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Resumo 

 

Em culturas de múltiplas colheitas, como a ervilha (Pisum sativum L.), os frutos são 

colhidos em diferentes períodos, podendo apresentar ou não frutos aptos à colheita, 

provocando assim uma variabilidade no experimento. Assim, este trabalho tem por 

objetivo, avaliar as relações de causa e efeito entre as variáveis de produção de ervilha e 

verificar se elas seguem a mesma tendência entre as colheitas e épocas de cultivo. Os 

ensaios de uniformidade foram conduzidos a campo nos anos de 2016, 2017 e 2018. As 

variáveis analisadas foram: massa e comprimento das vagens, número e massa de grãos 

por vagens. As relações entre as variáveis foram estimadas pelas correlações lineares de 

Pearson e, posteriormente, desdobrou-se os efeitos diretos e indiretos pela análise de 

trilha. Realizou-se ainda a análise de correlações canônica entre o grupo de variáveis de 

vagem e variáveis de grão. A produção de ervilha apresentou a mesma tendência nas 

relações entre as variáveis, nas diferentes colheitas e épocas de cultivo, sofrendo 

interferência das condições ambientais. As variáveis massa de vagens e números de grãos 

são as variáveis com maiores relações de causa e efeito sobre a massa de grãos e podem 

ser utilizadas para a seleção indireta de plantas mais produtivas. Plantas com menor massa 

de vagens proporcionam vagens com menor número de grãos e menor massa de grãos, 

sendo necessário produzir plantas com maior massa de vagens para aumentar a 

produtividade de grãos de ervilha. 
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