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O maracujazeiro azedo (Passiflora edulis Sims.) é uma espécie frutífera de grande expressão 

econômica no Brasil e no mercado internacional de frutas tropicais. Normalmente, a propagação 

por via sexuada, tem apresentado uma redução da longevidade de seus pomares, devido à falta de 

material genético edafoclimático adaptado e aos problemas fitossanitários que atingem o sistema 

radicular e a parte aérea. Deste contexto, a antecipação da floração e, consequentemente, a 

produção torna-se uma condição viável ao fruticultor. A precocidade no florescimento pode ser 

alcançada por meio do melhoramento genético intrapopulacional, o qual permite melhorar 

sistematicamente e progressivamente a frequência dos alelos favoráveis, através de ciclos 

sucessivos de seleção e recombinação dos genótipos superiores. Desta forma, o objetivo do 

trabalho foi estimar o ganho de seleção para a característica precocidade de floração do 

maracujazeiro azedo após um ciclo de seleção recorrente intrapopulacional. O experimento foi 

instalado na área experimental da Universidade do Estado de Mato Grosso, o clima da região é 

tropical apresentando estação seca e chuvosa bem definida. Foram avaliadas 130 famílias de 

irmãos completos, com cinco testemunhas adicionais, sendo a população proveniente do 

programa de melhoramento genético do maracujazeiro azedo da UNEMAT, denominado 

UNEMAT S30 e as cultivares comerciais FB 300, BRS Rubi do Cerrado, BRS Gigante Amarelo 

e FB 200. O delineamento foi em blocos casualizados, três repetições, três plantas por parcela. O 

plantio ocorreu em setembro de 2014. A avaliação em campo da característica dias de 

florescimento foi determinado pela contagem de dias do plantio até a abertura da primeira flor na 

parcela. A partir destes dados foi empregada a análise de variância, onde foram selecionadas 30 

famílias de irmãos completos e o ganho de seleção foi estimado com uso da expressão: GS = 

(MS – MO) + h
2
, em que GS = ganho de seleção; MS = médias das 30 famílias de irmãos 

completos selecionadas; MO = média das 130 famílias de irmão completos avaliadas; h
2
 = 

herdabilidade com base na média das famílias avaliadas, os procedimentos foram realizados com 

o uso do programa computacional Genes. Verificou-se que o número de dias para o 

florescimento das famílias de irmãos completos (146,7) foi melhor que o das testemunhas 

(158,8). A estimativa da herdabilidade foi de 53,5%, isto permite obter sucesso com a seleção 

destes genótipos. O ganho de seleção foi de 10,1% na característica dias de florescimento, 

contribuindo assim positivamente na precocidade da floração, a produtividade, bem como no 

retorno do investimento. 
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