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A estimação de parâmetros fenotípicos na cultura da cana-de-açúcar permite identificar a 

natureza da ação dos genes envolvidos no controle de caracteres quantitativos. O estudo destes 

parâmetros é útil na avaliação do desempenho da cultura em diferentes condições ambientais, 

servindo de subsídio para a seleção de cultivares que apresentem fenótipos favoráveis aos 

objetivos do cultivo. Objetivou-se neste trabalho avaliar a estimação dos parâmetros fenotípicos 

de repetibilidade e correlação fenotípica da combinação dos dois cortes em cultivares de cana-

de-açúcar em cana de primeira safra (2011/2012) e segunda safra (2012/2013) no município de 

Lavras – Minas Gerais. O ensaio foi conduzido na área agrícola da empresa Bocaina 

Agroindústria e Comércio de Cachaça, localizada no município de Lavras, Minas Gerais. Foram 

avaliadas dezesseis cultivares de cana-de-açúcar, provenientes das instituições RIDESA, RB e 

CTC. O delineamento experimental utilizado foi o látice triplo 4 x 4, sendo as parcelas 

experimentais constituídas por três linhas de 5 m, espaçadas 1,30 m entre si, com área útil de 

19,5 m
2
. Os caracteres agronômicos avaliados foram: número de colmos por metro linear (NC), 

diâmetro de colmo (DC), altura do colmo (AC), massa média de colmos (MMC) e toneladas de 

colmo por hectare (TCH). Para o parâmetro coeficiente de repetibilidade os valores obtidos 

foram altos para DC, AC e TCH e médios para NC e MMC. Deve-se ressaltar que altos valores 

para esse parâmetro são indicativos de regularidade do desempenho dos genótipos nas safras 

realizadas. Com relação ao parâmetro coeficiente de correlação fenotípica da combinação de dois 

cortes, pode-se observar variação na estimativa de -0,067 a 0,730. As correlações entre uma 

mesma característica avaliada em dois períodos, refletem a associação de natureza genética e 

ambiental, além de medir de forma indireta a interação genótipos x ambientes. Para esse 

parâmetro houve correlação significativa apenas para os caracteres DC (0,58) e NC (0,32). As 

estimativas dos coeficientes de repetibilidade foram relativamente de grande magnitude, 

evidenciando a regularidade do desempenho dos genótipos nas duas safras avaliadas e a 

confiabilidade na discriminação genotípica. 
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