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O estudo da correlação mede o grau de relacionamento entre duas variáveis aleatórias. O 
conhecimento dessas relações em caracteres de importância agronômica no feijoeiro e outras 
culturas possibilita aos melhoristas a oportunidade de se beneficiar da seleção indireta, que é a 
obtenção de ganhos genéticos em um caráter, mediante a seleção em um caráter altamente 
correlacionado geneticamente. Objetivou-se com este trabalho estimar as correlações genotípicas, 
fenotípicas e ambientais entre caracteres morfológicos e de produção de linhagens de feijão-
comum oriundas do programa de melhoramento da Universidade Estadual Paulista, em Ilha 
Solteira, SP. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da Universidade Federal da 
Grande Dourados,em Dourados-MS,no período de seca, com semeadura em março de 2015. 
Foram avaliadas 15 linhagens pré-comerciais e 5variedadesde feijão-comum em delineamento de 
blocos casualizados com 3 repetições. As características avaliadas foram altura de plantas (AP), 
altura da inserção da primeira vagem (ALTV), número de vagens por planta (NVP), número de 
grãos por vagem (NGV), dias para o florescimento (FLOR), dias para a maturação (MAT), 
produtividade (PROD) e massa de cem grãos (M100). De maneira geral, as correlações 
genotípicas foram maiores que as fenotípicas e as correlações ambientais foram baixas, o que 
sugere que as características avaliadas estejam em um mesmo grupo de ligação, ou seja,  
governadas pelos mesmos genes. Foi possível constatar correlação genotípica positiva e 
relativamente alta para o para NVPxPROD (0,63). Para os pares APxMAT, APxP100,MATxPROD, 
MATxP100,PRODxP100 e P100xALTV  foi verificado correlações positivas e altas tanto fenotípica 
quando genotípicas. Por terem apresentado alta correlação positiva com a produtividade, as 
características MAT (0,88) e P100 (0,77)poderão seros principais alvos para uma possível seleção 
indireta, visando maior produtividade. Para o par NGVxM100 foi verificado correlação genotípica 
negativa (-0,34).Uma vagem que possui menosgrãos possivelmente apresentará grãos maiores, 
uma vez que poderá acumular mais metabólitos e nutrientes. A correlação genotípica entre FLOR 
e MAT apesar de positiva foi baixa (0,22). Dessa forma, é possível concluir que existe 
possibilidade de ganho genético na produtividade com a realização da seleção indireta das 
linhagens mais tardias e com maior massa de grãos. 
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