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O guaraná (Paullinia cupana var. sorbilis (Mart.) Ducke) é uma planta nativa da Amazônia de 

grande potencial econômico e social para o Brasil. A espécie é plantada comercialmente nos 

estados do Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Bahia e Mato Grosso. Em razão da 

grande expansão da cultura, a pesquisa tem lançado novos clones, para obter alta produtividade e 

resistência a doenças. O desenvolvimento das plantas é afetado por vários fatores ambientais, 

como as condições edafoclimáticas, tratos culturais e a ocorrência de agentes patogênicos. Neste 

caso surge os efeitos do ambiente (A), do genótipo (G) e da interação entre ambos (GxA), sendo 

o último efeito o que promove significativas diferenças no desempenho das cultivares quando 

estas são cultivadas em diferentes locais. O objetivo deste trabalho foi estimar a adaptabilidade e 

a estabilidade de 32 clones de guaranazeiros, por meio de três métodos estatísticos, para verificar 

qual deles pode ser utilizado com maior propriedade no programa de melhoramento genético do 

guaranazeiro no Estado do Amazonas. Os experimentos foram delineados em blocos 

casualizados, com duas repetições, três plantas por parcelas e em espaçamento 5 m x 5 m. 

Durante o período de 2006 a 2011 os clones foram avaliados nos municípios de Iranduba, Maués 

e Manaus. Os experimentos foram avaliados em dois sistemas de cultivo: com adubação e sem 

adubação e em dois ecossistemas: terra firme e capoeira. A adaptabilidade e a estabilidade dos 

clones foram analisados por intermédio de três métodos estatísticos: Lin e Binns, REML/BLUP e 

Annicchiarico. O método de Lin e Binns se correlaciona alta e negativamente com os métodos de 

Annicchiarico e REML/BLUP, e o método REML/BLUP apresenta uma alta correlação positiva 

com o método de Annicchiarico. Pela maior facilidade de cálculo e interpretação dos resultados 

o método de Annicchiarico pode ser utilizado no programa de melhoramento genético do 

guaranazeiro. O clone 31 mostrou resultados satisfatórios em todos os métodos avaliados, 

mostrando ampla adaptabilidade geral nos ambientes favoráveis e desfavoráveis e maior 

estabilidade pelos menores desvios apresentados.    
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