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A goiaba, pertencente à família Myrtaceae, é originária do continente americano. Seu alto valor 

nutritivo e as diferentes formas de consumo a torna uma fruta apreciada em todo o mundo. Os 

materiais utilizados nos programas de melhoramento do Brasil foram importados principalmente 

da Flórida e da Índia, onde a seleção simultânea de plantas de goiabeira foi responsável pela 

obtenção de cultivares com alto rendimento e que atendem às exigências do mercado consumidor 

o que causou um aumento de 33.314 toneladas de 2007 a 2013, levando o Brasil a terceira 

posição entre os produtores mundiais. Com o objetivo de selecionar caracteres simultâneos de 

interesse agronômico entre e dentro de progênies de irmãos completos em goiabeira, foi 

conduzido um experimento na área experimental da UENF no Colégio Agrícola Antônio Sarlo, 

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), altura de plantas, diâmetro de caule (DC) e 

volume de copa (VOLC). Foi realizada análise de variância e estimado os componentes de 

variância pelos métodos dos momentos. A análise de variância mostrou diferença significativa 

entre as famílias em relação ao número de frutos por planta, produção por planta e peso de fruto, 

as demais variáveis estudadas foram não significativas, desta forma foi feito um esquema 

seletivo de 20% das progênies. Os maiores ganhos percentuais entre e dentro das famílias foi da 

característica NFP que possui maiores coeficientes de variação genética, podendo-se fazer uma 

seleção mais acurada. A seleção de NFP proporciona ganhos correlacionados positivos para PP e 

vice-versa, sendo um atenuante no processo de seleção. No entanto, a seleção destes, se 

manifestam no sentido contrário para PF, ou seja, aumento do NFP e PP, reduz a característica 

de interesse do melhorista.  
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