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As estimativas dos parâmetros genéticos e a correlação genética entre ambientes trazem 

informações relevantes aos programas de melhoramento, auxiliando na definição do método de 

melhoramento, na indicação das características para seleção, dos ambientes para instalação dos 

experimentos, dentre outros. Este trabalho objetivou estimar parâmetros genéticos e as 

correlações genéticas de características mensuradas em híbridos de milho avaliados em três 

ambientes. Foram realizados experimentos em Jataí, GO, Iraí de Minas, MG e Nova Resende, 

MG, durante a safra 2008/2009, com oito híbridos de milho. Os experimentos foram conduzidos 

em condições de primeira safra (semeadura em novembro), em delineamento de blocos 

casualizados, com quatro repetições. As parcelas foram constituídas por seis linhas de cinco 

metros, espaçadas a 0,6 m. Para avaliações, consideraram-se as quatro linhas centrais, com cerca 

de 100 plantas. Avaliaram-se porcentagem de área foliar verde no final do ciclo da cultura, 

porcentagem de plantas acamadas (acamamento), porcentagem de grãos ardidos e produtividade 

de grãos. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e foram estimados 

herdabilidade, correlação intraclasse, coeficiente de variação genética e razão entre os 

coeficientes de variação genética e ambiental (CVg/CVe). Além disso, foram estimadas as 

correlações genéticas entre os ambientes pelos seguintes estimadores: 

Rg1=COV(Y1,Y2)/             e Rg2=Vg/(Vg+Vga). As análises foram realizadas no software 

GENES. Verificou-se interação genótipo x ambiente (GxA) significativa para as características 

área foliar verde, acamamento e grãos ardidos. Tanto os híbridos quanto os ambientes 

influenciaram a produtividade, contudo não foi observada interação GxA significativa. Os 
coeficientes de variação foram de 21,60% (área foliar verde), 71,75% (acamamento), 46,70 

(grãos ardidos) e 14,28% (produtividade). Observou-se alta herdabilidade para as características 

área foliar verde (93,57%), acamamento (86,71%) e grãos ardidos (90,57%). A herdabilidade da 

produtividade foi de 54,59%. A correlação intraclasse variou de 9,11 a 54,81, e o coeficiente de 

variação genética variou de 4,52% a 52,91%. As razões CVg/CVe foram altas para todas as 

características (entre 1,10 e 0,74), exceto para produtividade (0,32). Os resultados de área foliar 

verde de Jataí e Iraí apresentaram alta correlação genética (0,94) pelo estimador Rg1, e as demais 

correlações para essa característica variaram de 0,29 a 0,60. Para acamamento, houve correlação 

genética positiva apenas entre Iraí e Nova Resende (Rg1=0,79, Rg2=0,52), e entre outros 

ambientes, as correlações variaram de -0,22 a -0,42. Entre Iraí e Nova Resende também houve 

alta correlação genética para grãos ardidos (Rg1=1,01, Rg2=0,96), e nas demais combinações de 

ambiente as correlações variaram de 0,39 a 0,61. A produtividade mostrou baixos valores de 

correlação, e para o estimador Rg2 foram encontrados valores maiores que um. Foram obtidos, 

em geral, maiores valores de correlação genética utilizando-se o estimador Rg1. 
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