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A cebola é uma das hortaliças mais importantes para a agricultura do Brasil. A região Nordeste 

se destaca na por ser uma das principais regiões produtoras de cebola no País, com destaque para 

os estados da Bahia e Pernambuco, onde a cebolicultura se desenvolve principalmente em áreas 

próximas ao Rio São Francisco. No Estado do Tocantins a cebola pode ser cultivada durante o 

período outono-inverno adotando-se cultivares adequadas para as condições local, como por 

exemplo, implantando cultivares de dia curto embora as temperaturas médias anuais no Estado 

seja de 26 a 27ºC, caracterizando-se temperaturas médias superiores a temperatura ideal exigida 

para cultivo da cebola. Os principais desafios para a pesquisa em melhoramento genético de 

cebola no Brasil, levando-se em consideração a importância socioeconômica e os avanços 

alcançados no País são: programas de melhoramento para as principais regiões do País; 

desenvolvimento de híbridos tendo como base populações de cebola tipo baia; desenvolvimento 

de populações e cultivares para cultivo orgânico ou sob aplicação mínima de agrotóxicos e 

desenvolvimento de populações e cultivares para condições de estresses abióticos. O objetivo do 

trabalho foi avaliar atributos de qualidade de genótipos de cebola cultivados na região sul do 

estado do Tocantins. O experimento foi conduzido em dois anos na Estação Experimental da 

Universidade Federal do Tocantins - Campus de Gurupi/Setor de Olericultura, localizado na 

região sul do Estado do Tocantins. Utilizou-se o delineamento experimental blocos casualizados 

com três repetições. Os bulbos avaliados foram oriundos de ensaio de avaliação de genótipos de 

cebola nos anos de 2012 e 2013, sendo eles: BRS 367 (RIVA), Alfa Tropical, IPA 11, BRS Alfa 

São Francisco, CEH100036, CEH100040, CEH100039, CEH100037, CEH100038 e 

CEH100035. As parcelas foram formadas de 12 bulbos por tratamento em cada ano, e avaliados 

em laboratório. Cada amostra foi constituída de nove bulbos por genótipo e três repetições. As 

características avaliadas foram: teor de ácido pirúvico (% de acidez total titulável), sólidos 

solúveis totais (ºBrix), e pungência. As características foram significativamente afetadas, com 

destaque para sólidos solúveis totais (ºBrix), no qual os genótipos IPA11, CEH100038, BRS 

ALFA SÃO FRANCISCO, CEH100037 apresentam os maiores valores, correspondendo a 9,38; 

8,88; 8,75 e 8,70 ºBrix. Os genótipos que apresentam maior acidez total titulável (% de ácido 

pirúvico) são CEH100036 e ALFA TROPICAL. De acordo com os valores de pungência no 

primeiro ano, apenas os genótipos CEH100037, CEH100040 e BRS Alfa São Francisco são 

classificados como de pungência média nas condições de cultivo do Estado de Tocantins, 

enquanto que no segundo ano, essa mesma classificação foi para todos os genótipos. 
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