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A cultura do maracujazeiro azedo (Passiflora edulis Sims) tem se expandido consideravelmente 

tanto em área quanto em produção, tornando o Brasil maior produtor e consumidor mundial da 

fruta. Várias estratégias têm sido aplicadas ao melhoramento do maracujazeiro azedo, visando à 

obtenção de progênies superiores em produtividade e qualidades físico-químicas de frutos. 

Contudo, visando adotar métodos mais precisos no melhoramento, os valores genéticos 

individuais têm sido empregados como uma forma de aumentar os ganhos genéticos com a 

seleção. O presente trabalho teve como objetivo a comparação de estratégias de seleção 

utilizando a metodologia de modelos mistos (REML/BLUP) e métodos baseados em valores 

fenotípicos em uma população de meio irmãos de maracujazeiro azedo obtida por seleção 

recorrente. Foram avaliadas 24 progênies de meio irmãos de maracujazeiro azedo em 

delineamento em blocos ao acaso com três repetições e quatro plantas por parcela, instalado no 

campo experimental da Universidade Federal de Viçosa/Campus de Rio Paranaíba. Os caracteres 

avaliados foram: número de frutos, comprimento longitudinal de fruto, diâmetro equatorial de 

fruto, massa de fruto, massa do pericarpo, massa da polpa, espessura do pericarpo, sólidos 

solúveis totais e acidez total titulável. Os parâmetros genéticos e fenotípicos foram estimados 

através da Anova e pela metodologia de modelos mistos (REML/BLUP). Os ganhos através da 

seleção direta, entre e dentro, combinada e índice de seleção clássico, multiplicativo, soma de 

ranks e distância do genótipo-ideótipo usando os valores fenotípicos e pelos valores genéticos 

via BLUP, empregando os índices clássico, multiplicativo e soma de ranks. Foram realizadas 

comparações entre as estratégias de seleção fenotípicas, através dos ganhos genéticos e análise 

de coincidência das progênies selecionadas, visando identificar qual a melhor estratégia de 

seleção. Por meio das análises de variância verificou a existência de variabilidade genética entre 

as progênies avaliadas, indicando a possibilidade de ganhos genéticos com a seleção. Verificou-

se que os índices de seleção baseados em valores fenotípicos proporcionaram ganhos genéticos 

melhor distribuídos entre as características em relação aos métodos univariados. Isto indica que a 

seleção realizada por meio de índices é uma boa estratégia na seleção de progênies superiores, 

visando à obtenção de um ideótipo com elevada produtividade e qualidades físico-químicas de 

fruto ótimas. Foi observado por meio da análise de coincidência das progênies que a seleção 

individual via BLUP equivale à seleção direta, entre e dentro e combinada obtida por valores 

fenotípicos. Entre as estratégias de seleção, o índice de soma de ranks fenotípico, demonstrou ser 

um bom índice comparado às estratégias de seleção via BLUP. 
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