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A mandioca (Manihot esculenta Crantz) constitui uma das fontes mais econômicas de 

carboidratos, desempenhando assim papel fundamental na alimentação humana e 

animal. A correlação simples reflete o grau de associação entre dois caracteres, e 

possibilita o entendimento de como a seleção para um caráter influencia a expressão de 

outro. Devido à sua importância, o presente trabalho objetivou calcular a correlação 

simples de 48 clones de mandioca que integram uma coleção mantida na EPAMIG- 

Uberaba. Para isso, os componentes de produção avaliados, foram: altura da planta, 

peso da massa fresca da parte aérea, diâmetro médio da raiz tuberosa, comprimento 

médio da raiz tuberosa e peso da massa fresca das raízes. O plantio foi realizado em 

novembro de 2010, e as referidas variáveis foram avaliadas aos seis e doze meses após o 

plantio. Foram analisadas cinco plantas por época/repetição. O ensaio foi conduzido na 

área do Projeto Jaíba, região Norte do Estado de Minas Gerais. Para a análise dos dados 

utilizou-se o programa GENES. Na primeira colheita, realizada aos seis meses, as 

variáveis com maior valor de correlação simples foram: comprimento médio da raiz 

tuberosa e diâmetro médio da raiz tuberosa (0,63), comprimento médio da raiz tuberosa 

e altura de planta (0,41) peso da massa seca das raízes comerciais e índice de colheita 

(0,39). Na correlação obtida aos doze meses, verificou-se que as variáveis com maiores 

valores de correlação foram: peso da massa fresca da raiz tuberosa e índice de colheita 

(0,56), peso da massa fresca das raízes comerciais e comprimento médio das raízes 

(0,55), peso da massa fresca das raízes comerciais e altura de planta (0,38). Nesta 

mesma época, as variáveis índice de colheita e comprimento médio da raiz tuberosa 

apresentaram um aumento de 0,1437 para 0,25. As únicas variáveis que apresentaram 

uma redução considerável na sua resposta correlacionada aos doze meses foram 

comprimento médio das raízes tuberosas e diâmetro médio das raízes que apresentaram 

uma correlação de 0,67 na primeira época e já na segunda, 0,14. No geral a colheita aos 

doze meses é mais promissora, pois apresentou maiores ganhos indiretos com a seleção 

ao se considerar somente a correlação simples. 
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