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Estudos que visem à estimação de componentes genéticos e fenotípicos para características 

agronômicas de produção da alface, possibilitam ao melhorista, tomar decisões, no momento de 

escolher, quais características podem estar sendo utilizadas nas etapas de seleção de um 

programa de melhoramento. O objetivo do presente estudo foi verificar a existência de 

variabilidade genética por meio da estimação de variâncias genéticas, fenotípicas e ambientais, 

bem como herdabilidade, em linhagens avançadas, de alface crespa, resistentes a Bremia 

lactucae agente causador do míldio. O experimento foi conduzido em condições de campo 

aberto, na cidade de São Simão-SP, entre os meses de julho a agosto do ano de 2014. Foi 

esquematizado em blocos ao acaso, com dez tratamentos (oito linhagens e duas cultivares) em 

quatro blocos. Foram utilizadas quatro linhagens F5 (F5 V X JAB 1-8-1; F5 Vn X JAB 6 2-3-5; F5 

S X JAB 2-5-3; F5 V X JAB 1-1-12), quatro linhagens F6 (F6 A X JAB 3-4-10, F6 A X JAB 3-4-

16, F6 A X JAB 3-4-17, F6 A X JAB 3-4-15) e as cultivares comerciais VANDA e VERA. Cada 

parcela foi composta por 28 plantas, com espaçamento de 25cm x 25cm entre plantas. Os 

caracteres agronômicos avaliados foram: volume de planta-VOL, número de folhas-NF, peso 

fresco de folhas-PFF e peso fresco de planta-PFP. Os parâmetros genéticos foram obtidos pelo 

programa estatístico GENES. Verificou-se a existência de grande variabilidade na população 

estudada para os caracteres avaliados, haja vista a grande amplitude dos resultados obtidos. Os 

coeficientes de variação genética demonstram a variabilidade genética existente na população 

para cada caráter, sendo que houve uma amplitude de variação de 8,64% a 14,17%, para os 

caracteres PFP e VOL, respectivamente. Os valores do coeficiente de CVg/CVe foram altos, 

variando de 1,46 a 1,32 para as características de VOL e NF, respectivamente, e médios variando 

de 0,82 a 0,79 para as características de PFF e PFP, respectivamente. O coeficiente de CVg/CVe 

é uma relação importante, onde valores maiores ou igual a 1, possibilitam uma seleção efetiva por 

métodos mais simples de melhoramento e favorecem a seleção fenotípica de caracteres, obtendo-se 

excelente ganho genético. Em relação a herdabilidade ampla, observou-se valores altos para as 

características de VOL (89,49%) e NF (87,51%) e valores medianos para as características PFF 

(72,71%) e PFP (71,49%), indicando dessa forma, grande potencial de seleção para as 

características estudadas. Para todas as características, a variância genética foi superior a 

variância ambiental, proporcionando valores elevados de herdabilidade. Com base nos resultados 

obtidos, pode-se concluir a existência de variabilidade genética entre as linhagens estudadas, 

prevendo dessa forma, sucesso na seleção de genótipos superiores. 
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