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RESUMO 

Estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos em uma população de cana-
de-açúcar e estratégias de seleção 

 
A seleção fenotípica é o método de seleção tradicional utilizado nos estágios 

iniciais de seleção na maioria dos programas de melhoramento genético de cana-de-

açúcar após o desenvolvimento de uma população segregante. A maioria das 

variedades comerciais utilizadas atualmente deriva deste método. Recentemente 

tem sido propostas estratégias de seleção baseada na avaliação de famílias em 

gerações precoces em diversos programas de melhoramento de cana-de-açúcar ao 

redor do mundo, como o objetivo de melhora a resposta à seleção, bem como 

reduzir o tempo e custo necessários para o desenvolvimento de novas variedades. 

No presente estudo foram avaliadas 110 famílias de cana-de-açúcar em um 

delineamento em blocos ao acaso com duas repetições, no ano agrícola de 

2012/2013, na Estação Experimentas da empresa CanaVialis, localizada em 

Conchal, SP. As parcelas consistiram de um sulco de 50 m, contendo 96 plantas 

(“seedlings”). Os seguintes caracteres foram avaliados no estágio de cana planta: 

diâmetro do colmo (DIA), altura do colmo (ALT) número de colmos por touceira 

(NCP), número de colmos por touceira na parcela total (NCT); teor de sólidos 

solúveis (BRIX), teor de açúcar no laboratório (POL) toneladas de cana por hectare 

(TCH) e toneladas de açúcar por hectare (TPH). Os resultados indicaram que a 

população tem grande variabilidade genética entre médias de famílias bem como 

dentro de famílias. Foram detectadas correlações genotípicas positivas entre TCH e 

os outros caracteres, bem como entre TPH e os outros caracteres. Com base nestes 

resultados discute-se uma estratégia de seleção com base na seleção para TPH 

aplicada nas médias de famílias, seguido da seleção fenotípica para ALT, DIA e 

NCP dentro das famílias selecionadas, priorizando NCP. 

 
Palavras-chave: Seleção de famílias; Variância genotípica; Correlação genotípica; 

Herdabilidade; Resposta à seleção 
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ABSTRACT 

Estimates of genetic and phenotypic parameters in a population of sugarcane 
and strategies of selection 

Phenotypic selection is the traditional method used in most of sugarcane 

breeding programs in early stages after the development of a segregante population. 

Most of commercial varieties grown currently were developed using this method. 

Recently, strategies of selection based on family evaluations at early stages have 

been proposed in sugarcane breeding programs of different research centers around 

the world, in order to improve the response to selection and to reduce the time and 

costs necessary to develop new varieties. In the present study 110 sugarcane 

families and two checks were evaluated using a randomized complete block design 

with two replications in the 2012/2013 growing season at CanaVialis Experimental 

Station located in Conchal, state of São Paulo. Plots consisted of a single row with 50 

m long, containing 96 plants (seedlings). The following traits were evaluated at plant 

cane stage: stalk length (ALT), stalk diameter (DIA), stalk number per plant (NCP), 

soluble solids content (BRIX), average stalk number per plant in the plot (NCT), 

sugar content (POL), cane yield (TCH) and sugar yield (TPH). The results have 

shown that the population has enough genetic variability among family means as well 

as within families. Positive genotypic correlations were detected between TCH and 

the other traits as well as between TPH and the other traits. Based on these results, 

a scheme of selection was discussed based on the selection for TPH among family 

means followed by a phenotypic selection for ALT, DIA and NCP within the selected 

families, prioritizing NCP. 

Keywords: Family selection; Genotypic variance, Heritability; Genetic correlation; 
Response to selection 
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1 INTRODUÇÃO 

A cana-de-açúcar é um dos principais produtos agrícolas produzidos pelo 

Brasil. A safra de 2014 ocupou cerca de 10 milhões de hectares, segundo o 

Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, 2015), ficando atrás apenas da área cultivada com milho e soja, 

de 15,3 e 31,9 milhões de hectares, respectivamente. Este cenário indica a grande 

necessidade da busca por excelência neste setor produtivo, e em termos de 

produção agrícola, o melhoramento genético tem papel fundamental no 

aprimoramento tecnológico. 

Na cultura da cana-de-açúcar, uma espécie que possibilita fácil propagação 

vegetativa e clonagem, o processo de melhoramento genético consiste em obter 

uma população segregante inicial, via reprodução sexuada, e a partir desta conduzir 

sucessivas fases de seleção e multiplicação dos genótipos superiores via clonagem. 

Deste modo, a reprodução sexuada desta cultura é utilizada apenas para fins 

de melhoramento genético na fase deformação da população segregante, que é 

obtida a partir de cruzamentos controlados de genitores conhecidos. Com os 

cruzamentos há a produção de sementes verdadeiras e estas darão origem às 

plantas que passarão pelo processo de seleção e multiplicação via propagação 

vegetativa, processo esse iniciado na primeira fase de seleção (FS1), conhecida 

como fase de “seedlings”. 

O foco na qualidade e na agilidade desta primeira fase, onde se avaliará a 

população segregante, pode acarretar importante retorno para um programa de 

melhoramento genético de cana-de-açúcar. É esta etapa que apresenta toda 

variabilidade genética resultante dos cruzamentos realizados e todas as outras fases 

serão abastecidas pelas plantas selecionadas nesta etapa através de propagação 

vegetativa, isto é, a partir desta fase os genótipos estarão fixados. 

Tradicionalmente, esta primeira fase de seleção consiste na seleção fenotípica 

massal, ou individual, das plantas superiores para caracteres como porte da planta, 

diâmetro do colmo, número de colmos e sanidade (ausência de doenças) e, em 

alguns casos, teor de açúcar, através de avaliação do BRIX (LANDELL; BRESSIANI, 
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2008). Neste caso o alvo da seleção é o indivíduo. Outros métodos, porém, 

consideram as famílias como unidade de seleção, e não somente o indivíduo dentro 

da família. Nas últimas décadas estes métodos vêm ganhando destaque em 

diversas pesquisas e programas de melhoramento de cana-de-açúcar pelo mundo. A 

seleção de famílias em cana-de-açúcar parte da seguinte premissa: a probabilidade 

de se encontrar um indivíduo superior nas melhores famílias é maior do que a 

probabilidade de encontrá-lo nas famílias inferiores. 

Aplicar a seleção de famílias aliada a conceitos de genética quantitativa nesta 

primeira fase de seleção tem se mostrado uma excelente estratégia visando maiores 

ganhos com seleção, quando comparada à seleção individual. Assim, a discussão 

de parâmetros genéticos como variância e herdabilidade entre e dentro de famílias 

para cada caráter e as correlações entre eles podem colaborar na decisão de como 

a seleção deve ser praticada e como os diferentes caracteres podem ser abordados. 

Buscando colaborar com estudos neste contexto este trabalho tem como objetivo: 

 Estimar os componentes de variância e os coeficientes de herdabilidade para 

caracteres avaliados na cana planta (entre e dentro de famílias) em um 

experimento em fase de “seedlings”; 

 Estimar os coeficientes de correlação genética (rG) e fenotípica (r  ) entre os 

caracteres; 

 Estimar as respostas esperadas com seleção (Rs); 

 Discutir critérios de seleção na primeira fase de seleção (FS1). 
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Revisão Bibliográfica 

2.1.1 Importância econômica da cana-de-açúcar 

O cultivo da cana-de-açúcar e sua importância socioeconômica fazem parte da 

sociedade brasileira desde os primórdios do Brasil colonial. À época das grandes 

navegações, final do século XV e início do século XVI, a cana-de-açúcar se 

espalhou pelo globo sendo levada pelos europeus às Américas. A produção e o 

comércio global de açúcar teve um importante papel econômico e social na 

formação do Brasil como conhecemos, participando, ora positivamente como na 

geração de renda e do progresso econômico, ora negativamente, como na 

consolidação da escravidão no país (RIBEIRO, 1995). 

No século XX, em substituição ao café, e com o apoio de políticas públicas, a 

indústria açucareira se fortaleceu no sudeste brasileiro, principalmente no interior do 

Estado de São Paulo. O que antes eram pequenos engenhos se tornaram grandes 

usinas com alta tecnologia industrial e agrícola (MACHADO, 2006). Nos últimos 20 

anos a produção nacional teve um forte impulso, dobrando sua área cultivada e 

passando de aproximadamente cinco milhões de hectares no início dos anos 2000 

para os atuais 10 milhões de hectares (IBGE, 2015). 

Outra importante característica da cultura da cana-de-açúcar é sua capacidade 

de fornecer matéria prima para diferentes tipos de indústrias, da alimentícia à 

energética, com produtos como o açúcar, melado, cachaça, etanol combustível, 

plásticos e energia elétrica. Quanto ao seu principal produto, o açúcar, a cana é 

responsável por 75% da produção mundial; os outros 25% provem do 

processamento da beterraba-açucareira (Beta vulgaris L.) (MING et al., 2006). 

É este cenário que compõe o chamado setor “sucroenergético” e faz dele uma 

importante peça dentro da agricultura e economia nacional. De acordo com dados 

do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior, no ano de 2014 as 

exportações de açúcar e etanol combustível, provenientes da indústria de cana-de-
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açúcar, representaram 4,6% de toda a balança comercial brasileira (BRASIL, 2015), 

e em 2012, o Brasil foi responsável por cerca de 40% das exportações de açúcar no 

mundo (FAO, 2015). 

Em 2013 o Brasil manteve-se como o maior produtor de cana-de-açúcar, 

produzindo cerca de 745 milhões de toneladas, mais que o dobro que o segundo 

colocado, a Índia, que produziu 350 milhões de toneladas (FAO, 2015). 

2.1.2 Taxonomia e Origem da planta cana-de-açúcar 

Durante o século XX muitas revisões sobre a taxonomia da cana-de-açúcar 

foram elaboradas e sugeridas por diversos autores (FERRARI, 2010). Uma 

classificação taxonômica mais aceita estabelece a cana-de-açúcar como uma planta 

pertencente à divisão Magnoliophyta, classe Liliopsida, ordem Poales, família 

Poaceae, sub-família Panicoideae, tribo Andropogoneae, sub-tribo Saccharinae, 

grupo Saccharstrae e gênero Saccharum (DANIELS; ROACH, 1987). 

Acredita-se na existência de um ancestral comum próximo entre o gênero 

Saccharum e outros gêneros como Erianthus, Miscanthus, Narenga e SclerostachiaI. 

Esta proximidade permitiu cruzamentos interespecíficos entre estes gêneros, o que 

gerou, taxonomicamente, um complexo filogenético também conhecido como 

“Complexo Saccharum” (BARBER, 1920 apud FERRARI, 2010; GRASSL, 1964; 

MUKHERJEE, 1957).  

O centro de origem do gênero Saccharum não é exatamente conhecido, mas 

acredita-se que seja o sudeste da Ásia (MUKHERJEE, 1957). Diferentes divisões do 

gênero Saccharum já foram propostas, sendo de grande aceitação nos dias atuais 

que este gênero é composto por seis espécies, sendo elas: S. officinarum, S. 

spontaneum, S. robustum, S. sinense, S. edule e S. barbieri. O processo de 

especiação dentro do gênero ocorreu no sudeste asiático (centro de origem 

anteriormente citado) indo do norte da Índia ao sul da China, Tailândia, Malásia e 

atingindo as várias ilhas entre os oceanos Índico e Pacífico, como Indonésia e 

Papua Nova Guiné (GRIVET; GLASZMANN; D’HONT, 2006). Acredita-se que 

plantas de S. officinarum e S. edule surgiram a partir da seleção natural de 

populações selvagens de S. robustum, e que S. barberi e S. sinense são espécies 
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derivadas da hibridação natural de S. officinarum e S. spontaneum que se 

perpetuaram através de clonagem via propagação vegetativa feita pelo homem em 

regiões entre a China e Índia (MUKHERJEE, 1957). 

2.1.3 O gênero Saccharum e o Melhoramento Genético 

As variedades comerciais de cana-de-açúcar hoje cultivadas resultaram do 

trabalho de diversos programas de melhoramento genético, que tiveram como ponto 

de partida híbridos produzidos no início do século XX por cruzamentos 

interespecíficos, principalmente entre as espécies S. officinarum e S. spontaneum, e 

são nomeados de Saccharum spp. (LANDELL; BRESSIANI, 2008). 

Antes disso, até meados do século XIX a produção de cana-de-açúcar no 

mundo se dava através de poucos clones selvagens, normalmente com excelente 

qualidade de caldo e alto teor de fibras, porém de baixa produtividade. Estas canas 

receberam diferentes nomes pelo mundo, sendo no Brasil e na América Latina 

conhecidas como “Crioula” (STEVENSON, 1965). Estas foram sendo substituídas 

gradativamente ao redor no mundo pelas chamadas canas nobres como a Bourbon 

e a Cheribon (MING et al., 2006). 

Posteriormente, verificou-se que a cana “Crioula” era resultante da hibridação 

natural entre as espécies S. barberi e S. officinarum e as “canas nobres” eram 

variedades puras da espécie S. officinarum, que apresentavam uma alta capacidade 

de acúmulo de açúcares, e, por isso, eram bastante utilizadas comercialmente, 

sendo, no entanto, muito susceptíveis a doenças (BREMER, 1961; MING, et al., 

2006; STEVENSON, 1965).  Com a expansão do cultivo de poucos clones destas 

variedades de canas nobres começaram a surgir problemas de fitossanidade, 

principalmente em relação a doenças como Sereh, Mosaico e Gomose. Inicialmente 

a forma de se controlar estas doenças foi o intercâmbio de clones de diferentes 

variedades da espécie S. officinarum entre as diferentes regiões produtoras no 

mundo (PEDROZO et al., 2008). 

Stevenson (1965) faz um detalhado relato histórico sobre os intercâmbios 

realizados entre diversos países, incluindo o Brasil, assim como o surgimento e 

abandono de clones, devido as doenças que se sucediam, obrigando a adoção de 
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novas variedades de S. offinicarum, normalmente originárias das ilhas do sudeste 

asiático como Java e Nova Guiné.  

Foi então, ao final da década de 1880, na Estação Experimental de Cana-de-

açúcar da Java Central, que Soldwedel e, posteriormente, Wakker, conseguiram 

realizar as primeiras hibridações ou cruzamentos controlados em cana-de-açúcar 

visando a obtenção de clones resistentes às doenças (BREMER, 1961). Até então 

havia dúvida sobre a capacidade da cana-de-açúcar produzir sementes e plantas 

adultas a partir destas. Um dos primeiros relatos de que isso era possível foi dado 

por James W. Parris, em 1858 (STEVENSON, 1965). Esta nova descoberta 

rapidamente instigou pesquisadores em Java e em Barbados, que deram início aos 

dois primeiros programas de hibridação e melhoramento e cana-de-açúcar 

conhecidos (STEVENSON, 1965; MING, et al., 2006). Com a divulgação desta 

tecnologia, novos programas foram surgindo ao redor do mundo, como nas Guianas, 

Índia, Havaí, Austrália, México, Argentina e Estados Unidos. No Brasil os primeiros 

relatos oficiais de hibridações controladas datam da década de 1930 (XAVIER, 

2011). 

Os primeiros cruzamentos realizados em Java e Barbados tinham por objetivo 

cruzar canas nobres entre si, isto é, indivíduos de S. officinarum, em busca de 

genótipos mais eficientes na produção de açúcar. Em um segundo momento ocorreu 

a chamada “nobilização”, que era a hibridação de S. officinarum com S. spontaneum 

e posteriores retrocruzamentos com S. officinarum (STEVENSON, 1965) o objetivo 

deste procedimento era unir o alto teor de açúcar da S. officinarum com a 

rusticidade, isto é, elevada produção de massa e resistência a doenças, das plantas 

de S. spontaneum. 

Jeswiet (1927) indica, que à época, existiam duas maneiras de se obter 

melhores variedades de cana-de-açúcar. A primeira seria a simples seleção dos 

melhores indivíduos do gênero Saccharum no centro de origem, que eram levados e 

armazenados “in vivo” nas diferentes estações experimentais do mundo. A segunda 

opção, tida como o grande avanço tecnológico, era através da seleção de indivíduos 

dentro de uma população derivada do cruzamento entre plantas S. officinarum ou de 

hibridações entre plantas S. officinarum com plantas de outras espécies do gênero 
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Saccharum, a fim de unir as características de produção de açúcar, rusticidade e 

resistência a doenças. 

O que Jeswiet sugeria era aplicar seleção em busca de plantas mais 

adaptadas, partindo de uma população segregante inicial, o que hoje é 

procedimento bastante comum nos diversos programas e estações de hibridação de 

cana-de-açúcar existentes no mundo. No Brasil existem pelo menos três estações 

tradicionais de hibridação de cana-de-açúcar, sendo elas: (I) do Centro de 

Tecnologia Canavieira - CTC, situada em Camamu, Bahia; (II) do Instituto 

Agronômico de Campinas – IAC, em Itaparica, também na Bahia; e (III) da Rede 

Interuniversitária para o Desenvolvimento do setor Sucroenergético – RIDESA, 

localizada na Serra do Ouro, município de Murici, Alagoas. 

A cana-de-açúcar é uma planta monoica, ou seja, o mesmo indivíduo possui 

flores de ambos os sexos. No entanto, para a condução dos programas de 

melhoramento as plantas são classificadas como macho ou fêmea de acordo com a 

capacidade de produção de grãos de pólen viáveis ou com a capacidade de abertura 

das anteras (McINTYRE; JACKSON, 2001). Aquelas variedades capazes de 

produzir e liberar boa quantidade de pólen são consideradas machos, apesar de 

também apresentarem flores fêmeas e capazes de serem fecundadas e produzir 

sementes. São consideradas fêmeas aquelas plantas que não produzem pólen 

viável ou produzem em pequena quantidade, ou ainda, por algum motivo, não abrem 

as anteras, de modo a não liberar o pólen produzido. 

Para a formação da população segregante existem basicamente dois tipos de 

cruzamentos controlados usualmente utilizados: cruzamentos biparentais e 

multiparentais. No primeiro caso é selecionado um genitor como doador de pólen 

(macho) e um genitor como receptor (fêmea) do qual serão coletadas as sementes; 

desta forma os dois progenitores da população gerada são conhecidos. Nos 

cruzamentos multiparentais participam várias plantas como macho e apenas uma 

planta como fêmea, de modo que a nova população gerada será um conjunto de 

meios-irmãos e irmãos completos e com o genitor masculino, a priori, desconhecido 

entre os indivíduos. Este método também é utilizado para obter dados sobre o 

potencial de genitores para cruzamentos, e é procedimento comum quando se 



18 
 

objetiva conhecer ou recolher mais informações sobre o Banco Ativo de 

Germoplasma (LANDELL; BRESSIANI, 2008). 

Como exposto, as espécies do gênero Saccharum se reproduzem na natureza 

tanto de forma sexual como assexual. Contudo, a via sexual é pouco comum em 

ambiente natural, uma vez que o florescimento e a produção de sementes destas 

espécies requerem condições ambientais muito específicas (CASAGRANDE; 

VASCONCELOS, 2008). Sendo assim, considera-se que nesta cultura a propagação 

vegetativa seja a única forma de plantio comercial da espécie, e o cultivo comercial 

via sementes verdadeiras não é aplicado ou viável. 

Um detalhe importante do processo de melhoramento de espécies de 

propagação vegetativa é o fato de que a nova variedade superior já está presente no 

início do programa, na primeira população formada (BRESSIANI, 2001).  

Teoricamente, caso fosse possível identificá-la nesta etapa, o processo de 

melhoramento e obtenção da nova cultivar estaria completo em apenas um ou dois 

anos após a hibridação (LANDELL; BRESSIANI, 2008; XAVIER, 2011). Contudo, 

isso ainda não é possível e esta população terá de passar por várias etapas de 

avaliação, seleção e multiplicação até que se possa concluir quais daquelas plantas 

atendem aos objetivos do programa, e este tempo de obtenção termina por ser muito 

maior, no caso da cana-de-açúcar, entre 10 e 15 anos (COX; HOGARTH; SMITH, 

2000; LANDELL; BRESSIANI, 2008). 

Este longo tempo decorrido entre os cruzamentos e a obtenção dos cultivares 

superiores é uma dificuldade comum aos programas de melhoramento genético 

vegetal. Normalmente é um processo demorado e carregado de detalhes teórico-

práticos, onde cada atividade deve ser planejada e executada com padrões de 

experimentação bastante rigorosos. 

2.1.4 Métodos de melhoramento aplicados à primeira fase de seleção 

Aprimorar a seleção nas fases iniciais do programa de melhoramento tem sido 

o objetivo de diversos pesquisadores. Jackson (1996) lista três motivos para a 

dificuldade na obtenção progresso com seleção nas fases iniciais dos programas de 

melhoramento de cana-de-açúcar: 
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 Uso de parcelas pequenas, que diminuem a precisão dos experimentos devido 

ao aumento do erro e dos efeitos de competição entre parcelas; 

 Os clones são testados em apenas um local, devido à disponibilidade limitada 

de material vegetal propagativo; 

 O local, ou ambiente, onde os clones são testados é, em geral, diferente do 

local onde a variedade será plantada comercialmente. 

Estes pontos diminuem muito a eficiência das primeiras fases de seleção e 

adicionam incertezas ao processo, obrigando os programas de melhoramento a 

aplicarem taxas de seleção muito brandas. 

Os métodos de seleção usualmente aplicados nas fases iniciais podem ser 

divididos em dois principais grupos, sendo: Seleção Individual e Seleção de 

Famílias. 

2.1.4.1 Seleção Individual ou Fenotípica 

É o método de seleção tradicional e comumente utilizado. Na seleção individual 

as plantas são selecionadas com base no fenótipo e a avaliação é, normalmente, 

visual. Pesquisadores e técnicos experientes selecionam os indivíduos que 

aparentam superioridade, avaliando dentro das parcelas. Neste caso, os caracteres 

normalmente observados no momento da seleção são diâmetro do colmo, altura da 

planta, número de colmos e teor de açúcar (BRIX), que se correlacionariam 

indiretamente aos caracteres de produção, como tonelada de colmos por hectare e 

toneladas de açúcar por hectare (LANDELL; BRESSIANI, 2008). 

2.1.4.2 Seleção de Famílias 

Os trabalhos que abordam o estudo e seleção de famílias em programas de 

melhoramento genético de cana-de-açúcar tiveram início na Austrália na década de 

1970. Hogarth (1971) foi o primeiro a demonstrar o potencial do uso de seleção de 

famílias em cana-de-açúcar, e que este método pode ser mais eficiente do que 

seleção individual. Entretanto, naquela época, 1971, as parcelas ainda eram 
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pesadas manualmente, o que impedia a aplicação rotineira desta metodologia nos 

programas de melhoramento australianos. 

Deste modo, os estudos e avaliações de famílias em cana-de-açúcar eram 

inviáveis até a década de 1980; antes, portanto, do advento de equipamentos 

apropriados para a colheita e pesagem da parcela dos experimentos de fase inicial. 

Até meados da década de 1980 muitos estudos sobre seleção de famílias já haviam 

sido realizados, principalmente na Austrália, mas em pequenas dimensões. Na 

prática ainda se praticava a seleção fenotípica baseada na avaliação visual, que não 

apresentava altas correlações com a produtividade real, devido, entre outros fatores, 

ao tombamento das plantas, que comprometia esta avaliação. Tentativas de impedir 

o tombamento e realizar avaliações antecipadas não tiveram sucesso (HOGARTH; 

BRAITHWAITE; SKINNER, 1990). 

A mecanização das operações de plantio e colheita permitiu a aplicação da 

seleção de famílias em cana-de-açúcar, e assim, este processo passou a ser mais 

profundamente estudado no programa de melhoramento australiano desde o fim da 

década de 1980, quando foi proposto o método de seleção sequencial australiano 

(COX; HOGARTH; SMITH, 2000). 

2.1.4.2.1 Seleção Sequencial Tradicional e Australiana 

A seleção sequencial tradicional é a seleção de famílias aplicada em sua forma 

mais simples, onde as famílias superiores para o caráter de interesse são 

selecionadas e as inferiores são descartadas. Neste caso, aplica-se uma taxa de 

seleção entre as famílias, ao descartar as inferiores, e uma mesma taxa de seleção 

dentro de todas as famílias selecionadas. 

No método australiano as famílias são classificadas e divididas em classes de 

produção, e são definidas taxas de seleção para os grupos estabelecidos. O grupo 

das primeiras colocadas tem uma taxa de seleção elevada, e esta decai para os 

grupos seguintes e assim sucessivamente, de forma que a taxa de seleção dentro 

das famílias decresce de acordo com a classificação das famílias (McRAE et al., 

1998; COX; HOGARTH; SMITH, 2000). 
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2.1.4.2.2 Seleção Sequencial Modificada 

Uma crítica constante à seleção sequencial australiana é a subjetividade na 

definição das taxas de seleção aplicadas aos grupos de famílias. Bressiani (2001) 

propõe que estas taxas sejam estabelecidas de acordo com as estimativas de 

parâmetros genéticos e fenotípicos das famílias, de modo que cada família passa a 

ser uma classe, e não mais se agrupe as famílias em classes. 

A intensidade de seleção dentro da família seria definida de acordo com as 

estimativas dos ganhos com seleção requeridos, desse modo a taxa dentro seria 

aquela que permitiria alcançar o mesmo ganho desejado dentro de cada família. 

O método proposto não apresentou grandes vantagens quando comparada à 

seleção sequencial ou mesmo à massal, na condição de seleção direta. E foi 

superior às demais quando se admitia a seleção indireta (com avaliação visual) em 

situações onde haviam elevados valores de correlação genética (rG) entre o caráter 

de interesse e os avaliados visualmente; Contudo, a metodologia ainda não é 

aplicada rotineiramente, já que exige cálculos de regressão dependentes de 

coeficientes regionalizados, avaliações intensas dentro das famílias e pode não ter 

ganhos efetivos para o teor de açúcar, uma vez que, para algumas populações, não 

há expressiva correlação genética positiva entre os caracteres de avaliação visual 

(como altura, diâmetro e número de colmos) e o teor de açúcar. 

2.1.4.3 Outros estudos de seleção de famílias 

Diversos trabalhos concluem que a avaliação e classificação das famílias no 

primeiro corte da etapa FS1, seguida da seleção individual dentro das melhores 

famílias na primeira soqueira pode, na maioria dos casos, resultar ganho com 

seleção do que apenas a seleção fenotípica (COX et al., 1996; COX; HOGARTH, 

1993; STRINGER et al., 2011). A escolha da seleção de famílias deve ser feita 

principalmente para aqueles caracteres que apresentam baixa herdabilidade 

(HOGARTH, 1987). 

A estratégia de concentrar esforços nas primeiras fases de seleção mostra-se 

adequada, assim como o uso de coeficientes de correlação entre caracteres obtidos 
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em FS1 e a produtividade apresentada pelos clones nas fases seguintes. Pedrozo et 

al. (2008), por exemplo, demonstra que o número de colmos que a touceira 

apresenta em FS1é um caráter indicativo da produção desta planta quando clonada 

nas fases subsequentes.  

Oliveira et al. (2010) concluíram que a seleção de famílias utilizando 

metodologia REML/BLUP foi mais eficiente que a seleção individual baseada no 

fenótipo das plantas. O uso de índices de seleção também pode ser explorado na 

seleção de famílias em cana-de-açúcar e existem vários índices utilizados no 

melhoramento vegetal. Pedrozo et al. (2009) avaliaram a eficiência de três diferentes 

índices para o melhoramento de cana-de-açúcar, utilizando metodologia 

REML/BLUP, e observaram uma maior eficiência de seleção de genótipos 

superiores ao utilizarem um índice multiplicativo. Estes índices utilizam medidas de 

avaliações fenotípicas, como altura da planta, diâmetro do colmo, número de colmos 

e BRIX, dando valores e pesos diferentes para cada caráter dependendo da 

estratégia escolhida pelo melhorista. 

Xavier (2011), em pesquisas conjuntas envolvendo o Instituto Agronômico de 

Campinas (IAC) e a Universidade Estadual de São Paulo (UNESP) propõe o uso do 

método “Ponto de mérito de família” para seleção da fase de “seedlings” em cana-

de-açúcar, que busca classificar os cruzamentos através das médias populacionais e 

seus desvios, e assim identificar em quais famílias as taxas de seleção devem ser 

maiores ou menores. 

Simmonds (1996) argumenta a favor da seleção de famílias, citando ser um 

engano a impressão de que a seleção individual apresenta menor custo financeiro, 

por não exigir delineamentos experimentais elaborados, uso de repetições ou ainda 

dispensar avaliações intensivas em busca de informações das famílias. Desta forma, 

conclui que aplicar a seleção de famílias promove um benefício econômico muito 

grande nas fases seguintes, já que uma grande parte de indivíduos inferiores já está 

descartada, diminuindo o número de parcelas plantadas nas fases seguintes. 

Hogarth, Braithwaite e Skinner (1990) ponderam, contudo, que as taxas de seleção 

entre famílias devem ser brandas, já que há a possibilidade de existir bons clones 

em famílias de desempenho relativamente baixo, e o descarte completo de uma 

família deve ser feito com prudência e naquelas sabidamente inferiores. 
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Skinner, Hogarth e Wu (1987) argumentam que o método de seleção mais 

eficiente é aquele que pudesse ser aplicado nas fases inicias do programa de forma 

a permitir uma forte e confiável triagem das plantas testadas o quanto antes. Com 

isso, diminuir o número de plantas a serem avançadas para as próximas fases, 

promovendo grande economia de recursos necessários para manutenção do 

programa de melhoramento. 

Estudos neste nível e o ajuste da seleção entre e dentro de famílias são boas 

estratégias para os programas de melhoramento. Além disso, ter em mãos os dados 

obtidos na FS1 ao selecionar as fases seguintes do programa de melhoramento 

permite um melhor acompanhamento da seleção e eficiência da metodologia, 

podendo assim traçar o roteiro dos clones selecionados nas fases avançadas, 

observando se os melhores clones avaliados nas fases finais realmente são 

provenientes das famílias melhores classificadas na FS1. 

Nota-se que a seleção de famílias fundamentada por diversos estudos que 

utilizam estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos na avaliação e 

classificação dos cruzamentos aliada a análise dos caracteres relacionados a 

produção vem sendo aprimorados através dos anos em diferentes países, centros 

de pesquisa e programas de melhoramento genético, e que a sua aplicação em 

cana-de-açúcar em detrimento à seleção individual pode ser uma estratégia 

acertada. 
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2.2 Material e Métodos 

2.2.1 Descrição do ambiente 

O experimento para avaliação de “seedlings”, denominado FS1, foi plantado 

em outubro de 2012 no município de Conchal, interior do Estado de São Paulo, 

coordenadas geográficas aproximadas de 22°22'18,4'' lat. e 47°10'35,0'' long., a uma 

altitude média de 600 m acima do nível do mar, em solo classificado como Latossolo 

Vermelho Eutrófico. 

2.2.2 Hibridação, produção das sementes e preparo de mudas 

Os cruzamentos que deram origem as famílias estudadas foram realizados na 

estação de hibridação da empresa CanaVialis em Maceió, AL entre os meses de 

abril e maio de 2012. 

Foram utilizados 230 genitores distribuídos em 24 grupos, sendo que cada 

grupo era composto de 8 a 10 genitores diferentes. Cada grupo foi mantido isolado 

dentro de campânulas próprias para realização de cruzamentos, permitindo que 

somente houvesse polinização dentro dos grupos e não entre os grupos. Foram 

coletadas sementes de 110 plantas, que deram origem às 110 famílias utilizadas 

neste trabalho. 

Desta forma, as progênies avaliadas, denominadas famílias, são compostas de 

uma mistura de indivíduos meios-irmãos e indivíduos irmãos germanos. Todavia, 

não foi realizado macho-esterilização das plantas a serem utilizados como fêmeas, 

sendo elas então capazes de se autopolinizar. Desta forma, parte das plantas 

geradas também pode ser resultante de autofecundação. 

As sementes foram transportadas até a estação experimental da CanaVialis em 

Conchal-SP, onde foram semeadas em caixas com substrato e mantidas em 

ambiente controlado por 5 dias, quando completou a germinação das plântulas. 

Após este período, as caixas seguiram para estufa até que as plântulas atingissem 

entre 8 e 10 cm de altura, o que levou cerca de 20 dias. Em seguida cada planta foi 
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transplantada em tubetes, agora chamadas de “seedlings”. Para cada cruzamento 

foram produzidos pouco mais de 200 “seedlings”, objetivando ter aos menos 192 

plantas para compor duas parcelas de 96 plantas de cada cruzamento.   

Os “seedlings” passaram por mais 30 dias de aclimatização em pátio aberto até 

serem plantados mecanicamente no campo, no dia 12 de setembro de 2012. 

2.2.3  Descrição experimental 

O experimento foi instalado utilizando o delineamento em blocos ao acaso com 

duas repetições e 114 tratamentos, sendo 110 famílias (cruzamentos) e quatro 

testemunhas, totalizando 228 parcelas. Cada parcela foi constituída de um sulco de 

50 metros, com espaçamento de 1,5 metros entre os sulcos. Todas as parcelas 

foram compostas por 96 plantas espaçadas por 0,5 metros na linha. Sendo assim, 

as parcelas de famílias foram compostas de 96 “seedlings” e as parcelas de 

testemunhas compostas por 96 mudas clonadas. 

Como testemunhas foram utilizadas duas cultivares comerciais, as variedades 

RB855156 e RB867515. Elas foram escolhidas pelo fato de serem bastante 

utilizadas, e por apresentarem características bastante diferentes, sendo a primeira 

caracterizada pela precocidade e elevado teor de açúcar e a segunda pela alta 

produtividade e com teor de açúcar inferior. Foram plantadas duas parcelas de cada 

cultivar padrão em cada bloco, considerando cada parcela um tratamento diferente, 

formando os quatro tratamentos testemunha. Tais parcelas foram compostas de 96 

mudas pré-brotadas de gemas isoladas, cultivadas na mesma estufa dos 

“seedlings”. 

2.2.4 Caracteres avaliados 

As avaliações experimentais foram realizadas em cana planta, no ano de 2013, 

entre os meses de julho e agosto quando foi realizado o primeiro corte. Para obter 

informações dentro da parcela foram amostradas aleatoriamente 10 plantas que 
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continham mais de três colmos por touceira. Nestas foram avaliados os seguintes 

caracteres:  

a) Altura média da planta (ALT): média da altura em centímetros medida da 

base do colmo até a inserção da folha +3 de três colmos amostrados aleatoriamente 

dentro da planta (touceira); 

 

b) Diâmetro médio dos colmos (DIA): média do diâmetro medido, utilizando 

paquímetro digital, no centro do quinto entrenó abaixo da inserção da folha +3, dos 

mesmos três colmos usados na medida da altura; 

 

c) Brix médio da planta (BRIX): o mesmo entrenó utilizado para medida de 

diâmetro foi furado e dele coletado caldo do qual foi determinado, através de 

refratômetro de campo, o teor de sólidos solúveis. 

 

As 10 plantas amostradas também tiveram o seu número de colmos 

avaliados, obtendo-se então o quarto caráter dentro da parcela: 

d) Número de colmos por planta (NCP): Contagem do número de colmos 

adultos de cada uma das 10 plantas amostradas. 

 

Os demais caracteres, descritos a seguir, foram avaliados na parcela, não 

tento, portanto, informações de plantas individuais:  

e) Número médio de colmos por planta da parcela total (NCT): Obtido 

através da contagem do número de colmos de todas as plantas da parcela, sendo o 

NCT a média destes valores por parcela. 

 

f) Teor de açúcar ou Pol% cana (POL): Obtido através de análise 

laboratorial de uma amostra composta de um colmo de cada uma das plantas 

amostradas dentro da parcela, isto é, um feixe de 10 colmos por parcela. O valor 

obtido é dado em % de açúcares (sacarose e frutose) na massa de colmos. 
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g) Produção de cana por hectare (TCH): Obtido por pesagem da parcela 

total com colhedora de cana e caminhão transbordo equipado com balança, o peso 

da parcela em quilogramas foi transformado em toneladas de cana por hectare 

(TCH). 

 

h) Produção de açúcar por hectare (TPH): Obtido através do produto dos 

dois caracteres anteriores, POL x TCH. 

2.2.5 Análises estatístico-genéticas 

2.2.5.1 Análises de variância 

As análises de variância foram realizadas de acordo com o processo 

apresentado por Vencovsky e Barriga (1992). Para os caracteres NCT, TCH, POL e 

TPH, que foram avaliados sem informações dentro das parcelas, a análise de 

variância foi realizada de acordo com o seguinte modelo matemático (Eq. 1): 

 i        ti   b     i      (1) 

em que: 

Yij : observação do tratamento i na repetição j; 

µ  : média geral; 

ti  : efeito do tratamento i (i = 1,2,...114); 

bj : efeito da repetição j,  considerado aleatório (j = 1,2); 

 ij : efeito do erro experimental associado à parcela ij. 

Em seguida o efeito dos tratamentos foi desdobrado em padrões (parcelas 

compostas de clones) e famílias (parcelas compostas de “seedlings”). O esquema de 

análise de variância correspondente está apresentado na Tabela 1: 
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Tabela 1 – Esquema de análise de variância com médias de parcelas 

FV GL QM E(QM) 

Blocos (R) R-1 QMR 
 

Tratamentos (T) T-1 QMT  

Famílias (F) F-1 QMF  2 R G
2  

Padrões (P) P-1 QMP 
 

F vs P 1 QMG 
 

Resíduo (E) (R-1)(T-1) QME  2 

Total RT-1     

 

em que: 

 R, T, F e P: Correspondem, respectivamente, ao número de repetições (2), 

número de tratamentos, somando famílias e padrões (114), número de 

famílias (110) e número de padrões (4); 

 QMR : Quadrado médio de repetições; 

 QMT : Quadrado médio de tratamentos; 

 QMF : Quadrado médio de famílias; 

 QMP : Quadrado médio de padrões; 

 QMG : Quadrado médio de grupos (F vs P); 

 QME : Quadrado médio do resíduo; 

  2 : Variância do erro experimental entre parcelas; 

  G
2  : Variância genética entre famílias; 

 

Para os caracteres ALT, DIA, BRIX e NCP, avaliados também dentro das 

parcelas, o esquema de análise de variância foi similar ao anterior. Neste caso, 

porém, foi acrescido a fonte de variação dentro de parcelas, de acordo com o 

modelo matemático (eq. 2) apresentado por Vencovsky e Barriga (1992): 

 i         ti   b     i     i        (2) 

em que: 

Yijk : observação da planta k do tratamento i no bloco j; 

µ : média geral; 
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ti : efeito do tratamento i (i = 1, 2, ... 114); 

bj : efeito do bloco j, considerado aleatório (j = 1, 2); 

 ij : efeito do erro associado à parcela ij; 

 ijk : efeito da planta k do tratamento i e bloco j. 

O esquema de análise de variância correspondente é o seguinte: 

Tabela 2 – Esquema de análise variância com médias de parcelas 

FV GL QM E(QM) 

Blocos (R) R-1 QMR 
 

Tratamentos (T) T-1 QMT  

Famílias (F) F-1 QMF  2   R G
2

 

Padrões (P) P-1 QMP 
 

F vs P 1 QMG 
 

Resíduo (E) (R-1)(T-1) QME  2 

Dentro de Famílias (K-1)FR QMdf  df
2     ed

2     d
2  

Dentro de Padrões (K-1)PR QMdp  ed
2  

 

em que: 

 K : Número de plantas avaliadas dentro das parcelas 

 QMdf : Quadrado médio dentro de famílias; 

 QMdp : Quadrado médio dentro de padrões; 

  2 : Variância do erro entre parcelas; 

  G
2  : Variância genética entre famílias; 

  df
2  : Variância fenotípica dentro das famílias; 

   d
2  : Variância genética dentro das famílias; 

  ed
2  : Variância ambiental dentro dos padrões; 

Os demais termos foram definidos anteriormente na Tabela 1. 

2.2.5.2 Estimação dos Parâmetros Genéticos e Fenotípicos 

A partir das análises de variância, foram estimados os seguintes parâmetros: 
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Variância genética entre famílias (Eq. 3): 

  G
2
   

 M     ME

R
 (3) 

Variância do erro entre parcelas (Eq. 4): 

 2    ME  (4) 

Variância fenotípica entre médias de famílias (Eq. 5): 

   
2   

 M 

R
 (5) 

Variância fenotípica entre plantas dentro de famílias (Eq. 6): 

  df
2
    Mdf (6) 

Variância ambiental entre plantas dentro de parcelas (Eq. 7): 

  ed
2

    Mdp (7) 

Variância genética entre plantas dentro de famílias (Eq. 8): 

   d
2

     df
2
    ed

2
 (8) 

Coeficiente de herdabilidade entre médias de famílias (Eq. 9): 

h  
2
   

  G
2

 
  
2
 (9) 

Coeficiente de herdabilidade dentro de famílias (Eq. 10): 

hd
2   

   d
2

  df
2

 (10) 

Coeficiente de variação experimental (Eq. 11): 

CVe   
  ME

  
 (11) 
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Coeficiente de variação genético (Eq. 12): 

CV    

  G
2

  fam

 
(12) 

Quociente b  (Eq. 13): 

b    
CV 

CVe

 (13) 

2.2.5.3 Análises de Covariância 

Para a obtenção dos Produtos Médios foi utilizado o método apresentado por 

Vencovsky e Barriga (1992): 

Tabela 3 – Esquema da análise de variância dos caracteres X e Y e da soma X+Y 

FV GL 
QM 

PMXY E(PM) 
X Y X + Y 

Blocos (R) R-1      

Tratamentos (T) T-1      

Famílias (F) F-1 QMFX QMFY QMFX+Y PMFXY C  E(x ) RC  G(x ) 

Padrões (P) P-1      

F vs P 1      

Resíduo (E) (R-1)(T-1) QMEX QMEY QMEX+Y PMEXY C  E(x ) 

onde: 

 M    
( M        M      M  )

2
 (14) 

 

 ME   
( ME       ME     ME )

2
 (15) 

A partir das análises de covariância dos caracteres dois a dois foram estimados 

os seguintes parâmetros: 

Covariância genotípica entre caracteres X e Y (Eq. 16): 

C  G(x ) 
 M       ME  

R
 (16) 
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Covariância do resíduo entre parcelas entre os caracteres X e Y (Eq.17) 

C  E(x )   ME   (17) 

Correlação genotípica entre os caracteres X e Y (Eq. 18): 

rG 
C  G(x )

   G(x)     G( )

 (18) 

Correlação fenotípica entre médias de famílias para os caracteres (Eq. 19): 

r   
 M   

  M     M  

 (19) 

2.2.5.4 Estimativas de ganhos com seleção entre médias de famílias e dentro 

de famílias 

Foram estimados os ganhos diretos e as respostas correlacionadas para os 

oito caracteres avaliados. Os ganhos com seleção foram estimados segundo método 

descrito por Vencovsky e Barriga (1992). 

Ganho com seleção direta (Eq. 20): 

Gs    ds  . 
 G(x)
2

 
  (x)
2

  ds  . h  
2
 (20) 

Ganho com seleção direta em porcentagem (Eq. 21): 

Gsx     
Gsx

x O
 .  00 (17) 

Resposta correlacionada em Y, com seleção em X (Eq. 22): 

RC ,    ds  . 
C  G(x )

 
  (x)
2

 (22) 

sendo: 
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ds    x S   x O (23) 

x S  = média das famílias selecionadas para o caráter X. 

 x O = média geral de todas as famílias. 

Para os caracteres com informação de plantas individuais dentro da parcela 

(ALT, DIA, BRIX e NCP) foram estimados os ganhos com seleção dentro (Eq. 24) e 

em porcentagem (Eq. 25): 

2.2.5.5 Estimativa dos erros associados às estimativas de parâmetros 

genéticos e fenotípicos 

Os intervalos de confiança associados às estimativas dos parâmetros 

genéticos e fenotípicos foram determinados de acordo com metodologias descritas 

por Barbin (1993), Vencovsky e Barriga (1992) e Burdick e Graybill (1992): 

Intervalo de confiança associado à estimativa da variância do resíduo (Eq. 26): 

IC    e
2
 
0,9 

   
n  e

2

 
 n;0,9  
2

      e
2
     

n  e
2

 
 n;0,02 
2

  (26) 

 

Intervalo de confiança associado à variância fenotípica entre médias das 

famílias (Eq.27): 

IC      
2
 
0,9 

   
n     

2

 
 n ; 0,9  
2

        
2
     

n     
2

 
 n ; 0,02 
2

  (27) 

 

Intervalo de confiança associado à variância genética entre famílias (Eq.28): 

Gsd   i . 
  d
2

  df
2

 
(24) 

Gsd     
Gsd

x O
 .  00 (25) 
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IC    G
2
 
0,9 

   
n2  G

2

 
 n2; 0,9  
2

      G
2
     

n2  G
2

 
 n2; 0,02 
2

  (28) 

 

Intervalo de confiança associado à variância genética dentro de famílias 

(Eq.29): 

IC     d
2

 
0,9 

   
n    d

2

 
 n ; 0,9  
2

       d
2
     

n    d
2

 
 n ; 0,02 
2

  (29) 

em que: 

 n, n1, n2 e n3 são os números de graus de liberdade associados à estimativa do 

respectivo componente de variância; 

  
 n; 0,9  
2  é o valor tabelado de  

 
2com n graus de liberdade e α = 0,975; e 

  
 n; 0,02 
2  é o valor tabelado de  

 
2com n graus de liberdade e α = 0,025. 

Os cálculos para obtenção dos graus de liberdade associados a dois 

quadrados médios independentes, no caso n2 e n3, que estão presentes nas 

equações 30 e 31, foram realizados de acordo com Satterthwaite (1946). 

n2  
( M     ME)

2

( M )
2

 l
 

 
( ME)

2

 l
2

 
(30) 

n   
( Mdf    Mdp)

2

( Mdf)
2

 l
 

 
( Mdp)

2

 l
 

 
(31) 

onde: 

 QMF : Quadrado médio de famílias; 

 QME : Quadrado médio do resíduo; 

 QMdf : Quadrado médio dentro de famílias; 

 QMfp : Quadrado médio dentro de padrões; 

 gl1 : Número de graus de liberdade de famílias; 

 gl2 : Número de graus de liberdade do resíduo; 

 gl3 : Número de graus de liberdade dentro de famílias; 

 gl4 : Número de graus de liberdade dentro de padrões. 
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Também foram obtidos intervalos de confiança para as estimativas do 

coeficiente de herdabilidade entre médias das famílias (Eq. 32) e do coeficiente de 

herdabilidade dentro das famílias (Eq 33). Para isso foi utilizado método descrito por 

Knapp et al. ( 98 ) considerado um ní el de si nificância α = 0,05. 

IC(h  
2
)
0,9 

       
 M 

 ME
  0,9   f ,f2

 

  

   hx 
2
        

 M 

 ME
  0,02  f ,f2

 

  

 (32) 

IC(hd
2
)
0,9 

      
 Mdf

 Mdp
  0,9   f ,f 

 

  

   hd
2
        

 Mdf

 Mdp
  0,02  f ,f 

 

  

 (33) 

em que: 

  0,9   f ,f2
  : Valor tabelado de F com α = 0,975 associado a f1 graus de 

liberdade de famílias e f2 graus de liberdade do erro; 

  0,02  f ,f2
  : Valor tabelado de F com α = 0,025 associado a f1 graus de 

liberdade de famílias e f2 graus de liberdade do erro; 

  0,9   f ,f 
  : Valor tabelado de F com α = 0,975 associado a f3 graus de 

liberdade dentro de famílias e f4 graus de liberdade dentro dos padrões (erro 

dentro); 

  0,02  f ,f 
  : Valor tabelado de F com α = 0,025 associado a f3 graus de 

liberdade dentro de famílias e f4 graus de liberdade dentro dos padrões (erro 

dentro). 

 

2.3 Resultados e Discussão 

2.3.1 Análise de Variância 

Os oito caracteres avaliados podem ser divididos em dois grupos. No primeiro 

grupo estão aqueles avaliados com base na média da parcela, isto é, não houve 

avaliação planta a planta: NCT, POL, TCH e TPH. No segundo grupo estão os 

caracteres ALT, DIA, BRIX e NCP, obtidos através de avaliação planta a planta 

(amostra de 10 plantas por parcela, como descrito no item 2.2.4). 
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Para o caráter TCH houve a perda de duas parcelas inteiras no momento da 

pesagem, desta forma a análise de variância para este caráter foi realizada 

assumindo duas parcelas perdidas. O valor destas parcelas foi estimado com o 

auxílio do software estatístico Genes (CRUZ, 2001), e estes valores foram usados 

para os cálculos do caráter dependente TPH e para obtenção das correlações 

fenotípica e genética envolvendo o caráter TCH, e por consequência, também usado 

para os cálculos de ganho com seleção. 

As análises de variância dos tratamentos, desdobrados em famílias e padrões, 

as médias e os coeficientes de variação experimental, para os caracteres do 

primeiro grupo (NCT, POL, TCH e TPH), estão apresentados na Tabela 4. Estes 

caracteres não são claramente observados durante a seleção individual, pois se 

referem à média da parcela, sendo utilizados para a classificação dos cruzamentos 

para a seleção de famílias. Além disso, TCH, POL e TPH são caracteres 

agronômicos de maior importância, pois se referem diretamente à produtividade da 

cultura. 

Tabela 4 – Análises de variância para os caracteres número médio de colmos por 
planta na parcela total (NCT), teor de açúcares em Pol%Cana (POL), 
toneladas de cana por hectare (TCH) e toneladas de açúcar por hectare 
(TPH) 

Fontes de Variação GL 
QM 

NCT POL TCH TPH 

Blocos 1 38,362  19,096  695,2  0,936  

Tratamento 113 1,522 ** 2,228 ** 204,7 ** 4,723 ** 

Famílias 109 1,545 ** 1,955 ** 185,2 ** 4,145 ** 

Padrões 3 0,789 ns 8,423 ** 350,7 * 1,237 ns 

F vs P 1 1,209 ns 13,321 ** 1.888,6 ** 78,165 ** 

Erro 113/1111 0,645  0,509  109,9  2,253  

Média Geral 
 

7,00  13,81  60,51  8,35  

CVe% 
 

11,14  6,63  17,32  17,98  
* Teste F significativo a 5% de probabilidade, ** significativo a 1% de probabilidade, ns Não 
significativo; 
1
GL=111 para TCH devido a duas parcelas perdidas. 

Os coeficientes de variação experimental obtidos para todos os caracteres 

foram satisfatórios e coerentes. Entendendo o CVe% como um indicativo da precisão 

experimental, os valores de 11,14%, 6,63%, 17,32% e 17,98% para NCT, POL, TCH 

e TPH, respectivamente, são aceitáveis de acordo com critérios estabelecido por 

Gomes (1990) para experimentos agronômicos a campo. Valores entre 10 e 20%, 
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para caracteres como NCT, TCH e TPH, que são mais influenciados pelo ambiente, 

podem ser considerados médios e valores inferiores a 10% para POL, um caráter 

obtido em laboratório, são considerados baixos, segundo Gomes e Garcia (2002). 

Os valores mais elevados de CVe% para TCH e TPH, em relação à POL, eram 

esperados devido a particularidades da avaliação destes caracteres, que são muito 

influenciados pelo ambiente e pela forma de avaliação no campo, enquanto que POL 

é um valor obtido em laboratório a partir de metodologia padronizada. Outros 

trabalhos publicados que estudaram experimentos semelhantes em famílias de 

cana-de-açúcar também obtiveram valores de CVe% similares e entendidos como 

satisfatórios (DUTRA FILHO et al., 2012; SOUZA et al., 2011). 

A Tabela 4 também indica a ocorrência de diferenças significativas entre 

famílias pelo teste F (P 0,01) para os quatro caracteres avaliados: Número de 

colmos totais da parcela (NCT), Teor de açúcares (POL), Tonelada de cana por 

hectare (TCH) e Tonelada de açúcar por hectare (TPH), evidenciando a existência 

de diferença estatística relacionada a fatores genéticos entre famílias, o que 

favorece a prática de seleção para estes caracteres. 

O poder do teste F está relacionado ao número de repetições e ao número de 

tratamentos avaliados. O baixo número de repetições utilizadas no experimento, de 

apenas duas, diminui o poder do teste F; contudo, o elevado número de tratamentos 

estudados (110 cruzamentos) contrapõe o baixo número de repetições, o que 

colaborou para a detecção de diferenças significativas (P 0,01) para todos os 

caracteres na fonte de variação “ amílias”. 

O teste F não detectou diferenças si nificati as na fonte de  ariação “ adrões” 

para os caracteres NCT e TPH, indicando não haver diferenças entre os padrões 

testados para estes caracteres; contudo, para os caracteres POL e TCH, há 

diferenças entre os padrões. 

A Tabela 5 apresenta as médias das famílias e dos padrões separados, assim 

como o desvio padrão das médias das famílias. Os dados dos padrões comerciais, 

RB867515 e RB855156, estão coerentes com o catálogo de variedades da RIDESA, 

a instituição que desenvolveu estas variedades (RIDESA, 2010). Comparando os 

dois padrões, era esperado que a RB867515 fosse mais produtiva (TCH), enquanto 
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a RB855156 fosse mais rica em teor de açúcar (POL), situação confirmada com os 

dados. Isto pode ser um indicativo que a metodologia aplicada para avaliação das 

médias dos caracteres foi bem sucedida para estas parcelas. 

Tabela 5 – Média e desvio padrão das famílias, média dos padrões em separados, 

coeficiente de variação genético e ambiental e o quociente b  para os 
caracteres NCT, POL, TCH e TPH 

Parâmetro 
NCT POL TCH TPH 

(Unid./Touceira) (%) (t/ha) (t/ha) 

Média Geral 7,00 13,81 60,51 8,35 

Média das Famílias 7,01  13,77 59,92 8,24 

Desvio padrão Famílias ±0,88 ±0,99 ±9,62 ±1,44 

Média dos Padrões 6,61 15,08 76,66 11,42 

Média RB867515 6,14 13,34 87,32 11,69 

Média RB855156 7,08 16,82 65,99 11,15 

CVe % 11,14 6,63 17,32 17,98 

CVg % 9,27 7,91 10,23 11,81 

CVg/CVe (b ) 0,832 1,193 0,591 0,657 

 

Para o caráter NCT, que dá indicativo do perfilhamento das plantas, o padrão 

RB855156 foi superior ao RB867515, que apresentaram 7,08 e 6,14 colmos por 

touceira, respectivamente, o que também está de acordo com as características 

comerciais destas variedades, apesar do teste F (Tabela 4) não ter indicado a 

existência de diferença estatística entre padrões para NCT. 

Era esperado que as médias das famílias fossem inferiores ao melhor padrão 

para cada caráter. Isto porque foram testadas muitas famílias, existindo elevada 

variabilidade entre e dentro dos cruzamentos, e assim, havendo cruzamentos 

inferiores e também plantas inferiores dentro dos cruzamentos, o que diminui 

bastante a média das famílias. Além disso, os padrões são clones resultantes de um 

programa de melhoramento e comercialmente utilizados justamente pela 

superioridade que apresentam. Sendo assim, o fato da média das famílias se 

aproximar da média de um dos padrões já é um ótimo indicativo da existência de 

indivíduos superiores dentro das famílias, e de possível êxito com a seleção, como 

no caso do caráter POL onde a média das famílias é superior à média do padrão 

RB867515, um dos cultivares mais utilizados no Brasil. 
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A comparação das médias das famílias com padrões não é o melhor indicativo 

da possibilidade de seleção, mas oferece informação comercial e agrícola da 

condição da população estudada. A variabilidade genética existente nos 

cruzamentos é o que oferece boas indicativas da possibilidade de seleção. O valor 

de CVg e o quociente b  (CVg/CVe) são importantes ferramentas para o melhorista e 

podem ser utilizadas para analisar esta variabilidade. Dutra Filho et al. (2012) 

comentam que valores de CVg superior a 10% são indicativos de que há 

variabilidade genética suficiente para aplicar seleção. Vencovsky e Barriga (1992) 

citam que, para progênies de meios irmãos, quando o quociente b  atinge ou supera 

o valor 1,0, encontra-se uma situação muito favorável para a seleção. 

Para NCT o melhor padrão foi o RB855156 com 7,08 colmos por touceira e a 

média das famílias foi de 7,01, valor bastante próximo considerando o desvio padrão 

das famílias (±0,88). Além disso, o CVg de 9,27% pode ser considerado bom. Para 

TCH e TPH as médias das famílias, de 59,92 e 8,24, respectivamente, ficaram 

bastante abaixo das médias do melhor padrão (RB867515), que foram de 87,32 e 

11,69. Contudo, o CVg destes caracteres, 10,23% e 11,81%, podem indicar a 

presença de suficiente variabilidade para seleção. O caráter POL apresentou o 

menor CVg dentre os quatro caracteres aqui analisados (7,91%); porém, o CVe 

também teve a menor magnitude (6,63%) e o quociente b  resultou em valor superior 

a 1 (1,193), também sendo uma boa indicativa de favorabilidade para a seleção. 

Ainda na Tabela 5 o caráter TCH foi o que apresentou a menor proporção 

CVg/CVe (0,591) e o caráter POL a maior proporção (1,193) o que diverge dos 

resultados apresentados por Dutra Filho et al. (2012) onde o valor de b  é baixo para 

teor de açúcar (PCC naquele trabalho) e elevado para TCH, isto é, 0,24 e 0,98, 

respectivamente. Mas isso, evidentemente, depende da população em estudo. 

As análises de variância dos tratamentos, desdobrados em famílias e padrões, 

para os caracteres avaliados dentro das parcelas (ALT, DIA, BRIX e NCP), estão 

apresentados na Tabela 6. A variância dentro dos padrões se manteve, para todos 

os caracteres, bem abaixo da variância dentro das famílias, resultado já esperado, 

uma vez que a estrutura genética de cada uma destas parcelas é diferente. As 

parcelas dos padrões são compostas de plantas geneticamente idênticas (clones), e 

as parcelas das famílias compostas de indivíduos geneticamente diferentes. O 
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quadrado médio de BRIX dentro das famílias foi aproximadamente 6 vezes maior do 

que dentro dos padrões, e o caráter DIA apresentou, dentro das famílias, um 

quadrado médio 2,5 vezes superior ao encontrado dentro dos padrões. 

Esta variabilidade dentro dos padrões pode ser devido à precisão das 

medições e também ao próprio material genético, que, apesar de serem plantas 

clonadas, podem responder diferentemente a variações do microclima, como 

competição entre plantas, disponibilidade de água, pragas, entre outros fatores 

ambientais, de forma a ser possível utilizar estes valores dos padrões para estimar a 

variância ambiental e consequentemente a genética, como apresentado no Item 

2.2.5.2. 

Tabela 6 – Análises de variância entre e dentro das famílias para os caracteres 
Altura média do colmo (ALT), Diâmetro médio do colmo (DIA), Brix 
médio da planta (BRIX) e Número médio de colmos por planta, em 
amostra de 10 plantas (NCP) 

Fontes de Variação GL 
QM 

ALT DIA BRIX NCP 

Blocos 1 0,1810  0,646  25,759  33,88  

Tratamentos 113 0,0372 ** 3,238 ** 2,406 ** 2,28 ** 

Famílias 109 0,0363 ** 2,841 ** 2,310 ** 2,29 ** 

Padrões 3 0,0565 ** 5,481 ** 6,027 ** 1,72 ns 

F vs P 1 0,0753 * 39,760 ** 1,953 ns 2,63 ns 

Erro 113 0,0132  1,228  0,782  1,24  

Dentro de Famílias 1980 0,0543  9,659  3,045  9,31  

Dentro de Padrões 72 0,0155  3,901  0,533  3,55  

Média Geral 
 

1,69  22,58  20,41  7,45  

CVe% 
 

6,81  4,91  4,33  14,93  
* teste F significativo a 5% de probabilidade, ** significativo a 1% de probabilidade, 

ns
 Não 

significativo. 

O estudo destes caracteres é importante na aplicação da seleção individual 

dentro das famílias, pois os caracteres Altura da planta, Diâmetro do colmo e 

Número de colmos resultam de observações visuais relativamente fáceis de realizar 

ao caminhar dentro das parcelas. Existe ainda a possibilidade de medir no campo, 

com auxilio de um refratômetro portátil, o Brix das plantas que interessam ao 

melhorista. Estes são os caracteres indiretos usualmente utilizados para seleção 

dentro de famílias visando maior produtividade e elevado teor de açúcar. 

Os coeficientes de variação encontrados para os quatro caracteres foram 

bastante satisfatórios, ou seja, 6,81%, 4,91%, 4,33% e 14,93%, para ALT, DIA, BRIX 
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e NCP, respectivamente. Estes valores dão uma indicativa de uma boa precisão 

experimental para estas avaliações, apesar do uso de poucas repetições. O baixo 

valor do CVe para Brix (4,33%) está de acordo com o CVe encontrado na avaliação 

de POL (6,63%, Tabela 5), que é outro método de medir o teor de açúcar. De 

maneira similar, o valor do CVe de NCP (14,93%) está próximo ao encontrado para o 

caráter similar NCT (11,14%,Tabela 5). 

A Tabela 6 mostra também a existência de diferenças significativas pelo teste F 

(P 0,01) para “Famílias” em todos os caracteres avaliados nesta análise, ou seja, 

ALT, DIA, BRIX e NCP. Isto indica que existe diferença significativa devido a fatores 

genéticos entre as famílias para os quatro caracteres, havendo variabilidade passível 

de seleção. 

A média geral de famílias, dos padrões, dos padrões em separado e os 

coeficientes de variação genético e experimental, obtidos da análise de variância, 

assim como o quociente b  (CVg/CVe), para os caracteres ALT, DIA, BRIX e NCP 

estão apresentados na Tabela 7. 

Tabela 7 – Média e desvio padrão das famílias, média dos padrões em separados, 

coeficiente de variação genético e ambiental e o quociente b  para os 
caracteres ALT, DIA, BRIX e NCP 

Parâmetro 
ALT DIA BRIX NCP 

(m) (mm) (%) (Unid./Touceira) 

Média Geral 1,69 22,58 20,41 7,45 

Média Famílias 1,68 22,50 20,39 7,47 

Desvio padrão Famílias ±0,16 ±1,43 ±1,30 ±1,39 

Média Padrões 1,78 24,77 20,89 6,89 

Média RB867515 1,90 26,19 19,41 6,18 

Média RB855156 1,67 23,35 22,38 7,60 

CVe% 6,81 4,91 4,33 14,93 

CVg% 6,39 3,99 4,29 9,73 

CVg/CVe (b ) 0,938 0,813 0,989 0,652 

 

Na Tabela 7 é possível observar novamente a diferença de características 

entre os dois padrões utilizados. A RB855156 é superior à RB867515 em teor de 

açúcar (BRIX), e também em perfilhamento (NCP). E a RB867515 é superior à 

RB855156 em ALT e DIA. A análise de variância exibida na Tabela 6 mostra não 

haver diferença significativa entre os padrões para o caráter NCP, assim como havia 
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ocorrido para o caráter similar NCT, apesar dos valores das médias estarem de 

acordo com as características comercialmente conhecidas das variedades. Para os 

outros três caracteres aqui analisados, ALT, DIA e BRIX, o teste F indicou diferenças 

significativas entre os padrões (Tabela 6). 

A média das famílias foi menor do que média do melhor padrão para os quatro 

caracteres (ALT, DIA, BRIX e NCP), o que era esperado, como ocorreu com os 

caracteres do primeiro grupo (NCT, POL, TCH e TPH); contudo, novamente a 

diferença não se mostrou muito grande. Para os caracteres ALT, BRIX e NCP a 

média das famílias superou um dos padrões. Analisando os desvios padrões 

encontra-se uma situação ainda mais favorável em termos de qualidade dos 

indivíduos das famílias. Para diâmetro (DIA), por exemplo, apenas um desvio 

padrão, (1,43mm), já é suficiente para que a média ultrapasse um dos padrões 

(RB855156). Este comparativo torna a seleção promissora, pois indica que dentro da 

variabilidade observada nas famílias existem indivíduos com potencial para superar 

os padrões em alguns caracteres. 

2.3.2 Estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos 

Na Tabela 8 estão apresentadas, para todos os caracteres, as estimativas das 

variâncias genéticas entre famílias (  G
2

), variâncias residuais (  
2
), variâncias 

fenotípicas entre médias de famílias (    
2
) e dos coeficientes de herdabilidade entre 

médias de famílias (h  
2
), variâncias genéticas dentro das famílias (   d

2
) e coeficientes 

de herdabilidade dentro de famílias (hd
2
), juntamente como os limites superior (LS) e 

inferior (LI) obtidos pelos cálculos de intervalo de confiança. 

Os intervalos de confiança apresentam baixa a média amplitude (Tabela 8) 

para todos os caracteres. A variância genética (  G
2

) foi o parâmetro que apresentou 

as maiores amplitudes do intervalo de confiança, principalmente para os caracteres 

NCT, TCH e TPH, são exatamente aqueles que apresentaram os maiores valores de 

CVe e menores valores de b  (Tabela 4 e Tabela 5), assim como são os caracteres 

que também apresentaram baixos valores de herdabilidade entre médias de famílias, 

ou seja, 58,3%, 40,6% e 46,8%, respectivamente para NCT, TCH e TPH (Tabela 8). 
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Tabela 8 – Estimativas das variâncias genéticas entre famílias (  G
2

), residuais (  
2
), 

variância fenotípica entre médias (    
2
) e da herdabilidade entre famílias 

(h  
2
), variâncias genética dentro das famílias (   d

2
) e coeficientes de 

herdabilidade dentro de famílias (hd
2
) e os limites superior (LS) e inferior 

(LI) obtidos pelo intervalo de confiança 

Parâmetro NCT POL TCH TPH ALT DIA BRIX NCP 

LS 0,790 1,089 96,1 2,272 0,0190 1,445 1,227 1,154 

  G
2

 0,450 0,723 37,6 1,059 0,0116 0,807 0,764 0,529 

LI 0,290 0,516 19,9 0,610 0,0077 0,514 0,521 0,302 

         

LS 0,857 0,676 146,1 3,199 0,0176 1,632 1,040 1,645 

  
2
 0,645 0,509 109,9 2,407 0,0132 1,228 0,782 1,238 

LI 0,503 0,397 85,7 1,877 0,0103 0,957 0,610 0,965 

         
LS 1,027 1,300 123,0 3,007 0,0241 1,888 1,535 1,526 

    
2
 0,772 0,978 92,6 2,262 0,0182 1,421 1,155 1,148 

LI 0,602 0,762 72,2 1,764 0,0142 1,108 0,901 0,895 

         
LS 71,3 82,1 59,2 63,4 75,0 70,3 76,7 62,9 

h  
2
 % 58,3 74,0 40,6 46,8 63,7 56,8 66,1 46,1 

LI 39,3 62,2 13,5 22,6 47,1 37,1 50,7 21,6 

         
LS .. .. .. .. 0,0457 7,474 2,790 7,312 

   d
2

 .. .. .. .. 0,0388 5,767 2,511 5,757 

LI .. .. .. .. 0,0334 4,572 2,273 4,652 

         
LS .. .. .. .. 80,1 71,8 87,8 73,4 

hd
2
 % .. .. .. .. 71,5 59,6 82,5 61,8 

LI .. .. .. .. 61,2 45,0 76,2 48,0 

 

As estimativas do coeficiente de herdabilidade entre médias de famílias podem 

ser consideradas de média a alta para todos os caracteres. Com destaque para os 

caracteres relacionados ao teor de açúcar da planta (POL e BRIX), que 

apresentaram os maiores coeficientes de herdabilidade entre médias de famílias, 

isto é, 74,0% e 66,1%, respectivamente. 

Para o caráter NCT a estimativa do coeficiente de herdabilidade entre médias 

de famílias foi de 58,3%. Este valor, observando seu intervalo de confiança, pode 

ser considerado médio e coerente com alguns resultados da literatura, como o de 

Skinner, Hogarth e Wu (1987) que citam valores entre 50 e 90% para herdabilidade 
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do caráter perfilhamento em famílias de cana-de-açúcar, e o de Bressiani (2001) que 

encontrou valores de herdabilidade próximos a 83% para números de colmo. 

Os caracteres TCH e TPH apresentarem valores de herdabilidade entre médias 

de famílias (h  
2
) que podem ser considerados medianos (40,6% e 46,8%, 

respectivamente), ou até mesmo baixos se comparados a outros trabalhos similares. 

Bressiani (2001) obteve estimativa de herdabilidade de 65,1% para este caráter 

avaliando 33 cruzamentos em experimentos com três repetições. Dutra Filho et al. 

(2012), avaliando cinco cruzamentos biparentais em experimento com cinco 

repetições, obtiveram estimativas de herdabilidade para TCH e TPH de 83% e 78%, 

respectivamente, também superiores aos obtidos no presente trabalho. Já Lucius et 

al. (2014), avaliando 40 famílias em experimento com três repetições estimaram um 

coeficiente de herdabilidade entre médias de famílias de 94,5%. Xavier (2011), 

também avaliando um número menor de famílias (48) em experimento com quatro 

repetições, obteve coeficiente de herdabilidade entre médias de famílias de 64,0% 

para TCH. 

Esta diferença entre resultados de herdabilidade para TCH e TPH deve-se, 

provavelmente, a dois importantes fatores: primeiro, estes caracteres são bastante 

influenciados pelo ambiente, e os demais trabalhos citados faziam uso de mais 

procedimentos de controle experimental que atenuam o erro, como maior número de 

repetições, parcelas menores em comprimento e com mais sulcos; segundo, todas 

as famílias avaliadas neste trabalho são multiparentais e muitas podem compartilhar 

do mesmo pai, o que pode reduzir a variabilidade genética entre famílias. Contudo, 

os valores de coeficiente de herdabilidade aqui apresentados para TCH e TPH 

(40,6% e 46,8%, respectivamente), não são, em termos gerais, baixos, e devem 

propiciar bons ganhos com seleção. 

O experimento conduzido neste trabalho fez uso de parcelas com comprimento 

maior, no caso, um sulco de 50 metros. Isto traz uma grande facilidade operacional 

para pesagem mecanizada; contudo, também sujeita a parcela a maiores efeitos de 

competição com as parcelas vizinhas. Outros trabalhos publicados estudaram este 

tipo de efeito em ensaios de famílias de cana-de-açúcar e concluíram que parcelas 

com proporção mais quadrada, isto é, menor comprimento e maior número de 
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sulcos, resultam em estimativas de TCH mais precisas (ATKIN, 2009; SOUZA-

VIERA; MILLIGAN, 1999). 

McRae e Jackson (1998) afirmam que para estimativa de produtividade de 

colmos (TCH) em fases clonais iniciais, como FS2, onde não há quantidade de 

material vegetal suficiente (colmos) para plantar grandes parcelas, o efeito da 

competição entre os sulcos é suficientemente grande a ponto de ser mais 

interessante abrir mão de repetições e ampliar o número de sulcos por parcela, 

chegando a ser viável plantar parcelas com dois sulcos sem repetição do que duas 

repetições de parcelas de sulco único. 

Para os caracteres avaliados dentro da parcela, ou seja, ALT, DIA, BRIX e 

NCP, os coeficientes de herdabilidade entre médias de famílias foram sempre 

numericamente inferiores à estimativa de herdabilidade entre plantas dentro das 

famílias. Sendo assim, para as condições deste trabalho, a variabilidade entre 

plantas dentro das famílias seria mais explicada por fatores genéticos do que a 

variabilidade encontrada entre médias de famílias, o que a princípio favorece a 

seleção individual em comparação com a seleção de famílias para estes caracteres. 

Resultado similar foi encontrado por Marrioti, Cuenya e Salas (1999, apud 

BRESSIANI, 2001) trabalhando com famílias de irmãos-completos. 

Estes resultados se devem ao fato de que para os quatro caracteres com 

avaliações dentro das parcelas a variância genética entre famílias foi inferior à 

variância média entre plantas dentro das famílias, como indica a Tabela 8 e em 

detalhe a Tabela 9. Resultados similares foram encontrados por Bressiani (2001). 

Por outro lado, Simmonds (1996) indica que estas variâncias deveriam ser 

semelhantes. No presente trabalho existem dois fortes fatores que podem explicar 

esta discordância: a) a conclusão de Simmonds ser baseada em famílias de irmãos 

germanos, já e este trabalho estuda famílias que contém meios-irmãos e; b) existem 

muitos genitores repetidos entre os cruzamentos aqui analisados, de forma a 

minimizar a variância entre famílias.  

No presente trabalho foram amostradas 10 plantas por parcela. Leite et al. 

(2009) conclui que amostras de 16 plantas por parcela seria o suficiente para 

obtenção de boas estimativas dos parâmetros genéticos para os caracteres ALT, 

DIA e NCP, e para BRIX o tamanho ideal da amostra seria de 10 plantas por 
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parcela, isto para experimentos de famílias de cana-de-açúcar. A escolha de 

amostras de 10 plantas foi feita para tornar a avaliação mais prática e simples, e, 

observando os resultados aqui obtidos, pode-se entender que 10 plantas foram 

suficientes, mas, obviamente, uma melhor precisão poderia ser alcançada com 

amostras um pouco maiores. 

Tabela 9 – Variâncias genéticas entre famílias (  G
2

) e entre plantas dentro de famílias 

(   d
2

), a soma delas, para os caracteres altura de colmo (ALT), diâmetro 

do colmo (DIA), teor de sólidos solúveis (BRIX) e número de colmos por 
planta (NCP) 

Variâncias ALT DIA BRIX NCP 

  G
2

 0,0116 (23%) 0,806 (12%) 0,763 (23%) 0,528 (8,5%) 

   d
2

 0,0388 (77%) 5,757 (87%) 2,511 (76%) 5,757 (91,5%) 

  G 
2

    d
2

 0,0504 6,5643 3,275 6,286 

2.3.3 Correlação entre caracteres 

As estimativas de correlação genética e da correlação fenotípica entre médias 

de famílias entre todos os caracteres avaliados, e os resultados gerais estão 

expostas na Tabela 10, e serão comentados nos itens que se seguem. 

Tabela 10 – Estimativas das correlações genéticas (rG) acima da diagonal e 
fenotípicas (r  ) abaixo da diagonal 

Caráter¹  ALT DIA BRIX NCP NCT POL TCH TPH 

ALT .. -0,283 0,417 -0,110 0,064 0,264 0,462 0,537 

DIA -0,064 .. -0,399 -0,275 -0,390 -0,314 0,415 0,176 

BRIX 0,187 -0,238 .. 0,136 0,271 0,953 0,430 0,858 

NCP -0,069 -0,178 -0,019 .. 0,864 0,048 0,288 0,281 

NCT 0,072 -0,280 0,022 0,706 .. 0,024 0,553 0,499 

POL 0,153 -0,224 0,811 -0,028 -0,028 .. 0,009 0,502 

TCH 0,347 0,172 0,076 0,296 0,484 -0,014 .. 0,870 

TPH 0,381 0,065 0,390 0,262 0,434 0,381 0,916 .. 
¹Altura média do colmo (ALT), Diâmetro médio do colmo (DIA), Brix médio da planta (BRIX), Número 
médio de colmos por planta em amostra de 10 plantas (NCP), Número médio de colmos por planta na 
parcela total (NCT), teor de açúcares em Pol%Cana (POL), Toneladas de cana por hectare (TCH) e 
toneladas de açúcar por hectare (TPH) 
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2.3.3.1 Caracteres similares: BRIX-POL e NCP-NCT 

Caracteres como BRIX e POL são resultados de métodos distintos de se 

estimar o teor de açúcar da cana; por isso, serão aqui chamados de caracteres 

similares, assim como NCP e NCT, que são formas diferentes de avaliar o 

perfilhamento. Importante notar que, além de apresentarem elevada correlação 

genética entre si, tanto BRIX com POL quanto NCT com NCP (Tabela 10), 

apresentaram também magnitudes próximas de CVe, CVg e b , assim como uma 

relação parecida entre as medias das famílias e padrões, como resume a Tabela 11.  

Tabela 11 – Médias das famílias e dos padrões, CVe, CVg,   , herdabilidade entre 

médias de famílias (h  
2
) e correlação genética (rG) para os caracteres 

POL com BRIX e NCT com NCP. Valor entre parênteses refere à relação 
com a média das famílias para aquele caráter em% 

Parâmetros 
Teor de açúcar  Perfilhamento 

POL BRIX  NCT NCP 

Média Famílias 13,77 % 20,39 %  7,01 7,47 

Média RB855156 16,82 (122%) 22,38 (110%)  7,08 (101%) 7,60 (102%) 

Média RB867515 13,34 (97%) 19,41 (95%)  6,14 (88%) 6,18 (83%) 

CVe% 6,63% 4,33%  11,14% 14,93% 

CVg% 7,91% 4,29%  9,27% 9,73% 

CVg/CVe (b ) 1,193 0,989  0,832 0,652 

h  
2
 74,0% 66,1%  58,3% 46,1% 

rG 0,953  0,864 

 

A grande diferença entre as médias de BRIX e POL (20,39% e 13,77%, 

respectivamente) tem uma clara explicação. Apesar de ambos serem utilizados para 

estimar o teor de açúcares presentes na cana, o valor de BRIX contabiliza o total de 

sólidos solúveis existentes no caldo e entre estes sólidos estão a sacarose (açúcar), 

sais minerais e cinzas, entre outras partículas dissolvidas no caldo. Já POL faz uma 

medida mais precisa do teor de sacarose, excluindo os não açúcares dissolvidos; 

por isso, o valor de POL é sempre inferior ao valor de BRIX, e mais próximo ao teor 

real de açúcares. Além de, que neste caso, o POL apresentado é o POL%Cana, 

como citado no item 2.2.4., o que reduz ainda mais o valor, já que considera o 

porção de toda a cana que é açúcar, e não só no caldo. 
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A Figura 1 posiciona as médias dos padrões dentro da distribuição (Boxplot) 

das médias das famílias para os pares de caracteres similares BRIX-POL e NCT-

NCP. Tanto para o caráter POL quanto para BRIX a média das famílias manteve-se 

pouco superior ao padrão RB867515, e bastante inferior ao padrão RB855156. 

Observa-se também que um mesmo padrão de distribuição ocorre para os dois 

caracteres. Para os caracteres que medem perfilhamento, NCT e NCP a média das 

famílias ficou inferior, mas bem próxima, à média da RB855156. A distribuição 

apresentada coloca um bom número de famílias com média superior ao melhor 

padrão para os dois caracteres. Desta forma, entre os caracteres similares observa-

se um mesmo modelo e posicionamento da distribuição das médias e os padrões. 

Esta semelhança entre as distribuições está de acordo com as elevadas estimativas 

de correlação genética apresentadas na Tabela 10 entre os caracteres BRIX-POL 

(0,953) e NCT-NCP (0,864). 

  

Figura 1 – Gráfico à esquerda, Boxplot das médias das 110 famílias para BRIX e 
POL com as médias dos padrões posicionadas. Gráfico à direita, Boxplot 
das médias das 110 famílias para NCT e NCP com as médias dos padrões 
posicionadas 

2.3.3.2  Teor de açúcar, produção de colmos e de açúcar (POL, TCH e TPH) 

Resultados apresentados por Jackson (2005) indicam a ocorrência de 

correlação negativa entre produção (TCH) e teor de açúcar (POL). Marrioti (1972), 

realizando estudo de clones tomados aleatoriamente de cinco famílias de irmãos 

germanos e avaliados na primeira geração clonal, encontrou correlação genética de 

-0,104 entre teor de açúcares (POL) e produção de colmos, o que considerou muito 
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baixo, próximo a nulidade. O valor da correlação genética entre POL e TCH 

encontrado no presente trabalho foi de 0,009 e entre BRIX e TCH de 0,430 (Tabela 

10). É provável que em experimentos com famílias, esta correlação possa aparecer 

como zero ou positiva devido à alta variabilidade existente dentro das famílias, de 

modo que as médias de produção e teor de açúcar da família não apresente esta 

correlação negativa normalmente encontrada em estudos com clones. 

Para produção de açúcar (TPH) por se tratar de um caráter derivado da 

multiplicação de outros dois (TCH e POL), era esperado uma positiva e alta 

correlação genética e fenotípica com os seus dois componentes, o que se confirmou 

com os resultados (Tabela 10), sendo a correlação genética entre TPH e POL de 

0,502 e entre TPH e TCH de 0,870. 

2.3.3.3 TCH e seus componentes 

Os caracteres altura do colmo, diâmetro do colmo e número de colmos por 

touceira são aqueles que compõem a produção de colmos. A produção de cana por 

hectare é, obviamente, dependente das dimensões de cada colmo assim como da 

quantidade de colmos existentes na área. É evidente que canaviais mais altos, ou 

com canas mais grossas ou com mais canas por metro de sulco produzem mais. 

Contudo, sabe-se também que há uma interdependência entre estes caracteres, ou, 

uma correlação entre eles, de modo que algumas destas correlações possam ser 

negativas. Como exemplo, em situação hipotética, elevar o número de canas por 

metro faria com que o diâmetro de cada colmo fosse reduzido. Situações como esta 

fariam com que o aumento do número de canas por metro não resultassem em um 

aumento linear da produtividade do canavial. 

Muitos trabalhos já foram publicados sobre as correlações entre estes 

caracteres, seja em estudos de clones, em fases avançadas do melhoramento de 

cana-de-açúcar, seja em fase de “seedlings” (MILLER; JAMES, 1974; MARIOTTI, 

1972; ESPÓSITO et al., 2012; FERREIRA et al., 2007). A Tabela 12 resume cinco 

experimentos realizados por diferentes autores que estimaram correlações 

genotípicas entre os caracteres ALT, DIA, NCP e produção de colmos, além dos 

resultados do presente trabalho. 
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Os experimentos de diferentes autores citados na Tabela 12 foram conduzidos 

cada um a sua maneira, portanto, as comparações devem ser feitas com cuidado. A 

principal diferença entre eles está na composição das parcelas avaliadas. Os dois 

primeiros trabalhos citados, A e B na Tabela 12, utilizaram parcelas de clones 

amostrados aleatoriamente em FS1 e replantados para avaliação das correlações, 

como que em uma fase subsequente do programa de melhoramento (FS2); porém, 

sem ter praticado seleção. E os demais experimentos avaliaram parcelas de 

“seedlings”, onde cada planta é um material genético diferente, desta forma a 

competição entre plantas ocorre de maneira distinta o que pode influenciar nas 

médias bem como nas correlações. 

Tabela 12 - Correlações genéticas (rG) entre os caracteres Altura (ALT), Diâmetro 
(DIA) e Número de colmos (NC) e produção de colmo (TCH) em 5 
experimentos de diferentes trabalhos publicados 

Caracteres A B C1 C2 D E 

DIA x ALT 0,066 0,097 0,449 0,715 0,854 -0,283 

DIA x NC -0,130 0,377 0,280 0,763 -0,348 -0,275¹ 

ALT x NC -0,263 -0,716 0,458 0,781 -0,107 -0,110¹ 

 
 

ALT x TCH 0,213 0,313 0,694 0,855 0,551 0,462 

DIA x TCH 0,471 -0,130 0,696 0,910 0,918 0,415 

NC x TCH 0,487 0,814 0,859 0,955 0,489 0,288¹ 
Trabalhos citados: A, Miller e James (1974). B, Mariotti (1972). C, Espósito et al. (2012), sendo C1 
Experimento 1 e C2 Experimento 2 do mesmo trabalho. D, Ferreira et al. (2007). E, presente estudo. 
¹ NC para os dados deste trabalho é o caráter NCP.  oi utilizado a si la “NC”, pois, cada trabalho 
realizou um método de avaliação do perfilhamento das parcelas. 

No presente trabalho as correlações genotípicas e fenotípicas entre os 

caracteres DIA, ALT e NCP foram todas de magnitude baixas e negativas (Tabela 10 

e Tabela 12), ou seja, para as condições deste trabalho, um aumento em qualquer 

um dos caracteres representaria uma leve diminuição nos demais. Por exemplo, 

famílias com maior diâmetro tenderiam a apresentar menor número de colmos por 

touceira e também menor altura de colmos. No entanto, estas correlações não são 

medidas de causa e efeito (VENCOVSKY; BARRIGA, 1992). Sendo assim, não 

podemos afirmar com estes resultados que o aumento no diâmetro causaria o efeito 

de diminuição na altura ou no número de colmos, ou qualquer combinação entre 

eles. 

A elevada variabilidade existente dentro das parcelas deste trabalho, por se 

tratarem de progênie composta principalmente de meios-irmãos, e as parcelas 
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serem compostas por um único sulco pode ter resultado num ambiente de 

competição entre plantas bastante diferenciado dos demais experimentos citados. 

Observando os diferentes resultados de correlação genética entre os três caracteres 

(ALT, DIA e NC) obtidos nos demais trabalhos citados (Tabela 12) fica evidente que 

estas correlações são bastante complexas, apresentando diferentes magnitudes e 

direções. Assim, Ferreira et al. (2007) encontraram correlação genética elevada e 

positiva entre diâmetro e altura do colmo, isto é, 0,854, enquanto Miller e James 

(1974) e Mariotti (1972) encontraram correlação praticamente nula entre eles (0,066 

e 0,097, respectivamente), como pode ser visto nos trabalhos A, B e D (Tabela 12) 

Entre os caracteres diâmetro (DIA) e número de colmos (NC) os resultados são 

ainda mais complexos. A Tabela 12 mostra dois trabalhos na literatura (A e D) além 

do presente estudo (E) que encontraram correlação genética pequena e negativa 

entre estes caracteres, dois trabalhos que obtiveram correlação pequena e positiva 

entre eles (C1 e B) e um que chegou a uma alta e positiva correlação entre eles 

(C2). 

As correlações genéticas entre altura (ALT) e número de colmos (NC) também 

foram bastante variadas entre os diferentes trabalhos. Nas avaliações aqui 

realizadas encontrou-se o valor de -0,110, similar aos encontrados por Ferreira et al. 

(2007), que foi de -0,107,  e Miller e James (1974), de -0,263. Todavia, estes são 

muito discrepantes do valor de -0,716 obtido por Mariotti (1972), e dos dois 

experimentos de Espósito et al. (2012) que obtiveram correlação de 0,458 e 0,781. 

Uma situação mais uniforme entre as diferentes fontes citadas é encontrada ao 

correlacionar produção de colmos (TCH) com os caracteres altura, diâmetro e 

número de colmos (Tabela 12). Praticamente todos os trabalhos encontraram 

correlações genéticas positivas entre estes caracteres e a produção de colmos, 

exceto o valor da correlação genética entre diâmetro e produção de colmos 

encontrada por Mariotti (1972) que foi de -0,130, isto é, negativa, porém de 

magnitude baixa. Estes resultados indicam, portanto, que os três caracteres (ALT, 

DIA e NC) contribuem de forma positiva para a produção de TCH. 

Espósito et al. (2012) realizou também análise de trilha fenotípica e genotípica 

dos componentes de produção número de colmos por parcela, diâmetro médio de 

colmos e altura média de colmos por parcela sobre toneladas de colmos por hectare 
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(TCH) e concluiu que o caráter número de colmos é, dentre estes, o que mais 

contribui para elevar a produção. Ferreira et al. (2007) também fazendo uso de 

análise de trilha, chegou a resultados similares, concluindo que diâmetro, bem como 

número de colmos, são os dois caracteres que mais contribuem para o valor de 

TCH. Souza et al. (2011) e Souza-Vieira e Milligan (2005), utilizando a mesma 

metodologia, chegaram a um resultado similar, indicando que  número de colmos 

tem maior efeito sobre a produção de colmos do que os outros dois caracteres. 

2.3.3.4 Correlações com TPH 

O caráter TPH apresentou correlações, tanto genotípica quanto fenotípica, 

positiva com todos os demais caracteres avaliados (Tabela 10). Para rG estes foram 

de baixa magnitude com DIA e NCP (0,176 e 0,281 respectivamente) e de 

magnitude média com ALT (0,537), POL (0,499) e NCT (0,502). Já para os 

caracteres BRIX e TCH o caráter TPH apresentou elevada correlação genética 

(0,858 e 0,870, respectivamente). Estes valores podem indicar que o caráter TPH 

pode ser apropriado para aplicar a seleção entre famílias, já que apresenta 

correlação positiva com todos os caracteres de interesse. Desta forma, pode-se 

entender que dentro das famílias com maior TPH estão as plantas que apresentam 

maiores valores de diâmetro, altura e número de colmos, assim como maiores teores 

de açúcar, seja BRIX ou POL. 

A Tabela 13 ilustra a compartimentalização das famílias deste trabalho em 

cinco classes quanto à classificação por TPH, e os respectivos valores mínimos, 

médios e máximos encontrados para os caracteres ALT, DIA, BRIX e NCP dentro 

destas classes. 

É possível notar que para diâmetro (DIA), por exemplo, que apresentou baixas 

magnitudes de correlações com TPH, isto é, 0,176 e 0,065, para rG e r   (Tabela 10), 

que não há grandes diferenças de diâmetro nos valores encontrados nas diferentes 

classes de TPH. E o contrário acontece com BRIX, que apresentou valores mais 

elevados de correlações genéticas com TPH (0,858 e 0,390, para rG e r  , 

respectivamente). Os valores mínimos para BRIX apresentados na Tabela 13 
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indicam claramente que ao selecionar as classes superiores para TPH consegue-se, 

simultaneamente, elevar o teor médio de BRIX da população. 

Tabela 13 – Dados de mínima, média e máxima para os caracteres ALT, DIA, BRIX 
e NCP, classificando as famílias em ordem decrescente de TPH¹ 
agrupando-as em cinco classes e com os padrões destacados 

Classe TPH 
Altura Diâmetro 

Mín. Média Máx. Mín. Média Máx. 

A 0,76 1,75 2,85 11,10 22,66 35,68 

B 0,45 1,71 2,76 10,74 22,49 39,80 

C 0,64 1,70 2,88 11,40 22,53 36,40 

D 0,55 1,66 2,95 10,80 22,67 34,30 

E 0,63 1,61 2,59 11,70 22,17 37,80 

RB855156 1,00 1,67 2,00 14,90 23,35 29,72 

RB867515 0,98 1,90 2,35 21,02 26,19 31,64 

Classe TPH 
BRIX NCP 

Mín. Média Máx. Mín.² Média Máx. 

A 13,4 20,9 26,6 3 7,6 20 

B 12,8 20,7 26,8 3 8,0 30 

C 10,0 20,2 25,0 3 7,4 21 

D 8,2 20,1 26,2 3 7,2 22 

E 9,4 20,0 26,4 3 7,2 20 

RB855156 19,2 22,4 25,0 3 7,6 12 

RB867515 17,0 19,4 22,0 3 6,2 9 
¹ Cada classe contém 22 famílias. A: 22 melhores famílias para TPH; B: 23ª a 44ª colocada; C: 45ª a 
66ª; D: 67ª a 88ª e por fim, E: 22 últimas colocadas. 
² Ter ao menos 3 colmos era requisito para tomar a planta como amostra. Dentro das classes sempre 
houve ao menos uma planta com 3 colmos 

É possível notar que para diâmetro (DIA), por exemplo, que apresentou baixas 

magnitudes de correlações com TPH, isto é, 0,176 e 0,065, para rG e r   (Tabela 10), 

que não há grandes diferenças de diâmetro nos valores encontrados nas diferentes 

classes de TPH. E o contrário acontece com BRIX, que apresentou valores mais 

elevados de correlações genéticas com TPH (0,858 e 0,390, para rg e r  , 

respectivamente). Os valores mínimos para BRIX apresentados na Tabela 13 

indicam claramente que ao selecionar as classes superiores para TPH consegue-se, 

simultaneamente, elevar o teor médio de BRIX da população. 

2.3.4 Ganho esperado com seleção 

2.3.4.1 Ganho esperado com seleção entre médias de famílias 
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Foram obtidas estimativas de ganho esperado com a seleção entre médias de 

famílias para as taxas de seleção de 20%, 40% e 60%. A taxa de seleção 

normalmente aplicada nesta etapa é bastante branda (LANDELL; BRESSIANI, 

2008). Valores como 10% e 20% não são praticáveis, uma vez que a precisão 

estatística nesta fase ainda não é suficientemente elevada, havendo um grande 

risco de se descartar materiais promissores, pertencentes às famílias classificadas 

como medianas ou inferiores (BRESSIANI, 2001; HOGARTH; BRAITHWAITE; 

SKINNER, 1990). Os valores obtidos pelas estimativas de ganho com seleção para 

as taxas de seleção de 20%, 40% e 60% para cada caráter estão expostos na 

Tabela 14.  

Apesar de ser notável que intensidades de seleção menores representariam 

um alto ganho, é necessário interpretar estes resultados com cautela. Neste tipo de 

abordagem o resultado indica que, por exemplo, caso seja aplicada uma taxa de 

seleção de 40% entre famílias para o caráter TPH, e todas as plantas, ou uma 

amostra aleatória representativa das famílias selecionadas, fossem replantadas, via 

propagação vegetativa, estima-se que este novo campo apresentaria TPH de 7,59% 

maior do que a média obtida neste ensaio. 

Tabela 14 – Ganho esperado com seleção (%) entre médias de famílias em 
porcentagem para taxa de seleção de 20, 40% e 60% 

Caráter 
Taxa de seleção entre média de famílias (%) 

20% 40% 60% 

ALT 6,35% 4,53% 3,25% 

DIA 4,58% 3,04% 1,87% 

BRIX 4,76% 3,43% 2,29% 

NCP 10,13% 6,44% 4,00% 

NCT 10,77% 7,00% 4,47% 

POL 7,33% 5,12% 3,50% 

TCH 8,91% 6,20% 4,20% 

TPH 11,05% 7,59% 5,38% 

  

Clonar todos os indivíduos das famílias selecionadas não é praticável, uma vez 

que exigiria uma elevada mão de obra e resultaria em desperdício de trabalho e área 

para parcelas da FS2, já que certamente algumas das plantas destas famílias 

possuem características indesejáveis, como rachadura do colmo, presença de 

doenças ou baixo teor de açúcares. No exemplo citado anteriormente, no item 
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2.3.3.4, realizando uma classificação das famílias pelo caráter TPH, é possível notar, 

na Tabela 13, que nas famílias da classe A, ou seja, com TPH superior, também 

existem indivíduos com baixo BRIX. 

Outra alternativa, que não clonar todas as plantas ou recolher uma amostra 

aleatória, seria selecionar as plantas de maior interesse, ou seja, aplicar a seleção 

dentro de famílias. Desta forma, ao ganho com seleção entre famílias deve ser 

acrescentado o ganho com seleção dentro de famílias. 

Cox, Hogarth e Smith (2000) citam que no programa australiano de 

melhoramento de cana-de-açúcar a taxa de seleção aplicada entre famílias é de 

40%, avaliando os caracteres teor de açúcar e peso, aqui podendo ser 

compreendido como POL e TCH, o que corresponde a realizar a seleção pelo 

caráter composto por estes dois, isto é, TPH. Os ganhos esperados com seleção 

(Tabela 14) para taxa de seleção de 40% são de 5,12% para POL, 6,20% para TCH 

e 7,59% para TPH. Lembrando que à estas estimativas de ganho ainda devem ser 

adicionados ganhos com a seleção dentro das famílias. 

2.3.4.2 Resposta correlacionada 

A Tabela 15 apresenta as estimativas das respostas correlacionadas em um 

cenário onde é realizado seleção para o caráter X (taxa de seleção de 40% entre 

média de famílias) obtendo a resposta indireta no caráter Y (RCY,X). 

Tabela 15 – Resposta correlacionada para taxa de seleção de 40% entre médias de 
famílias, selecionando no caráter X e resposta esperada no caráter Y. 
A diagonal apresenta os resultados de ganho com seleção direta para 
cada caráter (entre parênteses, Tabela 14) 

RCY,X 
Caráter X 

ALT DIA BRIX NCP NCT POL TCH TPH 

C
a

rá
te

r 
Y

 

ALT (4,53%) -1,38% 2,13% -0,47% 0,30% 1,40% 1,83% 2,09% 

DIA -0,80% (3,04%) -1,27% -0,73% -1,14% -1,04% 1,19% 0,43% 

BRIX 1,27% -1,31% (3,43%) 0,39% 0,85% 3,39% 1,11% 2,23% 

NCP -0,76% -2,04% 1,06% (6,44%) 6,16% 0,39% 1,78% 1,60% 

NCT 0,44% -2,84% 2,07% 5,47% (7,00%) 0,19% 3,19% 2,90% 

POL 1,15% -1,48% 4,71% 0,20% 0,11% (5,12%) 0,04% 1,89% 

TCH 3,43% 3,85% 3,50% 2,04% 4,12% 0,10% (6,20%) 5,10% 

TPH 4,76% 1,68% 8,57% 2,24% 4,57% 5,21% 6,20% (7,59%) 
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Nesta primeira fase de seleção é de interesse elevar a média de todos os 

caracteres avaliados, de forma que qualquer decréscimo da média de qualquer um 

dos caracteres aqui analisados, isto é, ganho negativo, não é o objetivo da seleção. 

Sendo assim, ao menos nesta primeira etapa do programa de melhoramento de 

cana-de-açúcar, sempre se está à procura de plantas com maior altura, maior 

diâmetro, maior números de colmos e elevado teor de açúcar. 

Observando a Tabela 15, os valores negativos de resposta correlacionada com 

a seleção entre médias de famílias apresentados para os caracteres ALT, DIA, 

BRIX, NCP, NCT e POL indicam que uma seleção para estes caracteres resultaria 

na diminuição da média de pelo menos um outro caráter, uma vez que há pelo 

menos um valor negativo em cada uma das colunas que indicam a seleção para 

estes caracteres. Por exemplo, a seleção entre médias de famílias praticada no 

caráter diâmetro de colmo (DIA) resultaria em disponibilizar para a seleção dentro as 

famílias que apresentam indivíduos com médias inferiores de ALT, BRIX, NCP, NCT 

e POL. Isto ocorre devido à correlação genética negativa entre DIA estes caracteres 

(Tabela 12), o que não é desejável para o programa de melhoramento. 

Ainda na Tabela 15, fica evidente que a seleção entre médias de famílias para 

os caracteres TCH e TPH é mais interessante do que para os demais caracteres, já 

que a seleção para estes dois caracteres deve acarretar um aumento em todos os 

demais, o que se deve ao fato destes dois serem positivamente correlacionados com 

os outros (Tabela 10). Sendo assim, a seleção entre famílias para estes caracteres 

realmente disponibilizaria para a seleção dentro as famílias mais promissoras para 

todos os demais caracteres. Com destaque para a seleção entre famílias 

considerando o caráter TPH, pois provoca um maior ganho também para o teor de 

açúcar (BRIX e POL). 

Uma questão interessante para se destacar é o fato de que a seleção para o 

caráter BRIX resultaria em uma resposta correlacionada para o caráter TPH de 

8,57%, valor maior do que a própria seleção direta do caráter TPH (7,59%). Esta 

situação não é comum (FALCONER, 1968, apud VENCOVSKY; BARRIGA, 1992), e 

acontece quando a herdabilidade do caráter X e a correlação genética entre X e Y 

são elevadas. Ou seja, para este experimento a seleção para BRIX resultaria em 

maior ganho em TPH do que a própria seleção direta para TPH, uma vez que a 
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herdabilidade para o caráter BRIX é muito superior à herdabilidade para o caráter 

TPH, respectivamente, de 66,13% e 46,80% e a correlação genética entre estes dois 

caracteres também foi muito elevada, isto é, 0,857 (Tabela 10). 

2.3.4.3 Ganho esperado com seleção dentro de famílias 

As estimativas de ganho de seleção dentro das famílias foram calculadas para 

taxas de seleção de 10%, 20% e 30%, para os caracteres ALT, DIA e NCP, e estão 

apresentados na Tabela 16. O ganho com seleção dentro de famílias para BRIX não 

está apresentado, pois a avaliação de BRIX exige a amostragem do caldo da cana-

de-açúcar na touceira, isto é, não é feita visualmente, como ocorre com ALT, DIA e 

NCP. Na prática, a avaliação para este caráter, durante a seleção dentro das 

famílias, é realizada apenas nas plantas que se destacaram para os demais 

caracteres (LANDELL; BRESSIANI, 2008), de modo somente estas seriam 

amostradas. 

As taxas de seleção dentro apresentados na Tabela 16 foram estabelecidos 

com base em valores médios obtidos na literatura. Landell e Bressiani (2008) 

ilustram um programa de melhoramento onde a taxa de seleção média dentro das 

famílias é de 15%. Cox, Hogarth e Smith (2000) descrevem um programa onde esta 

taxa é, em média, de 8%. Bressiani (2001) cita o modelo tradicional de seleção 

sequencial australiano com uma taxa fixa para as melhores famílias de 37,5%. 

Tabela 16 – Ganho de seleção dentro das famílias para taxas de 10%, 20% e 30%. 
Valores de ganho em unidade do caráter e em porcentagem entre 
parênteses 

Caráter 
Taxa de seleção dentro de família 

10% 20% 30% 

ALT cm 0,292 17,4% 0,233 13,8% 0,193 11,5% 

DIA mm 3,251 14,4% 2,594 11,5% 2,147 9,5% 

NCP unid. 3,311 44,3% 2,642 35,3% 2,187 29,3% 
¹ Valores de número de colmos por planta (NCP) em média de colmo por touceira na parcela 

No presente experimento notou-se que valores entre 20% e 25% dentro das 

melhores famílias seria uma taxa viável, sendo que uma taxa mais intensa resultaria 

em seleção de plantas com características desfavoráveis, mesmo nas melhores 

famílias. Existem ainda famílias inferiores, com muitas plantas de baixo porte, ou 
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com alta incidência de doenças, onde as a taxa de seleção dentro podem chegar à 

zero, isto é, nenhuma planta seria selecionada nestas famílias. 

Mesmo aplicando uma taxa de seleção entre as famílias e descartando 

algumas por completo, na prática, para as famílias selecionadas as taxas de seleção 

dentro variam de cruzamento para cruzamento. Desse modo, a interpretação da 

Tabela 16 deve ser feita com cuidado, pois os valores de ganho nela apresentados 

indicam que no caso de não se realizar seleção entre famílias e aplicar, para todas 

as famílias, uma mesma taxa de seleção dentro, por exemplo, de 20%, o aumento 

médio esperado da média para os caracteres ALT, DIA e NCP, na próxima fase 

(após a clonagem das plantas selecionadas), seria de, respectivamente, 13,8%, 

11,5% e 35,3%. 

Apesar destas elevadas estimativas de ganho com seleção dentro das 

famílias, a baixa precisão experimental desta primeira fase (seleção fenotípica) 

também impede a aplicação de uma forte taxa de seleção dentro, sob o risco de 

descartar indivíduos superiores nas melhores famílias. 

As estimativas dos ganhos dentro das famílias são superiores às estimativas 

do ganho entre média de famílias, comparando a Tabela 14 com a Tabela 16. No 

caso deste experimento, maiores estimativas de ganho na seleção dentro de famílias 

decorrem da existência de maior variabilidade genética entre plantas dentro das 

famílias do que entre as famílias, como apresentado anteriormente na Tabela 9. 

2.3.4.4 Combinação dos ganhos com seleção entre e dentro de famílias 

Falconer e Mackay (1996) sugerem que a estimativa do ganho total com 

seleção entre e dentro de famílias seria a soma simples dos ganhos, isto é: 

GSTotal   GSentre  GSdentro 

Entretanto, esta forma de combinar a seleção entre e dentro de famílias foi 

estabelecida para o caso de seleção recorrente, onde ocorreria a recombinação das 

plantas selecionadas. Para cana-de-açúcar, as plantas superiores dentro das 

famílias superiores avançariam para a próxima fase através de clonagem por 

propagação vegetativa. 
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Cada família do experimento apresenta uma determinada média e 

variabilidade genética (variância dentro). Assumindo que a seleção entre médias de 

famílias disponibilizará para a seleção dentro somente as famílias previamente 

selecionadas, entende-se então que a variabilidade genética disponível para a 

seleção dentro das famílias pode ser diferente da variabilidade genética média 

dentro, quando são consideradas todas as famílias. 

Sendo assim, foram estimados os ganhos com seleção em um cenário de 

seleção entre famílias para o caráter TPH, com intensidade de seleção de 40%, 

seguida da seleção dentro das famílias selecionadas para os três caracteres de 

possível avaliação visual (ALT, DIA e NCP), com intensidade de seleção dentro de 

25%. Os resultados estão apresentados na Tabela 17. 

Tabela 17 – Estimativas dos ganhos esperados com seleção dentro para os 
caracteres altura (ALT), diâmetro (DIA) e número de colmos por planta 
(NCP), aplicando uma intensidade de seleção de 25% considerando 
somente as famílias selecionas para o caráter TPH 

Caráter Estimativa do ganho x  x s T H  0  

ALT cm 0,250 14,84% 1,68 1,73 

DIA mm 2,374 10,55% 22,50 22,57 

BRIX °Brix 2,057 10,09% 20,39 20,82 

NCP unid. 2,741 36,68% 7,47 7,79 
x  = média geral; x s T H  0  = média das famílias selecionadas 

A taxa de seleção final em um processo de seleção entre famílias seguida de 

seleção dentro corresponde à multiplicação das duas taxas, ou seja, no cenário atual 

(intensidades de 40% entre e 25% dentro) a intensidade de seleção final, ou global, 

seria de 10%. 

Como discutido nos itens anteriores, o caráter TPH apresentou correlação 

genética positiva com os caracteres ALT, DIA, NCP e BRIX (Tabela 10), e 

consequentemente, resposta correlacionada esperada também positiva (Tabela 15), 

indicando que a seleção entre médias para o caráter TPH disponibiliza para a 

seleção dentro das famílias uma população com médias superiores para estes 

caracteres, como apresentado na Tabela 17. 

Os resultados da Tabela 17 indicam, por exemplo, que a seleção fenotípica, 

aplicada dentro das melhores famílias para TPH, para o caráter NCP, com 

intensidade de 25%, deve acarretar um acréscimo de 36,68% na média de deste 
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caráter, ganho este elevado. Como este caráter tem uma ligeira correlação positiva 

com TPH (rG=0,281) espera-se um acréscimo indireto em TPH ao clonar. O mesmo 

raciocínio vale para os outros dois caracteres, em particular para altura da planta 

(ALT). Embora o ganho esperado com seleção dentro para este caráter seja menor 

(14,84), também deverá acarretar um aumento indireto significativo em TPH, visto 

que a correlação genética entre os dois é ainda maior (rG=0,537). 

Souza et al. (2011) e Espósito et al (2012) concluem que a seleção dentro das 

famílias para número de colmos resultaria em maiores respostas correlacionadas 

com seleção para o caráter indireto produção de colmos (TCH). Xavier (2011) 

também sugere que o número de colmos seja priorizado na seleção indireta dentro 

das famílias. Uma vantagem de se utilizar o TPH na seleção prévia entre médias de 

famílias é que, além do ganho em produção de massa (TCH) citado por estes 

autores, também seria promovido um ganho no teor de açúcar, já que as famílias 

disponibilizadas para a seleção dentro são cruzamentos que contém plantas de 

médias elevadas para POL e BRIX, como evidenciado pela a correlação genética 

positiva entre TPH e POL (rG=0,502) e entre TPH e BRIX (rG=0,857). 

A seleção fenotípica dentro das famílias para os caracteres ALT, DIA e NCP 

seria indireta buscando clones que, nas fases subsequentes, apresentariam médias 

elevadas de TCH e TPH. Neste contexto, os valores positivos de correlação genética 

entre TPH e os três caracteres ALT, DIA e NCP novamente beneficia a seleção. Esta 

seleção fenotípica dentro, na prática, não ocorre apenas para um caráter, visto que, 

algumas plantas são selecionas por apresentarem diâmetro superior, outras por 

apresentar altura superior ou elevado número de colmos, etc. O ganho com seleção 

apresentado para BRIX na Tabela 17 não tem sentido prático, pois sua avaliação 

exigiria amostrar todas as plantas das famílias selecionas para promover a seleção, 

o que não é praticável devido ao extenso trabalho que a atividade demandaria.  
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho evidencia que os métodos de seleção aplicados na fase inicial 

dos programas de melhoramento genético de cana-de-açúcar estão em contínuo 

desenvolvimento e melhoria, de forma que a seleção individual tem sido substituída 

por métodos que fazem o uso de técnicas mais avançadas de melhoramento, 

buscando maior eficiência e menor influência do acaso no processo de seleção. 

Os resultados apresentados fornecem importantes informações sobre 

população a ser selecionada, tornando possível atingir ganhos satisfatórios com 

seleção entre e dentro de famílias. Desta forma, através de avaliações simples, 

puderam ser aplicados conceitos de genética quantitativa em um experimento FS1 

de rotina do programa de melhoramento de cana-de-açúcar, contribuindo na tomada 

de decisões quanto às estratégias para uma seleção mais efetiva.  

Na população estudada neste trabalho, onde, para os caracteres altura dos 

colmos (ALT), diâmetro dos colmos (DIA) número de colmos por touceira (NCP) e 

teor de açúcar (BRIX), a maior porção da variabilidade genética está dentro das 

famílias e não entre elas, entende-se que a intensidade de seleção entre médias de 

famílias deve realmente ser branda enquanto que dentro das famílias a intensidade 

de seleção poderia ser mais intensa. É importante destacar que a definição destas 

taxas de seleção deve também considerar a disponibilidade de recursos para 

condução da fase seguinte (FS2), tais como mão de obra, área e insumos, e os 

ganhos esperados em cada uma das etapas de seleção (entre famílias e dentro de 

famílias). 

Os resultados indicam também que praticar a seleção entre médias de família 

para o caráter TPH, e em seguida, seleção fenotípica paras os caracteres ALT, DIA 

e NCP, dentro das famílias previamente selecionadas, pode resultar em um ganho 

expressivo para todos os caracteres estudados neste trabalho, em especial para 

TPH. 

Para obter ganhos como os demonstrados, ou para que ao menos se tenha 

alternativa à seleção fenotípica, os experimentos de FS1 dos programas de 

melhoramento devem ser capazes de, em avaliações de rotina, fornecer dados 
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suficientes para a seleção entre famílias, colocando em prática os conhecimentos e 

conceitos da genética quantitativa, de modo a promover ganhos genéticos reais que 

reflitam em aumento nas médias dos caracteres de interesse nas próximas fases. 

A discussão dos resultados traz duas melhorias que podem aprimorar os 

ensaios rotineiros da primeira fase (FS1): primeiro, planejar experimentos de modo a 

utilizar sistematicamente repetições das famílias; neste trabalho foram utilizadas 

duas repetições, mas é sugerido o uso de um número maior, para obtenção de 

estimativas mais precisas. Segundo, fazer uso de parcelas longas o suficiente para 

operacionalizar a pesagem mecânica das parcelas e ao mesmo tempo com mais de 

um sulco, minimizando os efeitos de competição entre parcelas. 

Outro ponto importante para um programa de melhoramento onde 

experimentos preparados para análise de famílias podem ser úteis é na obtenção de 

informações sobre o desempenho dos genótipos utilizados como genitores. Nestes 

experimentos a avaliação experimental das famílias pode ajudar a detectar os bons 

genitores, principalmente para algum caráter específico, o que em uma seleção o 

que não seria possível com seleção fenotípica. 

É evidente, e parte do processo, que a maioria dos clones selecionados em 

FS1 seja eliminada nas fases seguintes. Plantas que apresentaram desempenho 

superior na primeira fase podem apresentar, por exemplo, susceptibilidade doenças 

ou, simplesmente, não repetirem o mesmo desempenho apresentado na primeira 

fase. E como, independentemente do método de seleção escolhido, a decisão final 

sobre selecionar ou não uma planta dentro da família será feita com base no 

fenótipo da touceira, seria importante a condução de novos experimentos que 

busquem correlacionar características apresentadas pela planta na FS1 com o que o 

mesmo genótipo apresenta quando clonado nas fases seguintes, o que auxiliará nas 

definições de estratégias para uma melhor seleção fenotípica dentro. 
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Tabela 18 – Médias das famílias e dos dois padrões para os caracteres número 
médio de colmos por planta na parcela total (NCT), teor de açúcar em Pol%Cana 
(POL), produção de cana por hectare (TCH) e produção de açúcar por hectare (TPH) 

Família NCT POL TCH TPH Família NCT POL TCH TPH 

1 6,97 15,41 62,33 9,63 57 5,41 13,13 37,33 4,90 

2 7,18 14,80 49,33 7,29 58 8,05 13,86 73,99 10,23 

3 6,39 14,19 60,99 8,66 59 6,69 13,57 55,66 7,59 

4 5,91 14,67 71,99 10,56 60 7,57 12,87 65,33 8,38 

5 6,92 14,13 63,99 9,03 61 5,68 12,39 67,33 8,34 

6 9,38 13,35 73,99 9,89 62 6,88 13,96 65,99 9,19 

7 6,19 12,65 43,66 5,51 63 7,22 12,44 54,66 6,81 

8 6,56 15,24 45,33 6,95 64 8,17 14,18 59,66 8,48 

9 6,55 12,70 45,33 5,76 65 7,67 13,52 50,33 6,81 

10 5,38 12,65 37,00 4,70 66 6,03 13,73 58,33 8,02 

11 5,81 12,74 56,66 7,20 67 6,46 13,90 59,33 8,26 

12 6,76 13,15 53,33 7,00 68 6,71 14,20 60,99 8,59 

13 6,58 12,14 69,33 8,39 69 7,10 14,20 66,33 9,40 

14 7,55 14,63 76,66 11,09 70 7,86 13,91 52,99 7,37 

15 8,35 12,50 66,66 8,27 71 8,68 13,85 66,13 9,15 

16 6,19 13,84 47,00 6,52 72 6,38 13,06 64,33 8,39 

17 6,43 12,75 75,33 9,57 73 6,74 12,75 52,99 6,75 

18 5,55 13,98 55,66 7,78 74 7,93 14,07 60,99 8,59 

19 7,92 15,09 56,66 8,51 75 6,89 12,93 57,66 7,50 

20 7,07 12,96 57,99 7,58 76 7,65 14,09 45,66 6,44 

21 6,93 11,16 63,66 7,05 77 6,81 14,83 56,99 8,46 

22 6,38 13,38 64,66 8,61 78 7,05 15,03 56,66 8,51 

23 6,66 15,22 41,66 6,33 79 7,30 14,51 58,66 8,54 

24 7,40 13,60 56,66 7,69 80 6,91 13,52 50,66 6,85 

25 7,62 14,35 63,99 9,21 81 8,31 12,27 61,33 7,44 

26 5,73 14,73 52,33 7,73 82 8,22 13,77 60,66 8,35 

27 7,15 13,44 62,99 8,43 83 9,79 13,74 65,33 8,97 

28 5,79 11,74 44,66 5,25 84 6,40 13,21 72,99 9,65 

29 7,12 14,36 62,33 8,92 85 7,12 14,45 61,33 8,86 

30 5,00 14,87 49,33 7,26 86 8,56 13,63 69,66 9,47 

31 7,01 15,58 67,99 10,61 87 7,02 14,25 63,99 8,90 

32 7,15 14,38 49,66 7,17 88 7,65 13,61 58,99 8,04 

33 6,55 14,28 64,99 9,28 89 7,58 13,92 66,33 9,22 

34 6,51 14,88 43,00 6,35 90 7,43 14,68 73,66 10,80 

35 7,91 13,86 73,66 10,20 91 6,93 12,64 59,66 7,55 

36 6,70 14,01 46,00 6,47 92 7,98 13,46 67,66 9,12 

37 6,86 12,69 58,33 7,39 93 6,41 14,94 50,00 7,47 

38 5,23 13,01 39,66 5,09 94 6,42 11,86 61,33 7,23 

39 5,91 16,41 48,00 7,88 95 6,80 14,00 62,33 8,73 

40 6,72 14,91 58,99 8,80 96 6,31 13,26 64,99 8,62 

41 6,26 15,29 60,99 9,39 97 8,13 12,77 52,99 6,76 

42 7,08 13,03 79,66 10,37 98 6,54 12,91 44,66 5,73 

43 7,44 14,47 61,66 8,92 99 7,87 13,54 54,99 7,49 

44 6,18 12,74 53,99 6,89 100 6,90 11,44 56,66 6,48 

45 6,99 14,27 57,33 8,19 101 7,07 14,20 52,33 7,44 

46 5,45 14,18 44,80 6,34 102 6,89 12,15 74,66 9,00 

47 7,98 15,87 75,99 12,11 103 7,46 14,46 62,66 9,04 

48 6,41 13,70 48,33 6,63 104 6,91 12,92 66,99 8,67 

49 8,46 12,62 74,66 9,39 105 8,61 12,90 66,66 8,63 

50 7,32 14,27 77,99 11,07 106 8,75 13,51 72,66 9,85 

51 8,00 15,00 63,33 9,51 107 7,84 13,02 72,33 9,41 

52 7,26 14,38 63,66 9,16 108 6,33 15,49 72,66 11,27 

53 6,68 13,39 63,99 8,51 109 6,17 15,11 58,66 8,85 

54 6,40 14,34 59,99 8,45 110 6,19 14,79 71,33 10,56 

55 7,83 13,03 68,33 8,91 RB855156 7,43 16,46 71,33 11,79 

56 6,98 13,79 54,99 7,58 RB877515 6,74 17,18 60,66 10,51 
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Tabela 19 – Mínima, média, máxima e variância fenotípica média dentro das famílias 
para o caráter altura média do colmo (ALT) em centímetros 

Família Mínima Média Máxima  fd
2  Família Mínima Média Máxima  fd

2  

1 1.27 1.66 2.02 0,0558 57 1.19 1.67 1.95 0,0359 

2 1.33 1.76 2.27 0,0510 58 1.52 1.83 2.03 0,0176 

3 1.02 1.58 2.31 0,0705 59 1.51 1.86 2.16 0,0404 

4 1.12 1.74 2.23 0,0458 60 1.42 1.90 2.45 0,0323 

5 1.07 1.60 1.99 0,0570 61 1.49 1.90 2.82 0,0574 

6 1.24 1.72 2.20 0,0433 62 1.32 1.64 1.95 0,0294 

7 1.38 1.73 2.22 0,0586 63 1.15 1.61 1.93 0,0335 

8 1.20 1.62 2.09 0,0360 64 1.11 1.65 2.11 0,0551 

9 0.96 1.64 1.95 0,0552 65 1.35 1.58 1.88 0,0268 

10 0.97 1.29 1.77 0,0568 66 1.48 1.68 2.05 0,0243 

11 1.16 1.77 2.37 0,0857 67 1.39 1.79 2.46 0,0635 

12 1.08 1.60 2.12 0,0615 68 1.18 1.79 2.30 0,0622 

13 0.84 1.61 2.30 0,0665 69 1.55 1.90 2.28 0,0657 

14 1.17 1.69 2.09 0,0439 70 1.02 1.52 1.84 0,0480 

15 0.74 1.54 2.15 0,1172 71 1.50 1.80 2.20 0,0371 

16 1.34 1.62 2.12 0,0473 72 1.19 1.73 2.35 0,0550 

17 1.13 1.86 2.37 0,1265 73 1.28 1.71 2.09 0,0428 

18 1.06 1.71 2.16 0,0559 74 1.43 1.74 2.10 0,0378 

19 1.36 1.75 2.15 0,0568 75 0.75 1.58 2.35 0,0933 

20 1.33 1.64 1.94 0,0285 76 0.80 1.22 1.61 0,0449 

21 0.87 1.48 1.98 0,0596 77 1.12 1.60 2.12 0,0558 

22 1.25 1.71 2.07 0,0646 78 1.05 1.58 2.15 0,0794 

23 1.08 1.76 2.13 0,0674 79 1.35 1.80 2.37 0,0549 

24 1.18 1.56 1.96 0,0336 80 1.24 1.65 1.93 0,0354 

25 1.34 1.69 2.06 0,0454 81 1.16 1.70 2.16 0,0381 

26 1.29 1.89 2.53 0,1040 82 1.17 1.73 2.12 0,0522 

27 1.28 1.71 1.99 0,0299 83 1.37 1.69 2.20 0,0373 

28 1.34 1.65 1.92 0,0280 84 1.29 1.77 2.45 0,0536 

29 1.01 1.72 2.42 0,0956 85 1.16 1.68 2.21 0,0539 

30 0.72 1.32 1.77 0,0638 86 1.33 1.77 2.49 0,0795 

31 1.07 1.78 2.17 0,0760 87 1.43 1.74 2.15 0,0345 

32 1.34 1.84 2.27 0,0446 88 1.28 1.59 1.88 0,0326 

33 1.17 1.58 2.07 0,0441 89 1.22 1.63 1.93 0,0405 

34 0.93 1.47 1.81 0,0334 90 1.47 1.72 2.43 0,0508 

35 1.32 1.87 2.37 0,0631 91 0.75 1.64 2.00 0,0864 

36 1.34 1.99 2.47 0,0763 92 1.43 1.87 2.18 0,0385 

37 1.03 1.56 1.91 0,0358 93 1.20 1.70 2.20 0,0674 

38 0.98 1.54 1.94 0,0585 94 1.12 1.68 2.20 0,0948 

39 1.50 1.77 2.29 0,0573 95 1.28 1.58 2.04 0,0394 

40 1.34 1.70 2.11 0,0429 96 1.05 1.57 2.43 0,0746 

41 1.01 1.79 2.22 0,0867 97 0.79 1.40 1.71 0,0470 

42 1.41 1.80 2.37 0,0609 98 0.98 1.41 1.80 0,0469 

43 1.33 1.74 2.04 0,0341 99 1.10 1.49 1.77 0,0307 

44 1.42 1.78 2.54 0,0929 100 1.14 1.73 2.21 0,0329 

45 1.31 1.87 2.25 0,0516 101 1.41 1.71 1.97 0,0271 

46 1.26 1.57 2.01 0,0385 102 1.00 1.62 2.28 0,0745 

47 1.31 1.76 2.17 0,0512 103 1.13 1.59 1.97 0,0348 

48 1.35 1.72 2.16 0,0368 104 1.62 1.87 2.29 0,0372 

49 1.49 1.63 1.79 0,0105 105 1.23 1.78 2.53 0,0684 

50 1.57 1.82 2.09 0,0193 106 0.96 1.47 1.83 0,0536 

51 1.39 1.77 2.17 0,0439 107 1.52 1.75 2.01 0,0276 

52 1.48 1.87 2.33 0,0424 108 1.31 1.78 2.09 0,0502 

53 0.91 1.76 2.35 0,1221 109 1.42 1.86 2.25 0,0481 

54 0.78 1.41 1.93 0,1154 110 1.18 1.66 2.20 0,0748 

55 0.97 1.70 2.61 0,1125 RB855156 1.31 1.67 1.93 0,0187 

56 1.35 1.69 2.20 0,0496 RB867515 1.45 1.90 2.33 0,0122 
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Tabela 20 – Mínima, média, máxima e variância fenotípica média dentro das famílias 
para o caráter diâmetro médio do colmo (DIA) em milímetros 

Família Mínima Média Máxima  fd
2  Família Mínima Média Máxima  fd

2  

1 18.57 22.89 29.37 8,27 57 15.45 22.39 30.00 9,71 

2 13.90 21.21 27.63 14,56 58 15.67 22.41 32.53 11,21 

3 17.54 23.03 30.33 10,51 59 17.93 21.02 25.03 5,02 

4 16.80 21.70 29.49 13,07 60 14.63 22.49 29.83 12,23 

5 18.93 23.12 27.57 5,93 61 18.01 23.01 27.50 7,30 

6 13.93 20.86 27.41 11,90 62 19.84 25.27 31.38 8,59 

7 14.95 21.68 27.04 11,36 63 12.80 21.25 26.87 16,65 

8 15.63 21.20 27.33 7,88 64 15.15 22.11 27.61 11,85 

9 16.66 21.68 26.53 10,13 65 15.53 22.02 28.70 14,51 

10 18.86 23.64 33.20 10,67 66 13.53 21.75 28.95 18,46 

11 16.53 23.35 29.00 10,62 67 16.03 21.57 26.13 9,80 

12 18.17 23.55 27.37 6,70 68 16.73 23.76 30.23 9,88 

13 19.47 24.71 33.13 10,60 69 13.93 23.02 28.27 13,02 

14 18.59 23.02 28.90 7,33 70 15.47 20.79 26.47 10,35 

15 18.50 24.59 31.70 9,46 71 16.57 22.17 27.80 8,39 

16 17.43 22.56 29.76 7,29 72 17.30 23.05 28.87 9,86 

17 18.50 23.94 29.44 10,16 73 14.47 21.00 29.69 15,78 

18 21.00 25.49 30.77 5,72 74 15.56 20.52 26.87 8,56 

19 15.50 20.45 29.21 8,83 75 16.93 22.81 31.85 13,67 

20 14.40 20.49 25.43 10,93 76 13.00 20.41 24.17 7,42 

21 16.07 24.08 30.30 11,21 77 19.61 23.65 27.80 5,48 

22 18.53 23.76 30.80 10,61 78 16.40 21.70 25.30 6,43 

23 15.30 21.07 25.93 9,62 79 15.07 21.99 26.67 8,73 

24 16.00 23.17 27.77 10,41 80 18.83 24.61 34.60 13,35 

25 17.81 22.75 32.23 10,33 81 18.49 23.71 28.99 6,97 

26 17.43 23.47 30.63 9,80 82 19.72 22.69 28.37 4,42 

27 17.67 22.60 27.67 9,22 83 13.60 21.86 25.67 10,80 

28 15.03 22.08 26.80 10,47 84 19.90 23.97 28.97 7,36 

29 15.80 21.42 29.87 9,74 85 16.07 21.95 28.47 8,56 

30 16.93 22.05 27.43 11,10 86 16.11 21.84 27.23 9,39 

31 18.37 23.14 30.27 10,51 87 17.43 22.69 26.23 4,29 

32 14.64 20.91 26.84 9,53 88 17.10 21.43 28.00 6,39 

33 16.63 22.11 27.01 5,39 89 15.70 21.57 26.37 10,82 

34 16.43 21.87 30.77 10,24 90 16.97 22.17 26.48 5,88 

35 13.08 21.97 28.21 15,75 91 18.70 24.36 31.00 10,22 

36 15.53 21.97 26.89 9,12 92 13.63 21.55 26.84 9,93 

37 19.47 22.84 30.30 7,51 93 17.73 22.86 31.68 13,98 

38 18.60 24.30 31.60 11,65 94 15.47 22.93 28.33 9,86 

39 19.23 21.59 25.13 3,03 95 14.00 22.43 30.40 13,37 

40 16.23 21.72 26.67 6,19 96 19.89 24.75 30.34 6,06 

41 14.20 21.49 27.33 11,68 97 16.20 22.45 28.47 11,07 

42 20.86 25.38 31.00 9,47 98 15.46 21.01 26.42 8,23 

43 11.88 20.10 28.09 13,49 99 16.13 23.98 29.53 9,47 

44 16.03 21.94 27.50 10,60 100 17.53 22.26 27.70 8,58 

45 15.60 21.68 25.51 7,94 101 17.47 21.68 25.63 5,25 

46 17.64 24.46 30.34 11,39 102 16.98 23.77 32.43 15,77 

47 15.24 21.48 26.13 6,24 103 18.60 23.92 29.90 6,57 

48 16.47 21.92 27.27 8,08 104 17.87 23.94 29.07 6,65 

49 18.03 21.51 24.97 4,39 105 15.78 21.42 26.23 8,24 

50 16.20 22.38 29.23 13,46 106 15.27 22.41 30.60 14,64 

51 17.40 22.11 26.53 8,67 107 18.36 22.99 26.67 5,32 

52 16.24 21.78 25.86 5,64 108 19.37 24.63 29.80 7,59 

53 15.22 21.22 26.69 11,72 109 16.23 23.62 28.10 7,37 

54 13.00 22.11 28.63 12,15 110 14.03 23.27 30.93 12,88 

55 15.40 22.55 28.33 12,43 RB855156 16.73 23.30 27.59 4,90 

56 17.60 22.42 28.03 9,65 RB867515 22.49 26.19 28.93 2,90 
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Tabela 21 – Mínima, média, máxima e variância fenotípica média dentro das famílias 
para o caráter teor de sólidos solúveis (BRIX) em porcentagem  

Família Mínima Média Máxima  fd
2  Família Mínima Média Máxima  fd

2  

1 18.40 21.67 24.13 1,80 57 15.87 19.02 22.33 3,15 

2 11.33 20.46 23.53 7,84 58 16.00 20.21 23.67 3,12 

3 17.13 20.78 22.80 2,62 59 16.87 21.67 24.53 4,41 

4 17.93 21.94 25.47 2,49 60 14.20 19.15 22.73 4,16 

5 17.07 21.01 23.53 2,65 61 15.00 19.57 23.07 4,75 

6 16.80 20.16 23.07 2,55 62 17.60 21.25 24.80 3,14 

7 16.00 19.53 23.27 2,30 63 14.40 19.55 22.13 3,80 

8 18.73 22.55 25.60 2,87 64 15.60 19.74 23.40 3,69 

9 15.60 19.41 22.87 3,49 65 17.60 20.59 24.67 3,12 

10 16.33 19.14 23.33 3,11 66 17.40 19.35 22.73 1,79 

11 14.07 18.34 20.80 2,75 67 15.33 19.93 23.60 4,88 

12 16.67 19.78 23.67 2,31 68 17.53 20.82 24.67 3,29 

13 14.00 18.25 20.87 1,84 69 18.53 20.73 23.07 1,54 

14 17.47 21.31 23.20 1,33 70 14.97 19.60 23.67 5,60 

15 11.33 18.91 23.27 5,97 71 16.67 20.86 24.20 4,41 

16 16.60 20.72 23.20 3,11 72 12.40 20.30 22.73 5,86 

17 15.00 19.54 23.53 5,82 73 15.73 19.58 22.40 4,57 

18 17.93 20.88 23.20 1,93 74 15.47 20.62 23.73 3,07 

19 17.73 21.66 24.07 2,17 75 11.54 18.91 22.53 6,95 

20 18.60 21.22 23.73 1,55 76 16.93 19.90 22.80 2,07 

21 14.80 17.98 20.33 1,93 77 16.07 21.27 23.87 2,81 

22 17.13 20.35 23.67 3,20 78 18.75 21.69 24.07 1,88 

23 12.53 21.26 24.07 6,98 79 19.07 21.17 23.93 1,66 

24 18.47 20.57 22.20 0,98 80 17.80 20.04 22.40 1,56 

25 14.87 21.12 24.27 4,77 81 15.13 19.40 23.27 3,08 

26 18.80 22.39 26.00 3,34 82 11.93 20.88 24.80 9,74 

27 16.67 20.26 22.67 2,59 83 17.40 20.56 23.93 2,27 

28 13.00 18.69 21.53 4,29 84 17.87 20.37 22.73 2,24 

29 18.47 21.41 24.07 2,99 85 19.40 21.63 23.33 1,36 

30 18.60 21.86 24.07 1,27 86 18.73 21.73 23.80 1,73 

31 18.40 21.58 23.40 1,49 87 16.33 21.28 25.20 2,79 

32 17.40 20.26 22.33 2,08 88 18.93 21.55 23.93 2,21 

33 17.80 21.20 23.13 1,87 89 17.73 21.34 25.33 2,23 

34 18.40 21.55 24.40 2,09 90 15.27 19.71 22.20 3,15 

35 16.93 20.06 22.53 2,08 91 14.40 18.41 20.73 2,22 

36 17.20 19.86 24.07 2,66 92 15.87 19.66 23.13 3,06 

37 16.60 19.02 21.93 2,20 93 16.47 20.45 22.47 2,54 

38 15.00 19.31 23.47 4,30 94 14.67 18.80 23.07 2,45 

39 19.67 22.45 24.80 1,58 95 17.13 20.62 23.20 2,39 

40 16.73 21.09 23.67 3,35 96 16.80 19.64 21.87 2,42 

41 21.47 23.00 24.33 0,83 97 17.47 20.17 22.07 0,64 

42 17.00 19.49 22.53 2,78 98 16.07 19.69 22.47 3,41 

43 15.40 21.08 23.20 2,60 99 18.40 20.24 21.93 0,75 

44 14.73 19.87 22.33 2,49 100 10.67 17.38 23.80 7,28 

45 17.73 20.80 23.33 2,16 101 14.80 20.11 23.20 4,71 

46 15.61 20.09 22.73 3,66 102 16.00 18.95 21.60 2,84 

47 18.53 21.65 24.30 1,30 103 18.20 20.50 23.07 1,95 

48 17.93 21.12 23.73 3,50 104 18.33 19.96 22.47 1,00 

49 16.60 20.04 23.40 4,21 105 15.53 20.34 23.13 3,44 

50 17.00 21.81 25.07 2,44 106 14.27 19.15 21.87 4,90 

51 18.40 21.98 25.27 2,66 107 17.44 20.69 23.27 2,60 

52 18.33 20.63 23.13 2,05 108 19.67 21.94 23.80 1,51 

53 14.00 19.41 24.13 4,17 109 18.13 20.94 23.67 1,67 

54 12.07 19.40 22.33 5,81 110 17.00 21.82 24.20 3,85 

55 15.47 19.41 21.60 2,10 RB855156 19.80 22.38 24.07 0,72 

56 15.93 20.18 23.60 3,92 RB867515 17.87 19.41 21.07 0,34 
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Tabela 22 – Mínima, média, máxima e variância fenotípica média dentro das famílias 
para o caráter número de colmos por planta (NCP) 

Família Mínima Média Máxima  fd
2  Família Mínima Média Máxima  fd

2  

1 3 6.90 14 8,11 57 3 6.45 12 9,14 

2 3 7.05 17 13,92 58 4 8.35 20 11,12 

3 4 7.55 18 11,81 59 3 6.45 12 5,98 

4 3 5.80 8 3,30 60 3 6.80 13 7,86 

5 3 8.25 18 12,85 61 3 6.55 21 16,25 

6 7 10.30 19 14,12 62 3 7.70 17 13,74 

7 3 7.55 13 5,72 63 3 6.60 13 6,77 

8 4 8.60 20 15,00 64 3 8.15 14 11,56 

9 4 7.70 18 10,22 65 4 8.20 19 16,11 

10 3 6.00 11 4,62 66 3 6.25 12 5,14 

11 3 7.20 18 10,73 67 3 6.95 12 8,58 

12 3 7.45 20 17,43 68 3 5.85 10 5,47 

13 4 7.00 12 4,51 69 3 7.00 12 7,57 

14 3 8.45 13 6,36 70 3 7.45 15 12,27 

15 3 7.80 17 14,08 71 3 9.85 30 38,36 

16 3 5.70 13 7,06 72 3 7.70 14 8,51 

17 3 6.10 16 8,14 73 3 6.50 10 3,38 

18 3 6.40 12 7,26 74 5 9.40 17 10,28 

19 3 8.40 17 13,76 75 4 7.35 13 5,56 

20 3 6.70 11 4,86 76 3 9.30 15 8,08 

21 4 6.65 13 7,81 77 3 6.25 14 6,18 

22 3 6.75 12 6,52 78 3 8.95 14 7,83 

23 3 6.30 15 6,33 79 3 8.50 16 10,46 

24 3 7.70 20 15,69 80 3 8.85 15 9,41 

25 3 7.20 12 7,52 81 3 9.05 19 15,98 

26 3 5.15 9 3,12 82 3 9.05 16 15,21 

27 4 6.90 11 5,82 83 3 9.65 17 11,89 

28 3 7.05 15 15,49 84 3 6.95 18 11,81 

29 3 8.05 14 7,05 85 3 7.25 13 7,63 

30 3 6.05 13 4,27 86 4 7.50 18 9,23 

31 3 7.20 12 6,06 87 3 7.20 13 5,00 

32 3 6.05 11 7,16 88 3 7.75 17 11,41 

33 3 7.20 14 8,19 89 4 9.20 14 7,13 

34 3 6.55 13 10,81 90 3 7.55 13 7,81 

35 4 8.25 19 14,98 91 4 9.10 18 9,70 

36 3 7.15 13 5,85 92 4 8.50 14 7,07 

37 3 8.30 16 12,94 93 3 6.95 22 17,47 

38 3 6.35 15 8,69 94 3 7.45 15 10,72 

39 3 7.25 16 11,54 95 4 7.85 15 8,85 

40 3 7.05 15 10,27 96 3 6.75 13 9,25 

41 3 6.15 11 4,74 97 3 8.20 16 13,91 

42 3 6.65 12 5,92 98 3 6.30 14 8,58 

43 4 7.80 16 13,84 99 4 8.85 13 8,56 

44 3 5.65 8 3,12 100 3 8.30 18 12,91 

45 4 6.70 12 5,17 101 3 6.60 13 6,61 

46 3 6.15 9 3,12 102 3 7.40 13 5,39 

47 3 8.05 13 7,27 103 4 8.60 14 7,61 

48 4 7.75 12 6,25 104 3 6.30 11 4,13 

49 3 10.25 15 14,52 105 4 9.20 14 10,74 

50 3 7.15 14 7,25 106 3 7.30 12 9,47 

51 5 9.45 13 6,14 107 3 7.25 12 8,52 

52 3 7.35 15 13,18 108 4 7.55 12 5,38 

53 3 7.25 18 13,25 109 3 7.75 16 7,18 

54 4 7.15 11 2,74 110 3 6.55 13 7,81 

55 6 9.00 19 9,00 RB855156 3 7.58 11 5,43 

56 3 8.05 15 10,27 RB867515 3 6.18 9 1,68 

 


