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VARIEDADES BRASILEIRAS HIBRIDAS DE ABACATE 

 

                                                                                                                Luiz Carlos Donadio 

 

ORIGEM 

       A origem do abacateiro é seguramente a América. O pesquisador Simon E. Malo, que  

trabalhou  com  a  cultura  por muitos anos e esteve no  Brasil  em  1978, a  convite  da  Unesp  

de  Jaboticabal, para participar  do  I  Simpósio  sobre  Abacaticultura, informa que na  região  

mexicana  de  Puebla  e  Oaxaca, já  era conhecido  há  mais  de  10 mil  anos pelos  povos  

ancestrais. Isso contribuiu para definir a raça Mexicana de abacate. Outro centro de origem 

importante é a Guatemala, na América Central, que tinha um tipo diferente, em uma região 

isolada, que definiu a raça Guatemalteca, ou Guatemalense. A terceira raça, a Antilhana, ou 

abacate de altitudes menores de mil m, pode ter sido originada de terras mais baixas do leste do 

México e América Central, fronteira com o Mar do Caribe.  As primeiras referências ao abacate 

foram feitas no século XVI, por Oviedo, em 1526, por Leon, chamado o grande navegador, entre 

1532 a 1550, e Salazar, que descreveu o abacate mexicano em 1554. Portanto, o abacate e seu 

nome ahuacaatl, deriva da língua asteca nahuatl, e de outros povos ancestrais.   

 

RAÇAS 

     As 3 raças citadas foram nomeadas como espécies e variedades hortícolas e, em trabalho 

mais recente de Willians, em 1978, foram nominadas a raça Mexicana de Persea americana var. 

drymifolia, a raça Antilhana Persea americana var. americana e a raça Guatemalense de Persea 

nubigena var.  guatemalensis. Todas as citadas espécies pertencem à família Lauraceae. Existem 

outras espécies de Persea, como flocosa, parviflora, nubigena, schideana e primatogena, mas 

que têm frutos pouco comestíveis, excessão da schiedeana. Outro subgênero de Persea é o 

eriodaphne, que não é compatível com Persea. As 3 raças, entretanto, são compatíveis para 

enxertia e entrecruzam-se com facilidade, originando uma diversidade enorme de tipos, que 

podem ser selecionados como novas variedades. Campbell, no mesmo simpósio citado, de 

Jaboticabal, informou as características das diferentes raças, quanto ao clima e doenças. Assim, 

a raça Antilhana é mais adaptada a condições tropicais e baixas altitudes, tolerante a altas 

temperaturas e umidade, salinidade do solo, alto pH, e doenças como antracnose, cercóspora e 

verrugose. A raça Mexicana é mais adaptada a altas altitudes, e condições mais frias, nas áreas 

tropicais e subtropicais, mas pouco adaptada a condições de alta umidade e doenças fúngicas. 

Adapta-se a solos calcários e alcalinos. A raça Guatemalteca, é intermediária entre as outras duas 

citadas. Portanto é fácil entender que o cruzamento entre as espécies e suas variedades, pode 

originar uma diversidade muito grande de híbridos, cujo comportamento em relação ao clima, 

solo e doenças pode variar muito e atender às mais diversas condições. Isso possibilitou ao 

abacateiro produzir durante todo o ano, adaptar-se aos mais diferentes climas e originar 

variedades de alta qualidade e tolerantes a muitas doenças, embora não tenha sido feito isso pelo 



melhoramento dirigido pelo homem e sim pela natureza, com aproveitamento pelo olhar dos 

produtores e dos viveiristas. Estes, como Dierberger, Spagnol,Breda, Benati, Bertanha, foram  

alguns  dos pioneiros.   

 

              Abacate Antilhano (acima), híbrido (centro) e Guatemalense (abaixo). Foto: Donadio. 

 

  ABACATICULTURA BRASILEIRA  

Até  a década de  60  a cultura  do abacateiro  ainda  era rudimentar, em parte  ainda  

propagada por sementes (pés  francos), com  variedades importadas  e pouco adaptadas às  nossas 

condições, além  de a  época  de produção  predominar  até meados  do ano, com poucas  

variedades mais  tardias   e poucas regiões produtoras,  com  área  menor  de  10 mil  ha  no  

estado  de  São  Paulo, o principal produtor. Já, na década de 70, o citado estado tinha quase 

duplicado a área plantada e com forte aumento de produção, segundo Montenegro (1978). O 

mesmo autor, o primeiro expert da cultura no Brasil, cita que as variedades então utilizadas eram 

em maioria importadas, como Pollock e Simmonds-precoces, Collinson-meia estação, e Wagner, 

Linda e Prince- tardias, mas cuja produção chegava apenas até agosto. Nessa época já eram 

comerciais as variedades brasileiras Quintal e Fortuna, ambos de meia estação e de melhor 

qualidade do que as variedades citadas. O autor citou também que eram iniciados plantios de 

Ouro Verde e Tatui, o primeiro mais tardio. A partir da década de 80 o Brasil iniciou a produção 

e exportação de abacate, da região de Baurú-SP, pelo pioneiro Engo. Agro.  Paulo Leite de 

Carvalho, que fundou a empresa Jaguacy. Atualmente outros produtores também exportam. 

Predomina a variedade Hass.   



FOTOS DE FORTUNA     

 

   

Abacate Fortuna. Foto: Donadio. 

 

VARIEDADES BRASILEIRAS 

 Segundo dados da Ceagesp, as variedades mais vendidas no Ceagesp de SP são as precoces 

- Geada e Fuchs, as de meia estação Fortuna e Quintal e as tardias - Breda e Margarida, que 

suprem de abacate os mercados entre janeiro e dezembro de cada ano, com oferta maior entre 

março e agosto. Entre janeiro e fevereiro há também boa oferta com as precoces e, entre setembro 

e novembro, de tardias. Nota-se que para o mercado interno, as variedades brasileiras, originadas 

de cruzamentos naturais predominam e isso é louvável, pelo trabalho dos produtores, que sempre 

buscam novas opções. Somente as variedades Fuchs e Hass, a primeira antiga variedade 

americana, mantêm alguma importância, mas ainda assim pode ser confundida com os tipos 

“manteiga” que serviram para denominar variedades da raça Antilhana, enquanto a Hass ganhou 

o mercado como avocado, mais utilizado na culinária ou com sal. As variedades Quintal e 

Fortuna são muito importantes, pois dão ótima produção e têm qualidade desejada pelo mercado 

interno, como sabor, polpa sem fibras, de cor atrativa. São possíveis híbridos naturais de 

variedades antilhana com guatemalense, o que pela herança genética, dão a elas a produção mais 

tardia do que as antilhanas, estendendo a produção destas. Na faixa de produção mais tardia de 



produção de abacate predominam as variedades Margarida e Breda, com características da raça 

Guatemalense, mas foram selecionadas outras que têm alguma importância, como Primavera, 

Solano e Ouro Verde.   

 

              Abacate Margarida – Foto: José Carlos Gonçalves 

 

 

                                Abacate Breda – Foto: José Carlos Gonçalves 



        Geada - é a principal variedade precoce, possivelmente híbrido natural de variedades ou 

tipos da raça Antilhana. Também chamada de Barbieri ou Limeirão, originada na região de 

Limeira - SP. É do tipo de flor B, produtivo, e tem peso de 400-600 g, com polpa amarela, com 

baixo teor de óleo; casca brilhante, lisa e verde clara. 

     Quintal - originada  em  Cordeirópolis-SP,  foi  divulgada pelo  funcionário  da  Estação  

Experimental de Limeira, e também produtor, Cesario Fantucci, na  década  de  70. O  fruto pesa  

600  g  ou pouco mais, tem  pescoço  alongado, produz  de março a julho,  dependendo  do  clima  

da região; casca  verde  clara, lisa, polpa  creme, com  teor  de  óleo  de 4 %, e bom  teor de  

polpa, grupo  floral  B. 

       Fortuna - originada em Campinas ou Barão Geraldo - SP. Divulgada pelo viveirista 

Armindo Benatti. Destacou-se pela ótima produtividade, boa qualidade, produção na meia 

estação, alto rendimento em polpa, além de boa resistência a doenças. Peso médio do fruto de 

600 g, com polpa de boa qualidade, casca verde escura, típica de híbrido, com predominância da 

raça Guatemalense, com teor de óleo menor que 5 %. Flor do grupo A. 

       Breda - originado em Cordeirópolis-SP, na chácara de Natalino Breda, ex-funcionário da 

Estação Experimental de Limeira. Tem ciclo bienal de produção, com ótima aceitação no 

mercado, segundo o produtor e Engo. agrônomo José Carlos Gonçalves. Produção tardia, a partir 

de julho, o fruto pesa de 400 a 600 g, casca lisa verde, bom teor de óleo, de 12 a 15 %. 

     Margarida - foi selecionado em um plantio comercial pelo produtor Miguel Makiama, do 

Paraná, tem tolerância a baixas temperaturas, produção tardia e boa qualidade, segundo o 

pesquisador Sergio Carvalho, do Iapar, Londrina-PR. Seus frutos pesam em média 750 g e tem 

mais de 70% de polpa, com até 12 % de óleo.  

     Ouro verde - originado em Campinas-SP, possivelmente na chácara de Antonio 

Antoniolli; tem boa aceitação no mercado, tardio, após julho, alto rendimento em polpa, médio 

em óleo. Boa produtividade; grupo floral A. 

   Primavera - originado de um pé franco, obtido pelo IAPAR, de Londrina-PR. Tem frutos 

grandes, de 700 g, casca verde, forma elíptica, com alto teor de polpa, de cor de casca verde, 

elíptico, de produção bem tardia. Segundo o produtor José Carlos Gonçalves, tem bom teor de 

óleo (12%), e é muito produtivo. 

 Abacate Primavera - Foto: José Carlos Gonçalves 



 

     Outras variedades foram selecionadas por produtores, tais como Ermor, Tatui, Dourado, 

Solano, Campinas, Imperador e outras, que receberam nomes de seus descobridores ou do local 

de origem. Dourado, segundo o pesquisador do Iapar, Sergio Carvalho, foi selecionado por um 

produtor de Arapongas-PR, em 1968, originado de um pé franco usado como quebra vento. Tem 

polpa de cor amarelo forte, relativa tolerância a baixas temperaturas e produção nos meses de 

outubro-novembro no norte do Paraná. Em Itararé - SP, foi selecionada pelo produtor Solano, 

uma nova variedade que recebeu seu nome, na década de 70. Na região de Jardinópolis os 

produtores selecionaram tipos precoces, pelo clima da região, durante as décadas de 70 e 80, mas 

nenhuma variedade se destacou. Vários tipos não ganharam importância econômica, como 

Wenceslau, Marta, Dierberger, Tatui, Dourado e outros. 

 

        


