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A cebola (Allium cepa L.) destaca-se entre as várias espécies olerícolas pelo volume de consumo 

e valor econômico. É considerada uma das três importantes olerícolas, ao lado da batata e do 

tomate. Para produzir cebola deve-se levar em consideração a forte interação genótipos vs 

ambientes que a cultura apresenta, principalmente relacionados ao fotoperíodo e a temperatura, 

que são capazes de limitar o cultivo de um mesmo genótipo em regiões e/ou épocas de cultivo 

muito diferenciadas. Assim, realizou-se o trabalho nos anos de 2012 e 2013 com o objetivo de 

avaliar a estabilidade de genótipos de cebola na região Sul do estado de Tocantins, que possui 

médias de temperatura anuais superiores as demais regiões produtoras brasileiras. Com essa 

amplitude de temperatura faz-se necessário avaliar diversos genótipos de cebola e em vários anos 

e épocas, para que se tenha cultivares recomendadas e estudos mais completos para essas 

condições. O experimento foi conduzido na área experimental do Setor de Olericultura da 

Universidade Federal do Tocantins (UFT), no município de Gurupi. Foram avaliados 10 

genótipos, sendo: BRS 367 (RIVA), Vale Ouro IPA 11, CEH100036, Alfa Tropical, BRS Alfa 

São Francisco, CEH100040, CEH100039, CEH100037, CEH100038 e CEH100035. As mudas 

foram obtidas em bandejas de 200 células e transplantadas 35 dias após a germinação para 

canteiros no espaçamento de 0,25 m x 0,10 m. O delineamento experimental utilizado foi blocos 

ao acaso, com três repetições. Foram avaliadas produtividade (t ha
-1

), peso médio dos bulbos (g 

bulbo
-1

), diâmetro do bulbo (mm) e forma do bulbo. Para a classificação dos bulbos utilizou-se a 

escala da CEAGESP, em que: classe 0 ou refugo: menor que 15 mm; classe 1: 15 a 35 mm; 

classe 2: 35 a 50 mm; classe 3: 50 a 70 mm; classe 3 cheio: 60 a 70 mm; classe 4: 70 a 90 mm e 

classe 5: maior que 90 mm. Os dados foram submetidos a análises de variâncias individual para 

cada ano, seguido de análise conjunta, após teste de homogeneidade de variância. Foi utilizado 

modelo misto, considerando o efeito de anos aleatório e genótipos fixo. As médias entre 

genótipos da análise individual e conjunta foram comparadas pelo teste de Tukey (p≤0,05). Os 

genótipos CEH 100036 (53,03 t ha
-1

) e CEH100040 (50,90 t ha
-1

) são os mais estáveis para 

produtividade nos dois anos de avaliação. Apresentam ainda maiores peso médio de bulbos e 

diâmetros superiores. Os genótipos BRS 367 (RIVA), CEH100039, IPA 11, ALFA TROPICAL, 

CEH100037, BRS ALFA SÃO FRANCISCO, CEH100038 e CEH100035 produzem maior 

quantidade de bulbos na classe 3 cheio, quando comparado com os demais. 
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