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RESUMO 
 
A goiabeira serrana (Acca sellowiana Berg.) pertence à família das mirtáceas e é uma espécie frutífera 
nativa do planalto meridional brasileiro. Apresenta um pequeno porte, podendo atingir até quatro metros 
de altura. Sua produção inicia em geral a partir do quarto ano. A espécie vem ganhando atenção nas 
regiões serranas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, por ser uma espécie nativa, com um papel 
ecológico e ambiental, bem como por apresentar um alto potencial frutífero, mostrando-se como uma 
alternativa de renda para a agricultura familiar dessas regiões. Entretanto, para a viabilidade do cultivo 
comercial da goiabeira serrana é de extrema importância que sejam selecionadas espécies com 
características superiores as das plantas em estado natural, possibilitando assim maior qualidade e 
uniformidade de frutos, maior resistência a pragas e doenças, possibilitando maior produtividade e 
estabilidade na cadeia produtiva. Neste sentido, o projeto tem como objetivo maior avaliar a 
adaptabilidade de quinze cruzamentos distintos de goiabeira-serranas obtidos através do melhoramento 
genético participativo, e identificar as cultivares com maior adaptabilidade para a região do Alto Vale do 
Itajaí. O pomar experimental de goiabeira-serrana foi implantado em forma de sistema agroflorestal 
(SAF).  A área experimental é composta por 110 mudas de goiabeira-serrana e 100 mudas de outras 
espécies nativas. O delineamento experimental adotado foi em blocos ao acaso, onde estes foram 
organizados em linhas.  Cada bloco contem duas plantas dos cruzamentos com 10 progênies e uma planta 
dos cruzamentos com cinco progênies (unidades experimentais - parcelas), totalizando 19 plantas do 
experimento, mais duas de bordadura em cada linha. O espaçamento utilizado foi de 5 x 3,5 metros. De 
modo aleatório distribuiu-se 100 plantas de espécies nativas na área. Por se tratar de um SAF orgânico, 
não utilizou-se nenhum tipo de adubação química. A adubação utilizada no plantio foi cama de aviário e a 
implantação de festuca (Festuca arundinacea) para adubação de cobertura. Após a instalação do pomar 
será mensurado o desenvolvimento das plantas, avaliando a adaptabilidade destas a região.  

 
Palavras-chave: Acca sellowiana, Melhoramento Genético, Sistema Agroflorestal.  


