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O Brasil é considerado um dos maiores produtores e consumidores mundiais de palmito, sendo o 

cultivo comercial da palmeira-real-da-Austrália (Archontophoenix spp) destaque nos Estados de 

SC e PR. Em Santa Catarina, ela é cultivada por cerca de 1.700 produtores rurais numa área 

aproximada de 3.500 ha. Essa atividade movimenta, no Estado, valores em torno de R$70 milhões 

anuais e gera aproximadamente 2.800 empregos diretos. O gênero Archontophoenix spp. possui 

seis espécies, entre as quais se destacam a A. alexandrae e A. cunninghamiana. Os resultados 

experimentais de pesquisas com as duas espécies indicam comportamentos semelhantes entre as 

mesmas e seus híbridos, para o rendimento e qualidade de palmito. Tem-se intensificado os estudos 

com essa palmeira como forma alternativa para diminuir o impacto de exploração da palmeira 

juçara que é nativa do Brasil. Diante disso, o objetivo do trabalho foi estimar os valores genotípicos 

e o ganho genético de 13 plantas matrizes quanto ao rendimento total de palmito (tolete + picado). 

Cinco progênies de A. alexandrae e oito de A. cunninghamiana foram semeadas em Itajaí - SC no 

delineamento de blocos ao caso com seis repetições e com oito plantas por parcela. A colheita 

ocorreu com 3,5 anos após o plantio e a análise de dados foi realizada com o software Sistema 

Estatístico e Seleção Genética Computadorizada (SELEGEN). Os valores genotípicos variaram de 

391,08 a 523,38 g para as matrizes 10 e 13, respectivamente. Sendo esses extremos pertencentes 

a matrizes da espécie A. cunninghamiana. Os valores genotípicos devem ser os preferidos no 

programa de melhoramento, pois são estes os verdadeiros valores a serem preditos. Embora eles 

não sejam iguais aos valores genéticos verdadeiros dos indivíduos, a proximidade entre os dois 

valores pode ser avaliada com base na acurácia – a qual refere-se à correlação entre os valores 

genéticos preditos e verdadeiros dos indivíduos. A acurácia das 13 plantas matrizes foi de elevada 

magnitude, uma vez que seus valores foram acima de 0,66. A seleção das dez melhores matrizes, 

seguida de recombinação, proporcionará um ganho genético estimado de 12,66%, pela geração de 

uma população com média fenotípica de 469,50 g de palmito. Por isso, as estimativas dos 

parâmetros genéticos obtidas revelam potencial seletivo com variabilidade genética suficiente para 

o melhoramento genético. 
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