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O melhoramento genético da feijoa (Acca sellowiana) no Brasil ainda é recente. As primeiras 

quatro cultivares foram lançadas em 2007 e 2008 e são recomendadas para áreas de altitude. 

Ainda não há variedades recomendas para outras áreas de cultivo. O objetivo deste trabalho é a 

avaliação da adaptação e desenvolvimento inicial de 10 progênies de 10 distintos cruzamentos, 

realizados a partir de material oriundo de um programa de melhoramento participativo com 

agricultores da cidade de Ipê – RS, cujos progenitores apresentaram características de fruto 

superiores dentre mais de 300 plantas avaliadas. O experimento foi implantado em setembro de 

2013 na Universidade Tecnológica Federal do Paraná câmpus Dois Vizinhos com, espaçamento 

de 4,5 X 2 m, organizado em delineamento inteiramente casualizado. Aos 19 meses da 

implantação quantificou-se a altura, diâmetro médio do caule e a taxa de mortalidade das plantas. 

A taxa de mortalidade média foi de 32%, variando de 80% no cruzamento com as plantas código 

1004x1035 a 0% no cruzamento com as plantas código 1067x1003. Houve diferença 

significativa para variável altura média da copa, onde as progênies com código 1006xPomar 

apresentaram a menor altura (65cm), que se diferenciou do desenvolvimento das progênies com 

código 1003xPomar (112,4 cm) e 1051x1035 (112,8 cm). Para as demais progênies não houve 

diferença estatística com relação a altura média da copa, sendo que a média de altura de copa do 

experimento foi de 88cm. O diâmetro médio do caule não diferenciou significativamente os 

tratamentos e variou de 0,8cm a 1,9cm, (cruzamentos 1004x1035 e 1051x1035 respectivamente), 

tendo média geral de 1,49cm. As progênies com menor mortalidade (1001xHelena e 1067x1003, 

0% e 10 respectivamente tiveram desenvolvimento vegetativo mediano. Conclui-se que há 

variabilidade entre as progênies em relação à adaptabilidade, onde aquelas oriundas do 

cruzamento 1004x1035 apresentaram alta mortalidade (80%) e desenvolvimento vegetativo 

mediano, revelando problemas de adaptação, assim como as progênies do cruzamento 

1006xPomar, que apresentaram o menor desenvolvimento vegetativo e mortalidade de 40%. A 

progênie com melhor adaptação inicial foi a 1003XPomar por apresentar maior crescimento 

médio quanto altura e 20% de mortalidade. As progênies oriundas do cruzamento 1051x1035 

tiveram o melhor desenvolvimento vegetativo, contudo mortalidade de 50%. Para as plantas 

restante é  necessário agora avaliar a fase reprodutiva, já que as características de frutos são as 

mais importantes para a espécie. 
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