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Em programas de melhoramento de plantas, o conhecimento das relações existentes entre 

caracteres são de grande importância para estabelecimento de estratégias que maximizem o 

ganho de seleção. Contudo, a quantificação e a interpretação da magnitude dessas correlações 

podem resultar em equívocos a respeito da relação que há entre os caracteres, podendo não ser 

uma medida real de causa e efeito. Nesse contexto, a análise de trilha apresenta-se como uma 

alternativa viável, pois possibilita a decomposição dos coeficientes de correlação em efeitos 

diretos e indiretos de caracteres explicativos sobre um principal. O objetivo deste trabalho foi 

estimar as correlações entre caracteres entre caracteres agronômicos e eficiência de uso de 

nitrogênio e desdobrar essas correlações em efeitos diretos e indiretos. O ensaio foi conduzido 

com 64 linhagens endogâmicas de milho tropical. O delineamento experimental utilizado foi o 

látice 8x8, com duas repetições. Cada parcela foi constituída de duas linhas de quatro metros de 

comprimento, espaçadas em 0,80 m. Os caracteres avaliados foram: peso hectolitro (PHE), 

diâmetro de espiga (DE), comprimento de espiga (CE), número de grãos por espigas (NGE), teor 

de clorofila na folha (SPAD), número de fileiras (NF), peso de 1000 grãos (P1000), considerados 

caracteres explicativos, e eficiência no uso de nitrogênio (EUN), o caractere principal. Houve 

variabilidade genética entre as linhagens para todos os caracteres avaliados (p < 0,05). As 

estimativas de correlações foram significativas entre EUN e os caracteres PHE (0,27), SPAD 

(0,31), CE (0,30) e NGE (0,63), a 5% de probabilidade pelo teste t. A matriz de correlação de 

caracteres explicativos apresentou multicolinearidade fraca (NC = 17,21), não sendo considerado 

problema sério para análise de trilha. Embora, os caracteres acima apresentaram estimativas de 

correlações significativas e positivas com EUN, os efeitos diretos de PHE (0,14), SPAD (0,18) e 

CE (0,19) sobre a EUN foram baixos, indicando que estas ocorreram por efeitos indiretos via 

outros caracteres, sendo o de maior expressão o NGE. NGE foi importante também para que CE 

tivesse efeito indireto sobre EUN de 0,32. Além disso, esse caractere apresentou estimativa de 

efeito direto de 0,69 sobre EUN, ou seja, estimativa maior que sua estimativa de correlação com 

EUN. Apesar de não haver correlação significativa entre DE e EUN, DE teve efeito direto 

negativo e alto sobre EUN (-0,25) e, outro caractere. Conclui-se que é importante desdobrar as 

estimativas de correlações entre caracteres agronômicos e EUN em efeitos diretos e indiretos e 

que o caractere NGE deve ser considerado na seleção indireta de linhagens de milho mais 

eficientes no uso de nitrogênio.  
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