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O milho-doce, considerado como hortaliça, é caracterizado pela presença de um ou mais genes 

que limitam a biossíntese de amido, causando acúmulo de polissacarídeos solúveis de caráter 

adocicado no endosperma. O consumo do milho-doce está crescendo no Brasil, sendo este um 

dos maiores produtores de milho do mundo, havendo também um enorme potencial de produção 

de milho-doce. Nota-se uma demanda por novas cultivares adaptadas às condições tropicais, com 

altas produtividades e excelente qualidade dos grãos. O melhoramento genético do milho-doce 

tem por finalidade obter cultivares aprimoradas para vários caracteres simultaneamente. Por isso, 

o conhecimento da natureza e magnitude das correlações entre os caracteres de interesse é de 

fundamental importância. O objetivo do trabalho foi estimar as correlações genotípicas(rG), 

fenotípicas(rF) e de ambiente(rE) entre oito caracteres do milho-doce, para contribuir na 

orientação dos programas de melhoramento. Um experimento com 66 genótipos de milho-doce 

(linhagens endogâmicas em topcross) foi instalado conforme o delineamento casualizado em 

blocos, com três repetições e parcelas de uma linha de 5 m com 25 plantas. Foram avaliados a 

altura de plantas(AP); peso das espigas com palha(PE); produtividade de espigas(PR); 

empalhamento das espigas(CP); comprimento(CE) e diâmetro das espigas(DE); número de 

fileiras de grãos por espiga(NF) e número de grãos por fileira(NG). As estimativas dos 

coeficientes rG, rF e rE foram obtidas por meio das análises de covariâncias, combinando os 

dados dos oito caracteres em todas as possíveis combinações. Foi empregado o teste t para 

avaliar a significância das estimativas usando a correção de Bonferroni. Em relação aos 

coeficientes rG e rF foi verificada uma tendência de similaridade em relação à magnitude, ao 

sinal e à significância. Observou-se ainda uma tendência de os coeficientes rG serem, em valores 

absolutos, superiores aos coeficientes rF. O coeficiente rG entre PR e CE foi de 0,78, conforme o 

esperado, pois espigas maiores são mais produtivas. Analisando as demais correlações 

envolvendo a produtividade, observou-se que quanto maior o PE, o DE e o NG, maior será a 

produtividade (rG(PR,PE)=0,72, rG(PR,DE)=-0,60 e rG(PR,NG)=0,90). Em relação à CP e ao 

NF, quanto menores, maior será a produtividade (rG(PR,CP)=-0,56 e rG(PR,NF)=-0,51). Uma 

vez que o milho-doce é considerado uma hortaliça os caracteres relacionados à qualidade da 

espiga, além da produtividade da mesma, devem ser considerados durante a seleção no 

melhoramento. Sendo assim, o DE, o PE e o NG podem ser utilizados como caracteres auxiliares 

durante a seleção para o incremento da produtividade de espigas. 
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