares denominadas de precoce são 

semeadas entre abril e maio e transplantadas entre junho e julho. Possuem menos 

exigências quanto ao comprimento do dia, apresentam sabor mais suave, coloração 

mais clara e não resistem muito tempo ao armazenamento. 

As cultivares de ciclo médio, são semeadas entre maio e junho e 

transplantadas em agosto e setembro. Amadurecem em dias mais longos que 

cultivares precoces, tem sabor picante, casca com coloração mais escura, resistindo 

bem ao armazenamento. 

O ciclo de produção para as cultivares caracterizadas como tardia é 

substancialmente mais longo (6 a 8 meses) . São mais exigentes em fotoperíodo, 

seu sabor é mais acentuado e a coloração mais escura. Apresentam adaptabilidade 

restrita ao Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul devido a maior exigência de 

luz (FILGUEIRA, 2003). 

Em Santa Catarina, as cultivares mais utilizadas são as que possuem ciclo 

médio, que são mais adaptadas ao armazenamento e possuem coloração mais 

intensa (SILVA, 2004). A Empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de 

Santa Catarina (EPAGRI) é responsável pelo melhoramento genético da cebola, 

desenvolvendo na Estação experimental de Ituporanga as principais cultivares 

utilizadas na região do Alto Vale do Itajaí (Tabela 1). Este órgão governamental é 

também responsável pela produção de sementes básicas. Essas cultivares são 

disponibilizadas no mercado através das empresas privadas que multiplicam as 

cultivares pela Epagri (BOEING,2002). 
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2.1.4 Interpretação da Análise de Solo 
 

 
A finalidade da análise química do solo para fins agronômicos é a de verificar 

a quantidade de elementos químicos presentes no solo. No entanto, seu real objetivo 

baseado nas premissas químicas é determinar a quantidade efetiva de cargas 

negativas no solo, ou seja, uma propriedade deste chamado de CTC (Capacidade de 

Troca de Cátions). Além disso, serve para determinar uma característica que é a 

quantidade destas cargas que estão efetivamente saturadas com cátions básicos 

que são Ca²+, Mg²+ e K+ e cátions ácidos como, H+ e Al³+. Portanto, o que se procura 

determinar é o balanço entre ácidos e bases, que dão as características de 

fertilidade aos solos (LABORSOLO, 2016). 

A uniformização da metodologia analítica é essencial para a correta 

interpretação dos resultados. Os métodos utilizados nas análises de caracterização 

da fertilidade do solo com a finalidade de recomendar corretivos e fertilizantes estão 

sendo aperfeiçoados desde 1968. Uma das principais modificações foi a inclusão da 

determinação rápida do teor de argila em 1987, sendo necessária para a 

interpretação do teor de fósforo (ROLAS, 2004). 
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2.1.5 Calagem  
 

 
A maioria dos solos brasileiros são ácidos. A acidez do solo indica a 

presença de dois componentes – íons H+ e A l³ que tem origem pela intensa 

lavagem e lixiviação dos nutrientes do solo, pela retirada dos nutrientes catiônicos 

pela cultura sem a devida reposição e também pela utilização de fertilizantes com 

caráter ácido (SANTIAGO et al, s.d.). 

A maioria dos solos brasileiros apresenta características químicas 

inadequadas para o cultivo intensivo de plantas, tais como: elevada acidez, altos 

teores de hidrogênio e alumínio trocáveis além da deficiência de cálcio e magnésio. 

A calagem é prática fundamental para a correção da acidez do solo e para o 

fornecimento de cálcio e magnésio às plantas. A cultura da cebola situa-se entre as 

hortaliças mais sensíveis à acidez do solo. Assim sendo, os solos em que será 

cultivado cebola devem ser corrigidos, para se alcançar 80% de saturação por 

bases, além de um pH (Ca Cl2) próximo a 6,0 (IAC, 2014) 

Segundo Rolas (2004), a cebola absorve grandes quantidades de nutrientes 

em curto período de tempo, por isso é considerada uma cultura exigente em 

nutrientes disponíveis. Além disso, pelo fato de normalmente ser colhida a planta 

inteira, é também é considerada uma cultura esgotante do solo. A calagem e a 

adubação são muito importantes para essa cultura. A recomendação de calagem em 

cebola como em outras hortaliças é geralmente feita com base no índice SMP para o 

pH de referência 6,0. Esta recomendação é justificada pelas práticas culturais 

normalmente adotadas, como o uso intensivo do solo com várias safras anuais, a 

irrigação freqüente e o uso de altas doses de adubação mineral e orgânica, 

principalmente de nitrogênio, que contribuem para um processo mais intenso de 

reacidificação. É recomendada a utilização de calcário dolomítico como corretivo 

devido à grande exigência dos nutrientes Ca e Mg pela maioria das espécies 

olerícolas. A prática da calagem também é recomendada no sistema tradicional, isto 

é, com aplicação homogênea em toda a área e incorporação a 20 cm de 

profundidade com lavração, seguida de gradagem. A reaplicação do corretivo deve 

ser feita quando o pH for menor que 6,0 ou a saturação por bases menor que 80%. 
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2.1.6 Adubação de Base 
 

 

A determinação da quantidade de nutrientes e sua aplicação na forma e 

momento mais adequados para as espécies vegetais são influenciadas pelas 

características da planta, do solo e do ambiente de cultivo. Além das características 

botânicas da cebola, deve-se conhecer a função dos nutrientes, os sintomas de 

deficiência e toxidez, as formas de absorção e transporte destes, a curva de 

crescimento, a disponibilidade e eficiência de recuperação de cada nutriente 

adicionado no solo, para se calcular a necessidade de calagem e adubação (TRANI  

et al. Apud JUNIOR E FACTOR, 2014). 

Assim como a calagem, a adubação da cebola deverá ser baseada nos 

resultados de análise de solo e no potencial de resposta ao fertilizante. A cebola, 

como as demais hortaliças, responde muito bem à adubação orgânica, 

principalmente em solos arenosos. São recomendados 30 m3 por ha de esterco de 

curral ou quantidade equivalente de outro produto orgânico. 

Em cobertura, recomendam-se 90 kg/ha de N 30 dias após o transplante. 

Caso o solo seja arenoso, a dose de N em cobertura deve ser parcelada em duas 

aplicações, uma aos 25 e outra aos 45 dias após o transplante. Nesse caso, a dose 

de K recomendada pela análise de solo, deve ser dividida em duas aplicações, 

metade em fundação e metade aos 45 dias após o transplante, juntamente com a 

última aplicação de nitrogênio (EMBRAPA, 2007). 

As quantidades de fósforo (P2O5) e de potássio (K2O) recomendadas 

dependem do teor no solo, da cultura, da expectativa de rendimento e da 

disponibilidade de recursos financeiros para investimento. Para o caso de potássio, 

deve ser também considerada a CTCpH 7,0. Para a faixa de teor "Muito alto", as 

recomendações de P e de K variam de zero até o valor indicado de manutenção. 

Para a faixa de teor "Alto", a quantidade indicada é a adubação de manutenção. 

Para as faixas de teores "Muito baixo"," Baixo" e "Médio", há duas alternativas. Na 

primeira, aplica-se todo o fertilizante no primeiro cultivo (adubação corretiva total) 

mais a manutenção da cultura; e na segunda, aplica-se a quantidade referente à 

correção em dois cultivos sucessivos acrescida da manutenção de cada cultura. A 

escolha de uma ou de outra depende essencialmente dos recursos financeiros 

disponíveis (ROLAS, 2004). 
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Para o preparo do solo neste sistema, geralmente são feitas uma a duas 

arações e duas gradagens. Quando o semeio é realizado diretamente no campo, o 

solo deve estar obrigatoriamente bem destorroado e aplainado, de modo a obter-se 

uniformidade na distribuição das pequenas e irregulares sementes de cebola. No 

caso de transplante de mudas, o destorroamento não precisa ser tão intenso, de 

forma que, dependendo das características do solo, muitas vezes são suficientes 

apenas uma aração visando atingir a profundidade de pelo menos 20 cm seguida por 

uma gradagem. Para o plantio de bulbinhos ou soqueira seguem-se as mesmas 

recomendações de preparo do solo para o sistema de mudas (EMBRAPA, 2007). 

 
 
2.1.7 Época de Plantio 
 

 
As distintas regiões produtoras de cebola do país apresentam diversidade 

quanto às épocas de semeadura e colheita. Isto possibilita o atendimento da 

demanda nacional, com produção interna durante o ano todo. 

A época de plantio deve ser definida em função da compatibilização das 

exigências fisiológicas da cultivar a ser plantada com as condições ambientais locais 

e do mercado consumidor. O plantio na época certa, determinada, principalmente, 

em função das exigências climáticas de cada cultivar em relação ao fotoperíodo e à 

temperatura, proporciona aumento da produtividade e melhoria considerável na 

qualidade dos bulbos. Na região Sul (Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná), 

efetua-se a semeadura no período compreendido entre abril e junho, e a colheita de 

novembro a janeiro. 

Considera-se como época ideal para o plantio, os meses de março a junho. 

Com o plantio neste período, a cultura se desenvolve durante época de temperaturas 

mais amenas, especialmente as noturnas, e menos chuvosas, favorecendo o 

desenvolvimento das plantas e facilitando o controle de doenças. Entretanto, em 

algumas regiões da Bahia e de Pernambuco, o plantio pode ser realizado durante o 

ano todo (MENDONÇA  et al. Apud MADEIRA E RESENDE, 2015). 

Nas regiões com latitudes maiores, como nos estados do Sul do Brasil, os 

meses de junho/julho são os melhores para a semeadura da cebola, principalmente 

em termos de bulbificação. Plantando-se nesta época, o crescimento ocorre sob 
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condições adequadas de pluviosidade, de temperatura em elevação e fotoperíodo 

crescente. 

 

2.1.8 Semeadura direta 
 

 
A semeadura é realizada mecanicamente utilizando-se semeadoras 

convencionais ou a vácuo, com taxas de semeadura entre 3 e 6 kg por hectare. As 

semeadoras a vácuo fazem a semeadura com maior precisão e utilizando menor 

quantidade de sementes que as convencionais, em torno de 3 kg por hectare. A 

maioria dos produtores realizam a semeadura de março a abril, em canteiros com 

1,2 m de largura no topo e 15 a 20 cm de altura. A semeadura é feita em linhas 

simples ou duplas, conforme a máquina empregada, a 1,0–1,5 cm de profundidade. 

São dispostas de 20 a 30 sementes por metro em cada linha, observando-se 

tendência de aumento do número de plantas, havendo casos de utilização de até 60 

sementes por metro linear.  

Os bulbos de cebola apresentam grande capacidade de arranjo espacial em 

altas densidades na linha de plantio. Observa-se que bulbos aparentemente 

deformados no campo, por vezes até triangulares, em função do adensamento de 

plantas, tendem a se arredondar no processo de cura, reduzindo estas deformações 

(MENDONÇA, 2015).. 

Em alguns casos, a semeadura é realizada diretamente na superfície do 

solo, sem utilização de canteiros. Para isso, o solo deve ser bem preparado e 

apresentar boa drenagem. 

O método de semeadura direta permite atingir altas populações finais, por 

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

produtividades médias, superiores a 80 t.ha-1. 

 
 
2.1.9 Transplante de Mudas 
 

 
Segundo Resende (2015), para a produção de mudas, são formados 

canteiros com 15 a 20 cm de altura, com 1 m de largura no topo e comprimento 

variável, adubados com adubo orgânico e químico, corrigidos para pH 6,0 a 6,5 e 

adubados segundo análise de solo. A semeadura nos canteiros da sementeira pode 



 17 

ser realizada em sulcos ou a lanço. Os sulcos podem ser feitos longitudinais ou 

transversais aos canteiros, na profundidade de 1 a 1,5 cm, espaçados de 10 cm 

entre si. A quantidade de sementes por metro linear de sulco varia de 80 a 115 

unidades, gastando-se 2 a 3 g de sementes por metro quadrado de canteiro. Em 

média, cada metro quadrado de sementeira fornece mudas para o transplante de 10 

m2 no campo. O índice de aproveitamento de mudas varia de 55 a 75%. Para a 

formação de mudas para um hectare são necessários 2 a 3 kg de sementes. As 

mudas são transplantadas quando apresentam o pseudocaule com diâmetro entre 4-

8 mm ou 3-4 folhas. Nesta fase as mudas estarão com idade entre 40 e 70 dias, 

dependendo da cultivar e época do ano. 

 
 
2.1.10 Doenças 
 

 
A cebola é suscetível a várias doenças de etiologia fúngica, bacteriana, viral 

e nematológica. A maioria ocorre no campo e outras são mais importantes no 

período pós-colheita. As doenças fúngicas são as de maior importância no processo 

produtivo por serem as mais destrutivas. Os danos provocados pelas doenças 

podem ser leves, sem que atinjam a produtividade final, até perdas muito grandes, 

condenando lavouras e causando grandes prejuízos ao agricultor (REIS et al, 2004). 

• Mancha-púrpura (Alternaria porri): Ocorre em todas as regiões onde se cultiva 

alho e cebola, sendo mais severa em regiões com clima quente e úmido 

(KIMATI,2005).  

Os sintomas iniciais surgem nas folhas e nas hastes sob a forma de 

pequenas pontuações, de aparência aquosa e irregular, evoluindo para lesões 

necróticas com centro esbranquiçado que aumentam de tamanho, adquirindo uma 

coloração púrpura. Sob condições de alta umidade formam-se, na superfície das 

lesões, anéis concêntricos de coloração marrom a cinza-escuro. A utilização de 

variedades resistentes é a melhor forma para controle da doença. Rotação de 

culturas, eliminação de restos culturais contaminados e aração profunda auxiliam na 

redução da quantidade de inóculo da doença. 

• Queima-das-pontas (Botrytis squamosa Walker):É considerada a doença de 

maior frequência na cultura da cebola, principalmente onde se adota o transplante 
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como prática de cultivo com período de produção de mudas ocorrendo em época fria 

e úmida. 

Os sintomas iniciais são pequenas manchas isoladas sobre a lâmina foliar, 

não esporulantes. Estas manchas pequenas podem aumentar de tamanho, 

permanecendo isoladas, porém, quando em alta densidade podem secar a folha, 

sendo este o sintoma mais típico do patógeno. No período matutino pode-se 

observar intensa esporulação, sobre a parte necrosada da folha. 

Para o controle desta doença devem-se pulverizar fungicidas a base de 

bezimidazóis; plantio em locais e épocas não sujeitas a cerrações; plantio não 

adensado; eliminação ou incorporação de restos culturais e rotação de culturas 

(KIMATI,2005). 

• Mildio (Peronospora destructor): O míldio da cebola foi documentado pela 

primeira vez em 1841, na Inglaterra (Yarwood,1943). Atualmente, encontra-se 

amplamente disseminado, com maior importância em regiões de clima temperado, 

onde são freqüentes os períodos de temperaturas amenas, alta umidade relativa e 

baixa luminosidade (International...., 1990). Propágulos do patógeno pode ser 

transportado em tecido vegetativo a longas distâncias. A intensidade de ataque de 

míldio tem sido associada a desequilíbrios nutricionais na cultura, principalmente no 

que se refere ao equilíbrio no fornecimento de fósforo e potássio. 

Inicialmente observam-se lesões elípticas alongadas, de início pequenas, 

depois grandes ao longo da folha, apresentando-se como zonas concêntricas de 

tecido clorótico, podendo estar recobertas por uma massa de esporângios 

esbranquiçada ou bege e, às vezes, violeta. As hastes florais apresentam lesões 

semelhantes às das folhas, podendo resultar na sua quebra no ponto afetado. 

Plantas provenientes de bulbos infectados estão sujeitas à invasão sistêmica do 

fungo, algumas folhas podem apresentar manchas brancas semelhantes àquelas 

causadas por Botrytis spp., porém, menos necróticas e mais largas (Yarwood, 1943) 

O progresso de epidemias de míldio na cultura da cebola é altamente 

dependente das condições climáticas, as quais influem na disseminação e 

sobrevivência dos esporos de um ciclo até que novas infecções ocorram. Da mesma 

forma, condições nutricionais da planta e seu genótipo interferem no estabelecimento 

do patógeno (Sutton & Hildebrand, 1985). 

Como medidas preventivas a escolha de solos bem drenados, evitar áreas 

de baixadas onde se tem alta umidade do ar; utilizar bulbos e sementes sadios para 
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plantio; eliminar os restos culturais; ajustar densidade de plantio; contribuem no 

controle da doença, assim como pulverizações com fungicidas registrados. A 

ocorrência esporádica do míldio da cebola, devido a sua alta dependência às 

condições climáticas, dificulta  o controle químico quando realizado com intervalos 

fixos (Ramos et al., 1985). 

 

2.1.11 Pragas 
 

 
Abaixo estão descritas as principais pragas da cebola de acordo com o autor 

WORDELL FILHO et al. (2006): 

• Tripes ou piolho da cebola (Thrips tabaci Lind.): É a principal praga da cebola 

no estado de Santa Catarina (GALLO et al, 1988). Mede aproximadamente 1mm de 

comprimento, possui coloração esbranquiçada a verde-amarelada na fase de ninfa e 

amarelo-clara a marrom, quando adulto. 

Em infestações severas, as plantas de cebola apresentam coloração 

prateada e esbranquiçada, retorcimento das folhas, amarelecimento e secamento de 

folhas, do ápice para base. Bôas (2004) afirma que para esta praga, é indicado o 

manejo integrado, onde deve-se respeitar a época de plantio, evitando épocas onde 

a concentração deste inseto é muito alta; evitar plantios consecutivos da cultura; 

escolher cultivares mais tolerantes ao inseto; quando ultrapassar os níveis de dano 

tolerados, utilizar o controle químico. 

• Moscas da cebola (Diptera - Delia platura; Pseudosciara pedunculata): Moscas 

que em sua fase larval atacam o sistema radicular da cebola. Os principais sintomas 

são murcha, amarelecimento, apodrecimento da região basal e consequentemente, 

morte da planta. 

Estas pragas podem ser evitadas utilizando esterco bem curtido e pelo 

manejo e plantas de cobertura com certa antecedência, para que o processo de 

mineralização não desencadeie estresse nas plantas e favoreça a postura dos 

insetos. Quando detectado plantas atacadas severamente, o replantio deve ser 

adotado, pois não há recuperação destas plantas. 

• Lagarta rosca (Agrotis ipsilon): As larvas deste inseto são cilíndricas e robustas, 

atingem aproximadamente 45 mm e possuem coloração marrom-acidentada. Os 

danos são caracterizados pelo corte de plantas recém–transplantadas ou dos bulbos 
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no campo em períodos de seca prolongada. As plantas danificadas tombam no solo 

devido ao corte na região do colo. 

A retirada prévia de plantas hospedeiras de área de lavoura ajuda no 

controle desta praga. A utilização de inseticidas é o meio mais utilizado para o 

controle da Agrotis ipsilon. 

Os principais ingredientes ativos utilizados para combater esta praga são: 

Carbaryl, Deltamethrin e Mevinphos. 

• Larva minadora (Liriomyza sp.):Estas larvas possuem de 1 a 2 mm e coloração 

amarela a marrom. Seu ciclo completo se desenvolve de 17 a 21 dias. O dano a 

cultura é caracterizado por galerias irregulares, de coloração esbranquiçada nas 

folhas (WORDELL FILHO et al., 2006).As larva são controladas naturalmente por um 

grande número de predadores naturais. 

O uso excessivo de inseticidas pode alterar o equilíbrio destas populações e 

consequentemente levar ao aumento da população de Liriomyza sp. Em geral não 

há a necessidade de controle químico. 

• Outras pragas ocorrem esporadicamente na cultura, sendo consideradas 

secundárias: Ácaro da cebola (Eriophyes tulipae), Grilo (Grillus assimilis Fabr.) e 

nematóides. 

 

 
2.1.12 Plantas Daninhas 
 

 
KROGER et al. (2003) descreve a cebola como uma espécie que apresenta 

pouca área foliar, o que a torna pouco competitiva com plantas daninhas. Como 

consequência, o sombreamento do solo é baixo, permitindo a emergência, o 

crescimento e a predominância das plantas daninhas presentes nas áreas de 

cultivos. 

Os métodos de controle mais utilizados são: 

• Controle preventivo: Evita a entrada, a instalação e a dispersão das invasoras; 

• Controle cultural: Impede o bom estabelecimento das invasoras, tais como época 

de plantio adubação na linha, densidade de transplante e rotação de culturas; 

• Controle químico: Utilização de herbicidas; 

• Controle físico: Utilização de palhada sobre o solo para impedir a germinação e o 

estabelecimento de invasoras. 
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São algumas das plantas daninhas que ocorrem na cultura da cebola em 

nossa região: Portulaca oleracea (beldroega), Galinsoga parviflora (picão branco), 

Amaranthus viridis (caruru-de-mancha), Apium leptophyllum (falso-mentruz), 

Eleusine indica (capim pé-de-galinha) e Digitaria sanguinalis (capim colchão, milhã), 

Eragrostis pilosa (capim barbicha-de-alemão), Echinocloa crusgalli (capim arroz), 

Digitaria horizontalis (capim colchão), Eleusine indica e Brachiaria plantaginea 

(capim marmelada) e de algumas dicotiledôneas como Amaranthus lividus (caruru). 

 

 2.2 CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 
 
2.2.1 Local de Realização do Estágio 
 

 
O estágio curricular obrigatório foi realizado na propriedade rural do Sr. 

Manfred Krüger, produtor de cebola no município de Fraiburgo, no período de 12 de 

Maio de 2016 a 27 de Julho de 2016, com a supervisão do professor Eng.° Agr.° 

MSc. Marcos Westphal Gonçalves. 

 
 
2.2.2 Atividades Desenvolvidas 
 

 
Durante o período do estágio foram acompanhadas algumas atividades 

relacionadas ao cultivo de cebola, desde a escolha do local, coleta de amostra e 

interpretação da análise de solo, preparo de solo, calagem e adubação de base, 

semeadura e controle de plantas daninhas. 

 

2.2.3 Escolha do Local 

 

 
A escolha do local foi muito criteriosa levando em consideração alguns 

fatores para que haja um bom desenvolvimento da cultura como exposição a 

luminosidade, bem ventilado, ter uma boa drenagem para evitar o desenvolvimento 

de doenças, ter um bom teor de matéria orgânica, boa disponibilidade de nutrientes 

e livre de pedras e outros impedimentos físicos que dificultam o desenvolvimento de 

raízes e bulbos. 
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O local escolhido pelo Sr. Manfred atende a todos estes requisitos, inclusive 

tendo uma boa fonte de água disponível para irrigação da cultura. O local também é 

de fácil acesso, próximo a estrada municipal com boa conservação facilitando o 

trânsito das máquinas até a lavoura e posteriormente facilidade de escoamento da 

produção. 

 
 

2.2.4 Coleta de Amostra e Interpretação da Análise de Solo 

 
 

Para coleta e envio da amostra de solo para ao laboratório Terranalises, 

foram coletadas várias sub-amostras em zig zag, e depois misturadas formando-se 

uma única amostra para análise. 

Após ficar pronto o resultado da amostragem de solo, foi feito a interpretação 

da análise para recomendação da calagem e da adubação de base para plantio da 

cebola. 

O solo apresentou um valor de pH pelo índice SMP de 6,2. Um teor de argila 

de 74% indicando ser um solo classe 1. Matéria orgânica 3,5% que indica um teor 

médio para este solo. A CTC, capacidade de troca catiônica, é de 15,3 cmolc/dm³ 

indicando um nível alto de CTC. 

Através dos índices apresentados anteriormente, para análise de 

macronutrientes temos a seguinte situação: Fósforo com um valor de 8,3 mg/dm³ 

indicando um alto teor de P. O Potássio apresentou um índice de 141,6 mg/dm³ 

considerado Alto para. Os teores de Cálcio e Magnésio apresentaram uma relação 

de 4:1 sendo o Ca 12 cmolc/dm³, indicando uma participação de 78% na CTC, e o 

Mg 3,01 cmolc/dm³ indicando 19,58% na CTC.  

 

 
2.2.5 Preparo de Solo 
 

 
Na área havia sido cultivada soja na safra anterior, portanto o preparo do 

solo consistiu em fazer uma subsolagem a uma profundidade de 30cm, utilizando-se 

um subsolador com cinco hastes de ferro para torná-lo mais permeável facilitando a 

chegada do adubo de base na camada de 0 a 20cm onde se encontram e 

desenvolve-se a maior parte das raízes da cebola. 
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Posterior a subsolagem, fez-se a adubação de base a lanço com espalhador 

de duplo disco que facilita a distribuição do adubo a uma largura que pode variar 

numa faixa de 12 a 32 metros de largura conforme sua regulagem. Em seguida, foi 

feito uma gradagem em um sentido do terreno e depois outra no sentido contrário 

objetivando uma boa incorporação do adubo na camada de 0 a 20cm, onde se 

desenvolve o sistema radicular das plantas. 

  
2.2.6 Calagem e Adubação de Base 
 

 
Não houve necessidade de fazer a calagem, que consiste em empregar o 

uso de calcário calcítico ou dolomítico, visando neutralizar o Al que é um elemento 

tóxico para as plantas e elevar o pH para 6,0. Nesse caso, conforme dados da 

análise de solo, não houve presença de Al e o pH encontrava-se além do ideal com 

valor de 6,2 pelo índice SMP, nesse caso, portanto, não se fez a recomendação da 

calagem. 

Para se fazer a adubação de base para o plantio da cebola é importante 

conhecer as características do solo como teor de argila, matéria orgânica, CTC e a 

disponibilidade de macro e micronutrientes obtidos pela interpretação da análise de 

solo. Baseado nisso, fizemos a interpretação da análise e recomendamos 1500 kg 

por hectare do adubo fórmula NPK 04-14-08 com micronutrientes incorporados.  

 
 
2.2.7 Plantio 
 

 
O plantio foi feito através de semeadura direta, sendo utilizada uma 

semeadora pneumáticas desenvolvida para o plantio de hortaliças.  

Utilizamos 2,8 kg de sementes por hectare visando atingir uma população 

final de 600 mil plantas por hectare. Esse parâmetro é utilizado levando em 

consideração o potencial germinativo da semente, damping off  causado por fungos 

de solo e insetos, entre outros fatores como profundidade da semeadura e erosão 

causado pela chuva. 

Com essa população as variedades crioulas podem atingir uma 

produtividade de 30 a 50 mil quilos por hectare, as cultivares híbrido pode atingir de 

50 a 80 mil kg por hectare nas nossas condições regionais, onde está envolvida uma 
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série de fatores como clima, solo e disponibilidade de recursos financeiros para se 

atingir o máximo potencial produtivo da cultivar. 

 

2.2.8 Controle de plantas daninhas 
 

 
Na semeadura direta o controle das plantas daninhas não é uma tarefa muito 

fácil, uma vez que a cultura leva vários dias até que todas as sementes passem pelo 

processo de germinação e mesmo após terem germinado, o desenvolvimento da 

cebola é bastante lento nas primeiras quatro semanas, também o fato da folha da  

cebola ter um formato cilindro e ereta, a cobertura do solo é numa área muito 

pequena e favorece o desenvolvimento das plantas daninhas. Isso dificulta o 

controle das plantas invasoras pelo fato das mesmas se desenvolverem 

rapidamente. 

Antes da semeadura, fizemos uma aplicação em área total de herbicida pós-

emergente para haver uma limpeza daquelas sementes de plantas daninhas que já 

haviam germinado antes do plantio.  

Após a germinação da cebola, e na fase de pós emergência das plantas 

daninhas, faz-se o controle das mesmas com alguns principios ativos indicados para 

a cultura. O principal e mais utilizado é o Octanoato Ioxinila 33,5%, para controle de 

folhas largas, entre outros temos o Cletodin 24% para o controle de folhas estreitas, 

Oxadiazon 25% visando o controle de folhas largas e algumas plantas de folhas 

estreitas. Esses princípios ativos possuem registro para a cultura da cebola.   

Faz-se a aplicação de Pendimetalina 40% após a germinação da cebola e 

em pré emergência das plantas daninhas, com repetição entre trinta a quarenta dias 

após a primeira aplicação, com isso a cultura se mantém isenta de plantas daninhas 

por algumas semanas facilitando o seu desenvolvimento por não haver competição 

por água e nutrientes. Essa aplicação deve ser feita muito criteriosamente, 

utilizando-se baixa pressão do equipamento entre 30 a 50 lbs/pol², bico leque 110/2 

para formar gota pesada e grossa visando atingir o solo, se possível fazer antes da 

chuva ou ligar a irrigação após a aplicação. Pude observar essa aplicação em uma 

lavoura de outro produtor da região onde a cebola já havia germinado em canteiro 

que posteriormente será transplantada e possibilitou-se assim fazer esta aplicação. 
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3 CONCLUSÃO 
 

 
A produção de cebola no meio-oeste catarinense tem ganhado destaque no 

cenário catarinense ganhando cada vez mais espaço e fazendo com que o Estado 

de Santa Catarina se torne um dos grandes produtores dessa hortaliça no Brasil. A 

evolução constante das semeadoras para plantio direto tem sido de grande 

importância para o produtor na redução do custo de produção que é considerado alto 

pela utilização da mão de obra para transplante de mudas. 

A cultura da cebola é especialmente praticada por pequenos produtores 

sendo uma ótima fonte de renda familiar. 

Durante o período de estágio pude acompanhar algumas atividades deste 

processo produtivo e entender as particularidades de cada etapa, que se tornam 

muito importantes para o sucesso da cultura, podendo buscar atingir o máximo 

potencial produtivo da cebola. 

Com certeza esse conhecimento prático foi muito importante e vem a 

contribuir muito para o meu desenvolvimento profissional, pois a prática aliada a 

teoria facilita a nossa compreensão do processo de produção desta cultura. 
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