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A seleção de genótipos superiores com base na resposta simultânea de várias características de 

importância agronômica é uma estratégia fundamental para ampliar a oferta de cultivares 

comerciais do mamoeiro. Este trabalho teve como objetivo realizar a seleção combinada de 

características morfoagronômicas utilizando diferentes índices de seleção baseados tanto em 

valores genéticos obtidos pela metodologia REML-Blup quanto pelos valores fenotípicos em 

famílias F2:3 de mamoeiro. O experimento foi realizado na área comercial da empresa Caliman 

Agrícola S/A localizada no município de Linhares, no Estado do Espírito Santo. Foram avaliadas 

30 famílias F2:3 conduzidas em DBC, com quatro repetições e oito plantas por parcela. As 

características avaliadas foram: Produção por planta (PROD/PLT) expressa em kg, número de 

frutos comerciais (NFCom), número de frutos pentrândricos (NFP), número de frutos carpelóides 

(NFC) e número de frutos deformados (NFD). As análises estatísticas foram realizadas com 

ajuda do programa Selegen. As estimativas de herdabilidade com base na média das famílias 

foram altas para todas as características com exceção de PROD/PLT cuja herdabilidade foi 

moderada. Os resultados da análise de parâmetros genéticos indicam que entre as famílias existe 

considerável variabilidade genética para estas características e possibilidades reais de obter 

progressos genéticos com a seleção. Entre os índices analisados o adaptado de Mulamba & Mock 

mostrou maior consistência no ranqueamento das famílias. Com base neste índice foram 

selecionadas seis famílias agronomicamente superiores para as características avaliadas. Em 

relação às características PROD/PLT e NFCom consideradas como principais neste estudo, 

verificaram-se ganhos genéticos preditos entre 22% e 43% em PROD/PLT, e para NFCom entre 

17% e 38% nas famílias selecionadas. Por sua vez nas características NSFr, NFP, NFC e NFD 

obtiverem-se consideráveis ganhos genéticos preditos ressaltando-se que esses ganhos são em 

sentido negativo para essas características. Um total de dez plantas agronomicamente superiores 

foram selecionadas dentro das seis famílias superiores. As famílias selecionadas também 

apresentam médias satisfatórias para espessura da polpa, teor de sólidos solúveis totais, firmeza 

da polpa e firmeza do fruto, mostrando o potencial genético que podem apresentar para o 

melhoramento genético do mamoeiro. 
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