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Introdução

O melhoramento da cana de açúcar está intimamente 
relacionado com a produção de energia, seja esta 
através do açúcar, fonte de carboidratos, do álcool 
como um combustível de alta performance ou mesmo 
com a produção de biomassa para a produção de 
energia elétrica. O melhoramento tem como objetivo a 
melhoria da produtividade agrícola e das características 
industriais das variedades, que devem ser mais bem 
adaptadas aos diferentes locais, tipos de solos e 
técnicas de cultivo, além de apresentarem maior
resistência a pragas e doenças [1].

A fase de T1 é uma etapa importante no 
melhoramento da cana-de-açúcar, pois nela são 
produzidos milhares de indivíduos heterozigotos,
provenientes de hibridações de genitores previamente 
selecionados. [2]. Segundo [3], existe uma maior 
probabilidade de se obter clones superiores e suas 
respectivas progênies quando a seleção for aplicadas 
em famílias com elevados valores genotípicos.  

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a 
existência de variabilidade genética em famílias de 
cana-de-açúcar na fase inicial de segregação em T1.

Material e métodos

As famílias utilizadas nesta pesquisa foram 
provenientes de cruzamentos realizados na Estação 
Experimental da Serra do Ouro/RIDESA/UFAL, 
localizada no Município de Murici, Estado do Alagoas, 
no ano de 2007. Os cruzamentos realizados foram 
controlados, denominados biparentais ou cruzamentos 
simples. O experimento foi conduzido na estação 
experimental de Carpina (EECAC) em 2008. Para o 
presente estudo, foram utilizadas dez famílias de
irmãos germanos, que estão descritas na Tabela 1. 
Estas famílias foram originadas a partir do cruzamento 
entre 13 genitores diferentes, conforme estão 
apresentados na Tabela 2. As sementes (cariopse) 
originadas destes cruzamentos foram coletadas e 
acondicionadas em embalagens, sendo posteriormente 
enviadas para a Estação Experimental de Cana-de-
açúcar do Carpina (EECAC)/ Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE), onde os cariopse 

foram plantados em bandejas com substrato e 
acondicionadas em casa de vegetação para germinação 
e crescimento das plântulas. No campo da EECAC as 
plântulas foram transplantadas em garrafa plásticas 
com capacidade para dois litros, contendo um 
indivíduo por vaso, e com substrato composto por torta 
de filtro e cinza, na proporção 3:1. 

O delineamento experimental foi em blocos 
completos casualizados com quatro repetições e dez 
famílias. A unidade experimental foi representada por 
dez indivíduos de cada família.

Na avaliação dos tratamentos foram mensurados os 
componentes primários de produção para cinco 
indivíduos, em nível de touceiras, em cana-planta 
presente nas parcelas experimentais das famílias. 
Segundo [4], os caracteres diâmetro do colmo, peso do 
colmo e área foliar podem auxiliar na pré-seleção, 
sendo indicativos da tonelada de cana por hectare. 
Estes também relacionados com os caracteres avaliados 
no presente trabalho. Os caracteres mensurados e a 
metodologia de avaliação foram: Altura da planta (AP): 
Para mensurar a altura dos indivíduos (seedlings) foi 
utilizada uma trena com 5,0 m de comprimento e 
considerada a estatura a partir do nível do solo até a 
primeira aurícula visível (dewlap), classificada como 
folha +1, de acordo com classificação descrita por 
Kuijper [5]. Número de perfilhos por touceira (NPT): 
avaliado pela contagem do número de perfilhos adultos 
sobreviventes de cada indivíduo (seedlings). Número 
de folhas verdes (NFV): obtido pela contagem de todas 
a folhas verdes abertas a partir a folha +1.

Para os caracteres, número de folhas verdes (NFV) e 
número de perfilhos por touceira (NPT), foram feitas 
transformação dos dados para posterior análise 
estatísticas, procedendo da seguinte forma V= 
(X+0,5)0,5 , onde V é o valor após a transformação e X 
o dado coletado em campo.

Os dados serão submetidos às análises genético-
estatística, com o auxílio do programa computacional 
[6]. Para cada caráter, serão estimados, conforme [7], a 
variância fenotípica, variância genotípica, variância 



ambiental, coeficiente de variação genética, coeficiente 
de variação experimental, desvio padrão genético, 
desvio padrão experimental e herdabiliade. De posse 
dos resultados e interpretados, os mesmos serão 
divulgados, através de relatório, resumo em congresso 
e artigos em revistas científicas.

Resultados

Os resultados do teste de F detectaram diferenças 
significativas (P>0,05), referentes ao caráter altura da
planta (AP) aos três e cinco meses de idade da cana, 
entre os demais tratamentos e épocas, não foi 
observada variação genética (Tabela 1). 

Aos três meses de idade da cana observou-se que a 
família 5 correspondente ao cruzamento entre os 
genitores (RB83102 X RB855595), apresentou maior 
valor médio (1,12m) em relação a família 10, esta 
resultante do cruzamento entre (CP88-1540 X 
RB92579) apresentou valor médio de 0,75m. Aos cinco 
meses de idade da planta foi observado que a família 2, 
que corresponde ao cruzamento (RB867515 X 
RB953114), obteve valor médio para altura da planta 
(2,92m), superior aos das família 3 (RB83102 X 
RB855035), família 6 (RB855035 X RB855595) e 
família 9 (RB946903 X RB855595) que apresentaram 
valores médios de 1,32m, 1,32m e 1,27m 
respectivamente.

Os coeficientes de variação apresentados foram de 
16,28% aos 3 meses e 27,26% aos 5  meses de idade da 
planta, segundo [8], esse valores por serem valores 
obtidos em experimentos em campo são considerados 
de boa precisão e baixa precisão respectivamente, 
porém estudos recentes em cana-de-açúcar estão 
abordando faixas específicas de coeficientes de 
variação para a cultura. 

Discussão

Existe variabilidade genética para o caractere altura 
da planta aos três e cinco meses de idade da planta. Aos
três meses a família 5 apresentou média superior a 
família 10 e igualou-se estatisticamente aos demais 
clones enquanto aos cinco meses a família 2 foi 
superior as famílias 3,6 e 9 essas não apresentando 
potencialidade de seleção para esse caractere.
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Tabela 1. Médias e resumo da análise da variância com dados transformados (X + 0,5)0,5 para os caracteres, número de folhas (NF) e número de perfilhos (NP), e valores médios reais para o caractere altura da planta (AP), 
avaliados a partir de dois meses de idade da cana-planta em experimento de fase inicial de competição de genótipos (T1) conduzido na Estação Experimental de Cana-de-açúcar de Carpina ( EECAC ), Carpina, PE, 2009.

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas se assemelham estatisticamente pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
*/**Significativo ao nível de 5% e 1% de probabilidade pelo teste F. nsNão significativo.

Caracteres
Tratamentos

2 meses de 
idade da planta

3 meses de 
idade da planta

4 meses de 
idade da planta

5 meses de 
idade da planta

6 meses de
idade da planta

NFV NPT AP NFV NPT AP NFV NPT AP NFV NTP AP NFV NPT AP

Família 01 11,00a 7,50a 0,79a 11,00a 3,50a 0,80ab 10,50a 3,25a 1,54a 10,25a 2,50a 2,16ab 12,25a 3,00a 2,56a

 Família 02 11,25a 5,50a 0,74a 13,50a 2,75a 0,98ab 12,00a 2,50a 2,17a 13,50a 2.00a 2,92a 12,00a 2,25a 2,55a

Família 03 8,75a 7,25a 0,84a 11,75a 4,25a 1,03ab 12,00a 2,25a 1,85a 12,25a 2,50a 1,32b 14,25a 3,50a 2,90a

Família 04 9,75a 7,25a 0,71a 11,50a 3,00a 0,78ab 11,25a 2,75a 1,79a 11,50a 2,50a 2,28ab 11,25a 3,00a 1,78a

Família 05 10,25a 6,50a 0,75a 12,00a 3,50a 1,11a 11,50a 2,25a 1,67a 13,75a 3,75a 2,65ab 14,25a 4,50a 2,81a

Família 06 10,75a 6,00a 0,71a 12,25a 3,25a 0,98ab 13,25a 2,75a 2,06a 10,25a 3,00a 1,32b 15,75a 4,50a 2,87a

Família 07 9,75a 7,75a 0,70a 12,25a 3,50a 0,85ab 12,25a 3,50a 1,69a 14,75a 3,50a 2,54ab 13,75a 4,25a 2,33a

Família 08 10,25a 6,25a 0,69a 9,50a 2,25a 0,94ab 10,50a 2,50a 1,71a 10,75a 2,50a 1,94ab 12,25a 2,00a 2,85a

Família 09 11,50a 7,00a 0,86a 12,75a 2,75a 0,94ab 13,75a 2,75a 2,26a 12,25a 2,75a 1,27b 13,50a 4,25a 2,75a

Família 10 9,25a 6,75a 0,69a 12,75a 2,25a 0,74b 13,50a 2,25a 2,29a 12,75a 3,00a 2,41ab 15,50a 3,25a 2,70a

Média geral 10,25               6,78 0,75 11.93              3.10 0.9170               12.05               2.67 1.91 12.20               2.80                 2.08             13.48 3.45                2.61

F (tratamentos) 1,44ns 0,28ns 0,89ns             1.48ns 1.23ns 2.56* 0.88ns 0.80 ns 1.77ns 1.80ns 1.06ns 4.44* 1.31ns 1.47 ns 1.66ns

CV(%) 14,46 39,61 18,03 15.27 36.46 16.28 20.58 35.52 21.31 18.70 36.30 27.26 19.65 43.52 20.35

Dados transformados (X+0,5)0,5 (X+0,5)0,5 (X+0,5)0,5 (X+0,5)0,5 (X+0,5)0,5 (X+0,5)0,5 (X+0,5)0,5 (X+0,5)0,5 (X+0,5)0,5 (X+0,5)0,5


