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A goiabeira pertencente à família Myrtaceae e ao gênero Psidium, que possui o maior número de 

espécies identificadas, cerca de 92 gêneros, porém a maioria dos genótipos cultivados no Brasil 

são introduções, importados, principalmente da Flórida e da Índia, adaptados às condições 

brasileiras. O melhoramento genético possibilita ganho importante para os cultivos, com 

possibilidade de obter novas cultivares com características agronômicas desejadas pelo mercado 

consumidor. Avaliar diferentes genótipos de goiabeiras oriundos do programa de melhoramento 

genético da UENF. O experimento foi conduzido na área experimental da Universidade Estadual 

do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, em Campos dos Goytacazes, em um pomar 

experimental, implantado em 2009, sendo o espaçamento adotado de 1,5 m entre plantas e 3,0 m 

entre linhas. Foi utilizado o delineamento em blocos casualizados com duas repetições, dez 

progênies de irmãos-completos e oito plantas por parcela. Os dados de colheita analisados foram 

da quinta safra, que aconteceu entre os meses de dezembro e fevereiro de 2014, onde foram 

avaliadas as variáveis, número de frutos por planta (NFP), produção por planta (PP), peso de 

fruto (PF), diâmetro de caule (DC) e volume de copa (VOLC). Foram realizadas análises de 

correlação canônica para verificar as associações existentes entre o grupo de características de 

produção (grupo I) com as características da planta (grupo II). Todas as análises foram feitas 

utilizando-se o programa GENES. As associações entre os dois grupos são estabelecidas 

principalmente pela influência de VOLC e maior (NPF) ambos os caracteres são determinantes 

para o aumento da produção, plantas com maior (DC) e (VOLC) tende a aumentar, apresentar 

maior produção de frutos e maior peso de frutos, nem sempre plantas que apresenta (VOLC) alto 

produz maior quantidade de massa de fruto, uma vez que outros fatores podem influenciar. Os 

dois grupos são independentes, porém formam uma associação que apresentam forte influência 

na produção de frutos. 
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