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A seleção de cafeeiros resistentes aos nematoides do gênero Meloidogyne spp. é realizada com 

base em variáveis que medem a reprodução do nematoide e as que focam no dano causado à 

planta. A reprodução do nematoide é medida diretamente pela contagem de ovos e juvenis em 

estádio J2 presentes nas raízes e o dano é medido por variáveis de crescimento ou produção. 

Porém, a seleção com base em apenas uma destas características pode ser arriscada. Por 

exemplo, plantas intolerantes podem ter poucos nematoides em suas raízes por não terem 

condições metabólicas de sustentá-los. Desta forma, variáveis nematológicas e de crescimento 

devem ser consideradas por meio de um índice de seleção. Portanto, o objetivo deste trabalho é 

verificar o impacto no ganho de seleção (GS) realizado por meio do índice da soma de postos 

quando comparado com a seleção direta das variáveis. Foram avaliadas em casa de vegetação 86 

progênies F4:5 descendentes de Híbrido de Timor e cultivares do grupo Catuai. O delineamento 

utilizado foi de blocos casualizados segundo modelo misto com fator de progênie aleatório e de 

bloco fixo, com oito repetições e parcela de uma planta. Foram inoculados 5.000 ovos e juvenis 

de M. exigua em mudas entre quatro a seis pares de folhas. Aos onze meses da inoculação foi 

avaliada a massa fresca de raiz (MFR) e a massa seca da parte aérea (MSPA). A reação das 

progênies a M. exigua foi avaliada por meio do índice de galhas (IG) e submetidas ao método de 

extração para quantificação da população de ovos + juvenis J2 por grama de raiz (NOJGR). O 

fator de Reprodução (FR) foi calculado pelo quociente entre as densidades populacionais finais 

(Pf) e iniciais (Pi). Utilizou-se o índice de seleção de Mulamba e Mock (1978) com os E-BLUP 

estimados para cada variável. Os GS foram calculados em porcentagem da média populacional. 

Os GS% pela seleção direta encontram-se entre parêntesis. Os GS% por meio do índice foram 

3,52 (12,00) - MSPA; 3,37 (13,29) - MFR; -79,13 (-83,71) - IG; -58,76 (-59,91) e -28,65 (-

28,85) para FR. Percebeu-se que o índice de seleção permitiu ganhos equivalentes para as 

variáveis que medem a reprodução do nematoide (IG, NOJGR e FR) quando comparado com 

seleção direta. Porém, causou redução nos ganhos seletivos para as variáveis que mensuram os 

danos causados às plantas (MSPA e MFR). É importante destacar que mesmo havendo redução 

para essas variáveis os valores não foram negativos, indicando que a média fenotípica não será 

diminuída com os ciclos seletivos enquanto força a população do nematoide ao mínimo possível. 

Portanto, concluí-se que o índice de seleção da soma de postos foi eficiente em selecionar 

progênies que atendam os critérios de resistência genética e os agronômicos.  
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