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Em programas de melhoramento é importante o conhecimento das correlações entre os diferentes 

caracteres, visando assim facilitar os trabalhos de seleção. Além disso, é de suma importante que 

o melhorista conheça a influência de um caráter sobre outro, podendo assim facilitar nas tomadas 

de decisões. A partir disto, objetivou-se, no presente trabalho, estimar os coeficientes de 

correlações genotípica, fenotípica e ambiental entre caracteres de progênies de irmãos completos 

de goiabeira. O experimento foi conduzido na área experimental da UENF no Colégio Agrícola 

Antônio Sarlo, em Campos dos Goytacazes. O pomar foi implantado em 2009, com espaçamento 

de 1,5 m entre plantas e 3,0 m entre linhas. Foi utilizado o delineamento em blocos casualizados 

com duas repetições, dez progênies de irmãos completos e oito plantas por parcela. Os dados 

analisados referenciam-se à quinta safra, entre os meses de dezembro e fevereiro de 2014, onde 

foram avaliadas: número de frutos por planta (NFP), produção por planta (PP), altura de plantas 

(ALTP) e volume de copa (VOLC). Para a estimação dos coeficientes de correlação genotípica 

(rG), fenotípica (rF) e ambiental (rA) para cada par de caracteres e verificação do nível de 

significância das correlações pelo teste t ao nível de 1% e 5% de probabilidade utilizou-se o 

programa GENES. Com relação aos coeficientes (rG), (rF) e (rA), foi verificada uma similaridade 

na magnitude e sinais. Em 100% dos pares de caracteres, as correlações genotípicas foram 

superiores às correlações fenotípicas e ambientais, o que é desejável ao melhorista porque apenas 

as correlações genotípicas são de caráter herdável. Foram observadas estimativas de correlação 

genotípica positiva e significativa entre NFP e PP (0,98), indicando que a seleção, objetivando 

aumento de um caractere, provocará o mesmo efeito no outro, logo quanto mais frutos 

produzidos por planta maior será a produção por planta. Para os caracteres de PP e VOLC (- 

0,69), NFP e VOLC (- 0,63) foram encontrados correlações genotípicas negativas e 

significativas, indicando que ao selecionar plantas que apresentem menor volume de copa, 

espera-se selecionar plantas mais produtivas. Os caracteres NFP e PP (0,90), ALT e VOLC 

(0,72), apresentaram coeficiente de correlação ambiental superior a 0,5 sendo considerado alto, 

acarretando uma influência ambiental. Conclui-se que as correlações genotípicas foram maiores 

que as fenotípicas e ambientais. A seleção para o caráter de número de frutos por planta permite 

a seleção indireta de plantas com maior produção por planta, plantas mais baixa e com menor 

volume de copa. 
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