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Resumo

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a adequacidade da seleção simultânea para 

caracteres agroindustriais em sorgo sacarino. Para isso, avaliaram-se 45 genótipos de sorgo sacarino, sendo 

híbridos resultantes do cruzamento entre linhagens A e R, além de dois híbridos comerciais. O delineamento 

foi o alfa-látice 9 x 5 com três repetições. As parcelas experimentais foram constituídas por duas linhas 

simultânea dos caracteres agroindustriais utilizou-se o índice da soma de postos de Mulamba and Mock 

avaliados, com exceção do diâmetro de colmo, o que possibilita a prática da seleção. O índice da soma de 

satisfatórias para os caracteres agroindustriais avaliados.

Introdução 

O sorgo sacarino (Sorghum bicolor)

produção de etanol, principalmente devido a crescente demanda pela geração e utilização de novas fontes 

biocombustível a partir do sorgo a partir das próximas safras (Embrapa Milho e Sorgo, 2011).

Em programas de melhoramento genético é constante a mensuração de vários caracteres com o objetivo 

de se praticar a seleção simultânea para todos eles. O genótipo selecionado deve, portanto, reunir uma serie 

de atributos capazes de superar com vantagens as cultivares atuais comercializadas.

emprego de índices de seleção é um dos mais empregados pelos melhoristas, por funcionar como um caráter 

a seleção, embora simultânea, seria praticada no âmbito univariado, facilitando seu uso pelo melhorista.

sentido almejado pelo melhorista.

O emprego de índices de seleção na cultura do sorgo sacarino tem sido pouco explorado, de modo que se 

objetiva com o presente trabalho avaliar a adequacidade da seleção simultânea para caracteres agroindustriais 
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de dois híbridos comerciais .

O delineamento experimental empregado foi o alfa-látice 9 x 5 com três repetições. As parcelas 

experimentais foram constituídas por duas linhas de 5,0 m de comprimento e espaçadas por 0,60 m entre 

população adotada foi de 140.000 plantas há ocupando uma área de 1.200 m2.  

A adubação de plantio consistiu na aplicação de 450 Kg ha NPK no sulco de plantio e para a adubação 

necessidade de irrigação suplementar. 

(g). As características tecnológicas foram mensuradas de acordo com Consecana (2006).

Foram realizadas as análises de variância dos dados usando o programa SAS (SAS, 2012). A acurácia 

das médias fenotípicas ajustadas dos genótipos pelo teste Scott-Knott (1974) a 5% de probabilidade pelo 

programa GENES (Cruz, 2001). Para a seleção simultânea dos caracteres agroindustriais utilizou-se o índice 

Resultados e Discussão

de colmo (Tabela 1), indicando a existência de variabilidade genética, possibilitando a prática da seleção.

Para a seleção envolvendo simultaneamente os caracteres agroindustriais mensurados de sorgo sacarino 

os caracteres estudados, apenas o diâmetro de colmo não foi contemplado no índice, por não apresentar 

Tabela 1 Resumo das análises de variância com os respectivos valores de F para genótipos e as estimativas 

das acurácias e das médias gerais para as características diâmetro de colmo (mm), tonelada de colmos por 

Características avaliadas Brix Pol C ATR Pan

Fc 1,06 9,62** 10,06** 4,25** 4,31**

Acurácia (%) 23,79 94,66 94,9 93,4

Média geral 41,20 12,40 476

 

Um aspecto interessante do índice de Mulamba and Mock é levar em conta em sua implementação o 

ordenamento dos genótipos para os caracteres alvo no sentido desejado pelo melhorista. No caso particular 

do conjunto de caracteres incluídos no índice, o interesse é em aumentar a expressão fenotípica, com exceção 
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do peso de panícula, cujo interesse é de reduzir. Isso em decorrência do acamamento ser agravado pelo 

peso elevado de panícula em plantas altas e também se deve ao fato da panícula atuar como um dreno na 

acumulação dos açucares, reduzindo a porção que seria destinada ao colmo.

melhores índices de soma de postos. Já as linhagens macho-estéreis (A) 1,2 e 3 e os híbridos 16 e 17 foram 

Mulamba and Mock resultou na discriminação de genótipos com performances fenotípicas satisfatórias para 

os caracteres agroindustriais avaliados (Tabela 2).  Ganhos genéticos equilibrados com o emprego deste têm 

11, a qual foi a melhor raqueada pelo índice, por ter associado médias favoráveis para todos os caracteres 

promissor para auxiliar na seleção simultânea nos programas de melhoramento de sorgo sacarino. 

Tabela 2 Médias dos cinco melhores e dos cinco piores genótipos de sorgo sacarino para as características 

(ATR, tonelada de cana e peso de panícula (Pan) de acordo com o índice proposto por Mulamba and Mock 

Genótipos
Brix Pol C ATR Pan

Melhores Genótipos

11 (linhagem R) 65,50a 16,45a 9,47a 6,56a 217b

10 (linhagem R) 50,41b 5,45b 110,71a 317b

9   (linhagem R) 62,59a 14,50a 6,33b 5,10b

7   (linhagem R) 55,20a 15,34a 5,99b 9,06a 5,01b

12 (linhagem R) 50,17a 15,92ª 5,26c 4,52b 94,62ª 317b

Piores Genótipos

16 (híbrido) 36,13c 10,20b 2,71d 1,39d 316b

3   (Macho-estéril) 20,63d 10,02b 4,65c

2   (Macho-estéril) 12,06d 9,55b 0,79e 3,73c 0,46d 49,67b

1   (Macho-estéril) 1,06e 2,51c 0,45d 42,45b 317b

17 (híbrido) 34,76d 2,31d 3,13c 1,07d 46,15b

1Médias seguidas por letras iguais pertencem ao mesmo grupo pelo teste de Scott and Knott (1974) a 5% de probabilidade 
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