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Resumo

A seleção de famílias tem sido um método pouco utilizado para a seleção de plantas de reprodução vegetativa. Para 
verificar sua utilidade em batateira realizou-se uma série de experimentos onde foram avaliadas 30 famílias clonais 
para a característica peso específico de tubérculos. Depois de obtidas a geração seedling (GS) e a primeira geração 
clonal (PGC) foram avaliados clones individuais por mais duas gerações. Foram realizadas simulações de diferentes 
intensidades de seleção entre famílias na GS e PGC e intensidades de seleção de clones na segunda e terceira
gerações. Os resultados indicam eficiência da seleção sequencial na GS e PGC para peso específico, sendo 
intensidades entre famílias na GS (60%) e na PGC (60%) as que produziram maiores respostas à seleção. Verificou-
se ainda que no caso de se empregar intensidade de seleção mais fortes ente famílias estas deveriam ser mais fracas 
na GS(60%) e mais fortes na PGC (40%).

Introdução

A eficiência de seleção de famílias (progênies) sobre a seleção massal tem sido verificada em várias culturas, 
por exemplo, para produtividade em acerola (Paiva et al., 2002), produtividade e outros componentes de qualidade 
em cana de açúcar (Skinner et al. 1987), dendê (Cedillo et al. 2008), pinus (Rezende et al. 1995), seringueira (Costa 
et al. 2000) e em batata (Bradshaw et al. 1998; Bradshaw et al. 2009, Melo 2007, Peixouto 2009, Souza et al. 2005). 

O alvo do melhoramento de batata é a seleção de clones. Portanto a seleção de famílias seria apenas uma 
estratégia inicial para reduzir o tamanho da população e viabilizar a melhor avaliação de clones. Entre as estratégias 
de seleção de famílias foi proposto por Bradshaw et al. (1998) e Bradshaw et al. (2009) fazer seleção entre famílias 
de irmãos germanos de batata na geração seedling (GS) e primeira geração clonal (PGC) para resistência a doenças, 
deixando a seleção dentro para a segunda geração clonal (SGC). Em relação à intesidade de seleção, Casler e 
Brumer (2008), a partir de simulações, sugeriram intensidades de seleção mais fracas entre famílias e intensidade 
igual ou mais forte dentro de famílias clonais. 

Os objetivos deste trabalho foram avaliar a eficiência da seleção sequencial de famílias na GS e PGC no 
intuito de selecionar clones de batata bem como determinar as intensidades de seleção apropriadas ao nível de 
famílias e de clones individuais para peso específico de tubérculos.

Materiais e métodos

Nos anos 2004 e 2005 foram realizados cruzamentos biparentais, sendo obtidas 30 famílias clonais. Os 
genitores foram obtidos por Menezes et al. (2001), Lambert et al. (2002) e Simon (2009). Todos os experimentos 
foram realizados na área experimental do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Lavras, Lavras, 
MG. Em abril de 2006 a GS foi conduzida em casa de vegetação e por ocasião da colheita foi selecionado apenas 
um tubérculo de cada clone e avaliado o peso específico do conjunto de tubérculos, representando a família clonal. 
Em dezembro de 2006 (safra das águas) a PGC foi plantada no delineamento de blocos casualizados completos, 
com quatro repetições. A parcela foi constituída por 10 plantas (clones) numa fileira, com espaçamento de 0,50 m x 
0,80 m. A colheita foi em nível de plantas e os clones identificados individualmente. Foi avaliado o peso específico 
de tubérculos em balança hidrostática. 

Na segunda geração clonal (SGC) foi plantado um experimento de clones em setembro de 2008 (safra das 
águas). No delineamento de blocos aumentados e três plantas por parcela e constituído de aproximadamente 750 
clones. Sendo avaliado o peso específico de tubérculos.



Em abril de 2009 (safra de inverno) a terceira geração clonal (TGC) foi plantada o experimento de clones no 
delineamento de blocos aumentados com parcelas de quatro plantas. O número de clones avaliados foi de 570 e 
anotadas as mesmas características que na SGC.

Para simular o efeito da seleção de famílias clonais na identificação de clones superiores foi utilizado o 
programa R. Foram criados vetores de classificação das famílias clonais para peso específico de tubérculos na GS e 
na PGC. Foram criados outros vetores contendo a classificação dos clones para peso específico, identificados pela 
sua respectiva família, usando as médias da análise individual da SGC e TGC. Também foram simuladas várias 
intensidades de seleção sequencial de famílias (GS e PGC). Para tal fim foram selecionadas famílias na GS, e estas 
famílias avaliadas e selecionadas na PGC. Posteriormente, foi verificada a participação dessas famílias nos clones 
individuais selecionados na SGC e TGC.

Foi criado um algoritmo na linguagem R (R Development Core Team 2008) para simular diferentes 
intensidades de seleção de famílias na GS e PGC e várias intensidades de seleção de clones na SGC e TGC. A 
porcentagem de clones selecionados pertencentes às famílias selecionadas na geração anterior foi denominada de 
incidência de famílias. 

Resultados e discussões

Em espécies de propagação vegetativa, como a batata, a seleção visual de clones nas gerações precoces (GS e 
PGC) não é eficiente e pode até mesmo representar uma escolha aleatória dos clones que vão prosseguir no 
processo de seleção (Brown et al. 1987). A seleção de famílias é uma estratégia que aproveita as informações 
obtidas nas gerações precoces com a finalidade de reduzir o número de clones a serem avaliados nas gerações 
precoces. Vários trabalhos com batata mostraram eficiência da seleção de famílias na geração GS e PGC para vários 
caracteres (Bradshaw et al. 1998, Bradshaw et al. 2009). Porém, não foram determinadas intensidades de seleção 
adequadas.

A seleção seqüencial de famílias clonais na GS e PGC é uma alternativa à seleção realizada apenas na PGC. 
Assim, a intensidade final de seleção de famílias seria o produto das intensidades de seleção em cada geração. Por 
exemplo, considerando o peso específico de tubérculos a seleção sequencial de famílias na GS e PGC teve como 
resultado cerca de 60 a 75% de incidência de famílias nos clones selecionados na SGC ou TGC (Figura 1) para 
intensidades de 36% (60% na GS e 60% na PGC) e 10% de intensidade de seleção clonal. Embora a incidência de 
famílias nas duas estratégias (seleção apenas na GS e PGC versus seleção sequencial: GS e PGC) não sejam muito 
diferentes, a seleção sequencial permite a eliminação de uma maior proporção de clones (intensidade de seleção 
mais forte). Isto indica que seria mais vantajoso utilizar esta estratégia em vez de aplicar seleção de famílias apenas 
na GS ou na PGC, além de reduzir o tamanho dos experimentos na PGC. Portanto, se poderia fazer seleção eficiente 
de famílias para peso específico tanto na GS como na PGC com resposta favorável na seleção de clones. Observa-se 
ainda (Figura 1) que no caso da seleção sequencial seria mais interessante aplicar uma seleção mais fraca na GS e 
mais forte na PGC. Com 60% de intensidade de seleção na GS e 40% na PGC (intensidade final de 24%) observou-
se incidência de aproximadamente 50 a 60% com seleção de 10% de clones na SGC ou TGC. Por outro lado, com 
intensidades de 40% (GS) e 60% (PGC) a incidência de famílias ficou entre 30 a 50% na SGC e TGC, 
respectivamente.

A seleção de famílias para peso específico pode ser feita em gerações precoces (GS e PGC) independente das 
condições de temperatura onde seria realizada a seleção de clones individuais. A seleção sequencial de famílias com 
intensidade de 60% na GS e 60% na PGC promoveria maior eficiência da seleção de clones na SGC ou TGC. No 
caso de utilizar seleção sequencial de famílias (GS e PGC) com intensidades mais fortes, intensidades mais fracas 
na GS (~60%) e mais fortes na PGC (~40%) mostraram maior eficiência.



20

30

40

50

60

70

80

90

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

In
ci

dê
nc

ia
 d

e 
fa

m
íli

as
 (%

)

Intensidade de seleção clonal na SGC(%)A

60-67

60-60
70-48

60-50

70-33
60-40
40-60

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

In
ci

dê
nc

ia
 d

e 
fa

m
íli

as
 (%

)

Intensidade de seleção clonal na TGC(%)B

60-67

70-48

70-33

40-60
60-40

60-60

60-50

Figura 1 Porcentagem de clones selecionados para peso específico de tubérculos na segunda (A) e terceira (B) 
geração clonal pertencentes às famílias selecionadas sequencialmente (geração seedling e primeira geração clonal). 
As linhas representam as intensidades de seleção de famílias na GS e PGC .
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