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O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de goiaba (Psidium guajava L.). E os programas 

de melhoramento genético priorizam as características de produção e de qualidade do fruto, pois 

estas características estão diretamente relacionadas à produção de polpa, principal objetivo do 

cultivo de goiaba. O objetivo deste trabalho foi obter informações de parâmetros genéticos e 

ganhos genéticos, por meio da metodologia dos modelos mistos. Para as análises foram 

utilizados dados morfológicos de 16 genótipos de Psidium guajava L.: Sendo 2 cultivares 

(Paluma e Pedro Sato); 11 genótipos originados de um pomar de polinização aberta e 1 genótipo 

adquirido em viveiro (Roxa). O pomar referido fica no município de Santa Teresa, ES. As 

análises foram executadas no programa Selegen REML/BLUP, utilizando informações de duas 

características de qualidade do fruto: sólidos solúveis totais (ºBrix) e pH. Foi utilizado o 

procedimento padrão de avaliação genotípica na estimação de componentes de variância e a 

predição dos valores genotípicos, a metodologia de máxima verossimilhança residual ou restrita 

(REML) e a metodologia da melhor predição linear não viciada (BLUP). As estimativas da 

variância genética observada na população estudada para ºBrix e pH foram, respectivamente, 

0,61 e 0,052. Estes valores são considerados baixos o que pode indicar que as populações 

estudadas apresentam uma semelhança genética. As herdabilidades médias, que foram 0,73 e 

0,84, respectivamente para ºBrix e pH, indicam que as características têm potencial para o 

programa de melhoramento, pois apresentam alta herdabilidade. Em relação aos ganhos 

genéticos ocorreu uma alteração no ordenamento dos genótipos entre as variáveis, porém houve 

três cultivares que se mantiveram entre os seis maiores ganhos genéticos, todas três originadas 

do pomar de polinização aberta. Estas informações servirão como base para uma seleção precoce 

na cultura da goiabeira. 
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