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O conhecimento da correlação entre caracteres agronômicos pode ser útil para programas de 

melhoramento genético no momento da elaboração de estratégias de seleção. Entretanto, pode 

acontecer de existir correlação alta entre dois caracteres e um caractere não ter efeito direto sobre 

o outro, o que pode acarretar ineficiência do processo seletivo. Então, é necessário desdobrar as 

estimativas de correlações em efeitos diretos e indireto por meio de análise de trilha. Assim, o 

objetivo deste trabalho foi estimar as correlações entre caracteres de arquitetura de plantas e 

produção de silagem e desdobrar essas correlações em efeitos diretos e indiretos em híbridos de 

milho destinados a produção de silagem. Para isso, doze híbridos comerciais de milho destinados 

à silagem foram avaliados na safra 2014/15, para os seguintes caracteres: peso de massa verde 

(MV), altura de planta (AP) e espiga (AE), número de nós acima (NNAE) e abaixo da primeira 

espiga (NNBE) e comprimento de espiga (CE). Foi utilizado o delineamento experimental de 

blocos ao acaso com quatro repetições. Cada parcela foi constituída por duas fileiras de cinco 

metros de comprimento, com espaçamento de 0,8m entre linhas. As adubações de plantio e 

cobertura foram realizadas de acordo com as recomendações técnicas para cultura do milho. Foi 

realizada uma análise de variância para todos os caracteres e como todos diferiram 

significativamente (p<0,05), os coeficientes de correlações entre todas variáveis foram estimados 

e desdobrados em efeitos diretos e indiretos por meio de análise de trilha. Nessa, MV foi 

considerado caractere principal e os demais, caracteres explicativos. O MV foi significativa e 

positivamente correlacionado com NNAE (0,43) e NNBE (0,36), e negativamente 

correlacionado com CE (-0,57). O coeficiente de determinação do modelo da análise de trilha 

(R
2
) apresentou magnitude de 0,61. A matriz de correlação de caracteres explicativos apresentou 

multicolinearidade fraca (NC = 10,16), não sendo considerado problema sério para análise de 

trilha. A análise de trilha demonstrou que as variáveis AE (0,56), NNAE (0,63) e CE (-0,62) 

apresentaram os maiores efeitos diretos sobre o MV em milho silagem. A AE apresentou 

correlação fraca (0,13) com o MV, porém, em contrapartida apresentou um dos maiores efeitos 

diretos (0,56) sobre esta variável e também efeitos indiretos consideráveis sobre AP (0,42), 

NNAE (-0,20), NNBE (0,16) e CE (0,41). Conclui-se que os caracteres AE, NNAE e CE 

apresentam maiores efeitos sobre o MV e que a fenotipagem para AE pode ser uma boa 

estratégia de seleção para obtermos ganhos diretos e indiretos para peso de massa verde em 

milho silagem. 
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