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ESTUDO GENÉTICO E SELEÇÃO DE PROGÊNIES DE MEIOS-IRMÃOS DE 

COUVE DE FOLHAS 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se com este trabalho selecionar, estudar a associação entre caracteres, avaliar a 

diversidade genética, além de realizar estudo de repetibilidade e estabilização fenotípica em 

progênies de meios-irmãos de couve de folhas. O experimento foi conduzido nos anos de 

2015/2016, sendo avaliada uma população formada por 33 progênies de meios-irmãos e três 

cultivares comerciais, utilizadas como testemunhas. O delineamento utilizado foi o de blocos 

aos acaso com quatro repetições e seis plantas por parcela. Além da produtividade de folhas, 

avaliou-se em cada planta caracteres morfoagronômicos de ordem quantitativa e qualitativa. 

A seleção das progênies foi realizada via modelos mistos (REML/BLUP), além do estudo de 

correlações genética entre caracteres. O estudo de divergência genética foi realizado 

utilizando-se variáveis canônicas e agrupamentos pelo método UPGMA. Já o estudo de 

repetibilidade e estabilização fenotípica foi realizado estimando-se os parâmetros genéticos 

σ²a, σ²g, σ²e, coeficiente de variação ambiental e repetibilidade, pelas metodologias 

frequentista e bayesiana. Para avaliar a confiabilidade destas estimativas, obtiveram-se 

intervalos por métodos frequentista, bayesiano e bootstrap (percentil, BCPB e BCa). 

Verificou-se que maiores ganhos genéticos são obtidos a partir da seleção baseada no número 

de folhas e que o maior grau de associação entre características foi estabelecido entre o 

número de folhas com a produtividade de folhas e o diâmetro do caule. Verificou-se a que há 

divergência genética entre os genótipos em estudo, sendo as progênies P1, P2, P6, P8, P11, 

P12, P13, P15, P17, P19, P20, P22, P21, P23, P24, P25, P26, P29 e P30 as mais indicadas 

para posteriores recombinações. Observou-se que a seleção confiável de progênies de meios-

irmãos de couve de folhas pode ser realizada com quatro colheitas e que as metodologias 

frequentista e bayesianas são mais indicadas para obtenção da confiabilidade das estimativas 

dos parâmetros genéticos avaliados. 

 

Palavras-chave: biometria, brássicas, genética quantitativa, modelos mistos.  

 

  



 

 

GENETIC STUDY AND PROGENIES SELECTION OF LEAF KALE HALF 

SIBLINGS  

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work was to select and study the association between characters, to 

evaluate the genetic diversity, besides performing a study of repeatability and phenotypic 

stabilization in progenies of leaf kale half-siblings. The experiment was conducted in the 

years 2015/2016, with a population of 33 progenies of half siblings and three commercial 

cultivars used as controls. The design used was randomized blocks with four replications and 

six plants per plot. In addition to leaf productivity, morphagronic characters of quantitative 

and qualitative order were evaluated in each plant. Selection of progenies was performed 

using mixed models (REML / BLUP), as well as genetic correlations between characters. The 

study of genetic divergence was performed using canonical variables and groupings by the 

UPGMA method. The phenotypic repeatability and stabilization study was performed by 

estimating the genetic parameters σ2a, σ²g, σ²e, coefficient of environmental variation and 

repeatability, by frequentist and Bayesian methodologies. To evaluate the reliability of these 

estimates, intervals were obtained by frequentist, bayesian and bootstrap methods (percentile, 

BCPB and BCa). It was verified that greater genetic gains are obtained from the selection 

based on the number of leaves and that the highest degree of association between 

characteristics was established between the number of leaves with the leaf yield and the 

diameter of the stem. It was verified that there is genetic divergence between the genotypes 

under study, being the progenies P1, P2, P6, P8, P11, P12, P13, P15, P17, P19, P20, P22, P21, 

P23, P24, P25, P26, P29 e P30 the most indicated for later recombination. It was observed 

that the reliable selection of progenies of  leaf kale half siblings can be performed with four 

harvests and that the frequentist and bayesian methodologies are more indicated to obtain the 

estimates reliability of the genetic parameters evaluated. 

 

Keywords: biometrics, brassicas, quantitative genetics, mixed models. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A produção de hortaliças é uma importante atividade agrícola brasileira para pequenos 

e médios produtores. Esta é praticada principalmente em propriedade inferiores à 10 ha de 

forma bastante intensiva (SILVA et al., 2015). Apesar de se concentrar em menores áreas, há 

uma demanda frequente de investimentos em tecnologias, mão-de-obra qualificada e 

conhecimentos técnicos. 

Segundo a Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas (ABCSEM), esta 

cadeia produtiva gera mais de 2 milhões de empregos e movimenta um PIB superior à 6 

bilhões de dólares (ABCSEM, 2017). Isto reforça sua importância socioeconômica e 

eficiência. O setor olerícola brasileiro é muito competitivo, visto a frequente redução da área 

cultivada e aumento da produtividade (SILVA et al., 2015). Isso se deve à adoção de manejos 

adequados do solo, da fertilidade, maquinário, irrigação e ao melhoramento genético das 

culturas. 

Dentre os tipos de hortaliças cultivadas, a progênie Brassicaceae compõe um grande 

grupo comercial, amplamente cultivado em diversas partes do mundo. Nesta progênie, 

anteriormente conhecida como Cruciferae (MIGUEL-WRUCK et al., 2010), a espécie 

Brassica oleracea L. é a de maior importância para a olericultura. Ela é composta por 

diferentes variações botânicas, destacando-se a couve de folhas (B. oleracea var. acephala 

L.), o repolho (B. oleracea var. capitata L.), o brócolis (B. oleracea var. italica L.) e a couve-

flor (B. oleracea var. botrytis L.) (MELO et al., 2016). Essa subdivisão da espécie está 

relacionada ao fato destas variações botânicas possuírem um ancestral selvagem (Brassica 

oleracea) em comum (MAGGIONI et al., 2018). 

A couve de folhas é a variação botânica que mais se assemelha à este ancestral 

selvagem (COSTA et al., 2011). Além disso, a cultura presenta grande quantidade de cultivos, 

principalmente realizados por pequenos agricultores familiares. Seu consumo tem crescido 

nos últimos anos (CECÍLIO FILHO et al., 2017), sobretudo devido às descobertas recentes de 

propriedades nutricionais de interesse (NOVO et al., 2010; RIGUEIRA et al., 2016). Isso tem 

atraído principalmente consumidores com hábitos alimentares mais saudáveis (PANTOJA 

NETO & REDIG, 2017). Ao comparar a couve de folhas com outras hortaliças folhosas, a 

mesma apresenta maior conteúdo de proteínas, carboidratos, fibras, cálcio ferro, vitaminas (A, 

K e C) e niacina (LORENZ & MAYNARD, 1988; ALMEIDA VAZ et al., 2017). 
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 Apesar de haverem diversas cultivares de couve de folhas, classificadas 

principalmente quanto a sua cor e textura (TRANI et al., 2014), a crescente demanda pelo 

produto gera a necessidade de novas cultivares, mais adaptadas, com melhor desempenho 

agronômico e melhor qualidade. Mesmo com essa significativa quantidade de cultivares de 

couve de folhas existentes no Brasil, não há genótipos recomendados ou selecionados 

exclusivamente para as diferentes regiões do país. Isso leva a necessidade de estudos mais 

aprofundados neste sentido. 

Na seleção de genótipos para determinada região, ferramentas estatísticas importantes 

devem ser utilizadas. A estimação de parâmetros genéticos permite ao melhorista determinar 

métodos adequados de seleção, definir caracteres de maior para diferentes fases do programa 

de melhoramento, além da predição de ganhos com seleção por meio das estimativas de 

herdabilidade. Já o estudo de correlações permite verificar o grau de associação entre 

características e seus impactos sobre a seleção indireta dos genótipos. 

Os estudos de divergência genética por sua vez são importantes para auxiliar na 

seleção de genótipos mais divergentes, de forma a promover maior variabilidade genética nas 

populações segregantes e promover maiores ganhos. No caso de plantas semi-perenes como a 

couve, seu melhoramento envolve diversas colheitas, sendo importante também os estudos de 

repetibilidade e estabilização fenotípica para determinar o número mínimo de colheitas e em 

qual período as mesmas devem ser realizadas, de forma a tornar o processo menos oneroso. 

Diante disso, a seleção de materiais mais adaptados e produtivos é uma das estratégias 

que pode consolidar programas de melhoramento com a cultura na região. Nesse sentido, 

objetivou-se com este trabalho: estimar parâmetros genéticos, ganhos diretos e indiretos de 

seleção, e estudar as correlações genéticas entre caracteres; estudar a divergência entre 

progênies e determinar os melhores genitores da população de recombinação com o auxílio de 

técnicas multivariadas, bem como estudar a repetibilidade e estabilização fenotípica em 

progênies de meios-irmãos de couve de folhas. 
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ARTIGO CIENTÍFICO I: Parâmetros genéticos, ganhos de seleção e correlações 

genotípicas em progênies de meios-irmãos de couve de folhas 
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PARÂMETROS GENÉTICOS, GANHOS DE SELEÇÃO E CORRELAÇÕES 

GENOTÍPICAS EM PROGÊNIES DE MEIOS-IRMÃOS DE COUVE DE FOLHAS 

 

RESUMO: Objetivou-se estimar parâmetros genéticos, ganhos diretos e indiretos de seleção 

e estudar as correlações genotípicas em progênies de meios-irmãos de couve de folhas. Foram 

avaliadas 33 progênies de meios-irmãos de couve de folhas nos anos de 2015/2016 em 

Diamantina-MG, no delineamento de blocos casualizados com quatro repetições e seis plantas 

por parcela. As características avaliadas foram: número de brotações, número de folhas, 

massa fresca por folha (g), produtividade de folhas (toneladas ha-1), altura de plantas (cm), 

diâmetro do caule (mm), comprimento da folha (cm), comprimento do limbo (cm), 

comprimento do pecíolo (cm), diâmetro da base do pecíolo (mm), diâmetro do meio do 

pecíolo (mm) e largura da folha (cm). As análises foram realizadas via modelos mistos 

(REML/BLUP), no software R, estimando-se os parâmetros genéticos e os ganhos genéticos 

de seleção preditos diretos e indiretos. A partir dos valores genéticos aditivos foi obtida a 

matriz de correlação genética. Observou-se variabilidade genética na população. Os maiores 

ganhos preditos são obtidos com a seleção direta no número de folhas. A melhor estratégia de 

seleção indireta foi a baseada na produtividade de folhas, pois evitou ganhos de seleção 

indiretos desfavoráveis para as demais características, exceto para a altura de plantas. 

Verificou-se também que a seleção simultânea, baseada na média dos ranks pode ser eficiente, 

com estimativas de ganho favoráveis para todas as características. Já o estudo de correlação 

indicou que as associações de maior intensidade foram estabelecidas entre o número de folhas 

com a produtividade de folhas e o diâmetro do caule. 

 

Palavras chaves: Brassica oleracea var. acephala, melhoramento, genética, biometria. 

 

GENETIC PARAMETERS, SELECTION GAINS AND GENOTYPIC 

CORRELATIONS IN KALE HALF-SIB PROGENIES 

 

ABSTRACT: The objective of this work was to estimate genetic parameters, direct and 

indirect selection gains and to study genotypic correlations in progenies of half-siblings of 

leaf kale. We evaluated 33 progenies of half-siblings of cabbage in the years 2015/2016 in 

Diamantina-MG, in a randomized complete block design with four replicates and six plants 

per plot. The characteristics evaluated were number of shoots, number of leaves, fresh mass 
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per leaf (g), leaf yield (tons ha-1), plant height (cm), stem diameter (mm), leaf length ), length 

of limbus (cm), length of petiole (cm), diameter of petiole base (mm), diameter of petiole 

medium (mm) and width of leaf (cm). The analyzes were performed using mixed models 

(REML / BLUP) in software R, estimating the genetic parameters and the direct and indirect 

predicted genetic selection gains. A genetic correlation matrix was obtained from the additive 

genetic values. Genetic variability was observed in the population. The highest predicted 

gains are obtained by direct selection in the number of leaves. The best indirect selection 

strategy was based on leaf productivity, as it avoided unfavorable indirect selection gains for 

the other characteristics, except for plant height. It was also found that the simultaneous 

selection, based on ranks average, can be efficient, with favorable gain estimates for all 

characteristics. The correlation study indicated that the associations of higher intensity were 

established between the number of leaves with the leaf yield and the diameter of the stem. 

 

Keywords: Brassica oleracea var. acephala, breeding, genetics, biometrics. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O consumo de couve de folhas (Brassica oleracea var. acephala) aumentou 

significativamente nos últimos anos devido ao seu alto teor nutricional, resultante da sua 

grande quantidade de fibras, vitaminas e propriedades nutracêuticas (NOVO et al., 2010; 

AZEVEDO et al., 2014; COSTA et al., 2017). Apesar de haver poucas estimativas sobre a 

produção de couve de folhas, a Organização das Nações Unidas para Agricultura (FAO) 

estima que a produção mundial de representantes da espécie Brassica oleracea L. no ano de 

2016 foi de mais de 71 milhões de toneladas em aproximadamente 2,5 milhões de hectares 

(FAOSTAT, 2018). No Brasil, a cultura da couve de folhas também apresenta grande 

importância, em especial para pequenos agricultores, sendo cultivada em praticamente todas 

as regiões do país. 

Apesar do amplo cultivo no país, o melhoramento de couve de folhas ainda é 

incipiente, pois a propagação vegetativa é fácil, o que reduz a dependência de sementes pelos 

agricultores (AZEVEDO et al., 2017). A couve de folhas é uma planta alógama, devido à 

autoincompatibilidade do tipo esporofítica, que evita autofecundação, favorecendo a 

fecundação cruzada (SCHIFINO-WITTMANN & AGNOL, 2002). A alogamia resulta em 
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grande diversidade genética (ZHU et al., 2016), favorecendo ao melhoramento genético, pois 

o mesmo é dependente da existência de variabilidade genética (NEGREIROS et al., 2013). 

Na seleção de genótipos, as estimativas de parâmetros genéticos e predição de valores 

genéticos são de grande importância (CASSIANO et al., 2004). Estas informações permitem 

estimar o ganho genético esperado por diferentes metodologias de seleção (MORAES et al., 

2008; COSTA et al., 2015). Além disso, diversas características devem ser selecionadas 

simultaneamente. Logo, o grau de associação entre as mesmas também deve ser verificado, o 

que pode ser feito por meio de estudos de correlação. 

Atualmente no Registro Nacional de Cultivares (RNC) encontram-se registros de 43 

cultivares comerciais de polinização aberta (BRASIL, 2017). Apesar da quantidade 

expressiva de registro de cultivares, nem todas estão disponíveis comercialmente, ademais as 

mesmas foram desenvolvidas em condições ambientais específicas, o que justifica o 

desenvolvimento de cultivares mais adaptadas a diferentes regiões. Em couve de folhas a 

seleção recorrente, por meio da avaliação de progênies de meios-irmãos, é uma estratégia 

viável para condução da população segregante, em especial devido à maior facilidade de 

manejo e avaliação. 

Assim, objetivou-se estimar parâmetros genéticos, ganhos diretos e indiretos de 

seleção e estudar as correlações genotípicas em progênies de meios-irmãos de couve de folhas 

a fim de obter informações para o melhoramento genético da cultura.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em Diamantina-MG no Setor de Olericultura do 

Departamento de Agronomia no Campus JK da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM. O Campus JK situa-se a 1400 m de altitude, com 

coordenadas 18º 9’ S de latitude e 43º 21’ WGR. No período do experimento a temperatura 

média apresentada foi de 21,34 ºC e a umidade relativa média de 66,98%. O solo 

predominante é do tipo Neossolo Quartzarênico Órtico Típico (EMBRAPA, 2013). 

As sementes utilizadas neste experimento constituíram-se de progênies de meios-

irmãos, provenientes de pesquisas conduzidas na Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-

MG (AZEVEDO, 2015), as quais tiveram como genitoras plantas do banco de germoplasma 

de couve de folhas da UFVJM. A semeadura foi realizada em bandejas de 72 células, 

preenchidas com substrato comercial Plantimax® e mantidas em casa de vegetação por 50 
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dias, sendo posteriormente levadas a campo para o plantio. O preparo do solo constou de uma 

aração e duas gradagens. O espaçamento entre as fileiras foi de 1,0 m de largura e as seis 

plantas, que constituíram a parcela do experimento, espaçadas 0,50 m entre si. O plantio das 

mudas foi realizado no dia 11 de setembro de 2015. As adubações de plantio e cobertura 

foram realizadas conforme recomendação para a cultura (TRANI et al., 2015). O manejo da 

irrigação, pragas e doenças foram realizados conforme as necessidades da cultura. 

O delineamento utilizado foi em blocos ao acaso com 33 progênies de meios-irmãos, 

quatro repetições e seis plantas por parcela, em que as avaliações foram realizadas em nível 

de planta. A partir dos 30 dias após o trasplantio (DAT), foram realizadas oito colheitas em 

intervalos médios de aproximadamente 18 dias, avaliando-se o número de brotações, o 

número de folhas, a massa fresca por folha (g) e a produtividade de folhas (toneladas ha-1). A 

produtividade de folhas foi calculada com base na produção total de folhas de cada planta 

(média das seis plantas de cada parcela) multiplicada pela população de 20 mil plantas ha-1, 

usada no experimento. As avaliações do número de brotações e número de folhas foram 

realizadas considerando-se os totais das oito avaliações, enquanto que a massa fresca de folha 

foi estimada a partir da relação entre a massa total de folhas e o número total de folhas. Nas 

avaliações foram consideradas apenas folhas comercializáveis, as quais não apresentavam 

sinais de senescência, danos ocasionados por pragas e doenças, e que apresentaram 

comprimento maior que 15 cm (AZEVEDO et al., 2012) 

Aos 160 DAT realizou-se a biometria das folhas, avaliando-se cinco folhas 

comercializáveis representativas de cada planta, sendo obtidos os valores médios de 

comprimento da folha (cm), comprimento do limbo (cm), comprimento do pecíolo (cm), 

diâmetro da base do pecíolo (mm), diâmetro do meio do pecíolo (mm) e largura da folha 

(cm). Aos 170 DAT avaliaram-se a altura de plantas (cm) e diâmetro do caule (mm). Essas 

datas de avaliações ocorreram nestes períodos (160 e 170 DAT) devido as plantas já serem 

consideradas adultas e em plena produção.  

Devido ao desbalanceamento ocasionado pela perda de plantas e/ou parcelas, recorreu-

se à metodologia da máxima verossimilhança restrita / melhor predição linear não viesada 

(REML/BLUP). As análises foram estabelecidas em nível de planta. As análises estatísticas 

foram feitas com o auxílio do pacote pedigreemm no software R (R Core Team, 2016). 

Considerou-se o seguinte modelo estatístico: y = Xr + Za + Wp + e , em que y  é o vetor de 

dados, r   é o vetor dos efeitos de repetição (assumidos como fixos) somados à média geral, a  
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é o vetor dos efeitos genéticos aditivos individuais (aleatórios), p  é o vetor dos efeitos de 

parcelas (aleatórios), e  é o vetor de erros ou resíduos (aleatórios). As letras maiúsculas 

representam as matrizes de incidência para os referidos efeitos. O modelo segue as seguintes 

pressuposições de distribuições e estruturas de médias e variâncias: 

 

| , ~ ( , )y b V N Xb V  

2 2| , ~ (0, )a aa A N A   

2 2| ~ (0, )c cc N I   

2 2| ~ (0, )e ee N I   

( , ') 0Cov a c  ; ( , ') 0Cov a e  ; ( , ') 0Cov c e   
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= herdabilidade individual no sentido restrito de bloco; 
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= herdabilidade média de progênies no sentido restrito no 

bloco; 

222 2 2/ ( )a cc ec      = correlação devida ao ambiente comum da parcela; 

σ2
a= variância genética aditiva; 

σ2
c= variância entre parcelas; 

σ2
e= variância residual (ambiental dentro de parcelas + não aditiva); 

A = matriz de correlação genética aditiva entre os indivíduos em avaliação. 

 

Para identificar a significância dos componentes de variância devido aos efeitos 

genotípicos e de parcela, realizou-se a análise de deviance (ANADEV). A partir dos valores 

genéticos aditivos obtidos foi estimada a matriz de correlação genética (Resende, 2007). Além 

disso, a partir dos componentes de variâncias foram estimados parâmetros genéticos e os 

ganhos esperados com a seleção direta e indireta. A fim obter mais informações sobre a 

melhor estratégia de seleção, estimou-se também o ganho de seleção simultâneo considerado 

o método da média dos ranks (MULAMBA & MOCK, 1978). 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise de deviance (Tabela 1) indicou significância da variância genética aditiva 

(p≤0,05) para as características número de brotações, número de folhas, produtividade de 

folhas, altura de plantas, diâmetro do caule e largura de folha, as quais serão prioritariamente 

estudadas neste trabalho devido a significância do efeito genotípico para estas características. 

Este efeito significativo da variância genética é necessário em programas de melhoramento, 

pois possibilita obter ganhos significativos com a seleção dos genótipos (STURION & 

RESENDE, 2010). 

De acordo com a classificação descrita por Resende (2002) a herdabilidade (h2) pode 

ser considerada como de baixa magnitude quando h²a < 0,15, média magnitude entre 0,15 < 

h²a < 0,50 e alta magnitude com h²a > 0,50. O número de folhas apresentou a maior 
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herdabilidade individual no sentido restrito (h2a). Valores medianos foram observados para o 

número de brotações, massa fresca por folha, produtividade de folhas, altura de plantas e 

diâmetro do caule (Tabela 1). Com exceção do número de folhas, a h2 em nível de médias de 

progênies (h2p) foi maior que a h2a para todas as características, sendo os valores 

considerados altos. 

A principal função da h2 está associada à capacidade de utilizá-la como um valor 

métrico do grau de correspondência entre o valor fenotípico e genotípico (VENCOVSKY & 

BARRIGA, 1992; COSTA et al., 2008). A alta magnitude da h2 é desejada, pois possibilita 

maiores ganhos esperados com a seleção (SATO et al., 2007; BERNARDO, 2010; COSTA et 

al., 2010). Em acessos de couve de folhas em Diamantina-MG, o número total de folhas 

apresentou herdabilidade moderada em nível de planta (indivíduo), com valor de 47,93% 

(AZEVEDO et al., 2012). Possivelmente essa diferença nos valores da herdabilidade é 

justificada pelo fato do experimento de menor herdabilidade ter sido conduzido em vasos e 

com clones de couve. 

Em estudo com progênies de meios-irmãos de couve de folhas em Viçosa-MG sob 

condições de campo, verificou herdabilidade individual no sentido restrito igual à 49% para o 

número de folhas; 36% para o número de brotações e 37% para a produtividade de folhas. 

Variações nas estimativas de parâmetros genéticos para determinada espécie são comuns em 

diferentes experimentos, uma vez que as mesmas são dependentes da população avaliada e 

das condições experimentais submetidas (AZEVEDO, 2015).  

A maior acurácia seletiva foi verificada para o número de folhas, seguido da altura de 

plantas, diâmetro do caule e número de folhas, com valores superiores à 0,70. Essas 

características são as mais importantes para o melhoramento da cultura. Altos valores de 

acurácia seletiva possibilita maior confiança na avaliação e predição de valores genéticos, 

proporcionando maior ganho com a seleção (JUHÁSZ et al., 2010). A alta acurácia seletiva é 

desejável em programas de melhoramento, pois representa boa qualidade do experimento e 

confiabilidade dos dados obtidos (RESENDE, 2002; RAMALHO et al., 2012). 

A largura de folha, mesmo apresentando efeito significativo da variância genética 

(σ2
g), sua herdabilidade e acurácia seletiva foram baixas, visto os baixos valores de variância 

genética aditiva. Isso indica que apesar da variabilidade genética, os ganhos estimados com 

seleção para essa características são baixos. Logo, não é possível selecionar eficientemente 

plantas quanto ao tamanho da folha, todavia isso não é um problema, pois as plantas avaliadas 

apresentam folhas com padrão comercial.  
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O coeficiente de determinação dos efeitos de parcela (C2) tiveram estimativas baixas 

para as características que apresentaram efeito significativo da variância genética aditiva, com 

valores médios entre 0,01 e 0,30, sendo que o número de folhas apresentou o menor valor 

(0,01) e a largura de folhas o maior (0,30) (Tabela 1). Baixas estimativas de C2 indicam que a 

variação ambiental dentro das parcelas foi pequena e que houve maior precisão experimental 

e baixa variabilidade ambiental no teste. Isto favorece a estimativa de parâmetros genéticos 

mais precisos (RESENDE, 2002). Farias Neto et al. (2008) destacam que bons experimentos 

com plantas perenes apresentam valores de C2 próximo à 0,10, em condições de herdabilidade 

estimada entorno de 30%. Já Pagliarini et al. (2016) consideram que valores inferiores à 0,17 

são tidos como baixos. Assim, exceto para a largura de folhas, os C2 estimados foram 

considerados satisfatórios. 

Verificou-se também que as características número de brotações, número de folhas, 

produtividade de folhas, altura de planta e diâmetro do caule apresentaram coeficiente de 

variação relativa aditiva individual (CVr1) superiores a 1,00. O CVr1 é determinado a partir 

da relação entre o coeficiente de variação genética aditiva individual (CVgi) e o coeficiente de 

variação residual (CVe). Já em relação ao coeficiente de variação relativa entre progênies 

CVr2, determinado pela razão entre o coeficiente de variação genotípica entre progênies 

(CVgp) e o coeficiente de variação residual, verificou-se que apenas o característica número 

de folhas apresentou valor superior a 1,00. Valores maiores que 1,00 indicam dominância dos 

efeitos genéticos sobre os ambientais (residuais), demonstrando alto controle genético da 

característica, o que proporciona maiores ganhos com seleção. 

Para a cultura da couve de folhas deseja-se plantas com menor número de brotações, 

maior número de folhas e menor altura (AZEVEDO et al., 2012; AZEVEDO et al., 2016), 

além de resistência às pragas (LOVATTO et al., 2004; BOIÇA JÚNIOR et al., 2010). O 

número médio de brotações observado foi de 41,80 considerando as oito colheitas, valor alto e 

que pode resultar em custo de manejo para o produtor com a desbrota (Tabela 1). Em 

cultivares comerciais esses valores são próximos a zero, pois são selecionadas para evitar a 

propagação vegetativa. Isto faz com que haja procura constante por sementes, além de exigir 

menos tratos culturais referentes à desbrota (AZEVEDO et al., 2012). O número médio de 

folhas comerciais foi de 64,05 folhas planta-1 nas oito colheitas. Esta é uma das características 

mais importantes no melhoramento da couve, pois suas folhas são comercializadas em maços, 

consequentemente, maior número de folhas maior o número de maços comercializados. 
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A produtividade média de folhas foi de 44,60 toneladas ha-1 (Tabela 1). Este valor é 

superior à encontrada no Estado de São Paulo, maior produtor brasileiro de couve, próxima à 

33 toneladas ha-1 (CARVALHO et al., 2013). Isto indica que a população em estudo possui 

potencial para o melhoramento. Já a altura média de plantas foi 67,08 cm (Tabela 1), valor 

considerado bom, pois são desejáveis plantas menores para facilitar a colheita e tratos 

culturais. A altura de plantas de couve de folhas ideal para a colheita deve ser de 60 a 90 cm 

(Filgueira, 2013). A largura média de folhas comerciais avaliadas foi de 19,90 cm (Tabela 1), 

próximo ao frequentemente observado no comércio de folhas, cuja largura é próxima aos 20 

cm. Para a couve de folhas não é de interesse a comercialização de folhas excessivamente 

largas, pois não atendem ao padrão comercial. 

 Os ganhos aditivos com a seleção são apresentados na Tabela 2. Os maiores ganhos 

com seleção foram obtidos para o número de folhas, com valores de 46,63, 40,52 e 28,39% 

considerando as intensidades de seleção de 10, 15 e 30%, respectivamente. Em progênies de 

meios-irmãos de couve de folhas em Viçosa-MG, em condições de campo encontrou-se 

ganhos genéticos aditivos para a seleção baseada no número de folhas da ordem de 30,51; 

24,56 e 17,59%, para as intensidades de seleção de 10, 15 e 30%, respectivamente 

(AZEVEDO, 2015). A seleção baseada no diâmetro do caule e largura de folhas foram as que 

proporcionaram os menores ganhos preditos com seleção, com valores entre 6,49 e 10,94% 

para as intensidades de seleção anteriormente citadas. Porém, de maneira geral, os ganhos 

com seleção foram satisfatórios para todas as características avaliadas.  

A seleção individual para um caráter de alta herdabilidade deve ser realizada de forma 

bem criteriosa, pois dependendo da intensidade com que é realizada pode comprometer a 

manutenção de características de interesse (KAGEYAMA & VENCOVSKY, 1983). Uma 

forma de atenuar os riscos adotar intensidade de seleção que mantenha tamanho efetivo 

populacional (NE) adequado (ARANTES et al., 2010). Os níveis de intensidade de seleção de 

superiores a 10% já permitem um tamanho efetivo satisfatório para este trabalho, pois nesta 

intensidade é próximo ao número de progênies avaliadas e permite uma representação 

adequadas da população. Isso permite a manutenção do fluxo gênico e da diversidade genética 

nas populações segregantes. 

 Ao avaliar o efeito da seleção indireta (Tabela 3), observa-se que para as intensidades 

de seleção de 15% e 30%, a melhor estratégia de seleção é a baseada na produtividade de 

folhas, uma vez que essa característica é inversamente proporcional ao número de brotações 

(0,19% e 0,07%), além do aumento do número de folhas (21,03% e 16,41%), produtividade 
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de folhas (21,26% e 15,94%), diâmetro do caule (4,95% e 4,05%) e da largura das folhas 

(4,98% e 4,18%). A seleção baseada na altura de plantas só permitiu ganhos satisfatórios para 

a redução do número de brotações e da altura da planta. 

A seleção simultânea (Tabela 3), baseada na média dos ranks, permitiu melhores 

ganhos preditos com seleção para as características estudadas. Tal metodologia proporcionou, 

para as intensidades de seleção de 15% e 30%, redução no número de brotações (9,82% e 

5,52%) e altura de plantas (3,56% e 3,13%), além do aumento do número de folhas (21,90% e 

15,52%), produtividade de folhas (16,52% e 13,06%), diâmetro do caule (6,30% e 5,04%) e 

largura da folha (4,71% e 4,24%). Esse tipo de seleção é de interesse, pois atende ao ideótipo 

de planta desejada para o cultivo, sendo mais produtivas, com menor altura, menor número de 

brotações e maior diâmetro do caule. O índice de seleção baseado nos ranks foi proposto por 

Mulamba e Mock (1978) e tem como finalidade hierarquizar e classificar os genótipos em 

uma ordem favorável de melhoramento sendo possível inclusive atribuir pesos às 

características de maior interesse na seleção.  

 Para as correlações genéticas (Tabela 4), a produtividade de folhas associou-se 

positivamente com todas as variáveis estudadas, exceto com o número de brotações. Isso está 

de acordo com o verificado na seleção indireta (Tabela 3), uma vez que a seleção para 

aumento da produtividade de folhas também permite ganhos satisfatórios de interesse para as 

demais características, exceto em relação ao aumento da altura de planta. 

A baixa associação entre a produtividade de folhas e o número de brotações pode 

facilitar o processo de seleção, pois a escolha de plantas mais produtivas não implicará na 

seleção de plantas com maior número de brotações. As maiores correlações estabelecidas com 

a produtividade foi entre o número de folhas e diâmetro do caule, ambas com valor de 0,642. 

Azevedo et al. (2016) também observaram altas estimativas de correlação entre número de 

folhas e produtividade de folhas (0,749), porém houve associação moderada com o número de 

brotações (-0,491) e alta com a largura de folhas (-0,558). 

O maior grau de associação da produtividade de folhas e número de folhas é esperado, 

uma vez que o aumento do número de folhas resulta em maior massa de folhas. Já a 

associação positiva entre diâmetro do caule e produtividade indica que plantas de maior 

diâmetro de caule foram mais produtivas. Essa associação é interessante do ponto de vista do 

melhoramento, pois ao selecionar plantas mais produtivas, indiretamente o melhorista 

selecionará plantas mais tolerantes ao acamamento, reduzindo assim a necessidade de 

tutoramento, pois estas apresentarão caules mais resistentes. 
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O número de folhas também apresentou correlações positivas e significavas com o 

número de brotações, altura de plantas e diâmetro do caule, porém com baixas estimativas, 

variando de 0,102 a 0,395 (Tabela 4). Azevedo et al. (2012) também verificou fortes 

correlações genotípicas significativas do número de folhas com altura de plantas (-0,60), não 

observando porém associação com o diâmetro do caule (0,00). Tais diferenças nas estimativas 

podem estar relacionadas principalmente às diferenças nas condições experimentais dos 

trabalhos, pois o estudo em questão foi avaliado em vasos e com clones.  

 

CONCLUSÕES 

 

1 - Há variabilidade genética na população de couve de folhas estudada em relação as 

características número de brotações, número de folhas, produtividade de folhas, altura de 

plantas, diâmetro do caule e largura de folhas; 

2 – A característica de número de folhas tem maior herdabilidade em couve de folhas e 

proporciona maiores ganhos de seleção direta. 

3 - A seleção indireta é mais eficiente em couve de folhas quando realizada para a 

produtividade de folhas, pois possibilita ganhos em sentidos favoráveis para todas as 

características. 

4 - A seleção baseada na média dos ranks pode ser utilizada com eficiência em couve 

de folhas. 

5- As correlações de maior importância em couve de folhas ocorrem entre as 

características número de folhas e produtividade de folhas e o diâmetro do caule. 
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TABELAS 

 

 

Tabela 1: Estimativas de parâmetros genéticos para 12 características em progênies de meios-

irmãos de couve de folhas. UFVJM, Diamantina - MG, 2015. 

Parâmetro 
Característica 

NB NF MFPF PROD APL DC 

Genótipo (σ2
a) 6,61** 47,80** 2,28ns 8,61** 14,49** 9,88** 

Parcela 30,85** 0,25ns 17,17** 15,38** 11,04** 2,13ns 

σ2a 164,86 267,75 17,51 97,52 138,83 8,88 

σ2p 88,11 3,78 14,78 34,00 30,71 1,26 

σ2e 234,27 31,50 78,81 149,60 127,79 18,92 

σ2f 487,24 303,02 111,11 281,20 297,33 29,06 

h2a 0,34 0,88 0,16 0,35 0,47 0,31 

h2
p 0,51 0,84 0,35 0,55 0,64 0,58 

ACprog 0,71 0,92 0,59 0,74 0,80 0,76 

h2
aj 0,41 0,89 0,18 0,39 0,52 0,32 

h2ad 0,35 0,86 0,14 0,33 0,45 0,26 

C2parc 0,18 0,01 0,13 0,12 0,10 0,04 

PEV 20,28 10,58 2,87 0,03 12,39 0,93 

SEP 4,50 3,25 1,69 0,17 3,52 0,96 

CVgi (%) 30,72 25,55 11,97 22,14 17,51 9,66 

CVgp (%) 15,36 12,77 5,98 11,07 8,76 4,83 

CVe (%) 30,23 11,07 16,47 19,88 13,05 8,19 

CVr1 (CVgi/ CVe) 1,02 2,31 0,73 1,11 1,34 1,18 

CVr2 (CVgp/ CVe) 0,51 1,15 0,36 0,56 0,67 0,59 

Média 41,80 64,05 34,96 44,60 67,28 30,85 

Parâmetro 
Característica 

CF CL CP DBP DMP LF 

Genótipo (σ2
a) 0,00ns 2,03ns 2,93ns 0,00ns 0,09ns 7,65** 

Parcela 44,41** 41,50** 18,26** 10,89** 8,44** 12,05** 

σ2a 0,30 1,08 1,85 0,08 0,18 0,27 

σ2p 13,28 8,01 1,70 1,06 0,60 6,35 

σ2e 29,81 16,62 5,73 9,07 5,78 14,76 

σ2f 43,38 25,72 9,28 10,21 6,57 21,38 

h2a 0,01 0,04 0,20 0,01 0,03 0,01 

h2
p 0,02 0,09 0,37 0,03 0,10 0,03 

ACprog 0,13 0,29 0,61 0,17 0,32 0,17 

h2
aj 0,01 0,06 0,24 0,01 0,03 0,02 

h2ad 0,00 0,05 0,19 0,01 0,02 0,01 

C2parc 0,31 0,31 0,18 0,10 0,09 0,30 

PEV 0,07 0,25 0,29 0,02 0,04 0,06 

SEP 0,27 0,50 0,54 0,14 0,20 0,25 

CVgi (%) 1,81 4,75 16,13 1,82 4,45 2,60 

CVgp (%) 0,90 2,37 8,07 0,91 2,22 1,30 

CVe (%) 14,16 15,48 20,97 10,50 13,10 15,37 
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CVr1 (CVgi/ CVe) 0,13 0,31 0,77 0,17 0,34 0,17 

CVr2 (CVgp/ CVe) 0,06 0,15 0,38 0,09 0,17 0,08 

Média 30,19 21,91 8,43 15,31 9,47 19,90 
1/Parâmetro: “**” indica significância a 1% e “ns” não significativo pelo este da razão de 

verossimilhança (LTR); σ2
a (variância genética aditiva); σ2

p (variância ambiental entre 

parcelas); σ2
e (variância residual: ambiental + não aditiva); σ2f (variância fenotípica 

individual); h2a (herdabilidade individual no sentido restrito); h2
p (herdabilidade da média de 

progênies, assumindo sobrevivência completa); ACprog (acurácia da seleção de progênies, 

assumindo sobrevivência completa); h2
aj (herdabilidade individual no sentido restrito, 

ajustada para os efeitos de parcela); h2
ad (herdabilidade aditiva dentro de parcela); C2

parc 

(coeficiente de determinação dos efeitos de parcelas); PEV (variância do erro de predição dos 

valores genotípicos de progênie, assumindo sobrevivência completa); SEP (desvio padrão do 

valor genotípico predito de progênie, assumindo sobrevivência completa); CVgi (%) 

(coeficiente de variação genética aditiva individual); CVgp (%) (coeficiente de variação 

genotípica entre progênies); CVe (%) (coeficiente de variação residual); CVr1 (CVgi/ CVe) 

(coeficiente de variação relativa aditiva individual); CVr2 (CVgp/ CVe) (coeficiente de 

variação relativa entre progênies); 1/Características: NB (número de brotações); NF (número 

de folhas); MFPF (massa fresca por folha); PROD (produtividade de folhas); APL (altura de 

planta); DC (diâmetro do caule); CF (comprimento de folha); CL (comprimento do limbo); 

CP (comprimento do pecíolo); DBP (diâmetro da base do pecíolo);  DCP (diâmetro do meio 

do pecíolo); LF (Largura da folha).  
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Tabela 2: Valor genético, ganho de seleção e tamanho efetivo com a seleção dos melhores indivíduos para número de brotações, número de 

folhas, produtividade de folhas, altura de plantas, diâmetro do haste e largura de folha avaliados em progênies de meios-irmãos de couve de 

folhas. UFJVM, Diamantina - MG, 2015. 

 

IS/1 Ordem  ID/2 PG 
Número de brotações   

ID PG 
Número de folhas   

ID PG 
Produtividade de folhas 

VG/3 GS (%)/4 NE/5   VG  GS (%) NE   VG GS (%) NE 

0,2 1 259 13 24,23 -42,04 1,00 
 

334 16 136,69 113,40 1,00 

 

318 16 3,19 43,01 1,00 

0,3 2 629 32 24,27 -41,99 2,00 
 

232 12 113,10 94,99 2,00 

 

226 11 3,00 38,82 2,00 

0,5 3 317 16 24,71 -41,62 3,00 
 

315 16 113,00 88,79 2,48 

 

162 08 3,00 37,33 3,00 

0,6 4 603 31 24,99 -41,27 4,00 
 

190 09 109,44 84,31 3,49 

 

239 12 3,00 36,57 4,00 

0,8 5 330 16 25,24 -40,94 4,49 
 

576 29 106,86 80,82 4,49 

 

521 26 2,98 35,95 5,00 

0,9 6 89 05 25,26 -40,71 5,50 
 

245 12 105,97 78,25 5,08 

 

303 15 2,96 35,39 6,00 

1,0 7 94 05 25,47 -40,48 6,07 
 

514 29 104,47 76,09 6,07 

 

417 21 2,95 34,98 7,00 

2,0 13 255 13 26,82 -38,56 10,11 
 

421 21 98,99 67,25 10,81 

 

421 21 2,88 33,36 10,47 

3,0 20 640 32 27,28 -37,36 12,63 
 

261 13 95,52 61,89 15,54 

 

236 12 2,83 31,44 14,66 

4,0 27 59 03 27,98 -36,51 15,91 
 

237 12 93,55 58,12 19,24 

 

20 01 2,76 29,69 16,67 

5,0 33 106 05 28,72 -35,63 18,28 
 

252 12 92,60 55,79 20,66 

 

99 05 2,73 28,49 19,87 

10,0 67 305 15 31,47 -31,46 29,81 
 

337 17 84,79 46,63 35,00 

 

176 09 2,62 23,94 36,18 

⫶ ⫶ ⫶ ⫶ ⫶ ⫶ ⫶  ⫶ ⫶ ⫶ ⫶ ⫶  ⫶ ⫶ ⫶ ⫶ ⫶ 

15,0 100 56 03 33,16 -28,44 39,89 
 

339 17 79,60 40,52 46,34 

 

548 28 2,55 21,26 44,53 

⫶ ⫶ ⫶ ⫶ ⫶ ⫶ ⫶  ⫶ ⫶ ⫶ ⫶ ⫶  ⫶ ⫶ ⫶ ⫶ ⫶ 

30,0 200 316 16 37,15 -22,05 60,55 
 

263 13 70,45 28,39 68,72 

 

190 09 2,40 15,94 63,66 

⫶ ⫶ ⫶ ⫶ ⫶ ⫶ ⫶  ⫶ ⫶ ⫶ ⫶ ⫶  ⫶ ⫶ ⫶ ⫶ ⫶ 

100,0 666 307 15 66,36 0,23 114,09   454 23 26,32 0,21 114,09   454 23 1,37 0,24 114,09 

IS Ordem  ID PG 
Altura de planta   

ID PG 
Diâmetro do caule   

ID PG 
Largura de folha 

VG GS (%) NE   VG GS (%) NE   VG GS (%) NE 

0,2 1 373 19 38,28 -43,11 1,00 

 

654  36,73 19,08 1,00 
 

611 31 27,00 33,48 1,00 

0,3 2 458 23 46,33 -37,12 2,00 

 

506  35,55 17,17 2,00 
 

519 26 24,38 26,99 2,00 

0,5 3 466 23 46,83 -34,88 2,48 

 

653  35,42 16,39 2,48 
 

585 30 24,17 24,49 3,00 

0,6 4 454 23 47,41 -33,54 2,67 

 

249  35,33 15,92 3,49 
 

588 30 23,31 22,18 3,49 

0,8 5 467 23 47,73 -32,64 2,74 

 

176  35,29 15,62 4,49 
 

445 28 23,26 20,74 4,49 
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0,9 6 455 23 48,57 -31,84 2,77 

 

226  34,95 15,24 5,50 
 

587 30 23,08 19,63 4,65 

1,0 7 629 32 49,36 -31,09 3,68 

 

221  34,89 14,94 6,07 
 

522 26 22,97 18,76 5,31 

2,0 13 635 32 51,63 -28,02 5,11 

 

549  34,28 13,26 10,86 
 

589 30 22,82 16,10 6,33 

3,0 20 75 04 52,38 -26,10 7,11 

 

375  33,95 12,32 15,94 
 

318 16 22,52 14,68 8,52 

4,0 27 350 17 53,63 -24,89 9,56 

 

586  33,66 11,60 20,13 
 

60 03 22,32 13,63 12,46 

5,0 33 351 17 54,01 -23,99 12,19 

 

25  33,59 11,13 23,26 
 

135 07 22,27 13,01 15,47 

10,0 67 45 03 56,94 -20,36 23,54 

 

548  33,04 9,46 34,23 
 

49 03 21,83 10,94 29,19 

⫶ ⫶ ⫶  ⫶ ⫶ ⫶  ⫶  ⫶ ⫶ ⫶  ⫶ ⫶ ⫶ ⫶ ⫶ 

15,0 100 175 09 59,39 -17,87 33,04 

 

34  32,70 8,51 40,65 
 

312 15 21,62 9,79 38,04 

⫶ ⫶ ⫶  ⫶ ⫶ ⫶  ⫶  ⫶ ⫶ ⫶  ⫶ ⫶ ⫶ ⫶ ⫶ 

30,0 200 320 16 62,59 -13,57 60,32 

 

478  31,82 6,49 61,26 
 

97 05 20,94 7,56 60,35 

⫶ ⫶ ⫶  ⫶ ⫶ ⫶  ⫶  ⫶ ⫶ ⫶  ⫶ ⫶ ⫶ ⫶ ⫶ 

100,0 666 518 26 101,51 0,07 114,09 

 

183  24,38 0,06 114,09   346 17 16,34 0,02 114,09 
1/IS: intensidade de seleção;2/ID: identificação; 3/PG: progênie; 4/VG: valor genético; 5/GS: Ganho aditivo com seleção; 6/NE: Tamanho efetivo 
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Tabela 3. Ganhos de seleção diretos (valores em negrito), indiretos e simultâneos 

(considerando a média dos ranks) para a porcentagem de seleção de 15 e 30% para sete 

características avaliadas em progênies de meios-irmãos de couve. UFVJM, Diamantina-MG, 

2015. 

 

Seleção das melhores 

plantas (15%) para as 

características: 

Ganho de seleção (%) 

NB/1 NF PROD APL DC LF 

NB -28,44 0,31 0,57 -4,74 -0,99 -0,94 

NF 5,47 40,52 13,06 2,05 3,34 -1,15 

PROD -0,19 21,03 21,26 3,50 4,95 4,98 

APL -8,06 -8,58 -10,21 -17,87 -2,93 -2,98 

DC 3,83 14,75 12,87 -1,80 8,51 4,11 

LF 0,90 -1,69 10,52 2,17 3,80 9,93 

Seleção das melhores 

plantas (30%) para as 

características: 

Ganho de seleção (%) 

NB NF PROD APL DC LF 

NB -22,05 0,56 1,25 -4,59 -0,62 -0,40 

NF 2,83 28,39 10,07 2,42 2,57 -0,29 

PROD -0,07 16,41 15,94 2,14 4,05 4,18 

APL -6,03 -5,48 -4,99 -13,57 -0,43 -1,48 

DC 1,63 11,09 10,33 -1,17 6,49 3,75 

LF 1,34 -1,12 8,50 1,21 2,87 7,63 

Seleção simultânea (média 

dos ranks) nas intensidades 

de: 

Ganho de seleção (%) 

NB NF PROD APL DC LF 

15% -9,82 21,90 16,52 -3,56 6,30 4,71 

30% -5,52 15,52 13,06 -3,13 5,04 4,24 
1/Características: NB (número de brotações); NF (número de folhas); PROD (produtividade 

de folhas); APL (altura de planta); DC (diâmetro do caule); LF (Largura da folha). 

 

Tabela 4. Estimativas dos coeficientes de correlação genotípica entre sete características 

avaliadas em 33 progênies de meios-irmãos de couve. UFJVM, Diamantina - MG, 2015. 

 

Característica/1 NB NF PROD APL DC LF 

NB - 0,102* 0,002ns 0,302** 0,094* 0,013ns 

NF 

 

- 0,642** 0,193** 0,395** -0,027ns 

PROD 

  

- 0,271** 0,642** 0,486** 

APL 

   

- 0,052ns 0,092* 

DB 

    

- 0,471** 

LF           - 
1/Características: NB (número de brotações); NF (número de folhas); PROD (produtividade 

de folhas); APL (altura de planta); DC (diâmetro do caule); LF (Largura da folha). *,**,ns 

Significativo à 5%, 1% e não significativo por meio da metodologia Bootstrap com 1000 

simulações. 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIGO CIENTÍFICO II: Divergência genética entre progênies de meios-irmãos de 

couve de folhas utilizando técnicas multivariadas  
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DIVERGÊNCIA GENÉTICA ENTRE PROGÊNIES DE MEIOS-IRMÃOS DE 

COUVE DE FOLHAS UTILIZANDO TÉCNICAS MULTIVARIADAS 

 

RESUMO: Objetivou-se estudar a dissimilaridade genética entre progênies de meios-irmãos 

de couve de folhas a fim de determinar as mais divergentes e estabelecer estratégias para 

seleção de genitores. Foram avaliados 36 genótipos de couve de folhas, sendo 33 progênies de 

meios-irmãos e três cultivares comerciais nos anos de 2015/2016 em Diamantina-MG. O 

delineamento experimental foi o de blocos casualizados com quatro repetições e seis plantas 

por parcela. Foram avaliadas 28 características em cada planta da parcela, sendo treze 

quantitativas e quinze qualitativas. Para a realização das análises foram adotados os valores 

médios da parcela. Procedeu-se o estudo da divergência genética por meio do estudo de 

variáveis canônicas para os dados quantitativos, além da construção de dendrogramas para os 

dados quantitativos, qualitativos e conjunto, pelo método UPGMA, utilizando-se a distância 

genética de Mahalanobis. Verificou-se que existe divergência genética entre os genótipos 

estudados. As cultivares comerciais foram muito divergentes em relação às progênies de 

meios-irmãos, já dentre as progênies, as mais divergentes em relação às demais foram P1, 

P21, P23, P25 e P30. Com base na divergência genética verificada, recomenda-se que a 

composição da população recombinante deve priorizar as progênies P1, P2, P6, P8, P11, P12, 

P13, P15, P17, P19, P20, P22, P21, P23, P24, P25, P26, P29 e P30, devido a maior 

divergência genética verificada entre as mesmas. 

 

Palavras-chaves: Brassica oleracea var. acephala, genética, diversidade, agrupamento. 

 

GENETIC DIVERGENCE BETWEEN LEAF KALE HALF SIBLINGS PROGENIES 

USING MULTIVARIATE TECHNIQUES 

 

ABSTRACT: The objective was to study the genetic dissimilarity between families of leaf 

kale half-siblings in order to determine the most divergent and establish strategies for parents 

selection. A total of 36 genotypes of leaf kale were evaluated, being 33 half siblings progenies 

and three commercial cultivars in the years 2015/2016 in Diamantina-MG. The experimental 

design was a randomized block with four replicates and six plants per plot. We evaluated 28 

characteristics in each plant of the plot, being thirteen quantitative and fifteen qualitative. For 

the analysis the average values of the plot were adopted. The genetic divergence was studied 

using the study of canonical variables for the quantitative data, besides the construction of 
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dendrograms for quantitative, qualitative and joint data, using the UPGMA method, using 

Mahalanobis genetic distance. It was verified that there is genetic divergence between the 

studied genotypes. The commercial cultivars were very divergent in relation to the progenies 

of half-siblings; among the progenies, the most divergent in relation to the other ones were 

P1, P21, P23, P25 and P30. Based on the genetic divergence verified, it is recommended that 

the composition prioritize the progenies P1, P2, P6, P8, P11, P12, P13, P15, P17, P19, P20, 

P22, P21, P23, P24, P25, P26, P29 and P30, due to the greater genetic divergence between 

them. 

 

Keywords: population, genetic distance, variability, clustering. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A couve de folhas (Brassica oleracea var. acephala) é amplamente cultivada no Brasil 

principalmente por agricultores familiares. Seu consumo tem aumentado e isso tem levado a 

busca por cultivares mais produtivas, incentivando o avanço de programas de melhoramento 

da cultura, mesmo que ainda incipientes. Os programas de melhoramento genético da couve 

de folhas tem priorizado maior produção de folhas, menor altura da planta, menor produção 

de brotações e resistência às principais pragas (BOIÇA JÚNIOR et al., 2010; AZEVEDO et 

al., 2016). 

No melhoramento da couve de folhas a seleção entre e dentro de progênies de meios-

irmãos tem sido frequentemente utilizado pois possibilita facilidade de manejo, ganhos 

satisfatórios com a seleção e não necessita de cruzamentos controlados. Ademais, a cultura é 

alógama e isso favorece a alta diversidade morfológica presente na espécie (AZEVEDO et al., 

2012; LIU et al., 2014).  

 Dentro de qualquer programa de melhoramento o conhecimento da variabilidade 

genética associada à espécie é fundamental, pois determina estratégias que potencializam os 

ganhos com seleção (CRUZ et al., 2012; VAZ-DE-MELO et al., 2017). Essa variabilidade 

pode ser avaliada em estudos de divergência genética, estudando-se caracteres fenotípicos 

e/ou moleculares. 

Em plantas os estudos de divergência genética frequentemente são realizados a partir 

de descritores botânicos, morfológicos e agronômicos, devido ao menor custo (SILVA et al., 

2014). Todavia, apesar da importância desse tipo de estudo, no Brasil são escassos os 
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trabalhos que visam avaliar a divergência genética em populações de couve de folhas 

(AZEVEDO et al., 2014), o que reforça a importância deste trabalho para subsidiar 

informações e aprimorar o melhoramento da cultura.  

Técnicas multivariadas são uma ferramenta eficiente na avaliação da divergência 

genética (AZEVEDO et al., 2013). Diversas técnicas multivariadas são empregadas na 

determinação da divergência genética, destacando-se a análise por componentes principais, 

análise por variáveis canônicas e os métodos de agrupamento (OLIVEIRA et al., 2003; 

BENITEZ et al., 2011). A escolha do método mais adequado irá depender da precisão 

desejada e do delineamento estatístico adotado (BEZERRA NETO et al., 2010). 

Logo, objetivou-se estudar a divergência genética entre progênies de meios-irmãos de 

couve de folhas a fim de determinar genitores divergentes para compor a população 

recombinante, de forma a promover maior variabilidade genética na população segregante. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O experimento foi conduzido em Diamantina-MG no Setor de Olericultura do 

Departamento de Agronomia (Campus JK da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM). O Campus JK situa-se a 1400 m de altitude, com 

coordenadas 18º 9’ S de latitude e 43º 21’ WGR. Os dados climáticos do período do 

experimento indicaram temperatura média de 21,34 ºC e umidade relativa média de 66,98%.  

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com 33 progênies 

(progênies de meios-irmãos – P1 a P33) e três cultivares comerciais (Manteiga (P35), 

Manteiga da Geórgia (P34) e Manteiga Portuguesa (P36)), utilizadas como testemunhas. 

Foram utilizadas quatro repetições e seis plantas por parcela. As sementes utilizadas no 

experimento constituíram-se de progênies de meios-irmãos, provenientes de tese de doutorado 

desenvolvida na Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG (AZEVEDO, 2015), as quais 

tiveram como genitoras plantas do banco de germoplasma de couve de folhas da UFVJM. 

A semeadura foi realizada em bandejas de 72 células, preenchidas com substrato 

comercial Plantimax® e mantidas em casa de vegetação por 50 dias, sendo posteriormente 

levadas a campo para o plantio. O preparo do solo constou de uma aração e duas gradagens. 

Os canteiros foram preparados com 1,2 m de largura e as seis plantas, que constituem a 

parcela do experimento, espaçadas 0,50 m entre si. O plantio das mudas foi realizado no dia 

11 de setembro de 2015. A adubação de plantio e cobertura, em ambas as fases, foram 
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realizadas conforme recomendação para a cultura (TRANI et al., 2015). O manejo da 

irrigação, pragas e doenças foram realizados conforme as necessidades da cultura. 

Avaliaram-se 13 características quantitativas e 15 qualitativas em cada planta, sendo 

posteriormente utilizados para a análise estatística os valores médios de cada parcela.  

 

Obtenção de dados quantitativos 

A partir dos 30 dias após o plantio, foram realizadas oito colheitas em intervalos 

médios de aproximadamente 18 dias, avaliando-se em cada planta o número de brotações, o 

número de folhas comercializáveis, a massa fresca por folha comercializável (g) e a produção 

total de folhas comercializáveis (g). As análises estatísticas para o número de brotações, 

número de folhas comercializáveis e produção total de folhas comercializáveis foram 

realizadas considerando-se os totais das oito avaliações, enquanto que a massa fresca por 

folha comercializável foi estimada a partir da relação entre a produção total de folhas 

comercializáveis e o número total de folhas comercializáveis. 

Aos 160 dias após o plantio realizou-se a biometria das folhas, avaliando-se cinco 

folhas comercializáveis representativas de cada planta e sendo obtidos os valores médios de 

comprimento da folha (cm), comprimento do limbo (cm), comprimento do pecíolo (cm), 

diâmetro da base do pecíolo (mm), diâmetro do meio do pecíolo (mm) e largura da folha 

(cm). Também avaliaram-se aos 170 dias após o plantio a altura de plantas (cm), altura da 

haste (cm) e diâmetro do caule (mm). Foram consideradas como comercializáveis as folhas 

sem sinais de senescência, de danos ocasionados por pragas e doenças e que apresentaram 

comprimento maior que 15 cm (AZEVEDO et al., 2012). 

 

Obtenção de dados qualitativos 

 Para avaliação dos dados qualitativos foi utilizada, aos 165 dias após o plantio, a 

escala de notas proposta pelo IBPGR (1990), por três avaliadores, para as características 

ângulo da folha (1-ereto, 2-aberto, 3-semiprostado, 4-prostado, 5-horizontal, 6-oblíquo); 

formato do limbo foliar (1-orbicular, 2-elíptico, 3-obovato, 4-espatulado, 5-oval, 6-

lanceolado, 7-oblongo, 8-outro); margem foliar (0-inteiro, 1-crenado, 2-dentado, 3-serreado, 

4-ondulado, 5-duplo dentado, 6-outro); incisão foliar (1-inteiro, 2-sinuado, 3-lirado, 4-

lacerado, 5-outro); formato do ápice (2-agudo, 4-intermediário, 6-arredondado, 8-amplamente 

arredondado); diâmetro do limbo foliar (3-fino, 5-intermediário, 7-espesso); bolhas no limbo 

foliar (0-nenhuma, 3-poucas, 5-intermediária, 7-alta); ponta da folha (3-curvatura para cima, 

5-reta, 7-curvada para baixo); cor da folha (1-amarelo esverdeado, 2-verde claro, 3-verde, 4-
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verde escuro, 5-púrpura esverdeado, 6-púrpura); alargamento do pecíolo (3-estreito, 5-

intermediário, 7-largo); seção do pecíolo (3-redondo, 5-semirredondo, 7-plano); coloração da 

nervura principal (1-branco, 2-verde claro, 3-verde, 4-púrpura, 5-vermelha, 6-outros); 

coloração do pecíolo (1-branco, 2-verde claro, 3-verde, 4-púrpura, 5-vermelha, 6-outros); 

alongamento da haste (1-extremamente curto, 2-curto, 4-largo, 6-alongado, 8-muito 

alongado); coloração da haste (1-branco esverdeado, 2-verde, 3-verde escuro, 4-vermelho 

esverdeado ou púrpura esverdeado, 5-vermelho ou púrpura, 6-outros). 

 

Análises estatísticas 

 Todas as análises estatísticas foram feitas com o auxílio do software R (R Core Team, 

2016). Para os dados quantitativos a análise estatística foi feita em nível de média da parcela. 

A análise de variância multivariada (MANOVA) foi feita com o auxílio da função manova do 

pacote stats, recorrendo ao teste de Pillai à 5% de significância. Posteriormente os dados 

foram submetidos à análise multivariada por meio de variáveis canônicas (VC) com auxílio 

do pacote candisc. Após o cálculo da matriz de dissimilaridade pelo método de Mahalanobis 

foi feito um dendrograma pelo método de agrupamento UPGMA (Unweighted Pair Group 

Method with Arithmetic Mean) pela função hclust. 

 Os dados qualitatitivos, referentes às escalas de notas, foram transformados em uma 

matriz percentual de ocorrência de cada nota, considerando cada característica avaliada (Cruz 

et al., 2014). Para o cálculo da dissimilaridade genética (dii’) entre os genótipos i e i’ 

(i=1,2,3...36 genótipos) recorreu-se ao estimador: 
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   onde 

ijkF  é a frequência em que o genótipo i (i=1,2,3...36) recebeu para o descritor j (j=1,2....15) a 

nota associada à sua classe k, com valores de 
ijkF  variando entre 0 e 1; K refere-se ao 

número de classes do descritor; J é o número de descritores (15). 

Após a obtenção desta matriz foi confeccionado o dendrograma utilizando o método 

UPGMA. Para estudar a dissimilaridade conjunta (dados quantitativos e qualitativos) as duas 

matrizes de dissimilaridade foram normatizadas a fim de ter seus valores variando entre 0 e 1. 

Para isso, recorreu-se à seguinte equação: Vn=[1+(Vobs-Vmax)]/(Vmax)  em que: Vn é o valor 

normatizado, Vobs, o valor observado; Vmax é o valor máximo da matriz. Posteriormente foi 
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feita a média ponderada considerando o número de descritores avaliados em cada matriz. Em 

seguida foi feito outro dendrograma utilizando a metodologia UPGMA. O ponto de corte dos 

dendrogramas foi estabelecido segundo Mojena (1977). Foi estimada a correlação entre as 3 

matrizes de dissimilaridade obtidas, testando-se sua significância pelo teste Mantel com 1000 

simulações, por meio da função mantel.rtest do pacote ade4.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 A análise de variância multivariada (MANOVA) indicou que existe efeito 

significativo (p<0,05) para a fonte de variação genótipos. Isto é um indicativo de divergência 

genética dentro da população (RIGÃO et al., 2009), considerando as características 

quantitativas do ponto de vista multivariado (Tabela 1). A presença de divergência entre as 

progênies em estudo pode estar relacionada ao fato desta população estar em fase inicial de 

melhoramento, pois ao decorrer de várias seleções e recombinações, a variabilidade genética 

tende a diminuir (MORAIS JÚNIOR et al., 2017). A existência de variabilidade genética é 

importante para o melhoramento das culturas, pois permite ao melhorista estabelecer 

combinações de genitores que promovam maior efeito heterótico nas populações 

descendentes (LEÃO et al., 2010), favorecendo maiores ganhos com seleção.  

A significância observada para os efeitos dos genótipos pela análise multivariada 

permite que sejam realizados estudos discriminantes entre os genótipos com base nos 

descritores avaliados (COIMBRA et al., 2010). Estudos com variáveis canônicas (VC) 

permitem realizar a representação gráfica do posicionamento dos genótipos baseado em seu 

escores. Neste método o estudo da dissimilaridade entre genótipos pode ser realizado na 

forma bi ou tridimensional, de forma a identificar os genótipos mais divergentes a partir da 

representação gráfica (STÄHELIN et al., 2011). 

A dispersão dos genótipos baseada nas variáveis canônicas é apresentada na Figura 1. 

Analisando-se a composição da VC1 x VC2 (Figura 1A), observou-se a formação de cinco 

grupos distintos. O grupo mais divergente foi estabelecido pelas cultivares comerciais P34 e 

P36, seguido do grupo formado exclusivamente pela cultivar P35. Considerando as 

correlações estabelecidas entre as variáveis analisadas e as canônicas (Tabela 2), verifica-se 

que a altura de plantas e a largura de folhas foram as variáveis que apresentaram maior 

correlação com a VC1. Logo as dispersões apresentadas nas figuras 1A e 1B indicam que as 

cultivares comerciais foram aquelas que apresentaram menor altura de plantas e menor 



 

 

42 

largura de folhas, uma vez que encontram-se a esquerda no eixo da VC 1 e mais distantes da 

origem (0,0). Isso possivelmente resultou na maior divergência das cultivares em relação ao 

grupo das progênies de meios-irmãos. 

Apesar de serem os genótipos mais divergentes em relação às progênies de meios-

irmãos, as cultivares comerciais apresentam capacidade reduzida de floração, visto que as 

mesmas já passaram pelo processo de seleção contra o florescimento. Isso dificulta sua 

indicação para recombinarem com as progênies. Assim, considerando a dispersão das 

progênies de meios-irmãos na Figura 1A, verifica-se que P1 e P30 foram as progênies mais 

divergentes entre si, formando grupos isolados. As correlações com as VC1 e VC2 (Tabela 2) 

indicaram que a progênie P1 caracterizou-se por apresentar menores valores de altura de 

planta e diâmetro do caule, enquanto que a P30 exibiu maiores alturas de plantas. Devido a 

esta maior divergência, essas duas progênies apresentam potencial para compor a população 

de recombinação, uma vez que são as mais distantes geneticamente, o que pode aumentar a 

variabilidade genética na população descendente. 

  Ao avaliar a dispersão baseada na VC1 x VC3 (Figura 1B), observou-se a formação 

de seis agrupamentos, sendo os dois primeiros pelas cultivares comerciais, cuja composição 

foi similar ao descrito anteriormente na Figura 1A. Os grupos de progênies de meios-irmãos 

mais divergente foram formados por P1, P8, P17 e P21 em um primeiro grupo, seguido de um 

grupo formados pela progênies P23. As progênies destes dois grupos foram divergentes em 

relação à progênie P30, o que indica a viabilidade de recombinação desse genótipos. Baseado 

nas correlações entre as características estudadas e as variáveis canônicas (Tabela 2), a 

principal característica associada às progênies P1, P8, P17, P21 e 23 foi a menor altura de 

planta, divergindo da P30, que apresentou altura elevada em relação às demais. O 

recombinação entre esses materiais é de interesse devido ao maior efeito heterótico resultante 

da maior divergência. 

Já a terceira composição da dispersão dos genótipos, estabelecida pelas VC2 x VC3 

(Figura 1C), mostrou a formação de quatro grupos. O grupo formado pelas progênies P1, P6, 

P15 e P29, caracterizadas por apresentarem menores diâmetros do caule e plantas de maiores 

hastes, foi o mais divergente em relação ao formado pela progênie P23, que apresentou maior 

diâmetro do caule e menor altura de haste. Isso aponta a possibilidade de cruzamentos 

favoráveis das progênies P1, P6, P15 e P29 com a progênie P23, devido a maior divergência 

entre eles. As progênies P10, P13, P21, P24, P25 e P26 também foram divergentes em relação 
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a progênie P23. Tais genótipos também podem ser recombinados visando a manutenção da 

variabilidade genética na população segregante. 

De maneira geral as estimativas das correlações entre as características e as variáveis 

canônicas foram baixas (Tabela 2). Isso contribuiu para a baixa explicação da variação 

fenotípica acumulada pelas três primeiras variáveis canônicas (64,20 %). Todavia esta análise 

foi eficiente, permitindo inclusive a discriminação entre as cultivares comerciais e as 

progênies de meios-irmãos. Esta metodologia também tem sido utilizada com êxito em 

diversas hortaliças, como alface (AZEVEDO et al., 2013), pimenta e pimentão (MARTINS et 

al., 2013), abóbora (FERREIRA et al., 2016), cenoura (CARVALHO & SILVA, 2017), 

dentre outras.  

Considerando as composições baseadas nas variáveis canônicas (Figura 1) e as 

correlações estabelecidas (Tabela2), verificou-se que de maneira geral as progênies P1, P6, 

P8, P13, P15, P17, P21, P23, P24, P25, P26, P29 e P30 devem ser priorizadas na 

recombinação devido serem mais divergentes entre si. Ressalta-se que outros genótipos 

podem ser incluídos nessa nova recombinação. Entretanto caracteres de interesse e também a 

divergência genética entres essas progênies de meios-irmãos devem ser observadas. 

Além da seleção de plantas com maior produção de folhas, a seleção de priorizando 

menor altura de plantas é um dos objetivos do melhoramento da couve de folhas, pois isso 

facilita a realização de tratos culturais, adensamento e colheita (AZEVEDO et al., 2016). A 

recombinação de genótipos com folhas muito largas não é de interesse para o programa de 

melhoramento da couve, pois não atendem o padrão comercial. Outra característica de grande 

interesse no melhoramento genético da couve de folhas é o maior diâmetro do caule, pois 

evita condições de acamamento, perda de qualidade das folhas pelo contato com o solo, 

reduzindo custos com tutoramento (AZEVEDO et al., 2012) e também de plantas com baixo 

número de brotações.   

Ao comparar os agrupamentos pelas técnica das variáveis canônicas com o 

dendrograma para dados quantitativos (Figura 2A), observa-se que houve diferenças nos 

agrupamentos estabelecidos. Vários trabalhos tem mostrado agrupamentos discordantes entre 

técnicas multivariadas na avaliação da dissimilaridade genética (CORRÊA & GONÇALVES, 

2012; AZEVEDO et al., 2013; SULZBACHER et al., 2017). Azevedo et al. (2014) destaca 

ainda que diferenças entre os agrupamentos ocorrem devido os métodos serem fundamentados 

em técnicas distintas de agrupamentos. Segundo Cruz et al. (2012), os métodos aglomerativos 

(dendrogramas) dependem fundamentalmente de medidas de dissimilaridade entre os 
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genótipos, enquanto que o estudo de variáveis canônicas levam em conta tanto a matriz de 

covariância residual como também a covariância fenotípica entre os caracteres avaliados. 

O dendrograma para dados quantitativos (Figura 2A) permitiu a formação de 3 grupos 

considerando o ponto de corte determinado em 15,62. O primeiro grupo foi formado pelas 

cultivares comerciais (P34, P35 e P36), o segundo pela progênie P23 e o último pelos demais 

genótipos. Verificou-se também que de maneira geral, as distâncias genéticas entre as 

progênies de meios-irmãos e as cultivares comerciais foram próximas, o que indica o 

potencial comercial das progênies avaliadas. As progênies de meios-irmãos P21, P23 e P25 

foram as que mostraram mais distantes geneticamente das demais (Figura 2A). Devido a isso, 

tais genótipos devem ser selecionados para comporem a população recombinante, sendo 

estabelecidos cruzamentos prioritários com os genótipos mais distantes dos mesmos (P2, P11, 

P12, P19, P20 e P22). 

Pelo método UPGMA, aproximadamente 89% dos genótipos concentraram-se em um 

único grupo, sendo 97% progênies de meios-irmãos. Já pelo método das variáveis canônicas, 

o maior grupo formado em cada composição (VC1 x VC2, VC1 x VC3 e VC2 x VC3) 

compreendeu, respectivamente, 86%, 75% e 69%, dos genótipos. Isso pode ser um fator 

limitante na escolha do genitores, visto maior proximidade entre os genótipos. O agrupamento 

baseado nos dados qualitativos pelo método UPGMA formou oito grupos distintos (Figura 

2B), sendo as progênies de meios-irmãos P2, P3, P8 e P24 as mais similares às cultivares 

comerciais (P34, P35 e P36). Já o dendrograma conjunto permitiu a formação de seis grupos 

distintos, sendo o primeiro formado pelas cultivares comerciais, o segundo pela progênie P23, 

o terceiro pela progênie P1, o quarto pela progênie P28, o quinto pelas progênies P6, P15 e 

P24, e o último grupo pelas demais progênies de meios-irmãos (Figura 2C). 

A quantidade de grupos formados no dendrograma para dados qualitativos foi superior 

ao observado para os dados quantitativos, essa maior discriminação poderia indicar seu 

melhor uso no estudo de divergência genética. Todavia, no melhoramento da couve de folhas 

as características quantitativas são de maior interesse. Logo, a divergência baseada nesse tipo 

de informação deve ser priorizada.  

As distâncias genéticas entre os genótipos são apresentadas na Tabela 3. Os valores 

médios das distância de Mahalanobis variaram de 8,40 a 40,17 para os dados quantitativos, 

46,59 a 71,89 para os dados qualitativos e de 36,73 a 67,18 para os dados conjuntos. 

Verificou-se que para os dados quantitativos, a cultivar Manteiga Portuguesa (36) foi a que 

apresentou maior divergência (mais distante) em relação a maior parte dos genótipos (80%), 
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seguido da progênie de meios-irmãos P30, que apresentou-se como mais distante à 11% dos 

genótipos avaliados. Para os dados qualitativos, as progênies de meios-irmãos P5 e P23, as 

quais foram mais divergentes em relação à 38% e 31% dos genótipos, respectivamente. 

Considerando o dendrograma conjunto a cultivar 36 também apresentou como distante da 

maioria dos genótipos (67%), seguido da progênies P3, que apresentou maior distância em 

relação à 17% dos genótipos. Essas divergências podem ser verificadas pela dispersão 

baseada nas variáveis canônicas. 

A matriz de dissimilaridade do dendrograma conjunto apresentou alta correlação com 

as matrizes de dissimilaridade dos dendrogramas quantitativos e qualitativos, porém entre 

estes as correlações foram baixas (Tabela 4). Essa baixa correlação entre dendrogramas de 

diferentes origens de dados também foi relatada por outros autores. Andrade et al. (2017) ao 

avaliar a divergência genética em genótipos de babata doce por meio de dados morfológicos e 

moleculares, observou que a caracterização da variabilidade genética apresenta 

comportamento diferenciado em função do tipo de dado, identificando diferentes 

agrupamentos pelo método UPGMA. O mesmo foi relatado por Sawazaki et al. (1997) ao 

caracterizar a diversidade genética em genótipos de couve-manteiga a partir de dados obtidos 

por meio de isoenzimas e RAPD através do método UPGMA, o qual concluiu que que o uso 

de dados utilizando marcador RAPD é mais eficiente na discriminação genotípica, pois 

permite a formação de uma maior quantidade de grupos. 

Destaca-se que os três dendrogramas formados apresentaram altas correlações 

cofenéticas (superior a 80%) (Figura 2), valor superior ao valor mínimo desejado de 70% 

(STRECK et al., 2017). Isso indica alta concordância entre valores originais e a representação 

no dendrograma (CRUZ & CARNEIRO, 2006; CABRAL et al., 2011). O método UPGMA 

também tem sido recomendado e descrito como de alta precisão quando utilizada a medida da 

distância de Mahalanobis quando comparado à outras distâncias genéticas (BERTAN et al., 

2006). O uso deste método foi usado de forma eficiente para caracterizar a variabilidade 

genética em clones de couve de folhas no Alto Jequitinhonha (AZEVEDO et al., 2014). 

A diferença entre os agrupamentos pelos dados quantitativos e qualitativos, e a baixa 

correlação existente entre os dendrogramas, podem ser explicadas pelo fato das características 

quantitativas serem controladas por uma grande quantidade de genes, enquanto que caracteres 

qualitativos são determinados por um ou poucos genes (CRUZ, 2012). Logo não é esperado 

uma correlação entre essas características de diferentes origem, resultando em diferentes 

agrupamentos. Tal situação pode ser um fator limitante para o melhorista quando 
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determinadas características de ordem quantitativa e qualitativa forem de interesse simultâneo 

no melhoramento, uma vez que pode não ocorrer associação entre as mesmas. 

 

CONCLUSÕES 

 

Há divergência genética na população de couve de folhas estudada. 

Considerando as formas de estudo da divergência genética por variáveis canônicas e 

UPGMA, as progênies P1, P21, P23, P25 e P30 foram as mais divergentes em relação a maior 

parte dos genótipos estudados. 

A composição da população recombinante deve priorizar as progênies de meios-

irmãos P1, P2, P6, P8, P11, P12, P13, P15, P17, P19, P20, P22, P21, P23, P24, P25, P26, P29 

e P30, devido a maior divergência genética verificada entre as mesmas. 
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TABELAS 

 

Tabela 1 - Resumo da análise de variância multivariada para 13 características quantitativas 

avaliadas em 36 genótipos de couve de folhas. UFVJM, Diamantina-MG, 2015.  

Fonte de Variação Df Pillai approx F num Df den Df Pr(>F) 

Genótipo 35 4,336 1,501 455 1365 0,000 

Bloco 3 1,671 9,186 39 285 0,000 

Residuals 105           

 

 

Figura 1 - Escores canônicos padronizados para as três primeiras variáveis canônicas, 

apresentadas de forma bidimensional, considerando 36 genótipos de couve de folhas. 

UFVJM, Diamantina-MG, 2015. 
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Tabela 2 - Correlações entre as três primeiras variáveis canônicas e as 13 características 

quantitativas avaliadas em 36 genótipos de couve de folhas. UFVJM, Diamantina-MG, 2015.  

Descritores quantitativos 
Variável canônica 

1 2 3 

Altura de planta 0,82 0,07 -0,63 

Altura de haste -0,09 -0,53 0,08 

Diâmetro do caule -0,29 0,57 -0,31 

Comprimento da folha 0,29 0,25 -0,10 

Comprimento do limbo 0,26 0,39 -0,24 

Comprimento do pecíolo 0,21 -0,10 0,18 

Diâmetro da base do pecíolo 0,01 0,26 0,22 

Diâmetro do meio do pecíolo 0,18 0,32 -0,04 

Largura da folha 0,59 0,49 -0,01 

Número de brotações 0,10 0,24 -0,10 

Número de folhas -0,06 -0,22 -0,07 

Produção de folhas -0,04 -0,15 -0,22 

Massa média por folha -0,02 -0,01 -0,18 
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Figura 2: Dendrogramas obtidos pelo método UPGMA a partir de matrizes de 

dissimilaridade baseadas baseada em 13 características quantitativas (A), 15 características 

qualitativas (B) e conjunto (quantitativo + qualitativo) (C), em 36 genótipos de couve de 

folhas. UFVJM, Diamantina-MG, 2015. 
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Tabela 3 – Distâncias entre genótipos (dendrograma com dados conjuntos) para 36 genótipos 

de couve de folhas. UFVJM, Diamantina-MG, 2015.  

Genótipo 
Quantitativo   Qualitativo   Conjunto 

DM/1 MP MD   DM MP MD   DM MP MD 

1 18,95 29 30 

 

64,31 22 16 

 

52,97 22 30 

2 13,00 12 36 

 

55,78 3 28 

 

43,49 8 23 

3 16,40 7 34 

 

55,40 35 23 

 

45,69 35 23 

4 9,71 22 36 

 

50,58 14 19 

 

37,95 14 36 

5 11,28 20 36 

 

71,89 8 23 

 

52,15 8 36 

6 14,45 15 36 

 

60,04 15 5 

 

47,14 15 36 

7 13,02 16 36 

 

47,93 26 5 

 

38,69 31 36 

8 11,15 33 36 

 

56,53 35 23 

 

42,63 2 23 

9 13,05 14 36 

 

50,97 10 5 

 

40,58 10 36 

10 13,70 11 36 

 

50,09 9 19 

 

40,51 9 36 

11 9,30 22 36 

 

50,47 17 5 

 

37,59 33 36 

12 9,55 2 36 

 

51,36 21 5 

 

38,32 13 36 

13 11,30 17 34 

 

46,73 25 5 

 

36,73 26 36 

14 9,95 22 36 

 

53,32 4 19 

 

39,81 4 36 

15 14,68 13 36 

 

60,39 24 19 

 

47,52 24 23 

16 10,48 22 36 

 

54,22 10 1 

 

40,74 9 36 

17 11,55 13 34 

 

48,63 25 5 

 

38,07 13 5 

18 10,02 22 36 

 

55,54 10 5 

 

41,22 9 36 

19 11,27 20 36 

 

69,24 20 23 

 

50,51 20 36 

20 10,67 19 36 

 

66,44 19 23 

 

48,37 19 36 

21 17,80 8 36 

 

48,25 25 5 

 

42,30 12 36 

22 8,40 11 36 

 

55,73 32 23 

 

40,18 32 36 

23 23,71 32 36 

 

68,85 29 19 

 

59,15 17 36 

24 12,28 2 36 

 

61,55 8 23 

 

46,52 15 34 

25 16,55 11 36 

 

47,89 13 5 

 

41,18 13 36 

26 14,80 12 36 

 

46,59 13 5 

 

39,14 13 36 

27 14,29 33 36 

 

55,50 32 23 

 

44,24 32 36 

28 11,62 22 36 

 

67,50 7 23 

 

49,70 7 23 

29 15,38 1 36 

 

59,00 11 19 

 

47,16 4 36 

30 17,25 31 36 

 

50,56 26 5 

 

43,32 31 36 

31 12,47 11 36 

 

49,65 26 5 

 

39,35 7 36 

32 12,20 22 36 

 

53,46 27 23 

 

41,49 27 34 

33 9,20 12 36 

 

52,98 25 5 

 

39,06 11 36 

34 35,69 36 30 

 

60,86 14 19 

 

62,81 36 30 

35 18,88 17 30 

 

53,31 3 23 

 

46,17 36 23 

36 40,17 34 30   62,79 35 28   67,18 35 30 
1/DM: distância média; MP: mais próximo; MD: mais distante 
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Tabela 4: Correlação entre as matrizes de dissimilaridade e número de agrupamentos 

estabelecidos para 36 genótipos de couve de folhas. UFVJM, Diamantina-MG, 2015. 

Dendrograma  

Correlação entre as matrizes de 

dissimilaridade 
Números de 

agrupamentos 
Quantitativo  Qualitativo Conjunto 

Quantitativo  - 0,182ns 0,75** 3 

Qualitativo 
 

- 0,79** 8 

Conjunto 
  

- 6 
ns, **Não significativo e significativo pelo Teste de Mantel com 1000 simulações. 
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ARTIGO CIENTÍFICO III: Estudo de repetibilidade e estabilização fenotípica em 

couve de folhas por abordagem frequentista, bayesiana e reamostragem bootstrap 
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ESTUDO DE REPETIBILIDADE E ESTABILIZAÇÃO FENOTÍPICA EM COUVE 

DE FOLHAS POR ABORDAGEM FREQUENTISTA, BAYESIANA E 

REAMOSTRAGEM BOOTSTRAP 

 

RESUMO: Objetivou-se obter informações para o melhoramento genético de couve de folhas 

por meio de estudos de repetibilidade e estabilização fenotípica, e, além disso, comparar 

metodologias que representam a confiabilidade dos parâmetros estimados. Foram avaliadas 33 

progênies de meios-irmãos no município de Diamantina-MG, no delineamento em blocos 

casualizados com três repetições e seis plantas por parcela. Realizou-se oito colheitas, 

avaliando-se a produtividade de folhas frescas (kg ha-1), número de brotações, número de 

folhas e massa média de folhas. Posteriormente, realizou-se o estudo de repetibilidade e 

estabilização fenotípica estimando os parâmetros genéticos σ²a, σ²g, σ²e, coeficiente de 

variação ambiental e repetibilidade, pelas metodologias frequentista e bayesiana. Para avaliar 

a confiabilidade destas estimativas, obtiveram-se intervalos por métodos frequentista, 

bayesiano e bootstrap (percentil, BCPB e BCa). Verificou-se que a seleção confiável de 

progênies de meios-irmãos de couve de folhas pode ser realizada com quatro colheitas, sendo 

indicadas as colheitas realizadas entre 95 e 170 dias após plantio (5a a 8a colheita). Observou-

se que as metodologias frequentista e bayesianas são mais indicadas para obtenção da 

confiabilidade das estimativas dos parâmetros genéticos avaliados, sendo que a última 

proporcionou menores amplitudes dos intervalos obtidos. As metodologias bootstrap não são 

indicadas para estudos de repetibilidade e estabilização fenotípica em couve. 

 

Palavras-chave: Melhoramento; Genética; Brassica oleracea var. acephala; Colheitas. 

 

STUDY OF REPETIBILITY AND PHENOTYPICAL STABILIZATION IN KALE BY 

FREQUENTIST, BAYESIAN AND BOOTSTRAP RESAMPLING APPROACH 

 

ABSTRACT: The objective of this study was to obtain information for the genetic 

improvement of leaf kale using repeatability and phenotypic stabilization studies, and, in 

addition, to compare methodologies that represent the reliability of the estimated parameters. 

Thirty-three progenies of half-siblings were evaluated in the municipality of Diamantina-MG, 

in a randomized complete block design with three replicates and six plants per plot. Eight 

harvests were performed evaluating the number of shoots and the productivity, leaves number 
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and average mass. Afterwards, the phenotypic repeatability and stabilization study was 

performed, estimating parameters by frequentist and Bayesian methodologies. To evaluate the 

reliability of these estimates, intervals were obtained by frequentist, bayesian and bootstrap 

methods (percentile, BCPB and BCa). It was verified that the reliable selection of half-

siblings progenies can be carried out with four harvests, being indicate the harvest performed 

between 95 and 170 days after planting (from the 5th to the 8th harvest). It was observed that 

the frequentist and Bayesian methodologies are more indicated to obtain the parameter 

estimates reliability, being the last the one that provided a smaller amplitude of the obtained 

intervals. Bootstrap methodologies are not indicated for phenotypic repeatability and 

stabilization studies in leaf kale. 

 

Keywords: Improvement; Genetics; Brassica oleracea var. Acephala; Crops. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A couve de folhas é uma hortaliça com características nutricionais de interesse, como 

altos teores de carboidratos, proteínas, vitaminas e fibras (NOVO et al., 2010; VILAR et al., 

2008). Porém há a necessidade de obtenção de cultivares com maior produtividade e com 

resistência as principais pragas da cultura (AZEVEDO et al., 2016a; AZEVEDO et al., 2017). 

 A seleção de genótipos de couve de folhas é baseada em várias colheitas (AZEVEDO 

et al., 2016a), logo, necessita-se de informações sobre o número mínimo de colheitas para 

evitar que os pesquisadores realizem mais avaliações que o necessário, o que acarretaria 

desperdício na utilização de mão-de-obra e de recursos financeiros (CEDILLO et al., 2008). 

Para estabelecer quantas e quais colheitas devem ser contempladas na seleção de progênies, 

estudos de repetibilidade e estabilização fenotípica podem ser feitos (MARTUSCELLO et al., 

2015; MISTRO et al., 2008).  

Para a tomada de decisão, medidas sobre a confiabilidade das estimativas são 

importantes (SCHRAGO et al., 2006), como o intervalo de confiança (IC) (KHOSRAVI et 

al., 2011; SEVERIANO et al., 2011; SANTOS et al., 2011). Há várias metodologias para 

estimação destes intervalos, destacando-se as metodologias frequentistas (TORAL et al., 

2007), requerendo conhecimento sobre a distribuição de probabilidade que os parâmetros de 

interesse seguem, bem como o número de graus de liberdade a eles associados (CECON et al., 

2012). 
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Metodologias de computação intensiva como a reamostragem bootstrap também 

podem ser utilizadas para este fim, dispensando pressuposições sobre a distribuição de 

probabilidade dos parâmetros (EFRON & TIBSHIRANI, 1993). Outra abordagem possível 

para a representação da confiabilidade de estimativas é a abordagem bayesiana, obtendo-se 

intervalos de credibilidade a partir da distribuição de densidade a posteriori (ZHANG et al., 

2010; SANTOS et al., 2011; AZEVEDO et al., 2017).  

 Diante da importância da representação da incerteza associada à estimativa de 

parâmetros em estudos de repetibilidade, a comparação de metodologias para esta finalidade é 

necessária. Logo, objetivou-se obter informações para o melhoramento genético de couve de 

folhas por meio de estudos de repetibilidade e estabilização fenotípica, e, além disso, 

comparar metodologias que representam a confiabilidade dos parâmetros estimados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Obtenção e condução das progênies 

O ensaio de progênies foi conduzido no município de Diamantina-MG, instalado no 

Setor de Olericultura da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - 

UFVJM. O Campus JK situa-se a 1400 m de altitude, com coordenadas 18º 9’ S de latitude e 

43º 21’ WGR. O solo predominante é do tipo Neossolo Quartzarênico Órtico Típico 

(EMBRAPA, 2006).  

Utilizaram-se sementes de 33 de progênies de meios-irmãos de couve de folhas 

obtidas em pesquisas conduzidas em Viçosa, MG (AZEVEDO et al, 2016b). A semeadura foi 

realizada em bandejas de 72 células, preenchidas com substrato comercial Plantimax® e 

mantidas em casa de vegetação por aproximadamente 50 dias. O preparo do solo constou de 

uma aração e duas gradagens, formando-se canteiros com 1,2 m de largura e 30 cm de altura. 

As mudas foram plantadas espaçadas 0,50 m entre si. A adubação de plantio e cobertura, tanto 

quanto o manejo da irrigação, manejo de pragas e doenças foram realizados conforme as 

necessidades da cultura. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com 33 tratamentos 

(progênies de meios-irmãos), quatro repetições e seis plantas por parcela, onde as avaliações 

foram conduzidas em nível de planta. A partir dos 30 dias após o plantio, foram realizadas 

oito colheitas em intervalos quinzenais, nas quais avaliaram-se a produtividade de folhas 

frescas comercializáveis, o número de brotações, número de folhas e a massa fresca por folha 
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comercializável. Foram consideradas como comercializáveis as folhas sem sinais de 

senescência, de danos ocasionados por pragas e doenças e com comprimento maior que 15 cm 

(AZEVEDO et al., 2012). 

 

Obtenção das estimativas para o estudo de repetibilidade pelo método frequentista 

(ANOVA) e bayesiano 

Para o estudo de repetibilidade utilizou-se o modelo estatístico proposto por Cruz et al. 

(2012): Yij= m + gi + aj + eij. Sendo: Yij: observação na parcela que recebeu a i-ésima progênie 

(i = 1, 2, ..., 33 progênies) na j-ésima colheita (j = 1, 2, ..., 8 colheitas); m: média geral; gi: 

efeito aleatório da i-ésima progênie sob a influência do ambiente permanente; aj: efeito fixo 

do ambiente temporário na j-ésima colheita e, eij: erro experimental estabelecido pelos efeitos 

temporários do ambiente na i-ésima progênie e j-ésima colheita.  

Para o estudo da repetibilidade pelo método da ANOVA (frequentista) estimou-se a 

variância genotípica (𝜎𝑔
2 =

𝑄𝑀𝐺−𝑄𝑀𝑅

𝑎
); variância ambiental temporária (colheitas) (𝜎𝑎

2 =

𝑄𝑀𝐴−𝑄𝑀𝑅

𝑔
) e variância residual (𝜎𝑒

2 = 𝑄𝑀𝑅 ), onde a é o número de colheitas e g o número de 

progênies. A partir destes componentes de variância foram estimados os coeficientes de 

repetibilidade (𝑟 =  
𝜎𝑔

2

𝜎𝑔
2+ 𝜎𝑒

2 
), de variação residual (𝐶𝑉𝑒(%) =

100 𝑥 √𝑄𝑀𝑅

𝑚
 ), de determinação 

(𝑅2 =  
𝑛𝑟

[1+𝑟(𝑛−1)] 
 ) e  o número ótimo de colheitas (𝜂0 =  

𝑅2(1−𝑟)

(1−𝑅2)𝑟 
) , onde n é o número de 

colheitas. 

O teorema de Bayes também foi utilizado para estimar todos os parâmetros 

supracitados. Assumindo que 
2 2~ (0, )e eN  , a distribuição amostral dos dados observados 

(função de máxima verossimilhança) é: 
2 2| , , , ~ ( , )ij i j e i j ey m g a N m g a   . Para os 

parâmetros de locação foram consideradas as seguintes distribuições a priori: 

2 2| , ~ ( , )m m m mm u N u  , 
2 2| , ~ ( , )i g g g gg u N u   e 

2 2| , ~ ( , )j a a a aa u N u  . Já para os 

componentes de variância, considerou-se a distribuição 𝜒2-quadrado escalonada invertida 

como distribuição a priori: 
2 2| , ~

gg g g g g vv s v s  
, 

2 2| , ~
aa a a a a vv s v s  

 e 
2 2| , ~

ee e e e e vv s v s  
. 

Logo, a distribuição a posteriori conjunta pode ser representada por: 
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Para as análises estatísticas foi utilizado o pacote rJags do software R (R Core Team, 

2016). Devido a ausência de trabalhos prévios com progênies de meios-irmãos de couve, 

recorreu-se ao uso de priori vagas (pouco informativas). Desta forma, para os efeitos de 

locação, considerou-se  ui=0 (i=m, g, a, e). Para o componente de variância da média geral, 

estipulou-se 𝜎𝑚
2 =0.001, já para os demais componentes de variância, considerou-se 𝑣𝑖/2 =

 𝑠𝑖/2 =  0.001 (i= a, g, e). Foram obtidas cadeias MCMC (Markov Chain Monte Carlo) e 

estabelecidos 1.000.000 de iterações por característica. Foi utilizado o burnin de 100.000 

iterações e thin de 500 interações, resultando em uma amostra total de 1800 iterações para 

cada característica. 

 

Determinação dos intervalos de confiança de estimativas para o estudo de repetibilidade 

pelo método frequentista 

Os intervalos de confiança foram feitos pelos métodos frequentista e por 

reamostragem bootstrap. Para a obtenção dos IC para os componentes de variância, utilizou-

se o seguinte estimador:  𝐼𝐶𝜎2 = [
   𝑓  �̂�2

𝜇2
 ;

   𝑓  �̂�2

𝜇1
], onde 𝜎2 é o componente de variância;  f é o 

número de graus de liberdade a ela associados; 𝑢1  [𝜒
(𝑓; 

𝛼

2
)

2 ] e 𝑢2 [𝜒
(𝑓; 1−

𝛼

2
)

2 ] é o quantil obtido 

a partir da  função densidade de probabilidade (f.d.p) da distribuição 𝜒2-quadrado. Para a 

obtenção dos graus de liberdade da 𝜎𝑔
2 recorreu-se ao método de Satterthwaite onde: 𝑔𝑙𝜎𝑔

2 =

(𝑄𝑀𝐺−𝑄𝑀𝑅)2

(𝑄𝑀𝐺)2

𝑔−1
 + 

(𝑄𝑀𝑅)2

(𝑔−1)(𝑎−1)

 . Para o coeficiente de variação residual utilizou-se o estimador 𝐼𝐶𝐶𝑉𝑒 =

[
𝐶𝑉

√(
𝑈2+2

𝑉+1
 −1)𝐶𝑉2+

𝑈2

𝑉

 ;  
𝐶𝑉

√(
𝑈1+2

𝑉+1
 −1)𝐶𝑉2+

𝑈1

𝑉

], em que 𝑉 é o número de graus de liberdade associado a 

𝜎𝑒
2, 𝑢1  [𝜒

(𝑉; 1−
𝛼

2
)

2 ] e 𝑢2 [𝜒
(𝑉; 

𝛼

2
)

2 ] são os quantis obtidos a partir da  função densidade de 

probabilidade (f.d.p) da distribuição 𝜒2-quadrado. Para o coeficiente de repetibilidade 
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utilizou-se o estimador: 𝐼𝐶𝑟 = {1 − [(
𝑄𝑀𝑇+(𝑎−1)𝑄𝑀𝑅

𝑎𝑄𝑀𝑅
) 𝑥 𝐹

(
𝛼

 2 
 ;𝑛1;𝑛2)

]
−1

; 1 −

[(
𝑄𝑀𝑇+(𝑎−1)𝑄𝑀𝑅

𝑎𝑄𝑀𝑅
) 𝑥 𝐹

(1−
𝛼

 2 
 ;𝑛1;𝑛2)

]
−1

}, onde F refere-se ao quantil da distribuição F. 

 

Determinação dos intervalos de confiança de estimativas para o estudo de repetibilidade 

pelo método bootstrap 

No método bootstrap foram geradas 1000 amostras por reamostragens com reposição 

dos dados originais, mantendo sempre, para cada valor a informação de sua respectiva 

progênie e colheita. Para cada uma dessas 1000 amostras, foram estimados todos os 

parâmetros citados anteriormente, considerando-se as mesmas expressões estatísticas citadas 

para a análise frequentista. Assim, para cada parâmetro foi obtida uma distribuição, 

denominada de distribuição empírica bootstrap.  

Para o método percentil, os dados da distribuição empírica bootstrap foram ordenados. 

Desta forma, considerou-se como limite inferior e superior do intervalo de confiança (α=0.05) 

as amostras posicionadas na posição 25 (1000 x α/2) e 975 (1000 x (1-α)/2). 

 Para a obtenção do intervalo de Confiança Percentil Corrigido em Relação ao Viés 

(BCPB) “Biased-Corrected Percentilt Bootstrap” os extremos do intervalo de confiança são os 

percentis da distribuição bootstrap ajustados, para corrigir o viés decorrente da assimetria da 

distribuição. Desta forma, encontra-se a proporção de réplicas (p0), menores que a estimativa 

obtida pela análise frequentista. A proporção p0 é definida como a probabilidade de uma 

estimativa ser inferior à da amostra original 𝜃. A partir de  𝑝0 é encontrado o parâmetro de 

correção do viés, definido por 𝑧0 (𝑧0 = Φ−1(𝑝0)), onde Φ−1 é a inversa da função densidade 

da distribuição normal padronizada. Posteriormente, os limites do intervalo de confiança são 

obtidos selecionando-se a estimativa na posição 1000xLI (sendo: 𝐿𝐼 = Φ (2𝑧0 − 𝑧
(

𝛼

2
)
)) e 

1000xLS (onde: 𝐿𝑠 = Φ (2𝑧0 + 𝑧
(

𝛼

2
)
)).  

Para o método de Correção do Viés Acelerado - BCa (“Bias-Corrected and 

Acceleration”) além de corrigir a assimetria da distribuição empírica bootstrap, utiliza-se 

também uma constante de aceleração. Neste método, estima-se a constante 𝑧0, da mesma 

forma mencionada anteriormente. Já a constante de aceleração é obtida por �̂� =

∑ (�̂�(.)−�̂�(𝑖))
3𝑛

𝑖=1

6[∑ (�̂�(.)−�̂�(𝑖))
2𝑛

𝑖=1 ]

3
2

 sendo 𝜃(𝑖) as estimativas obtidas para o parâmetro considerando a 
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metodologia Jackknife e 𝜃(.) é a média de (𝜃(𝑖)). A partir da obtenção da constante de 

aceleração, os limites inferiores e superiores do intervalo de confiança são obtidos 

selecionando-se a estimativa na posição 1000xLI (sendo: 𝐿𝐼 = 𝜙 (�̂�0 −
�̂�0+ 𝑧

(
𝛼
2

)

1− �̂� (�̂�0+ 𝑧
(

𝛼
2

)
)

))  e 

1000xLS (onde: 𝐿𝑠 = 𝜙 (�̂�0 +
�̂�0+ 𝑧

(
𝛼
2

)

1− �̂� (�̂�0+ 𝑧
(1−

𝛼
2

)
)

)). 

 

Determinação dos intervalos de credibilidade de estimativas para o estudo de repetibilidade  

pelo método Bayesiano  

As cadeias obtidas pelo método MCMC foram testadas quanto à convergência pelo 

teste Geweke e a ausência de autocorrelação. Após a constatar estes critério, a partir da 

distribuição a posteriori para cada um dos parâmetros, foi estimada a média, moda, mediana e 

intervalos de credibilidade para parâmetros com o auxílio do pacote boa do software R (R 

Core Team, 2016). 

  

RESULTADOS  

 

 Verificaram-se estimativas da σ2
a superiores as encontradas para a σ2

g em todas as 

características (Tabela 1). Isto indica predominância do efeito ambiental temporário 

(colheitas) sobre os genéticos, o que dificulta a seleção nos programas de melhoramento. 

Frequentemente as estimativas dos componentes de variância (σ²a, σ²g e σ²e) e do coeficiente 

de variação residual obtido pela análise frequentista foi superior ao encontrado pela moda da 

densidade a posteriori da abordagem Bayesiana. Porém, as estimativas de repetibilidade 

obtidas por estes dois métodos foram próximas (Tabela 1). As estimativas de repetibilidade 

nas metodologias frequentista e bayesianas variaram de 0,52 a 0,55 (para a produtividade de 

folhas, número de brotações e massa fresca de folha), enquanto que para o número de folhas a 

estimativa foi de 0,63 pelo método frequentista e 0,64 pelo método bayesiano. 

Os ICs das técnicas bootstrap compreenderam as estimativas da repetibilidade. O 

mesmo foi verificado no método frequentista e bayesiano, com baixa variação em suas 

amplitudes. Da mesma forma, para os componentes de variância, as metodologias frequentista 

e bayesiana tiveram intervalos que sempre compreenderam as estimativas dos componentes 
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de variância, sendo a amplitude dos intervalos da metodologia frequentista geralmente maior 

que a Bayesiana.  

Para a metodologia bootstrap, as técnicas percentil e BCPB, apesar de apresentarem, 

de maneira geral, IC com menor amplitude, não foram condizentes. Pois, a estimativa dos 

parâmetros não se encontraram entre os limites inferiores e superiores dos intervalos de 

confiança para o σ2
e e CVe das características “número de brotações” e “número de folhas”. O 

mesmo foi observado para a estimativa da repetibilidade do número de folhas no método 

BCPB. Todavia a técnica IC BCa, além de apresentar baixa amplitude dos IC, sempre 

compreendeu a estimativas as estimativas dos componentes de variância (Tabela 1). 

 A partir do estudo de repetibilidade, verificou-se que com 3 colheitas já é possível 

obter um coeficiente de determinação superior à 80% (83,45%) para o número de folhas 

(Figura 1). Já para as demais características, são necessárias 4 colheitas para atingir mais de 

80% (82,01; 81,22; 87,21 e 82,90% para a produtividade de folhas, número de brotações, 

número de folhas e massa fresca por folha, respectivamente). Em todas as características, 

verificou-se que a moda do coeficiente de determinação sempre esteve entre o limite inferior e 

superior do intervalo de credibilidade (Figura 1). 

Pela metodologia frequentista (Figura 2), o número ideal de colheitas possibilita as 

mesmas conclusões citadas anteriormente para a Figura 1. Porém, para os intervalos de 

confiança estimados pelas metodologias bootstrap, verificou-se que as estimativas do 

coeficiente de determinação foram bastante próximas ao limite inferior do método percentil, e 

bastante próximas ao limite superior do método BCPB e BCa.  

A estabilização pela análise frequentista identificou que para a variável produtividade 

de folhas, considerando o número ótimo de quatro colheitas para seleção desta variável 

(Figura 1), as colheitas 5, 6, 7 e 8 foram as que proporcionaram maior repetibilidade e 

coeficiente de determinação (Tabela 2). 

Para o número de folhas e massa fresca por folhas as colheitas 6 e 7 já são suficientes 

para realizar uma seleção confiável (R² maior que 80%), enquanto que para o número de 

brotações as colheitas 3, 4 e 5 já seriam suficientes (Tabela 2). O maior coeficiente de 

determinação foi obtido quando avaliaram-se todas as colheitas. Considerando o número 

ótimo de três colheitas como ideal para seleção baseada no número de folhas, as colheitas 6, 7 

e 8 seriam as mais adequadas para essa finalidade. Quanto a massa fresca por folha e número 

de brotações, cujo número ótimo de colheitas foi igual à quatro (Figura 1), as colheitas 5, 6, 7 

e 8 foram as mais indicadas para serem estudadas (Tabela 2). 
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A estabilização pela metodologia bayesiana (Tabela 3) possibilitou informações 

similares às obtidas pelo método frequentista (Tabela 2). O mesmo também foi observado 

para o intervalo de credibilidade. 

 Ao analisar a estabilização pelas técnicas bootstrap, verificou-se que, assim como 

ocorreu para a metodologia frequentista e bayesiana, o aumento do número de colheitas 

reduziu a amplitude dos IC, todavia em várias situações esses intervalos não contemplaram as 

estimativas de repetibilidade (Tabelas 4 e 5). 

 

DISCUSSÃO 

 

Em culturas de múltiplas colheitas como a couve de folhas, é importante realizar 

estudos de repetibilidade (CHIA et al., 2009; AZEVEDO, 2016a). Isto permite estabelecer o 

número de colheitas que deve ser realizado para a seleção eficiente das melhores progênies 

(SOBRINHO et al., 2010; BRUNA et al., 2012). A ação do ambiente sobre características 

quantitativas da couve de folha influiu diretamente sobre o desempenho da planta, em 

especial sobre a produtividade de massa fresca de folhas, pois houve predominância da 

variância ambiental em relação à genotípica. Isto resulta na maior dificuldade da seleção dos 

genótipos, vistos que seus efeitos ficam confundidos na variação total (CRUZ et al., 2012).  

As menores estimativas de repetibilidade para a produtividade de folhas, número de 

brotações e massa fresca por folha podem estar associadas à maior sensibilidade à fatores 

ambientais, como condições climáticas, adubações, tratos culturais, irrigação, etc. Já os 

maiores valores de repetibilidade para o número de folhas podem indicar menor influência 

dos efeitos ambientais. É importante lembrar que a maior emissão de folhas não 

necessariamente está relacionado a maior produtividade, pois a mesma também é dependente 

da massa de cada folha. 

A estimativa de repetibilidade pode variar de 0 a 1, sendo que altos coeficientes 

permitem predizer o valor real para determinada característica com poucas medições 

(OLIVEIRA & MOURA, 2010). Estimativas de repetibilidade superiores à 0,5 foram 

encontradas para todas as características avaliadas, o que segundo Padilha et al. (2003) indica 

boa confiabilidade para a seleção. Este coeficiente também é importante por expressar o valor 

máximo que a herdabilidade no sentido amplo pode ser alcançada (CRUZ et al., 2012). 

Para a obtenção de parâmetros genéticos como a repetibilidade, a obtenção dos 

componentes de variância é de fundamental importância (RESENDE et al., 2016), norteando 
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assim a tomada de decisões dentro do programa de melhoramento. Diversas metodologias 

estatísticas podem ser utilizadas para estimar esses parâmetros (FARIA et al., 2008) como 

métodos frequentistas e bayesianos, sendo que a escolha do mesmo está ligada ao tipo de 

dados que se pretende trabalhar, a presença ou não de desbalanceamento e também à 

familiaridade do pesquisador ao tipo de técnica adotadas.  

As estimativas dos parâmetros obtidos nesta pesquisa por análise frequentista e 

inferência bayesiana, em sua maioria, foi próxima. Isto é consequência da utilização de 

prioris pouco informativa (prioris vagas) na metodologia bayesiana. Neste caso, a máxima 

verossimilhança predomina sobre a priori e as estimativas pontuais (média, moda e mediana) 

dos parâmetros ficam bem próximas às obtidas pelo método ANAVA. 

Apesar de haver diferentes métodos de estudos desses parâmetros genéticos, a análise 

frequentista tem sido a técnica mais utilizada, em especial pela sua menor complexidade de 

cálculos. Entretanto, a técnica frequentista é limitada a obtenção de estimativas pontuais da 

variância (XIE & SINGH, 2013), enquanto que a bayesiana apresenta uma distribuição para 

todos os parâmetros (distribuição a posteriori). Um dos métodos frequentista mais utilizados 

é baseado na ANOVA, todavia o mesmo pode apresentar estimativa negativa dos 

componentes de variância (KARAMAN et al., 2014), o que não é de interesse para o 

melhorista e não ocorre na inferência bayesiana.  

A adoção de intervalos de confiança para as estimativas são importantes, pois permite 

que as conclusões levem em conta o erro associado a sua estimação (KENZ & SMITH, 2013). 

Estes intervalos podem ser obtidos também por diferentes metodologias como a frequentista, 

bootstrap e bayesiana. As metodologias frequentista e bayesiana mostraram-se eficientes na 

obtenção desses intervalos, englobando sempre as estimativas. Já considerando o bootstrap, a 

técnica BCa mostrou-se como a mais indicada, visto que apresentou menores intervalos de 

confiança, e compreendeu as estimativas dos parâmetros entre seus limites inferiores e 

superiores mais frequentemente. Essa melhor precisão da técnica BCa está associado ao uso 

da “constante de aceleração” (HAUKOOS & LEWIS, 2005). 

Como esperado, verificou-se que com o aumento do número de colheitas, há aumento 

do coeficiente de determinação, sendo que com 4 colheitas obteve-se estimativas superiores a 

80% para todas as características. Esta estimativa é considerada alta e permite precisão 

satisfatória na seleção (MARTUSCELLO et al., 2007). O número de 4 colheitas é um pouco 

maior ao verificado por Azevedo et al. (2016a) que ao avaliar clones de couve de folhas, 

recomendou três colheitas como suficientes para uma seleção confiável (R² superior a 80%).  
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Além do estudo do número ótimo de avaliações, o estudo de estabilização fenotípica é 

de grande importância na seleção de plantas, pois permite verificar quais as colheitas 

proporcionam maior eficácia (MARTUSCELLO et al., 2015). A avaliação de genótipos não 

estabilizados pode incorrer em baixa repetibilidade, e nestas situações o aumento do número 

de repetições nem sempre é a solução para amenizar o problema (PEREIRA et al., 2002), 

como consequência da atuação de conjuntos gênicos distintos em função do estádio de 

desenvolvimento da cultura (MARTUSCELLO et al., 2007). Considerando 4 colheitas como 

o ideal, verificou-se pelo estudo de repetibilidade que as colheitas 5, 6, 7 e 8 (realizadas entre 

95 e 170 dias após plantio) proporcionam coeficientes de determinação superiores para a 

maioria das características, em especial para a produtividade de folhas. Portanto, em 

programas de melhoramento, estas colheitas devem ser priorizadas. 

 As técnicas bayesiana e frequentista mostraram-se como adequadas para a obtenção 

dos intervalos no estudo de estabilização fenotípica. Já as três técnicas bootstrap apresentaram 

limitações, quando as estimativas de repetibilidade estiveram fora dos IC estabelecidos. O 

baixo desempenho das metodologias bootstrap deve-se às reamostragens que são feitas sobre 

os dados originais, pois nesta situação, a obtenção de um maior número de valores repetidos 

faz com que as estimativas de repetibilidade sejam superestimadas. A consequência disso é 

que os valores de repetibilidade obtidos nas amostras bootstrap são geralmente maiores que a 

estimativa obtida na amostra original. E por este motivo, o valor de repetibilidade da amostra 

original é em algumas situações menor que o limite inferior do intervalo de confiança obtido 

pelo método percentil.  Este problema é amenizado pelos métodos de correção de assimetria 

obtido nos métodos BCPB e BCa, porém nem sempre são sanados. Quando se tem um 

tamanho amostral menor, como verificando no estudo de estabilidade contemplando poucas 

avaliações, estes problemas são agravados. Portanto, o uso das metodologias bootstrap deve 

ser evitado em estudos de repetibilidade para a obtenção de intervalos de confiança. 

 

CONCLUSÕES 

 

 1- É possível obter alta confiabilidade na seleção em progênies de meios-irmãos de 

couve de folhas com a realização de apenas 4 colheitas. 

 2- As colheitas realizadas entre 95 e 170 dias após plantio (colheitas 5, 6, 7 e 8) devem 

ser priorizadas por proporcionarem maior estabilidade fenotípica.   
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 3- As análises frequentista e bayesianas são eficientes na estimava dos intervalos de 

confiança e credibilidade, respectivamente. Já a inferência Bayesiana possibilitou intervalos 

de menor amplitude que a metodologia frequentista; 

 4- As técnicas bootstrap percentil, BCPB e BCa não são indicadas para obtenção dos 

intervalos de confiança em estudos de repetibilidade e estabilização fenotípica de genótipos 

de couve de folhas. 
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TABELAS 

 

 

Tabela 1. Parâmetros estimados por análise frequentista, bootstrap e bayesiana, acompanhada do intervalo de confiança (IC) e intervalo de 

credibilidade.  

Característica Metodologia   
Parâmetros 

σ²a σ²g σ²e CVe (%) r 

P
ro

d
u
ti

v
id

ad
e 

d
e 

fo
lh

as
 Frequentista 

Estimativa 26939,45 1701,09 1492,48 14,15 0,53 

IC  11763,72-111951,55 1054,56-3196,98 1250,502-1812,591 12,932-15,627 0,325-0,667 

Bootstrap 

IC 

percentil 
20663,27-33554,59 1153,340-2695,15 908,52-1659,7 11,08-15 0,5-0,67 

IC BCPB 20605,37-33872,54 1011,11-2411,49 1332,71-2049,86 13,31-16,85 0,37-0,56 

IC  BCa 20710,39-33586,36 1150,60-2690,31 910,83-1657,79 11,04-14,96 0,5-0,67 

Bayes 

Média 49277,25 1830,51 1508,03 25,6 0,54 

Mediana 36872,30 1738,87 1499,21 19,96 0,54 

Moda 25068,40 1601,78 1492,02 20,36 0,54 

HPD 13260,73-154057 1040,35-3125,7 1255,77-1810,34 12,22-91,62 0,4-0,69 

N
ú
m

er
o
 d

e 
b
ro

ta
çõ

es
 Frequentista 

Estimativa 8,85 1,14 1,05 19,63 0,52 

IC  3,86-36,91 0,704-2,14 0,882-1,27 17,915-21,72 0,309-0,65 

Bootstrap 

IC 

percentil 
6,82-10,23 0,78-1,62 0,41-0,71 8,15-10,72 0,58-0,75 

IC BCPB 6,77-10,24 0,73-1,52 0,6-0,88 9,83-12,06 0,49-0,67 

IC  BCa 7,02-10,94 0,9-1,63 0,69-1,11 15,92-20,2 0,5-0,65 

Bayes 

Média 12,1 1,2 1,06 20,5 0,52 

Mediana 9,7 1,16 1,06 19,4 0,52 

Moda 6,73 1,13 1,04 18,35 0,53 

HPD 3,86-33,88 0,67-1,98 0,89-1,27 13,44-34,42 0,37-0,67 
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N
ú
m

er
o
 d

e 
fo

lh
as

 

Frequentista 
Estimativa 8,50 1,12 0,66 10,28 0,63 

IC  3,711-35,375 0,704-2,056 0,551-0,798 9,397-11,336 0,444-0,744 

Bootstrap 

IC 

percentil 
6,98-10,94 0,89-1,63 0,69-1,12 15,93-20,19 0,5-0,65 

IC BCPB 6,92-10,92 0,77-1,43 1-1,33 19,05-22 0,43-0,54 

IC  BCa 6,86-10,22 0,78-1,62 0,42-0,71 8,16-10,7 0,58-0,75 

Bayes 

Média 11,57 1,19 0,66 10,4 0,63 

Mediana 9,38 1,14 0,66 10,1 0,63 

Moda 6,93 1,08 0,65 9,9 0,64 

HPD 3,76-32,44 0,68-1,98 0,55-0,8 7,82-14,64 0,49-0,75 

M
as

sa
 f

re
sc

a 
p
o

r 
fo

lh
a
 Frequentista 

Estimativa 121,07 15,66 12,92 11,10 0,55 

IC 52,813-504,615 9,735-29,309 10,823-15,688 10,15-12,248 0,343-0,68 

Bootstrap 

IC 

percentil 
89,63-155,97 12,16-22,2 8,42-13,64 8,99-11,41 0,53-0,68 

IC BCPB 89,91-155,77 10,78-19,84 12,22-16,23 10,81-12,66 0,39-0,57 

IC  BCa 89,94-155,71 12,09-22,2 8,43-13,6 8,97-11,38 0,52-0,68 

Bayes 

Média 167,72 16,79 13,07 11,18 0,55 

Mediana 131,19 15,97 13,01 10,97 0,55 

Moda 93,94 14,32 13,02 10,8 0,55 

HPD 53,22-490,47 9,38-28,89 10,81-15,84 8,44-15,11 0,41-0,69 

Componentes de variância das colheitas (
2

a ), progênies (
2

g ), erro (
2

e ), coeficiente de variação residual (CVe) e coeficiente de repetibilidade (r) 

em progênies de meios-irmãos de couve. 
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Figura 1. Estimativa do coeficiente de determinação em função do número de colheitas 

estimados por inferência bayesiana e seus respectivos intervalos de credibilidade para as 

características produtividade de folhas (A), número de folhas (B), número de brotações (C) e 

massa fresca por folha (D) em progênies de meios-irmãos de couve. 
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Figura 2. Estimativa do coeficiente de determinação em função do número ideal de colheita, 

estimados por inferência Bootstrap pelas técnicas do percentil, BCa e BCPB, para as 

características produtividade de folhas (A), número de folhas (B), número de brotações (C) e 

massa fresca por folha (D) em progênies de meios-irmãos de couve. 
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Tabela 2. Estudo de estabilidade fenotípica por análise frequentista para as características produtividade de folhas, número de folhas, número de 

brotações e massa fresca por folha em progênies de meios-irmãos de couve. 

Colheita 
Produtividade   Número de folhas   Número de brotações   Massa fresca por folhas 

r/1 IC freq/2   r IC freq   r IC freq   r IC freq 

1-2 0,53 (69,47)3 0,07-0,76 
 

0,35 (51,71) -0,32-0,68 

 

0,66 (79,36) 0,32-0,82 

 

0,74 (85,21) 0,49-0,87 

2-3 0,63 (77,14) 0,26-0,81 
 

0,65 (78,57) 0,30-0,82 

 

0,74 (84,77) 0,48-0,86 

 

0,61 (75,71) 0,22-0,8 

3-4 0,75 (85,61) 0,50-0,87 
 

0,74 (85,37) 0,49-0,87 

 

0,61 (75,77) 0,23-0,80 

 

0,75 (85,44) 0,50-0,87 

4-5 0,58 (73,15) 0,16-0,78 
 

0,44 (61,01) -0,12-0,72 

 

0,68 (81,18) 0,37-0,84 

 

0,80 (88,79) 0,60-0,90 

5-6 0,62 (76,35) 0,24-0,80 
 

0,53 (69,34) 0,07-0,76 

 

0,69 (81,65) 0,39-0,84 

 

0,74 (84,92) 0,48-0,87 

6-7 0,58 (73,33) 0,16-0,78 
 

0,67 (80,41) 0,35-0,83 

 

0,45 (62,53) -0,09-0,72 

 

0,67 (80,47) 0,35-0,83 

7-8 0,83 (90,84) 0,67-0,91 
 

0,86 (92,71) 0,73-0,93 

 

0,78 (87,48) 0,56-0,89 

 

0,67 (80,22) 0,35-0,83 

1-3 0,56 (79,52) 0,27-0,74 
 

0,50 (74,72) 0,16-0,70 

 

0,68 (86,51) 0,46-0,82 

 

0,59 (81,15) 0,31-0,76 

2-4 0,60 (81,62) 0,32-0,76 
 

0,66 (85,36) 0,43-0,80 

 

0,68 (86,67) 0,47-0,82 

 

0,64 (84,13) 0,39-0,79 

3-5 0,63 (83,52) 0,37-0,78 
 

0,60 (81,64) 0,32-0,76 

 

0,57 (80,17) 0,29-0,75 

 

0,69 (87,14) 0,48-0,82 

4-6 0,60 (81,63) 0,32-0,76 
 

0,55 (78,55) 0,25-0,73 

 

0,60 (81,91) 0,33-0,77 

 

0,68 (86,46) 0,46-0,82 

5-7 0,54 (77,97) 0,23-0,73 
 

0,64 (84,35) 0,40-0,79 

 

0,50 (74,73) 0,16-0,70 

 

0,70 (87,55) 0,49-0,83 

6-8 0,71 (87,99) 0,51-0,83 
 

0,73 (88,94) 0,54-0,85 

 

0,57 (79,73) 0,28-0,75 

 

0,68 (86,46) 0,46-0,82 

1-4 0,56 (83,32) 0,31-0,72 
 

0,56 (83,47) 0,31-0,72 

 

0,64 (87,48) 0,43-0,78 

 

0,59 (85,34) 0,36-0,75 

2-5 0,57 (84,30) 0,33-0,73 
 

0,63 (87,25) 0,42-0,77 

 

0,61 (86,25) 0,39-0,76 

 

0,63 (87,17) 0,42-0,77 

3-6 0,59 (85,30) 0,36-0,75 
 

0,61 (86,00) 0,38-0,76 

 

0,54 (82,70) 0,29-0,71 

 

0,60 (85,93) 0,38-0,76 

4-7 0,52 (81,07) 0,25-0,69 
 

0,61 (86,17) 0,39-0,76 

 

0,50 (79,90) 0,22-0,68 

 

0,65 (88,02) 0,44-0,78 

5-8 0,64 (87,70) 0,43-0,78 
 

0,69 (89,78) 0,50-0,81 

 

0,52 (81,25) 0,26-0,70 

 

0,70 (90,49) 0,53-0,82 

1-5 0,54 (85,66) 0,32-0,70 
 

0,56 (86,62) 0,35-0,72 

 

0,58 (87,24) 0,37-0,73 

 

0,58 (87,45) 0,37-0,73 

2-6 0,57 (86,73) 0,35-0,72 
 

0,64 (90,02) 0,46-0,77 

 

0,57 (86,71) 0,35-0,72 

 

0,58 (87,23) 0,36-0,73 

3-7 0,52 (84,45) 0,29-0,69 
 

0,64 (89,81) 0,45-0,77 

 

0,51 (83,71) 0,27-0,68 

 

0,59 (87,61) 0,38-0,73 

4-8 0,59 (88,01) 0,39-0,74 
 

0,64 (90,07) 0,46-0,78 

 

0,50 (83,16) 0,25-0,67 

 

0,67 (91,03) 0,49-0,79 

1-6 0,53 (87,20) 0,32-0,69 
 

0,58 (89,23) 0,38-0,72 

 

0,54 (87,68) 0,33-0,70 

 

0,54 (87,49) 0,33-0,69 

2-7 0,52 (86,72) 0,31-0,68 
 

0,66 (92,20) 0,50-0,79 

 

0,54 (87,38) 0,33-0,69 

 

0,56 (88,58) 0,36-0,71 

3-8 0,58 (89,07) 0,38-0,72 
 

0,66 (91,96) 0,49-0,78 

 

0,51 (86,10) 0,29-0,67 

 

0,61 (90,30) 0,42-0,74 

1-7 0,49 (86,99) 0,28-0,65 
 

0,61 (91,65) 0,43-0,74 

 

0,53 (88,69) 0,33-0,68 

 

0,52 (88,49) 0,32-0,67 

2-8 0,57 (90,20) 0,38-0,71 
 

0,67 (93,5) 0,52-0,79 

 

0,52 (88,51) 0,32-0,68 

 

0,59 (90,87) 0,40-0,72 
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1-8 0,53 (90,12) 0,34-0,68   0,63 (93,17) 0,47-0,75   0,52 (89,64) 0,33-0,67   0,55 (90,66) 0,36-0,69 
1/r: Repetibilidade; 2/ICfreq: intervalo de confiança frequentista; 3/Valores entre parênteses refere-se ao coeficiente de determinação.  

 

Tabela 3. Estudo de estabilidade fenotípica por análise bayesiana para as características produtividade de folhas, número de folhas, número de 

brotações e massa fresca por folha em progênies de meios-irmãos de couve. 

Colheita 
Produtividade 

 
Número de folhas 

 
Número de brotações 

 
Massa fresca por folha 

LI/1 LS/2 Moda  
 

LI LS Moda  
 

LI LS Moda  
 

LI LS Moda  

1-2 0,13 0,72 0,51 (69,17)/3 
 

0,01 0,59 0,33 (51,25) 
 

0,38 0,81 0,67 (80,65) 
 

0,52 0,87 0,77 (86,91) 

2-3 0,33 0,78 0,65 (79,44) 
 

0,38 0,80 0,68 (81,31) 
 

0,53 0,86 0,76 (86,59) 
 

0,31 0,78 0,63 (79,33) 

3-4 0,54 0,87 0,76 (86,56) 
 

0,54 0,86 0,76 (86,59) 
 

0,31 0,78 0,62 (77,12) 
 

0,53 0,86 0,77 (87,48) 

4-5 0,19 0,76 0,60 (75,52) 
 

0,05 0,64 0,45 (62,63) 
 

0,42 0,82 0,68 (81,49) 
 

0,60 0,90 0,81 (89,76) 

5-6 0,29 0,78 0,62 (77,10) 
 

0,19 0,73 0,50 (67,89) 
 

0,44 0,83 0,70 (82,92) 
 

0,53 0,86 0,76 (86,53) 

6-7 0,00 0,75 0,59 (74,91) 
 

0,42 0,81 0,67 (81,09) 
 

0,06 0,69 0,42 (65,17) 
 

0,39 0,82 0,68 (82,09) 

7-8 0,67 0,91 0,84 (91,16) 
 

0,74 0,93 0,88 (93,51) 
 

0,57 0,88 0,80 (88,77) 
 

0,40 0,81 0,67 (80,66) 

1-3 0,36 0,73 0,58 (81,26) 
 

0,26 0,67 0,51 (76,40) 
 

0,50 0,82 0,67 (86,27) 
 

0,39 0,75 0,57 (82,53) 

2-4 0,40 0,75 0,60 (82,65) 
 

0,47 0,80 0,64 (87,38) 
 

0,52 0,82 0,69 (87,44) 
 

0,45 0,78 0,65 (85,28) 

3-5 0,44 0,77 0,63 (84,03) 
 

0,40 0,75 0,61 (82,89) 
 

0,37 0,74 0,57 (81,98) 
 

0,53 0,81 0,70 (87,99) 

4-6 0,39 0,75 0,59 (83,79) 
 

0,32 0,72 0,55 (78,69) 
 

0,40 0,76 0,61 (82,60) 
 

0,51 0,81 0,68 (86,64) 

5-7 0,33 0,71 0,54 (80,73) 
 

0,45 0,79 0,64 (84,52) 
 

0,26 0,68 0,48 (76,19) 
 

0,53 0,82 0,70 (88,19) 

6-8 0,55 0,83 0,71 (88,24) 
 

0,57 0,84 0,73 (89,31) 
 

0,35 0,73 0,57 (81,22) 
 

0,51 0,81 0,66 (87,06) 

1-4 0,38 0,72 0,57 (84,48) 
 

0,38 0,71 0,55 (83,69) 
 

0,47 0,77 0,62 (88,78) 
 

0,43 0,74 0,60 (86,04) 

2-5 0,40 0,71 0,60 (86,15) 
 

0,48 0,77 0,64 (87,78) 
 

0,43 0,75 0,63 (87,47) 
 

0,46 0,76 0,62 (87,34) 

3-6 0,42 0,74 0,60 (86,10) 
 

0,44 0,75 0,61 (87,09) 
 

0,38 0,71 0,57 (84,30) 
 

0,42 0,75 0,60 (85,87) 

4-7 0,32 0,68 0,51 (81,13) 
 

0,44 0,75 0,61 (86,46) 
 

0,32 0,67 0,50 (80,62) 
 

0,49 0,78 0,66 (89,29) 

5-8 0,47 0,78 0,66 (88,75) 
 

0,54 0,81 0,70 (90,41) 
 

0,34 0,68 0,53 (83,82) 
 

0,56 0,82 0,71 (91,77) 

1-5 0,39 0,70 0,55 (86,37) 
 

0,41 0,72 0,56 (87,17) 
 

0,42 0,73 0,59 (88,28) 
 

0,43 0,73 0,60 (88,56) 

2-6 0,41 0,71 0,58 (87,72) 
 

0,50 0,77 0,64 (90,15) 
 

0,40 0,72 0,56 (87,00) 
 

0,42 0,73 0,60 (88,47) 

3-7 0,36 0,68 0,55 (86,07) 
 

0,50 0,77 0,65 (90,44) 
 

0,34 0,68 0,51 (84,25) 
 

0,44 0,73 0,60 (88,58) 

4-8 0,44 0,74 0,61 (88,66) 
 

0,49 0,77 0,62 (91,40) 
 

0,33 0,65 0,47 (84,15) 
 

0,54 0,80 0,69 (91,81) 

1-6 0,38 0,68 0,55 (88,41) 
 

0,44 0,72 0,60 (90,25) 
 

0,40 0,68 0,54 (88,14) 
 

0,39 0,69 0,54 (88,02) 

2-7 0,37 0,68 0,54 (87,87) 
 

0,53 0,79 0,67 (92,77) 
 

0,39 0,68 0,55 (88,18) 
 

0,43 0,71 0,56 (88,82) 
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3-8 0,43 0,72 0,57 (89,38) 
 

0,52 0,78 0,67 (92,44) 
 

0,35 0,67 0,49 (87,59) 
 

0,46 0,74 0,59 (91,25) 

1-7 0,34 0,64 0,48 (87,32) 
 

0,47 0,74 0,60 (92,63) 
 

0,38 0,68 0,53 (89,15) 
 

0,38 0,69 0,53 (89,46) 

2-8 0,43 0,71 0,56 (90,24) 
 

0,55 0,79 0,69 (93,98) 
 

0,39 0,67 0,54 (89,49) 
 

0,45 0,73 0,60 (91,36) 

1-8 0,40 0,69 0,54 (90,59) 
 

0,50 0,77 0,63 (93,29) 
 

0,38 0,68 0,52 (90,42) 
 

0,41 0,69 0,58 (91,93) 
1/LI: Limite inferior, 2/LS: limite superior do intervalo HPD ao nível de 5% de probabilidade. 3/Valores entre parênteses refere-se ao coeficiente 

de determinação. 

 

Tabela 4. Estudo de estabilidade fenotípica por análise bootstrap para as características produtividade de folhas e número de folhas em progênies 

de meios-irmãos de couve de folhas e seus respectivos intervalos de confiança. 

Colheita 
Produtividade 

 

Número de folhas 

r/1 IC perc/2 IC BCPB/3 IC BCa/4 

 

r IC perc IC BCPB IC BCa 

1-2 0,53 (69,47)/5 0,59-0,92 0,33-0,47 0,26-0,42 

 

0,35 (51,71) 0,32-0,92 0,13-0,38 0,52-0,52 

2-3 0,63 (77,14) 0,62-0,96 0,33-0,64 0,35-0,64 

 

0,65 (78,57) 0,72-0,95 0,54-0,55 0,55-0,56 

3-4 0,75 (85,61) 0,79-0,96 0,65-0,70 0,64-0,70 

 

0,74 (85,37) 0,78-0,96 0,67-0,71 0,60-0,71 

4-5 0,58 (73,15) 0,60-0,96 0,34-0,55 0,29-0,54 

 

0,44 (61,01) 0,50-0,92 0,18-0,38 0,23-0,39 

5-6 0,62 (76,35) 0,65-0,95 0,42-0,58 0,4-0,58 

 

0,53 (69,34) 0,59-0,92 0,33-0,48 0,22-0,48 

6-7 0,58 (73,33) 0,69-0,93 0,50-0,57 0,55-0,55 

 

0,67 (80,41) 0,67-0,96 0,44-0,68 0,44-0,68 

7-8 0,83 (90,84) 0,87-0,97 0,81-0,88 0,79-0,79 

 

0,86 (92,71) 0,88-0,98 0,79-0,85 0,78-0,85 

1-3 0,56 (79,52) 0,53-0,85 0,31-0,60 0,30-0,59 

 

0,50 (74,72) 0,45-0,84 0,13-0,54 0,22-0,55 

2-4 0,60 (81,62) 0,55-0,88 0,35-0,64 0,37-0,64 

 

0,66 (85,36) 0,66-0,88 0,54-0,66 0,53-0,66 

3-5 0,63 (83,52) 0,62-0,87 0,39-0,63 0,37-0,63 

 

0,60 (81,64) 0,58-0,86 0,41-0,61 0,40-0,61 

4-6 0,60 (81,63) 0,58-0,86 0,36-0,61 0,32-0,61 

 

0,55 (78,55) 0,54-0,83 0,37-0,56 0,31-0,56 

5-7 0,54 (77,97) 0,59-0,83 0,41-0,41 0,40-0,40 

 

0,64 (84,35) 0,62-0,88 0,48-0,66 0,44-0,66 

6-8 0,71 (87,99) 0,73-0,89 0,65-0,69 0,66-0,69 

 

0,73 (88,94) 0,69-0,92 0,50-0,76 0,48-0,76 

1-4 0,56 (83,32) 0,51-0,80 0,25-0,60 0,32-0,61 

 

0,56 (83,47) 0,50-0,80 0,28-0,62 0,27-0,62 

2-5 0,57 (84,30) 0,53-0,80 0,36-0,62 0,33-0,61 

 

0,63 (87,25) 0,61-0,82 0,50-0,65 0,46-0,65 

3-6 0,59 (85,30) 0,56-0,80 0,42-0,61 0,42-0,62 

 

0,61 (86,00) 0,57-0,81 0,39-0,64 0,34-0,64 

4-7 0,52 (81,07) 0,54-0,75 0,38-0,49 0,40-0,50 

 

0,61 (86,17) 0,58-0,82 0,43-0,64 0,39-0,64 

5-8 0,64 (87,70) 0,64-0,82 0,54-0,64 0,53-0,64 

 

0,69 (89,78) 0,65-0,86 0,46-0,72 0,49-0,72 

1-5 0,54 (85,66) 0,49-0,75 0,35-0,59 0,32-0,60 

 

0,56 (86,62) 0,51-0,76 0,36-0,61 0,32-0,62 
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2-6 0,57 (86,73) 0,52-0,76 0,32-0,61 0,39-0,61 

 

0,64 (90,02) 0,61-0,80 0,49-0,67 0,48-0,68 

3-7 0,52 (84,45) 0,52-0,70 0,42-0,52 0,36-0,52 

 

0,64 (89,81) 0,60-0,81 0,44-0,68 0,45-0,68 

4-8 0,59 (88,01) 0,59-0,76 0,50-0,60 0,50-0,61 

 

0,64 (90,07) 0,60-0,81 0,45-0,68 0,46-0,68 

1-6 0,53 (87,20) 0,48-0,71 0,29-0,58 0,34-0,58 

 

0,58 (89,23) 0,52-0,75 0,39-0,64 0,40-0,63 

2-7 0,52 (86,72) 0,51-0,68 0,41-0,54 0,38-0,54 

 

0,66 (92,20) 0,63-0,80 0,50-0,70 0,51-0,70 

3-8 0,58 (89,07) 0,56-0,72 0,44-0,59 0,45-0,59 

 

0,66 (91,96) 0,61-0,79 0,49-0,69 0,53-0,69 

1-7 0,49 (86,99) 0,46-0,65 0,31-0,51 0,37-0,51 

 

0,61 (91,65) 0,56-0,76 0,40-0,66 0,42-0,66 

2-8 0,57 (90,20) 0,54-0,70 0,42-0,59 0,44-0,59 

 

0,67 (93,50) 0,64-0,79 0,55-0,71 0,55-0,71 

1-8 0,53 (90,12) 0,50-0,67 0,40-0,56 0,38-0,57   0,63 (93,17) 0,58-0,75 0,46-0,68 0,46-0,68 
1/r: Repetibilidade; 2/ICperc: intervalo de confiança bootstrap percentil; 3/IC BCPB: intervalo de confiança bootstrap BCPB; 4/IC BCa: intervalo 

de confiança bootstrap BCa; 5/Valores entre parênteses refere-se ao coeficiente de determinação.  

 

Tabela 5. Estudo de estabilidade fenotípica por análise bootstrap para as características número de brotações e massa fresca por folha em 

progênies de meios-irmãos de couve de folhas e seus respectivos intervalos de confiança. 

Colheita 
Número de brotações   Massa fresca por folha 

r/1 IC perc/2 IC BCPB/3 IC BCa/4   r IC perc IC BCPB IC BCa 

1-2 0,66 (79,36)/5 0,70-0,95 0,45-0,60 0,52-0,61 

 

0,74 (85,21) 0,75-0,97 0,58-0,73 0,61-0,73 

2-3 0,74 (84,77) 0,78-0,96 0,65-0,69 0,62-0,68 

 

0,61 (75,71) 0,65-0,96 0,44-0,56 0,47-0,56 

3-4 0,61 (75,77) 0,68-0,94 0,37-0,51 0,47-0,56 

 

0,75 (85,44) 0,76-0,96 0,55-0,73 0,55-0,72 

4-5 0,68 (81,18) 0,76-0,95 0,62-0,70 0,56-0,56 

 

0,80 (88,79) 0,84-0,97 0,77-0,81 0,76-0,76 

5-6 0,69 (81,65) 0,76-0,95 0,62-0,62 0,60-0,60 

 

0,74 (84,92) 0,79-0,96 0,66-0,66 0,66-0,68 

6-7 0,45 (62,53) 0,55-0,91 0,36-0,36 0,33-0,33 

 

0,67 (80,47) 0,74-0,95 0,63-0,63 0,60-0,60 

7-8 0,78 (87,48) 0,82-0,96 0,67-0,70 0,67-0,74 

 

0,67 (80,22) 0,69-0,96 0,56-0,64 0,56-0,65 

1-3 0,68 (86,51) 0,69-0,88 0,54-0,67 0,53-0,68 

 

0,59 (81,15) 0,59-0,87 0,39-0,59 0,46-0,59 

2-4 0,68 (86,67) 0,70-0,88 0,60-0,67 0,55-0,67 

 

0,64 (84,13) 0,62-0,89 0,47-0,66 0,46-0,66 

3-5 0,57 (80,17) 0,60-0,83 0,46-0,54 0,48-0,53 

 

0,69 (87,14) 0,69-0,90 0,55-0,70 0,57-0,69 

4-6 0,60 (81,91) 0,62-0,86 0,48-0,59 0,48-0,59 

 

0,68 (86,46) 0,68-0,89 0,53-0,68 0,53-0,68 

5-7 0,50 (74,73) 0,53-0,81 0,35-0,46 0,34-0,46 

 

0,70 (87,55) 0,72-0,90 0,60-0,68 0,63-0,69 

6-8 0,57 (79,73) 0,58-0,84 0,41-0,55 0,40-0,55 

 

0,68 (86,46) 0,68-0,90 0,56-0,68 0,57-0,68 

1-4 0,64 (87,48) 0,62-0,82 0,51-0,65 0,53-0,65 

 

0,59 (85,34) 0,57-0,81 0,41-0,62 0,44-0,62 
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2-5 0,61 (86,25) 0,60-0,80 0,44-0,62 0,47-0,62 

 

0,63 (87,17) 0,61-0,83 0,49-0,65 0,49-0,65 

3-6 0,54 (82,70) 0,55-0,77 0,44-0,54 0,44-0,54 

 

0,60 (85,93) 0,59-0,82 0,46-0,62 0,45-0,62 

4-7 0,50 (79,90) 0,51-0,74 0,41-0,49 0,40-0,49 

 

0,65 (88,02) 0,64-0,83 0,55-0,65 0,49-0,65 

5-8 0,52 (81,25) 0,52-0,76 0,40-0,52 0,41-0,52 

 

0,70 (90,49) 0,69-0,87 0,61-0,72 0,62-0,72 

1-5 0,58 (87,24) 0,56-0,76 0,45-0,60 0,44-0,60 

 

0,58 (87,45) 0,56-0,76 0,45-0,61 0,44-0,61 

2-6 0,57 (86,71) 0,54-0,75 0,45-0,59 0,40-0,59 

 

0,58 (87,23) 0,55-0,76 0,45-0,60 0,44-0,60 

3-7 0,51 (83,71) 0,50-0,71 0,35-0,51 0,37-0,51 

 

0,59 (87,61) 0,58-0,76 0,46-0,60 0,48-0,59 

4-8 0,50 (83,16) 0,49-0,70 0,39-0,50 0,40-0,50 

 

0,67 (91,03) 0,65-0,82 0,58-0,69 0,56-0,69 

1-6 0,54 (87,68) 0,52-0,72 0,44-0,57 0,40-0,57 

 

0,54 (87,49) 0,51-0,72 0,40-0,57 0,41-0,57 

2-7 0,54 (87,38) 0,52-0,70 0,44-0,55 0,43-0,55 

 

0,56 (88,58) 0,55-0,72 0,46-0,58 0,48-0,58 

3-8 0,51 (86,10) 0,50-0,68 0,40-0,52 0,34-0,52 

 

0,61 (90,30) 0,59-0,75 0,50-0,63 0,52-0,63 

1-7 0,53 (88,69) 0,51-0,68 0,43-0,55 0,40-0,55 

 

0,52 (88,49) 0,51-0,68 0,41-0,54 0,41-0,54 

2-8 0,52 (88,51) 0,51-0,67 0,44-0,54 0,42-0,54 

 

0,59 (90,87) 0,57-0,72 0,48-0,61 0,50-0,61 

1-8 0,52 (89,64) 0,50-0,65 0,40-0,54 0,44-0,54   0,55 (90,66) 0,52-0,68 0,45-0,57 0,44-0,57 
1/r: Repetibilidade; 2/ICperc: intervalo de confiança bootstrap percentil; 3/IC BCPB: intervalo de confiança bootstrap BCPB; 4/IC BCa: intervalo 

de confiança bootstrap BCa; 5/Valores entre parênteses refere-se ao coeficiente de determinação.  

 

 


