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A análise de trilha é uma importante ferramenta para o melhorista, pois possibilita entender as 

causas envolvidas nas associações entre caracteres e decompor a correlação existente em efeitos 

diretos e indiretos, através de uma variável principal e das variáveis explicativas. Objetivou-se 

estimar por meio da análise trilha a relação de causa efeito entre caracteres de frutos de 

goiabeira. O experimento foi constituído pelas variedades: Paluma, Seculo XXI e Pedro Sato. O 

delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados, com quatro repetições. Cada 

repetição constituída por duas plantas por parcela. Foram utilizados cinco frutos por planta para 

estimar a correlação e a análise de trilha entre os caracteres: massa de fruto (variável básica), 

comprimento de fruto, diâmetro de fruto, diâmetro do endocarpo e razão comprimento/diâmetro 

de fruto (variáveis independentes). As correlações foram desdobradas em efeitos diretos e 

indiretos das variáveis independentes sobre a variável básica (massa de fruto) por meio da 

análise de trilha. As correlações foram positivas e significativas entre massa e comprimento de 

fruto; massa e diâmetro de fruto; massa de fruto e diâmetro do endocarpo; comprimento e 

diâmetro de fruto; comprimento de fruto e diâmetro do endocarpo; diâmetro de fruto e diâmetro 

do endocarpo. A correlação entre os caracteres comprimento de fruto e a razão 

comprimento/diâmetro de fruto foi negativa. O efeito direto do diâmetro de fruto sobre massa de 

fruto foi baixo, indicando que a correlação se deve aos efeitos indiretos via comprimento de 

fruto. O efeito direto da razão comprimento/diâmetro de fruto sobre massa de fruto foi baixo, 

resultando em uma correlação negativa entre esses caracteres. O coeficiente de determinação da 

associação entre as variáveis independentes sobre a variável básica foi de 0,91% e o efeito 

residual de 0,29%. As variáveis independentes foram efetivas na determinação de massa de 

fruto. A correlação entre massa de fruto e a razão comprimento/diâmetro de fruto se deve aos 

efeitos indiretos e isolados das características comprimento e diâmetro de fruto. 
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