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A alface (Lactuca sativa) é a hortaliça mais consumida no mundo, sendo no Brasil, o estado de 

São Paulo o maior produtor, destacando-se cultivares do grupo crespa como as mais preferidas.A 

obtenção de variedades comerciais envolve a seleção de vários caracteres simultaneamente, e a 

estimativa de parâmetros como a correlação genética é uma estratégia fundamental a ser adotada 

pelo melhorista, já que facilita a avaliação e seleção de linhagens superiores para serem liberados 

como cultivares. O presente trabalho objetivou estimar os coeficientes de correlação genética 

(rge), das características agronômicas de produção da alface. O experimento foi conduzido em 

uma área produtora do cinturão verde de São Paulo, localizada no município de Mogi das 

Cruzes, no período de agosto-setembro de 2014, adotando delineamento experimental em blocos 

ao acaso, com dez tratamentos (oito linhagens e duas cultivares), quatro blocos, e cada parcela 

contendo vinte oito plantas espaçadas em 25cm x 25cm. As linhagens utilizadas foram F5 V X 

JAB 1-8-1; F5Vn X JAB 6 2-3-5; F5 S X JAB 2-5-3; F5 V X JAB 1-1-12, F6 A X JAB 3-4-10, F6 

A X JAB 3-4-16, F6 A X JAB 3-4-17, F6 A X JAB 3-4-15 e as cultivares comerciais VANDA e 

VERA. Avaliaram-se as seguintes características: volume da planta (VOL), número de folhas 

(NF), massa fresca da folha (MFF), massa fresca da planta (MFP), comprimento do caule (CC) e 

diâmetro do caule (DC). As correlações foram obtidas pelo programa estatístico GENES. As 

correlações genéticas foram significativas e positivas para os pares de caracteres VOL x MFF 

(rge =0,7854*), VOL x MFP (rge =0,9235**), VOL x CC (rge =0,7475*), VOL x DC (rge 

=0,8567*),  MFF x MFP (rge =0,9587**), e CC x DC (rge =0,8791**). Conclui-se que para 

facilitar o processo de seleção no campo, é possível fazer seleção direita de MFF, MFP, DC e 

CC por VOL. 
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