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Introdução 

 
Além da produtividade, o conhecimento das 
características qualitativas dos frutos é essencial para 
atender às necessidades de cada segmento, seja 
indústria de sucos processados ou mercado de frutas 
frescas. Portanto, a seleção de variedades que 
apresentem boa qualidade de frutos é de fundamental 
importância para o desenvolvimento da cultura.  O 
objetivo foi avaliar sete variedades híbridas de 
maracujazeiro amarelo quanto às características de 
qualidade de frutos. 

Material e Métodos 

 
O experimento foi conduzido sem irrigação com 
polinização natural na Embrapa, município de Rio 
Branco, AC, em DBC com três repetições e 04 plantas 
por parcela. Sete híbridos de maracujazeiro amarelo 
provenientes da Embrapa Cerrados foram estudados 
sendo coletados 10 frutos de cada genótipo e avaliados 
em laboratório quanto às características de 
comprimento, diâmetro, massa dos frutos, sólidos 
solúveis e acidez. As médias dos híbridos foram 
comparadas pelo teste de Scott Knott (genótipos) a 5% 
de significância. 

Resultados e Discussão 

 

O comprimento dos frutos foi maior nos híbridos 2, 5 e 
7 e o diâmetro no híbrido 2 (Tabela 1). Alguns 
resultados de comprimento e diâmetro assemelham-se 
aos encontrados por Krause et al., (2012), sobretudo 
em condição de polinização natural. Negreiros et al. 
(2008) encontraram médias de CF e DF de 73,38 mm e 
69,39 mm, respectivamente, próximos dos valores 
observados neste trabalho. Conforme Medeiros et al., 
(2009), os frutos dos híbridos avaliados se encaixam na 
classe primeira (
que 75 mm). A massa média dos frutos variou entre 109 
e 140 g, com destaque para os híbridos 2 e 7 (Tabela 
1), sendo igual ou superior à média de 129,45 g 
encontrada por Abreu et al., (2009). Embora não 
tenham sido significativas (Tabela 1), as variáveis SS e 
acidez estão dentro dos padrões indicados para o 
maracujá. Altos teores de sólidos solúveis e acidez são 
desejáveis pelas indústrias de processamento visto que 
essas características garantem uma maior vida útil pós 
colheita (Abreu et al., 2009). 

 

Tabela 1  Comprimento do fruto (CF), diâmetro do 
fruto (DF), Massa do Fruto (MF), sólidos solúveis (SS) 
e acidez de híbridos de maracujazeiro amarelo. Rio 
Branco. Acre. 2017.  

Híbri
dos 

CF (mm) DF 
(mm) 

MF (g) SS Acidez 

1 68,06 b 61,96 b 109,85 b 12,23 a 4,59 a 
2 73,03 a 69,16 a 128,20 a 14,02 a 4,72 a 
3 69,62 b 65,37 b 107,41 b 12,22 a 4,68 a 
4 67,75 b 64,45 b 114,54 b 13,40 a 5,21 a 
5 71,25 a 66,60 b 114,74 b 13,08 a 4,95 a 
6 67,73 b 65,58 b 106,54 b 14,23 a 4,22 a 
7 73,98 a 66,60 b 141,00 a 11,94 a 4,65 a 
CV 
(%) 

4,51 3,78  12,08  8,94 7,66 

Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem pelo 
teste de Scott Knott a 5% de significância  

Conclusões 

Os híbridos 2 e 7 são promissores, porém precisam ser 
melhor avaliados em condições de manejo adequado 
para que possam expressar satisfatório potencial de 
produção. 
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