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A definição dos caracteres que auxiliam na seleção indireta para produtividade é 

imprescindível nas etapas iniciais de um programa de melhoramento. Embora a 

correlação quantifique a associação entre duas características quaisquer, não permite 

inferências sobre causa e efeito, impossibilitando o conhecimento de qual tipo de 

associação governa o par de caracteres. Dessa forma, o uso da análise de trilha torna-se 

essencial, pois permite o desdobramento das correlações simples entre os caracteres nos 

seus efeitos diretos e indiretos, auxiliando o melhorista a identificar os caracteres que 

mais contribuem para uma determinada variável principal. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar, por meio da análise de trilha, as relações, direta e indireta, entre caracteres 

morfológicos, componentes de produção e capacidade de expansão, e identificar os 

caracteres que mais contribuem para o peso de mil grãos de linhagens S2 de milho 

pipoca. O experimento foi conduzido na safra 2014/2015, na Universidade Federal da 

Grande Dourados-MS. Foram avaliadas 23 linhagens em blocos casualizados, com três 

repetições. Verifica-se que as variáveis utilizadas explicaram 84,18% da variação do 

peso de mil grãos (P1000). Apenas o florescimento feminino - FF (0,3327), a altura de 

inserção de espiga - AE (0,3545) e o rendimento de grãos - REND (0,3906) 

apresentaram efeito direto alto e positivo no P1000, ou seja, parte das correlações entre 

as características ocorreram por efeitos indiretos de outros caracteres. Assim, tanto para 

seleção direta, quanto para seleção indireta, o FF, a AE e o REND são eficientes no 

aumento do P1000 das linhagens S2 de milho pipoca. O efeito direto do estande 

(STAND) sobre o P1000 foi praticamente nulo. Entretanto, observa-se um efeito 

indireto grande do REND na correlação total entre STAND e P1000. A capacidade de 

expansão (CE) é correlacionada negativamente com o P1000 (-0,2971), e seu efeito 

direto sobre o P1000 foi de -0,2684, evidenciando a dificuldade de seleção indireta e 

ganho simultâneo nessas duas características. Da mesma forma, observa-se um efeito 

direto negativo e de grande magnitude da prolificidade sobre o P1000, explicando a 

correlação negativa de -0,4198 entre as duas características. Assim, é possível constatar 

que apesar de haver possibilidade de ganho com a seleção indireta nos caracteres 

morfológicos e de produção, a seleção das linhagens com base na CE não proporcionará 

ganhos no P1000. 
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