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INTRODUÇÃO

A fase inicial de seleção no melhoramento da cana-
de-açúcar (fase T1).  É realizada na população gerada a 
partir da hibridação entre genitores. As combinações 
especificas de genes que caracterizam os progenitores são 
destruídas pela segregação cromossômica, onde ocorre 
uma recombinação na meiose que é acompanhada da 
formação dos gametas, dando novas combinações em F1

Machado JR [1]. Nesta fase, é comum a prática de 
seleção indireta para o caráter produção de colmos via 
número de colmos presentes na touceira, altura e 
diâmetro de colmos, isto devido ao fato destes caracteres 
apresentarem baixa herdabilidade individual Skinner et 
al. [2]. 

Nos estudos genéticos, a correlação entre duas 
variáveis tem basicamente origens genéticas e
ambientais. Segundo Falconer [3], a correlação genética é 
ocasionada principalmente pelo pleiotropismo 
(propriedade pela qual um gene condiciona mais de um 
caráter simultaneamente), além do desequilíbrio de 
ligação (associação não aleatória entre alelos de 
diferentes locos). Entretanto a correlação não é uma 
medida de causa e efeito. A interpretação direta das suas 
magnitudes pode resultar em equívocos na estratégia de 
seleção, pois uma alta correlação entre duas variáveis 
pode ser resultado do(s) efeito(s) de outra(s) sobre elas.

O trabalho teve como objetivo estimar as correlações 
genéticas entre caracteres agronômicos em famílias da 
série RB07 na fase inicial de seleção de cana-de-açúcar.

MATÉRIA E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na Estação 
Experimental de Cana-de-açúcar de Carpina 
(EECAC)/UFRPE durante o ano de 2008. Foram 
utilizadas dez famílias de irmãos germanos da série RB07 
oriunda de cruzamentos biparentais realizados na Estação 
Experimental da Serra do Ouro/RIDESA/UFAL, em 
Alagoas. O delineamento foi em bloco ao acaso com 
quatro blocos e dez famílias 1 (RB92579 x RB855350), 2 
(RB867515 x RB953114), 3 (RB83102 x RB8550350, 4 
(RB92606 x RB92579), 5 (RB83102 x RB855595), 6 
(RB855035 x RB855595), 7 (RB855025 x RB863129), 8 
(RB867515 x RB95546), 9 (RB946903 x RB863129), 10 
(CP88-1540 x RB92579). As cariopses foram semeadas 
em bandejas com substrato adequado e acondicionadas 
em casa de vegetação para germinação e crescimento das 
plântulas, sendo feito posteriormente à aclimatação, sob 
condição de sombrite a 50% e depois sem sombrite. Em 
seguida essas plântulas foram transplantadas, para 
garrafas Pet (com capacidade de dois litros), contendo 
torta de filtro e cinza, na proporção de 3:1. 

Foram observados e avaliados os caracteres número 
de folhas verdes (NFV), altura da planta (AP) e número 
de perfilhos por touceira (NPT). As avaliações foram 
efetuadas mensalmente a partir do segundo ao sexto mês 
de idade das plantas. A determinação das correlações foi 
efetuada conforme Cruz [4]. Os dados relativos ao NFV e 
NPT foram transformados em 5,0x  para se processar a 
análise estatística. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1, observa-se que a altura de plantas 
(AP), geneticamente, correlacionou-se positivo e 
altamente significativo com número de folhas verdes 
(NFV), apenas no sexto mês de idade das plantas. Isto 
indica que maior número de folhas verdes implica em 
maior crescimento da planta. Contudo, ambientalmente, a 
altura de plantas correlacionou-se positiva e altamente 
significativa com NFV (0,5922**), ou seja, os caracteres 
envolvidos nesta associação são, ao mesmo tempo, 
influenciados geneticamente e pelo ambiente.  A 
correlação genética foi ligeiramente superior à 
correspondentes correlação fenotípica,. Isto explica que a 
expressão da associação genética entre as variáveis foi 
reduzida pela influência do ambiente. Pedrozo et al. [5] 
avaliando famílias em cana-de-açúcar afirmaram que a 
altura e o diâmetro de colmos foram os caracteres mais 
promissores à seleção de genótipos na fase T1. 
Observou-se uma correlação fenotípica altamente 
significativa entre as variáveis NFV e NPT (0,6575**). 
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Tabela 1. Estimativas dos coeficientes de correlação fenotípica (rF), genotípica (rG) e ambiental (rE) entre as variáveis número de folhas verdes (NFV), altura da planta (AP) e número de 
perfilhos por touceira (NPT) avaliados em famílias da série RB07 de cana-de-açúcar durante cinco meses de idade da planta.

2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

Caracteres

Caracteres

Correlações

( r ) NPT NFV NPT NFV NPT NFV NPT NFV NPT NFV

rF
- - 0,3725* 0,0686ns -0,4008* 0,8377** - - 0,1723 ns 0,5964**

rG
- - - -0,1193ns - - - - 0,2242 ns 0,6347**

AP rE
- - -0,0239ns 0,2361ns 0,0563 ns 0,6552** - - 0,1441 ns 0,5922**

rF
- -0,3949* - 0,0321ns - -0,1456ns - 0,4359** - 0,6575**

rG
- - - 0,2633ns - - - - - -

NPT rE
- -0,2412ns - -0,0432ns - 0,2185ns - -0,0527ns - 0,4311*

** e *Significativo ao nível de 1% e 5% de probabilidade pelo teste t. ns Não significativo.


