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No Brasil ainda não existem variedades recomendadas para o plantio comercial de 
acerola (Malpighia emamata D.C.), por isso os dados de produção são muito variáveis. Em 
plantios comerciais, a produção varia de 20 a 50 kg de frutos/plantaíano. Uma das maiores 
empresas produtoras de acerola, a Caju da Bahia S.A. (CAJUBA), apresenta produção média de 
27 kglplantalano (Alves, I 992). 

A seleção de plantas conduzidas em plantios comerciais tem-se baseado, principal- 
mente, nas características da planta (porte e tipo de copa) e do fruto (produção, tamanho, 
sabor, consistência, coloração e rendimento de polpa) (Bosco et al., 1994; Bezerra et al., 
1994). Isto ocorre, provavelmente, em vir!ilde do grande número $e plantas avaliadas e da 
dificuldade de efetuarem-se avaliações de outras características em plantios de particulares. 

No programa de melhoramento genético de acerola em desenvolvimento na Embrapa 
Agroindústria Tropical estão sendo utilizados a seleção cional e o melhoramento populacional. 
Na primeira, a vantagem é a obtenção de clones em prazo reduzido para atenderas deman- 
das imediatas do setor produtivo. No segundo, manter em andamento linhas de pesquisas 
alternativas para obtenção de resultados a médio e longo prazos. 

As análises preliminares dos frutos de 55 plantas selecionadas na população parenta1 
(Fig. 1) mostram uma frequência de 9% de plantas com teor de vitamina C acima de 1.500 
mgIl00 g de polpa (Moura et al., 1997), enquanto na amostra de 51 plantas da geração filial, 
isto é, primeira geração de plantas originadas de progênies da população selecionada, apre- 
sentam frequência de 41 % de plantas. Esses primeiros resultados mostram evidências de 
que a seleção fenotípica praticada nas plantas parentais redundou em aumento do conteúdo 
de vitamina C nas plantas filiais. 
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Os valores máximos para as características de conteúdo de vitamina C, pH, acidez 
total titulável (ATT) e sólidos solúveis totais (SST) para as duas populações são apresenta- 
dos na Fig. 2. Para todas as características, os valores encontrados na geração paternai 
foram inferiores aos apresentados pela geração filial, destacando-se a variação no conteúdo 
de vitamina C, que foi de 468 mg a 1.639 mg e de 784 mg a 2.494 mg por 100 g de polpa, 
respectivamente. Este aumento no conteúdo de vitamina C pode ser atribuído ao sucesso da 
seleção. 

i FIG. 1. Percentagem de plantas selecionadas em função do conteúdo de vitamina C 
em frutos de acerofa de 55 plantas na geraçào paternal e 51 na geração filial. 

GERAÇÃOPATERNAL GERAÇÃO FILIAL 

FIG. 2. Valores máximos para teor de vitamina C, pH, acidez total titulável (ATT) e 
sólidos solúveis totais (SST) em frutos de acerola de 55 plantas na geração 
paternal e 51 na geração filial. 
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