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O Brasil é um grande produtor de goiaba e está entre os três maiores países produtores. No 

entanto, para alcançar o primeiro colocado, é de grande importância a realização de trabalhos 

que buscam genótipos mais produtivos e mais adaptados. A seleção de genótipos promissores 

depende de vários fatores, um deles é a acurácia dos métodos de seleção utilizados. Atualmente, 

a metodologia de modelos mistos REML/BLUP vem sendo uma ótima alternativa para auxiliar a 

seleção, principalmente em plantas perenes. Essa metodologia envolve a estimação dos 

componentes de variâncias pelo método de máxima verossimilhança restrita (Restricted 

Maximum Likelihood - REML) e a predição dos valores genotípicos pela melhor predição linear 

não-viciada (Best Linear Unbiased Prediction - BLUP), resultando em um processo de seleção 

mais acurado. Assim, este trabalho teve por objetivo estima parâmetros genéticos e selecionar os 

melhores genótipos de famílias de irmãos completos de goiabeira via metodologia 

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 números de frutos total por planta na colheita 2014/2015. O valor estimado 

para variância genotípica foi de 693,55, observa-se que a população avaliada apresenta alta 

variabilidade genética em relação a esse caráter. A estimativa da variância fenotípica foi de 

3393, 81 indicando forte influência do ambiente na expressão dessas características. As 

estimativas das herdabilidade individual no sentido restrito   
2
a),                                 

          
2
ad) e herdabilidade em relação à média de famílias (h

2
mp) foram de 41%, 26% e 91%, 

respectivamente, indicam que há possibilidade de êxito na seleção tanto entre como dentro de 

famílias respectivamente. Assim, foram selecionados os 30 melhores genótipos, sendo que as 

progênies que contribuíram com maior número de plantas selecionadas foram a 8, 5 e a 12. 
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