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Apresentação

Finalizamos o 10º Congresso Nacional da STAB com esta memória que, com certeza, contribuirão com informações valio-

convidados. 

O que garante o sucesso do congresso, considerado como o melhor evento do setor sucroenergético realizado em 2016, foi 

justamente a inovação de se mesclar o programa alternando as apresentações de trabalhos selecionados, palestras e confer-

encias. A surpresa e satisfação dos congressistas nos asseguram o êxito de mais essa realização.

contabilizamos apreço, prestígio e motivação.

Outras palavras não cabem que não sejam as de reforçar a nossa satisfação de poder escrever, mais uma vez, outra linha na 

história dos Congressos da STAB. 

deste congresso: discutir e ouvir para melhor avançar e progredir.

A Comissão Organizadora do 10º Congresso agradece em nome da Sociedade dos Técnicos Açucareiros e Alcooleiros do 

Brasil – STAB as instituições apoiadoras e aos voluntários, que atuaram como avaliadores dos trabalhos, coordenadores, 

palestrantes e conferencistas, bem como aos apresentadores de trabalhos, congressistas, diretorias e equipes de funcionários 

da STAB e das empresas fornecedoras de serviços, pelo estimável carinho e dedicação. 

-

dade do setor. Nosso objetivo é garantir a proximidade, diversidade, oportunidade de formação, conhecimento, crescimento 

e investimento nas pessoas. 

José Paulo Stupiello

Presidente Nacional da STAB
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ANÁLISE DE TRILHA VISANDO SELEÇÃO DE GENÓTIPOS COM ELEVADO RENDIMENTO DE 
SACAROSE EM FASES INICIAIS DO MELHORAMENTO DA CANA-DE-AÇÚCAR

Cursi, D.E.1,2 2,3 2 2 2,3 Garcia, A. . .1

 Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” - Departamento de Genética e Melhoramento de Plantas.
2 

Resumo

lhoramento da cana-de-açúcar. Para isso, utilizaram-se dados provenientes de um experimento de seleção de família, instalado em blocos 

mulou-se o diagrama de trilha. A predição dos valores genotípicos foi obtida por meio da abordagem de modelos mistos. Observou-se que 

os efeitos diretos dos dados genotípicos das variáveis altura e número médio de colmos apresentaram maiores efeitos para o incremento do 

seja, Brix pode ser utilizado como um bom indicador do potencial em se produzir PC. De forma conjunta, observou-se que as variáveis, 

altura, número médio de colmos e Brix apresentaram os maiores efeitos e as maiores correlações totais, indicando haver grande contri-

caracteres objetivando o incremento do rendimento de Pol em fases iniciais do melhoramento da cana-de-açúcar.

Palavras-chave: Saccharum spp

Summary
The goal of this study was to identify the main characters to be considered during the selection at early stages of sugarcane breeding. Data 

plots. The main agronomic traits were assessed in 7.360 individuals belonging to 92 full-sib families. Based on data, a path diagram was 

via Brix increased indirectly the component Pol cane, i.e. Brix can be used as a good indicator of the potential of producing PC. Jointly, it 

three characters aiming to increase the Pol yield at early stages of sugarcane breeding.

Keywords: Saccharum spp

Introdução

correlações entre um conjunto de variáveis de forma que fosse possível inferir a importância dos efeitos diretos e indiretos de variáveis 

independentes explicativas sobre uma variável dependente principal. Tal método é conhecido como análise de trilha (“path analysis”), 

cujas estimativas são obtidas por meio de equações de regressão, em que as variáveis são previamente padronizadas.

Normalmente, a relação de causa e efeito estabelece-se pelo conhecimento prévio do pesquisador de suas importâncias e de possíveis 

inter-relações expressas em “diagramas de trilha”. Por exemplo, considerando o caractere produtividade de cana por hectare (Y). Este é 

função (efeito) de vários componentes (fatores causais), como altura dos colmos (X1), diâmetro dos colmos (X2) e número de colmos 

(X3), conforme ilustra a (Figura 1).

 Figura 1. Diagrama das relações de causa e efeito do caráter toneladas de cana por hectare (Y).

Anais 100 Congresso STAB - 2016Cursi et al.



22

determinantes de Y. Subentende-se que Y é o efeito, e X1, X2, X3 e µ as suas causas.

 

de modo que se tenha:

 

 em que:

Pjrij = medida do efeito indireto da variável i, via variável j, sobre a variável principal.

 

O efeito residual é assim estimado:

PEµ = (1 - R2)

De acordo com Gonçalves e Fritsche-Neto (2012), as principais propriedades da análise de trilha são:

I - a trilha (“path”

variáveis podem ser completamente determinadas pela mesma causa em comum e, mesmo assim, não apresentarem correlação.

BARRIGA, 1992):

I - a correlação semelhante em sinal e magnitude com o efeito direto evidencia que a variável independente é determinante das va-

III - a correlação negativa associada ao efeito direto positivo e alto indica que a variável independente não deve ser descartada.

covariâncias fenotípicas ou genotípicas, as quais podem ser mal condicionadas por efeito de multicolinearidade entre as variáveis envolvi-

vocar resultados danosos ou absurdos. Dessa forma, o diagnóstico de multicolinearidade deve ser feito de forma a viabilizar certos estudos.

ramento da cana-de-açúcar, com base em suas relações inferidas a partir da análise de trilha.

Material e Métodos
Para a explicação das possíveis inter-relações de causa e efeito entre as principais variáveis, normalmente consideradas em fases iniciais do 

melhoramento da cana-de-açúcar, utilizou-se dados provenientes de 92 cruzamentos de irmãos-completos, realizados no ano de 2011, na 

Estação de Floração e Cruzamento da Serra do Ouro, município de Muricí-AL. No total, foram avaliados 7.360 indivíduos. Todas as etapas 

Anais 100 Congresso STAB - 2016Cursi et al.
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O experimento foi instalado em blocos casualizados, com quatro repetições, sendo a unidade experimental constituída por dois sulcos com 

de 14m2. Os seguintes caracteres foram avaliados nos 7.360 indivíduos: i) número de colmos (NC): obtido pela contagem do número total 

metros, em um colmo por indivíduo, escolhido de forma aleatória, do nível do solo até a inserção da primeira folha, com o auxílio de uma 

seedling

equação:

 

em que PP é o peso total da parcela e TP o tamanho da parcela em m , neste caso igual a 14 m2. 

 

A partir dessas informações, formulou-se o diagrama de trilha, (Figura-2). Como a relação entre as variáveis primárias, secundárias e a 

determinação completa do modelo aditivo de regressão linear múltipla.

Antes da execução da análise de trilha realizou-se o diagnóstico de multicolinearidade nas matrizes de correlações genotípicas e fenotípi-

 

et al., 2009). Todas as análises foram executadas 

 

Figura 2. Diagrama causal ilustrativo dos efeitos diretos e indiretos de alguns componentes secundários, altura dos colmos (AC), diâmetro 

O valor genotípico de cada indivíduo foi predito com base no seguinte modelo estatístico: 

incidência para os referidos efeitos.

Anais 100 Congresso STAB - 2016Cursi et al.
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Resultados e Discussão
Após a realização do diagnóstico de multicolinearidade dos dados fenotípicos e genotípicos, observa-se, na (Tabela 1), que todas as va-

nenhum processo alternativo precisou ser realizado para solucionar o problema adverso da multicolinearidade. Este resultado evidencia a 

Tabela 1.  Análise de trilha com dados fenotípicos e genotípicos e estimativas dos efeitos dire-tos (pi) e indiretoS (Pi.Riy) das variáveis da 

cadeia 2: altura média dos colmos (AC), diâmetro médio dos colmos (DC) e número médio de colmos (NC), teor médio de sólidos solúveis 

2

como, o baixo valor do efeito residual (PE

Considerando os efeitos diretos dos dados fenotípicos e genotípicos sobre toneladas de Pol por hectare, observa-se que as variáveis, altura, 

número médio de colmos e Brix apresentam os maiores efeitos e as maiores correlações totais, com exceção da variável diâmetro dos col-

mos, indicando haver grande contribuição destas variáveis para o aumento do rendimento de Pol por hectare. Além disso, tanto os efeitos 

diretos quanto a correlação, para todos os caracteres, apresentam valores semelhantes em magnitude e sinal, portanto, estas correlações 

explicam a verdadeira associação existente.

os efeitos diretos são relativamente baixos. Segundo Cruz et al.

altura dos colmos e Brix, respectivamente.
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Por outro lado, os efeitos indiretos que apresentam valores negativos indicam que a variável em questão não pode ser considerada como 

sendo uma relação de causa e efeito. Neste caso, a seleção indireta de diâmetro (DC) via número de colmos (NC) reduz consideravelmente 

o rendimento de Pol por hectare. O mesmo ocorre se realizado uma seleção indireta de número de colmos (NC) via Brix dos colmos (BC), 

a qual também contribuirá na redução do rendimento de açúcar por hectare, conforme indicam os valores negativos dos efeitos fenotípicos 

sobre a variável principal.

Tabela 2. Análise de trilha com dados fenotípicos e genotípicos e estimativas dos efeitos dire-tos (Pi) e indiretos (Pi.Riy) das variáveis: 

altura média dos colmos (AC), diâmetro médio dos colmos (DC) e número médio de colmos (NC), sobre toneladas de cana por hectare 

 = 0,3401) sugere que as estimativas dos efeitos 

efeito residual (PE et al

diferentes em magnitude ou sentido, as correlações genotípicas são intrinsecamente mais úteis que as fenotípicas. Neste sentido, e por 
2 

Em relação aos efeitos diretos dos dados genotípicos, observa-se na (Tabela 2) que os efeitos das variáveis altura e número médio de 

valores fenotípicos e genotípicos para componentes de rendimento, Espósito et al. (2012) relatou que a variável NC foi a que maior con-

et al

Em contrapartida, observa-se que a prática da seleção indireta via número de colmos não estaria contribuindo para o incremento da variável 

quando se realiza uma seleção indireta para número de colmos via diâmetro dos colmos. O valor do efeito indireto é negativo (-0,0074), 

) fenotípico e genotípico 
foram superiores a 0,99 e os efeitos residuais inferiores a 0,07. Assim, o modelo explicativo adotado expressou a relação de causa e efeito 

entre as variáveis primárias e a variável PC.

são bastante semelhantes em magnitude e sinal. Dentre as variáveis dos componentes primários, observa-se que Brix e pureza são as que 

seleção direta via Brix incremente de forma indireta o componente Pol %cana, ou seja, Brix pode ser utilizado como um bom indicador 

do potencial em se produzir PC.

Cursi et al. Anais 100 Congresso STAB - 2016
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Tabela 3. Análise de trilha com dados fenotípicos e genotípicos e estimativas dos efeitos diretos (pi) e indiretos (Pi.Riy) das variáveis: teor 

 

  

Conclusões
Com base na análise de trilha, a seleção em fases iniciais do melhoramento da cana-de-açúcar deve ser fundamentada em mais de um 
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