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Introdução

A cultura da cana-de-açúcar (Saccharum spp.) tem 
contribuído significativamente para a economia 
nacional, sendo matéria prima para a produção do 
açúcar e do álcool e também de outros compostos de 
relevante importância econômica. O Brasil permanece 
como maior produtor mundial a mais de 28 anos em 
virtude do desenvolvimento de variedades mais 
produtivas e com caracteres agronômicos favoráveis.  

  Segundo Matsuoka et al. [1] a seleção realizada entre 
famílias na fase inicial do melhoramento, denominada 
de fase T1, é superior àquela entre plantas individuais, 
devendo-se proceder à seleção com base nas médias 
das famílias. Quando objetiva-se selecionar progênies 
superiores até a obtenção de uma nova variedade, esta 
avaliação deve ser realizada com base nos caracteres 
agronômicos de interesse para a indústria e o comércio. 
   Com este trabalho objetivou-se avaliar o desempenho 
agronômico de famílias de cana-de-açúcar, constituída 
de meios-irmãos e de irmãos completos e estimar, com 
base em descritores morfo-agrônomicos, o grau de 
divergência genética entre elas, selecionando as mais 
promissoras para as etapas seguintes do programa de 
melhoramento. 

Material e métodos

   O trabalho foi desenvolvido em duas etapas. A 
primeira foi realizada na Estação experimental de cana-
de-açúcar do Carpina da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (EECAC/UFRPE), município de Carpina 
em Pernambuco, onde analisou-se aos três meses de 

idade a variável perfilhamento e incidência de ferrugem 
identificado como (1 e 2  plantas resistentes, 3 e 4 plantas 
tolerantes, 5 e 6 plantas totalmente susceptíveis). Nessa 
etapa os experimentos foram conduzidos em vasos, num 
espaçamento de 0,80m. O delineamento experimental 
utilizado foi o de blocos casualizados com quatro blocos. 
Foram avaliadas dez famílias constituídas de 100 
indivíduos cada, sendo cinco oriundas de policruzamentos 
(experimento I) e cinco de cruzamentos biparentais 
(experimento II), conforme explicitado (Tabela 1). Cada 
parcela foi representada por 25 plantas, sendo cinco 
parcelas referentes às cinco famílias de cada experimento, 
constituindo 125 indivíduos por bloco, 500 por 
experimento, totalizando assim 1000 indivíduos 
representando as dez famílias.
    Na segunda etapa, realizada na Usina São José, 
município de Igarassu em Pernambuco, repetiram-se os 
dois experimentos. Foram avaliadas novamente as dez 
famílias constituídas de 100 indivíduos. Aplicou-se o 
delineamento experimental de blocos casualizados dessa 
vez com cinco blocos, em virtude da heterogeneidade do 
ambiente, cada parcela experimental foi representada por 
20 plantas, sendo cinco parcelas, referentes às cinco 
famílias de cada experimento, constituindo 100 indivíduos 
por bloco, 500 por experimento, totalizando assim 1000 
indivíduos das dez famílias. As parcelas foram plantadas 
num espaçamento de 1m entre linhas e 1m entre plantas. Os 
caracteres avaliados aos cinco meses de idade foram: altura 
(AC), diâmetro (DC) e número de colmos (NC).
   Os dados foram processados com o auxílio do programa 
Genes [2]. Procedendo-se ao agrupamento de médias pelo 
teste de Scott e Knott a 5% de probabilidade e a estimativa 



de divergência genética pelo teste de Rogers, obtendo-
se o dendrograma pelo método hierárquico do tipo 
UPGMA (Unweighted Pair Group Method using 
Arithmetical Averages), [3]. 

Resultados e Discussão

O teste de Scott e Knott (Tabela 2), a 5% de 
probabilidade (P < 0,05), possibilitou a formação de 
grupos, de famílias, superiores para a variável 
incidência de ferrugem. Observa-se, com exceção da 
família quatro, que todas as outras demonstraram nível 
de resistência satisfatório. Este resultado confirma a 
eficiência em selecionar, na fase inicial do 
melhoramento, famílias resistentes ao ferrugem [1]. É 
importante ainda salientar que as progênies que 
apresentaram as melhores performances quanto aos 
caracteres número de colmos e perfilhamento, que são 
importantes componentes de produção em cana-de-
açúcar, também apresentaram resistência ao patógeno 
citado, proporcionando, ao fitomelhorista, 
recombinações de progênies não só resistentes, mas 
com importantes componentes de produção, 
aumentando assim a ocorrência de populações com 
elevados níveis de resistência e produtividade [4].

Para a variável número de colmos, as famílias foram 
divididas em dois grandes grupos. O valor do número 
médio de colmos por família oscilou de cinco, na 
família sete, para dez na família quatro. De acordo com 
Barbosa & Silveira [5], deve-se proceder a seleção de 
plantas com no mínimo sete colmos por touceira, assim 
sendo com exceção das famílias seis e sete todas as 
outras mostraram-se promissoras para seleção com base 
neste caráter.

O dendrograma de similaridade, obtido pelo método 
UPGMA (Unweighted Pair Group Method Using 
Arithmetical Averages) com base na distância genética 
de Rogers (Figura 1) permitiu a formação de dois
grandes grupos. O primeiro formado pelas famílias 8, 
10, 2, 4, 9, 1, 6 e 7. O segundo formado pelas famílias 
3 e 5. Pode-se ainda observar que o primeiro grupo 
pode ser dividido em dois subgrupos. O subgrupo 1ª 
formado pelas famílias 8, 10, 2, 4 e 9 e o subgrupo 1.B 
formado pelas famílias 3 e 5.
     A maior divergência genética pôde ser observada
entra as famílias 1 e 3 cuja distância foi estimada em 
torno de 287775.49 (100%), as famílias 1 e 2 também 
apresentaram divergência satisfatória estimada em 
230065.1333 (80%). 
     É interessante ao fitomelhorista direcionar o seu 
trabalho na exploração de cruzamentos envolvendo as 
famílias 1, 6 e 7 com as famílias 3 e 5 tendo em vista o 
grau de divergência entre elas e a grande possibilidade 
de obtenção de indivíduos desejáveis.  

Apesar de ter sido possível estimar divergência 
entre as famílias avaliadas é interessante avaliar um 
maior número de caracteres agronômicos em maior
estágio de desenvolvimento das plantas. Para obter 
melhor consistência nos resultados e assim proceder à 
recombinação entre as famílias com mais segurança, 
aumentando a freqüência de indivíduos desejáveis.   
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Tabela 2. Agrupamento de médias referente às variáveis perfilhamento (PF), intensidade de ferrugem (FE), altura de 

colmos (AC), diâmetro de colmos (DC) e número de colmos (NC), avaliados nos experimentos conduzidos na EECAC / 

UFRPE, 2008 e na Usina São José, 2009, municípios de Carpina e Goiana, PE.

Figura 1. Dendrograma representativo da divergência genética obtido pela técnica de agrupamento das médias das distâncias 
(UPGMA), baseado na distância genética de Rogers, em famílias de cana-de-açúcar, considerando as variáveis altura, diâmetro e 
número de colmos.

Famílias Feminino  x   Masculino Famílias Feminino  x  Masculiuno

1 CP65-357   x    ? 6 RB867515   x   RB953114

2 RB931011   x   ? 7 RB833102   x   RB855035

3 RB 985750   x   ? 8 RB833102   x   RB855595

4 Q76   x   ? 9 RB855035   x   RB855595

5 RB855097   x   ? 10 RB855025   x   RB863129

Tabela 1. Genitores que originaram as progênies de meios-irmãos e de irmãos completos avaliadas nos experimentos 

conduzidos na Estação Experimental de cana-de-açúcar do Carpina da Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(EECAC / UFRPE) e na Usina São José, Carpina e Goiana, PE, 2008 / 2009. 


