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Introdução 

A cultura do girassol apresenta características agronômicas importantes, como maior resistência à seca, ao frio e ao 

calor, em comparação com a maioria das espécies normalmente cultivadas no Brasil, sendo conhecida por uma ampla 

adaptabilidade a diferentes condições edafoclimáticas, sendo pouco influenciada por altitude, latitude e fotoperíodo [1]. 

O melhoramento genético do girassol é realizado com diferentes objetivos, visando no final, um maior ganho no 

rendimento de grãos e de óleo [2]. A produtividade de grãos é um caráter complexo, resultante da expressão e da 

associação de diferentes componentes, que são considerados pelo melhorista no processo de seleção de novos genótipos 

[3]. Conhecer a associação entre caracteres é muito importante para os estudos de melhoramento, visto que obter ganhos 

genéticos e definir os melhores genótipos são, muitas vezes, atributos de um conjunto de variáveis agronômicas e 

comerciais [4]. Uma análise estatística que faz a associação entre variáveis, é a correlação simples, mas a correlação 

quantifica a associação entre duas variáveis quaisquer [5]. Portanto, não permite inferências sobre causa e efeito, 

impossibilitando o conhecimento de qualquer tipo de associação que governa o par de caracteres [6]. Para sanar esse 

problema, com relação à interpretação dos coeficientes de correlação, foi Wright [7] desenvolveu o método de Análise 

de Trilha, sendo que este método desdobra as correlações estimadas em efeitos diretos e indiretos dos caracteres sobre 

uma variável considerada principal. A análise de trilha é um importante recurso da estatística multivariada, onde 

correlações entre caracteres são desdobrados em efeitos diretos e indiretos que medem a influência de uma variável, 

independente das demais, sobre a outra. Dentre as utilidades da análise de trilha, uma das principais é possibilitar o 

conhecimento dos efeitos diretos e indiretos que variáveis explicativas exercem sobre uma variável principal permitindo, 

assim, estabelecer qual estratégia será mais eficiente na seleção, para incrementar o melhoramento genético [8]. 

O presente trabalho objetivou avaliar as influências dos caracteres morfoagronômicos sobre a produtividade de treze 

genótipos de girassol produzidos em sistema de cultivo de sequeiro no município de Januária, na região Norte de Minas 

Gerais. 

 

Material e métodos 

O trabalho foi desenvolvido em área experimental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte 

de Minas Gerais - Câmpus Januária (IFNMG - Câmpus Januária), localizado no município de Januária, região Norte de 

Minas Gerais, no período de novembro de 2013 a fevereiro de 2014. O clima da região é do tipo Aw, segundo a 

classificação de Köppen-Geiger. Foram utilizados treze genótipos de girassol, M734 T, BRS 323, CD 101, ADV 5504, 

AGUARÁ 04, AGUARÁ 06, GNZ NEON, PARAÍSO 20, HÉLIO 250, HÉLIO 251, BRS G43, MG 360 e SYN 045, 

oriundos do programa de avaliação de genótipos de girassol da Embrapa Soja, em londrina/PR, os quais foram 

cultivados em regime de sequeiro. O preparo do solo foi realizado com uma gradagem aradora, seguido de uma 

gradagem niveladora e adubação na linha de plantio com 60 kg de N.ha-1, 80 kg de P2O5.ha-1, 80 kg de K2O.ha-1, 

sendo a fontes, ureia superfosfato simples e cloreto de potássio, respectivamente. A adubação de cobertura foi realizada 

aos 25 dias após a emergência, com 40 kg de N.ha-1, e 2 kg de B.ha-1, sendo as fontes, ureia e ácido bórico, 

respectivamente, realizada via solo. O plantio foi realizado em parcelas de quatro linhas de 6 m, espaçadas 0,7 m e 0,3 

m entre cova. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com três repetições, avaliando-se no 

experimento as variáveis Stand (STD), Data da Floração Inicial (DFI), Data da Maturação Fisiológica (DMF) dos 

aquênios, Altura de Planta em metros (AP), Curvatura do Caule (CC), avaliada por estimativa, com base em uma escala 

numérica, Tamanho do Capítulo (TC), Número de Plantas Acamadas (NPA), Número de Plantas Quebradas (NPQ), 

Peso de Mil Aquênios (PMA), e a Produção de Grãos (PROD). 

A análise estatística foi realizada com o auxílio do software estatístico GENES [9]. Foi realizada a análise de 

variância para gerar a matriz de média. Após foi realizada a análise de correlação simples, correlação de Pearson, para 

determinar a ocorrência de correlação entre as variáveis e os respectivos índices de correlação, e posteriormente foi 

realizada a análise de trilha, para desdobrar estes índices de correlação em efeitos diretos e indiretos da correlação 

ocorrida entre a variável dependente e as independentes. 

 

 
 



 

Resultados e Discussão 

A análise de correlação apresentada na Tabela 1, mostra a ocorrência de alta correlação, acima de 0,7, entre os 

caracteres morfoagronômicos DFI e DMF, assim, entre os materiais avaliados, os que apresentam uma floração precoce, 

maturam mais precocemente. Outra correlação positiva obtida foi entre AP e TC, portanto, quanto maior for o ganho em 

altura da planta, maiores serão os seus capítulos. Já entre os caracteres CC e PMA ocorreu uma alta correlação negativa, 

e com isso, podemos inferir que quanto maior for a curvatura dos capítulos, menos pesados serão os seus aquênios. 

Entre as variáveis TC e PMA ocorreu uma correlação moderada positiva de 0,604, assim, quanto maiores forem os 

capítulos, mais pesados serão os aquênios, devido os mesmos possuírem maior espaço no capítulo para se 

desenvolverem, ocasionando maior enchimento dos aquênios. Outra correlação moderada, mas no entanto negativa, 

ocorreu entre os caracteres STD e TC, onde o stand de plantas irá influenciar negativamente na formação dos capítulos, 

pois quanto maior o stand, menores serão os capítulos formados, devido a competição das plantas por espaço, nutrientes 

e luminosidade, fazendo com que o desenvolvimento dos capítulos sejam prejudicados. 

A Tabela 2 apresenta os coeficientes de trilha, efeitos direto e indireto, das variáveis analisadas sobre a produção, 

onde pode-se observar, pelo coeficiente de determinação, que estas variáveis explicam 52% da variação da produção. 

Este valor é baixo, em comparação ao encontrado em trabalho realizado por Amorim [10], de 82%, mas o próprio autor 

ressalta, que o valor do coeficiente de determinação, restringe-se aos caracteres analisados, em função da produção ser 

um caráter quantitativo, com grande número de alelos de pequeno efeito que influenciam o caráter, caráter esse que 

possui uma variância ambiental marcante e como consequência, uma herdabilidade baixa. Observa-se na Tabela 2, que 

as variáveis DFI e DMF apresentaram altos valores de efeito direto sobre a produção. A DFI também foi responsável 

por um alto valor de efeito indireto na variável principal, através da variável DMF, assim como a DMF apresentou alto 

valor de efeito indireto sobre a produção através da DFI. O STD apresentou efeito indireto sobre a PROD através das 

variáveis DFI e DMF. Outra variável que apresentou efeito direto positivo sobre a PROD foi a AP, e efeito indireto 

através das variáveis DFI e DMF. A CC apresentou efeito direto sobre a PROD, no entanto o seu destaque fica por 

conta do efeito indireto, através das variáveis DFI e DMF. O TC teve maior influência indireta na produção, através das 

variáveis DFI e DMF, assim como a variável NPQ, também influenciou indiretamente a PROD através das variáveis 

DFI e DMF, de forma similar, a variável PMA, através das variáveis DFI e DMF também influenciou a PROD. A 

variável NPA foi a única que não apresentou efeitos relevantes na produção, tanto na forma direta como de forma 

indireta. 

 

Conclusão/Conclusões/Considerações finais 

Com esta análise, as variáveis DFI e DMF podem ser utilizadas com a finalidade de selecionar materiais em função 

da produção, tendo em vista que as variáveis influenciam a produção de forma direta e indireta. Já as variáveis TC, 

STD, CC, AP, NPQ e PMA apresentam influencia na produção, mas, na forma de efeitos indiretos através das variáveis 

DMF e DFI. 
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Tabela 1. Correlação entre as variáveis Stand (STD), Data da Maturação Fisiológica (DMF), Data da Floração Inicial (DFI), Altura 

de Planta (AP), Curvatura do Caule (CC), Tamanho do Capítulo (TC), Número de Plantas Acamadas (NPA), Numero de Plantas 

Quebradas (NPQ) e Peso de Mil Aquênios (PMA). 

Variáveis STD DFI DMF AP CC TC NPA NPQ PMA PROD 

STD 1 -0.419 -0.418 -0.23 0.417 -0.562* 0.262 0.056 -0.189 0.338 

DFI  1 0.992* 0.27 -0.367 0.469 -0.18 -0.268 0.271 -0.022 

DMF   1 0.291 -0.386 0.501 -0.185 -0.282 0.328 -0.022 

AP    1 -0.29 0.711* -0.079 -0.135 0.229 0.381 

CC     1 -0.558 -0.245 0.045 -0.724* 0.254 

TC      1 -0.202 -0.121 0.604* 0.066 

NPA       1 -0.202 -0.004 -0.229 

NPQ        1 -0.047 -0.157 

PMA         1 -0.013 

PROD          1 

 

 

 

 

Tabela 2. Estimativa dos efeitos diretos e indiretos do Stand (STD), Data da Maturação Fisiológica (DMF), Data da Floração Inicial 

(DFI), Altura de Planta (AP), Curvatura do Caule (CC), Tamanho do Capítulo (TC), Número de Plantas Acamadas (NPA), Numero 

de Plantas Quebradas (NPQ) e Peso de Mil Aquênios (PMA) sobre a Produção (PROD). 

Variáveis 

Efeito Direto Efeito Indireto 

PROD STD DFI DMF AP CC TC NPA NPQ PMA 

STD 0.351 - -0.661 0.674 -0.150 0.131 0.157 -0.079 -0.011 -0.073 

DFI 1.576 -0.147 - -1.600 0.177 -0.115 -0.131 0.054 0.057 0.105 

DMF -1.612 -0.147 1.564 - 0.191 -0.121 -0.140 0.056 0.060 0.127 

AP 0.655 -0.080 0.426 -0.470 - -0.091 -0.199 0.024 0.028 0.089 

CC 0.314 0.146 -0.579 0.623 -0.190 - 0.156 0.074 -0.009 -0.281 

TC -0.280 -0.197 0.740 -0.808 0.466 -0.175 - 0.061 0.025 0.235 

NPA -0.303 0.092 -0.285 0.298 -0.052 -0.077 0.056 - 0.043 -0.001 

NPQ -0.212 0.019 -0.423 0.455 -0.089 0.014 0.034 0.061 - -0.018 

PMA 0.389 -0.066 0.428 -0.529 0.150 -0.227 -0.169 0.001 0.010 - 

Coeficiente de Determinação 0.527        

Efeito da Variável Residual 0.687        

 


