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O açaizeiro (Euterpe oleraceae Mart.) é uma palmeira dominante das florestas de 
várzeas, de seus frutos se obtém uma bebida concentrada, nutritiva e de alto valor 
calórico, conhecida por “açaí”, a qual é utilizada desde a época pré-colombiana pela 
população Amazônica, e que, a partir da década de 1990 tem atingido mercados em 
outras regiões do Brasil e no exterior. Em 2000 a Embrapa Amapá iniciou um programa 
de melhoramento genético de açaizeiro para a produção de frutos em várzeas do 
estuário amazônico. Foram instaladas no campo experimental de Mazagão 175 
progênies, sendo 75 com produção de frutos no período chuvoso (população 1) e 100 
com produção de frutos na estiagem - entressafra (população 2). Apartir de 2009 vêem 
sendo realizados acompanhamentos mensais de características de floração e 
frutificação nestas populações. Foram tomados os seguintes dados: emissão e abertura 
da espádice,  enchimento e maturação dos frutos. No perído de agosto de 2010 a julho 
de 2011, pode-se observar que a população 1 teve dois picos de floração: o primeiro 
ocorreu em dezembro e o segundo e mais expressivo ocorreu entre o meses de abril a 
maio (meses chuvosos). Já a maturação dos frutos teve seu pico em maio de 2011 
quando foram colhidos 518 kg de frutos nesta população. Já na população 2 a emissão 
de espadices teve seu pico em abril de 2011 e a maturação e colheita dos frutos em 
novembro de 2010 quando foram colhidos 1930 kg de frutos. Contudo, essas 
características são fortemente influenciadas pelo ambiente, por isso, serão necessários 
ainda alguns ciclos de observação destas populações para obter uma caracterização 
genotípica das progênies. Ambas continuarão sendo monitoradas para que as 
informações destas primeiras observações sejam confirmadas dentro do rigor 
cientifico. 
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