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A cana-de-açúcar é um dos principais produtos agrícolas do Brasil, colocando o país em primeiro 

lugar no ranking mundial de produção e exportação de açúcar e etanol. Nas últimas décadas, foi 

marcante a contribuição do melhoramento genético no desenvolvimento do setor canavieiro 

nacional. Uma alternativa preconizada pelos melhoristas e biometristas nos programas de 

melhoramento genético é o uso de índices de seleção, que consiste em um método de análise 

multivariada para a obtenção de ganhos adicionais em um conjunto de atributos considerados 

relevantes. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi propor um índice de seleção 

multivariado a partir da metodologia proposta por Nunes et al (2005), baseado na área gráfica do 

polígono formado pelas variáveis padronizadas, para auxiliar no processo de seleção de 

genótipos superiores em programas de melhoramento de cana-de-açúcar. Foram avaliados 37 

genótipos de cana-de-açúcar do banco de germoplasma do Programa de Melhoramento Genético 

de Cana-de-Açúcar da Universidade Federal de Viçosa integrado à Rede Interuniversitária para o 

Desenvolvimento do Setor Sucroenergético (PMGCA/UFV- RIDESA) quanto aos caracteres: 

fibra, matéria seca, sólidos solúveis totais, sacarose aparente contida no caldo, sacarose aparente 

contida na cana e pureza. Foi construído um gráfico para cada genótipo utilizando a metodologia 

proposta por Nunes et al., 2005. Em sequência, foi realizado o cálculo do polígono visualizado 

no gráfico considerando os valores de cada variável. Para cada polígono, foi obtida a respectiva 

área, por meio da metodologia proposta por Rowlingson e Diggle (1993), utilizando o pacote 

Splancs no software R. O polígono central foi obtido a partir da média aritmética dos 37 

genótipos para cada variável. As áreas dos polígonos foram consideradas como o índice área 

(IA), possibilitando comparar a área do polígono de cada genótipo com a área do polígono 

central, concluindo-se que quanto maior o IA maior o desempenho dos genótipos para as 

variáveis consideradas. Os intervalos de confiança referentes a cada IA foram estimados por 

meio da metodologia de Bootstrap. Visando comparar a eficácia do IA proposto com diferentes 

metodologias de índice de seleção foi realizada uma simulação selecionando os 10 melhores 

genótipos baseados no IA e nos índices propostos por Elston (1963) e Willians (1962). 

Confirmou-se que o IA proposto é um excelente método complementar ao melhorista, 

caracterizado pela fácil obtenção, visualização e interpretação, em que diferentes variáveis 

podem ser consideradas e o valor médio central deve ser estabelecido de acordo com seus 

interesses, podendo assumir, por exemplo, a média dos genótipos da empresa ou a média dos 

genótipos já implementados no programa de melhoramento, auxiliando na seleção de genótipos 

superiores de cana-de-açúcar. 
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