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O Brasil está entre os maiores produtores de goiaba do mundo, porém a maioria dos genótipos 

cultivados são pouco adaptados às nossas condições. O melhoramento genético possibilita obter 

novas cultivares, com características agronômicas desejáveis para o mercado consumidor. O uso 

de progênies de irmãos-completos aumenta a probabilidade de identificar genótipos superiores e 

assim melhorar a eficiência do uso dos recursos genéticos. Neste tipo de avaliação, selecionam-

se progênies e indivíduos superiores dentro de cada progênie. Os modelos mistos é um ótimo 

procedimento para auxiliar na seleção, sobretudo em plantas perenes, que envolve a estimação 

dos componentes de variâncias pelo método de máxima verossimilhança restrita (REML) e a 

predição dos valores genotípicos pela melhor predição linear não-viciada (BLUP), resultando em 

um processo de seleção mais acurado. Assim, este trabalho teve por objetivo estimar parâmetros 

genéticos e selecionar os melhores genótipos de famílias de irmãos-completos de goiabeira via 

procedimento REML/BLUP. O experimento foi conduzido na área experimental da UENF no 

Colégio Agrícola Antônio Sarlo, em Campos dos Goytacazes-RJ, 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, 16 progênies, 

totalizando 329 plantas. As análises foram realizadas utilizando o modelo estatístico 147 do 

programa Selegen. A variável utilizada foi produção total por planta, realizada na quinta colheita 

de produção 2014/15. O valor estimado para variância genotípica foi de 13,70 observa-se que as 

progênies avaliadas apresentam ampla variabilidade genética. A estimativa da variância 

fenotípica foi de 66,58 indicando forte influência do ambiente na expressão. As estimativas de 
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herdabilidade em relação à média de famílias (h
2
mp) foram de 41%, 28% e 81%, 

respectivamente, indicam que há possibilidade de êxito na seleção entre e dentro das progênies. 

Assim, foram selecionados os 20 melhores indivíduos, como clones e genitores potenciais, sendo 

que as progênies que contribuíram com maior número de plantas selecionadas foram as 

progênies 8, 10, 12 e 16.  

 

Palavras-chave: Goiabeira; herdabilidade, REML/BLUP. 

 

Apoio Financeiro: CAPES, FAPERJ, UENF 


