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A cenoura (Daucus carota L.) pertence à família das Apiáceas e está entre as hortaliças de maior 

importância econômica no Brasil. Apesar da sua importância sabe-se que o arranjo espacial de 

plantas afeta diretamente a produtividade e a qualidade cultura. Além disso, diferentes 

configurações no arranjo das plantas pode gerar respostas variadas de acordo com o genótipo 

utilizado, dificultando a recomendação de genótipos para diferentes configurações de plantio. 

Diante do exposto objetivou-se com este trabalho selecionar genótipos de cenoura com maior 

adaptabilidade e estabilidade para o índice de colheita visando uma recomendação mais ampla 

para diferentes espaçamentos. O trabalho foi realizado na área experimental da Universidade 

Federal do Estado do Espírito Santo campus Alegre-ES e a variável analisada foi o índice de 

colheita (IC). O experimento foi organizado em um arranjo fatorial triplo (5 x 3 x 2) no 

delineamento de blocos casualizados, com 4 repetições. O primeiro fator foi formado por cinco 

genótipos (G): Bruna F1, Brasília Alta Seleção, Nova Kuroda, Amanda F1 e Nantes; o segundo 

fator formado por três espaçamentos entre linha (EEL): 30 cm, 20 cm e 15 cm e o terceiro fator 

constituído por dois espaçamentos entre plantas (EEP): 10 cm e 15 cm. Cada parcela formada 

com área útil de 120 cm de comprimento por 60 cm de largura (0,72 m
2
), sendo desconsideradas 

as bordaduras de todas as parcelas úteis. As análises estatísticas foram realizadas via modelos 

mistos pelo procedimento RELM/BLUP utilizando o algoritmo EM. As análises realizadas 

foram: análise de deviance, estimativas de parâmetros genéticos e predição dos efeitos genéticos. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas no programa R. Os resultados da análise de 

deviance demonstraram p-valor de 0,0539 (G) e 0,0081 (G x EEL x EEP) indicando a existência 

de variabilidade genética e de interação dos genótipos com os espaçamentos para o IC. A 

herdabilidade média apresentou magnitude moderada (0,67) o que indica maior correspondência 

entre o genótipo e o fenótipo e resulta em ganhos por seleção. A correlação do desempenho 

genético ao longo das combinações de espaçamento apresentou um valor de 0,73 mostrando 

baixo nível da interação complexa o que pode facilitar a seleção de genótipos com adaptação 

mais ampla. Com auxilio da estatística da média harmônica da performance relativa 

considerando a capitalização da interação G x EEL x EEP observou-se que o genótipo Nantes 

(1,05) foi considerado o mais estável e adaptado nas diferentes configurações de plantio 

corroborando com a seleção com base nos valores genéticos (u + gi) que apresentaram acurácia 

seletiva de 0,83.  Conclui-se que o genótipo Nantes é o mais estável e adaptado aos diferentes 

espaçamentos de plantio para o índice de colheita.  
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