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No melhoramento de plantas alguns métodos permitem a seleção indireta de caracteres de 

importância agronômica, facilitando a identificação e seleção de genótipos promissores, com alta 

concentração de alelos favoráveis. A fim de identificar características úteis na identificação 

precoce ou na seleção indireta de genótipos com alta performance produtiva, foi realizada a 

análise de correlação, tendo-se utilizado o coeficiente de Spearman entre os caracteres avaliados. 

O experimento foi instalado na Embrapa Agropecuária Oeste, no município de Dourados – Mato 

Grosso do Sul. Foram avaliados 36 híbridos de milho. No momento da semeadura foram 

utilizados 300 kg ha-1 da fórmula 08-20-20 NPK. O delineamento utilizado foi blocos ao acaso 

com duas repetições. As parcelas foram compostas por duas linhas de 5 m com espaçamento 

entre plantas de 0,2 m e entre linhas 0,9 m. As características avaliadas foram comprimento de 

espiga (CE), diâmetro de espiga (DE), peso de espiga (PE) e produtividade de grãos (PROD). 

Obtidos os dados, foi realizada a correlação de Spearman entre as características e aplicado o 

teste t para verificar a significância da correlação. Foi observada correlação significativa entre os 

caracteres, com exceção para CE e DE. O PE e o DE foram as características que apresentaram 

maiores estimativas de correlação com a produtividade, mostrando que a seleção com base 

nestas características tende a aumentar a produtividade de grãos.  
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