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A abóbora, Cucurbita moschata Duch., pertencente à família Cucurbitácea, é uma hortaliça 

muito utilizada na alimentação humana e animal, como excelente fonte de minerais, fibras, 

vitaminas, nutrientes e antioxidantes. Cultivos de abóbora são encontrados em todo o Brasil, e 

exibem grande variabilidade de tipos e formas, evidenciando sua adaptabilidade às mais diversas 

condições edafoclimáticas. A presença de variabilidade para uma dada espécie é condição 

indispensável para o desenvolvimento de cultivares melhoradas, portadoras de alelos que quando 

expressos, confiram maior produtividade, qualidade dos frutos, adaptabilidade e tolerância à 

fatores bióticos e abióticos. Portanto, depreende-se que o sucesso de uma cultivar depende da 

expressão e associação de diversos fatores de produção, que devem ser considerados para 

subsidiar o trabalho dos melhoristas nos programas de melhoramento. O conhecimento da 

associação entre características é de grande importância nos programas de melhoramento, 

principalmente se a seleção de um deles é de difícil realização, em razão da baixa herdabilidade 

e, ou, tenha problemas de medição e identificação. Diante do exposto, o presente trabalho teve 

como objetivo estimar os coeficientes de correlação fenotípico, genotípico e ambiental entre 

caracteres vegetativos e reprodutivos de híbridos experimentais de abóbora, de modo que tais 

estimativas possam contribuir na orientação de programas de melhoramento. O experimento foi 

conduzido na Horta Experimental do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de 

Viçosa, Viçosa-MG. Foram avaliados dezessete híbridos experimentais e duas cultivares em 

delineamento de blocos casualizado com três repetições. Estimou-se as correlações fenotípicas, 

genotípicas e ambientais entre as variáveis produção total por hectare (PT); crescimento da rama 

principal aos 50 dias após o transplantio (CR); comprimento do fruto (CF); largura do fruto (LF); 

comprimento do pedúnculo (CP); largura do pedúnculo (LP); total do número de frutos 

comerciais (FC); e peso total de frutos comerciais em gramas (PC). Os coeficientes de correlação 

genotípicos estimados foram de maior magnitude em relação aos fenotípicos para os caracteres 

estudados, indicando que fatores genéticos têm maior influência na determinação destas 

correlações que os fatores ambientais. Correlações de natureza genética entre caracteres assume 

grande importância quando se deseja praticar a seleção num dado caráter e se quer predizer a 

resposta em outro correlacionado ao primeiro. Observou-se alta correlação genotípica positiva, 

significativa e de alta magnitude entre PC x PT (0,72), FC x FC (0,97) e FC x CF (0,91).  
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