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O Programa de Melhoramento Genético Frutas de Caroço do Instituto Agronômico é 

reconhecido como o primeiro do Brasil, iniciado na década de 40. Este programa de 

melhoramento genético foi responsável por introduzir variedades da Flórida/EUA e por realizar a 

adaptação para o clima subtropical de frutos de caroço no Brasil. Cruzamentos estão sendo 

avaliados durante a última década e algumas seleções têm mostrado bons resultados para os 

caracteres “peso de fruto”, “teor de sólidos solúveis totais” e “acidez”. Este experimento está 

sendo realizado no Centro de Frutas do Instituto Agronômico, em Jundiaí, Estado de São Paulo, 

onde a unidade de horas de frio acumulada é entre 150-200. Este conjunto de dados avaliado foi 

proveniente da safra 2013/2014, composto por 11 materiais desenvolvidos na década de 80, e 

analisado pelo programa SELEGEN REML/BLUP. Os parâmetros genéticos estimados foram: 

variância fenotípica individual (   
 ), variância genética (  

 ), variância do efeito de parcela (  
 ), 

variância ambiental (  
 ), herdabilidade no sentido amplo (  ), coeficiente de variação genética 

entre variedades (    ), coeficiente de variação residual (    ), efeito genotípico predito (  ), 

valor genotípico (   +   ), além da média e limites inferior (LIIC) e superior (LSIC) do intervalo 
de confiança. Todos os parâmetros foram obtidos pelo referido programa com a utilização dos 

modelos 81 e 83, devido aos dados desbalanceados. A partir desses modelos foi possível 

selecionar melhores seleções pelo seu valor genotípico previsto, tendo em conta as variações 

aditivas e de dominância, uma vez que objetivamos a clonagem. Os valores genotípicos preditos 

variaram entre 60,18 (IAC 369) e 141,38 (IAC 6982-29) para o peso do fruto (g); 10.67 (IAC 

680-178) e 14,44 (IAC 65-1) para sólidos solúveis totais (°Brix); e, 3,57 (IAC 65-1) e 4,62 (IAC 

280-28) de acidez (pH unidades). As seleções obtiveram 104,31, 37,02 e 19,07% para o peso, 

teor de sólidos solúveis totais e acidez, respectivamente, superiores em relação aos seus 

parentais. Com base nestes resultados, sete seleções superiores serão testadas em áreas 

produtoras de pêssego no Estado de São Paulo para obter informações sobre as interações 

ambientais e oferecer novas variedades para os produtores de pêssego.  
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Apoio financeiro: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA/SP) 

e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP processo 2013/0450-9). 


