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A Cultura da Cana-de-açúcar na safra 2013/14 está estimada em 8.799.150 hectares de plantio, 

distribuídos em todos os estados brasileiros. O estado de São Paulo permanece como o maior 

produtor com 51,31% da área plantada, seguido por Goiás com 9,3%, Minas Gerais 8,0%, Mato 

Grosso do Sul 7,09%, Paraná 7,04%, Mato Grosso do Sul, Alagoas 5,02% e Pernambuco com 

3,25%. Esta diversidade de ambientes pelo à qual a cultura tem sido submetida, tem levado a 

regionalização dos programas de melhoramento. Os objetivos deste trabalho foram verificar a 

adaptabilidade e estabilidade de genótipos de cana de açúcar em primeiro corte (cana planta) 

pela metodologia GGEbiplot em um programa regionalizado de melhoramento. Foram avaliados 

19 genótipos em 8 ambientes. Os ensaios foram plantados em 2009, no delineamento de blocos 

casualizados, com três repetições em parcelas de 4 linhas de 20 metros, em 2010 foi realizado a 

colheita mecanizada do material e a analise tecnológica me laboratório, sendo estimados o TCH 

(toneladas de cana por hectare), (POL) Teor de sacarose em cana e TPH (tonelada de pol por 

hectare) para a análise somente foi utilizada a variável TPH. Os dados foram submetidos as 

análises de variância individuais e conjunta. Foram estimadas a adaptabilidade e estabilidade dos 

genótipos pelo método GGEbiplot. Por meio da análise conjunta verificou-se efeito significativo 

entre os genótipos, entre os ambientes e para a interação GxE. Indicando que houve uma resposta 

diferencial entre Genótipos e Ambientes o coeficiente de variação experimental da análise 

conjunta foi 10,18%. O padrão RB867515 apresentou alta estabilidade, As Variedades 

CTC9001, CTC9002 e CTC9003 apresentaram alta média produtiva e alta estabilidade geral 

apresentando destaque para a colheita de primeiro corte. Os ambientes E5 (Iturama-MG) e E7 

(Andradina-SP) para o primeiro corte foram muito similares e devem ser avaliados ao longo dos 

anos, o clone CT046010 apresentou adaptabilidade específica com o ambiente E2 (Goianésia-

GO).  
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