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Resumo

O objetivo deste trabalho foi estimar o número mínimo de famílias e de 
plantas por parcela para avaliação de caracteres de raiz em uma população 
de cenoura cultivada no sistema agroecológico Agricultura Natural. O 
ensaio foi conduzido no verão de 2006/2007 em uma propriedade que 
segue modelo de Agricultura Natural, em Brazlândia, DF. Foram avaliadas 
100 famílias de meio-irmãos de cenoura dispostas em delineamento 
de blocos casualizados com duas repetições e parcelas de 1m2. Foram 
colhidas 20 plantas competitivas por parcela e avaliadas individualmente 
para os caracteres comprimento de raiz, diâmetro da raiz, tipo de ponta 
da raiz, tipo de ombro da raiz, parâmetro a* para os tecidos xilema e 
fl oema. Foi realizada análise de variância com informação entre e dentro 
de parcelas. Foram realizadas ainda análises de representatividade do 
número mínimo de famílias e de plantas para representar uma população 
de cenoura. Foi verifi cado que uma amostra de 17 plantas competitivas/
parcela coletadas em ensaios com 2 repetições, bem como de 74 
famílias, são sufi cientes para garantir uma adequada avaliação de 
famílias meio-irmãos de cenoura para os caracteres estudados.
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Abstract

The objective of this work was to estimate the minimum number of 
families and plants per plot for evaluation of root traits in a carrot 
population cultivated in a Natural Agriculture Agroecologic System.
The assay was conducted in the Summer 2006/2007 in an 
agroecologic property in Brasília, DF, which follows a model of Natural 
Agriculture of Brazlândia, DF. A hundred half-sib families of carrot 
were evaluated and arranged in a randomized block design with two 
replications and plots of 1m2. Twenty competitive plants per plot were 
harvested and individually evaluated for the traits: root length, root 
diameter, type of root tip, type of root shoulder, parameter a* of root 
xylem and phloem. Variance analysis was performed with information 
among and inside plots. Analyses of representativity minimum 
number of families and of plants to represent a carrot population were 
performed. It was verifi ed that a sample of 17 plants competitive/
plot collected in assays with 2 replications, as well as 74 families, are 
enough to guarantee an appropriate evaluation of carrot half-sib families 
for the traits studied. 

Index terms: Daucus carota L., plant number, family number. 



Number of families and plants 
to evaluate carrot characters 
in a Natural Agriculture 
Agroecologic System

Introdução

O correto dimensionamento de experimentos deve ser realizado para 
que se possa reduzir o erro experimental e, com isso, maximizar 
a precisão das informações obtidas em um experimento (STEEL e 
TORRIE, 1960). Nos programas de melhoramento, a diminuição do erro 
experimental em função do número de plantas por parcela é de grande 
interesse, uma vez que conduz a redução da variância fenotípica, e 
consequentemente, para maiores progressos genéticos com a seleção 
(EBERHART, 1970). Além disso, o tamanho e número de parcelas 
está diretamente ligado ao custo de implantação de experimentos e 
das avaliações, sendo que o balanço entre custo e precisão determina 
o tamanho ótimo da amostra experimental (ZHANGA et al., 1994; 
STORCK et al., 2006). 

Estudos sobre tamanho de parcela têm contribuído sobremaneira para 
a redução de recursos fi nanceiros empregados na pesquisa de várias 
culturas (FREITAS et al. 2001). De acordo com Wu et al. (1978), para 
fi ns de melhoramento genético, o tamanho mínimo da amostra poderia 
ser defi nido como o número mínimo de elementos necessários para 
estimar a média e a variância de um dos caracteres da população, com 
precisão razoável. 

 Pelo aumento do interesse por produtos com baixo nível de resíduos 
de agrotóxicos e produção menos agressiva ao meio ambiente, a 
agricultura agroecológica tem tido crescimento acelerado em todo o 
mundo. A Agricultura Natural surgiu no Japão em 1935 e seu fundador 
foi Mokiti Okada. Ele propôs um sistema de produção agrícola que 
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tomasse a natureza como modelo. Nesse sistema o solo não deve 
ser movimentado, todos os restos culturais e palhadas devem ser 
reciclados e não devem ser utilizados estercos animais nos compostos. 
Atualmente, utilizam-se também microrganismos efetivos (EM), que 
servem para prevenção de problemas fi tossanitários ou na inoculação 
do composto orgânico que será utilizado na propriedade (SOUZA, 
2006).

Assim, o objetivo deste trabalho foi estimar o número mínimo de 
famílias e de plantas por parcela para avaliação de caracteres de raiz 
em uma população de cenoura cultivada no sistema agroecológico 
Agricultura Natural. 

Material e Métodos

O ensaio foi conduzido em Brasília no verão de 2006/2007 sob cultivo 
agroecológico, na propriedade, que segue modelo de Agricultura 
Natural, em Brazlândia, DF. Os tratos culturais foram efetuados de 
acordo com os procedimentos usuais da propriedade, seguindo as 
orientações do modelo agroecológico. Foram avaliadas 100 famílias de 
meio-irmãos de cenoura oriundas de uma população derivada da cultivar 
Alvorada do programa de melhoramento da Embrapa Hortaliças, obtida 
por seleção recorrente entre e dentro de famílias de meios-irmãos. As 
famílias foram dispostas em delineamento de blocos casualizados com 
duas repetições e parcelas de 1m2. A semeadura foi feita em quatro 
linhas transversais ao comprimento do canteiro, espaçadas de 25 cm 
uma da outra, totalizando aproximadamente cerca de 100 plantas por 
m2. O desbaste foi realizado 30 dias após semeio, deixando uma planta 
a cada 2 cm. 

Aos 90 dias após o semeio foram colhidas 20 plantas em cada 
parcela, as quais foram avaliadas individualmente para os caracteres 
comprimento de raiz (mm); diâmetro da raiz (mm), avaliado na metade 
do seu comprimento; tipo de ponta da raiz (critério de notas:
1- arredondada; 2- levemente afi lada; 3- afi lada);, tipo de ombro da raiz 
(critério de notas: 1- cônico; 2- arredondado, 3- plano; 4- côncavo). 
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Por leitura colorimétrica direta, determinou-se o parâmetro a* para 
os tecidos xilema e fl oema de cada raiz, utilizando-se o analisador de 
cor de tristimulus compacto Minolta CR-200b (Minolta Corporation 
Instrument System Division), parâmetro de cor que determina o teor de 
β-caroteno das raízes de cenoura (PEREIRA, 2002).  

Os dados foram submetidos à análise de homogeneidade de 
variância (teste de Bartllet) e de normalidade (Lilliefors). O caractere 
parâmetro a* do xilema, foi transformado por , e diâmetro de 
raiz foi transformado por , para atender a pressuposição de 
normalidade de distribuição. 

Posteriormente, foi realizada análise de variância com informação entre 
e dentro de parcelas. Foi realizada ainda análise de representatividade 
do número mínimo de famílias e de plantas para representar uma 
população de cenoura pelo método Bootstrap de Simulação de 
Subamostras com determinação baseada na estabilização da média e 
da variância genética. Para a estimação do número mínimo de plantas 
por parcela e de famílias, iniciou-se com subamostras de duas plantas 
e cinco famílias, com incremento de uma planta e uma família, de 
uma análise para a outra. O número de plantas foi sucessivamente 
aumentado até se atingir o total de 20 plantas por parcela e de famílias 
até 100. Para cada tamanho de subamostra fi zeram-se 20 rodadas, 
de forma aleatória, com reposição. Para cada subamostra, foram 
estimados os parâmetros genéticos, obtendo-se em seguida a média 
das 20 subamostras do mesmo tamanho. 

O número de plantas e de famílias para representar a população foi 
determinado como o ponto a partir do qual a estimativa do parâmetro 
escolhido tornou-se estável, de acordo com retas de limites superiores 
e inferiores do desvio padrão, tomando-se como referência a média 
obtida com as 20 plantas e 100 famílias, respectivamente, com o 
objetivo de tornar as estimativas não subjetivas. 

Todas as análises foram efetuadas utilizando-se o programa GENES 
(CRUZ, 1997). 
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Resultados e Discussão

Pela análise de variância, verifi cou-se que todos os caracteres foram 
signifi cativos em diferenciar as famílias, exceto para o parâmetro a* do 
fl oema. Os coefi cientes de variação ambiental foram reduzidos, sendo 
inferiores a 13% para todos os caracteres, indicando boa precisão 
experimental (dados não apresentados).

Para o caráter comprimento de raiz, de acordo com o método da 
estabilização da média e da variância genética, o primeiro ponto de uma 
série constante que esteve dentro do limite do desvio padrão variou de 
8 para a estabilização da média, a 7 para a estabilização da variância 
genética, indicando que 8 deve ser considerado como a estimativa do 
número mínimo de plantas por parcela para representar uma população, 
em condições de campo, para este caráter (Figura 1). Números superiores 

Figura1. Número mínimo de famílias e de plantas dentro de parcela para uma 
população de cenoura por simulação de acordo com a estabilização da média 
e variância genética, para o caráter tamanho de raiz, cultivado em sistema de 
Agricultura Natural, em Brazlândia DF. Brasília, Embrapa Hortaliças, 2007.
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a estes não acrescentariam maiores informações e não proporcionariam 
redução signifi cativa do erro (ZANON e STORCK, 2000). 

Em relação ao número mínimo de famílias, verifi ca-se que a 
estabilização da média e da variância genética, dentro de um desvio 
padrão, ainda para o caráter comprimento de raiz, o primeiro ponto de 
uma série constante dentro dos limites de confi ança, é correspondente 
a 58 famílias, e para a variância genética a 70 famílias. Portanto, para 
este caráter, o número estimado mínimo de famílias deveria ser de 70 
(Figura 1). Para os demais caracteres, as estimativas de número mínimo 
de plantas por parcela e de famílias foi realizado seguindo este mesmo 
modelo, e estão descritos na Tabela 1. 

Tabela 1. Estimativa do número mínimo de famílias e de plantas por parcela, 

por simulação, de acordo com a estabilização da média e variância genética, 

para caracteres de raiz de cenoura que apresentaram interação genótipo 

x ambiente ou não apresentaram homogeneidade de variância na análise 

de variância conjunta, em uma população com 100 famílias e 20 plantas 

por parcela em duas repetições, cultivada em dois sistemas de produção 

agroecológicos em Brasília, Distrito Federal. Embrapa Hortaliças, 2007. 

1Não signifi cativo pela análise de variância.

Verifi cou-se que o número mínimo de famílias que deveria ser utilizado 
na avaliação conjunta dos caracteres: diâmetro de raiz, parâmetro 
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a* do xilema, tipo de ponta e tipo de ombro seria de 74 famílias. Em 
relação ao número mínimo estimado de plantas por parcela, para a 
avaliação destes mesmos caracteres, pode-se verifi car que pelo menos 
17 plantas deveriam ser avaliadas (Tabela 1).

Verifi ca-se, portanto, que para que todos os caracteres considerados 
possam ser avaliados, o número de famílias deveria ser de no mínimo 
74, enquanto que o número de plantas por parcela deveria ser de pelo 
menos 17. Estes valores seriam sufi cientes para propiciar adequada 
avaliação/ caracterização das famílias em teste, valores que são 
inferiores aos utilizados no presente estudo que foram de 100 famílias 
e 20 plantas por parcela.

Estes valores de número mínimo de famílias foram superiores aos 
estimados por Vieira et al. (2006) para os caracteres número e 
comprimento de folhas, massa e comprimento da raiz e primeira 
contagem e germinação de sementes, que foi de 67. Granate et al. 
(2001) utilizaram também o método de análise visual dos gráfi cos e 
verifi caram que o número mínimo de famílias, em população de milho 
pipoca ‘CMS 43’, foi de 141.

Conclusões

Pode-se verifi car que uma amostra de 17 plantas competitivas/parcela 
coletadas em ensaios com 2 repetições, bem como de 74 famílias, são 
sufi cientes para garantir uma adequada avaliação de famílias meio-
irmãos de cenoura para os caracteres estudados. 
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