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Uma das maneiras de obter-se aumento na eficiência de seleções praticadas em programas de 

melhoramento é o uso de caracteres correlacionados. O conhecimento sobre as correlações 

genéticas é deveras importante, pois muitas vezes orienta os procedimentos de seleção quando se 

trata de características de baixa herdabilidade. O objetivo deste trabalho foi determinar as 

correlações genética, fenotípica e ambiental entre caracteres fenotípicos em genótipos de 

algodoeiro, visando fornecer subsídio para fins de seleção a ser adotado no Programa de 

Melhoramento Genético do Algodoeiro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). O 

trabalho foi conduzido na fazenda experimental Capim Branco, pertencente à universidade, no 

município de Uberlândia, Minas Gerais, na safra 2011/2012. O delineamento experimental 

utilizado foi o de blocos completos casualizados (DBC), com 10 genótipos (cinco de fibra branca 

e cinco de fibra colorida) e três repetições. A parcela constituiu-se de quatro linhas de cinco 

metros, espaçadas 0,9 metros entre si. Os caracteres avaliados foram: produtividade de algodão 

em caroço (kg ha
-1

), rendimento de pluma (%), índice micronaire, maturidade da fibra, 

comprimento da fibra (mm), uniformidade de comprimento, índice de fibras curtas (%), 

resistência (gf tex
-1

) e alongamento da fibra. Os dados obtidos foram submetidos à análise 

multivariada no programa GENES. Não foram detectadas correlações significativas entre todas 

as correlações associadas com o caractere produtividade de algodão em caroço. Verifica-se que, 

na maioria dos casos, os pares de caracteres avaliados apresentaram coeficientes de correlação 

fenotípica e genotípica com os mesmos sinais e com correlações genotípicas ligeiramente 

superiores às fenotípicas sugerindo que para a maior parte dos caracteres a influência ambiental 

foi baixa e a precisão experimental foi efetiva. O índice de fibras curtas e o alongamento de 

fibras apresentaram correlações fenotípicas e genotípicas negativas associados às demais 

características. O comprimento da fibra e o rendimento da fibra resultaram em correlações 

fenotípicas e genotípicas positivas altas, com o carácter comprimento da fibra apresentando o 

maior valor desta correlação (0,9528 e 1,0162), respectivamente. Valores altos de correlações 

positivas também foram encontrados para todas as associações envolvendo a maturidade da fibra 

do algodoeiro, indicando que a seleção de uma das características dentre essas associações pode 

ser feita por meio da seleção daquela de mais fácil seleção. Os pares envolvendo a maturidade da 

fibra como um dos correlacionados, são altamente associados. O rendimento de pluma e o índice 

micronaire apresentaram os menores valores de correlações fenotípicas e genotípicas positivas. 

A seleção de genótipos com maior maturidade e comprimento da fibra resulta em indivíduos 

mais produtivos, bem como a seleção visando a resistência da fibra. A seleção indireta através de 

associações por correlações genéticas de características fenotípicas é uma grande ferramenta para 

o melhorista, auxiliando-o para a obtenção do resultado esperado. 
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