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Avaliação de Clones de Murucizeiro Promissores 
em Ambientes de Agricultura Familiar

Fábio de Lima Gurgel1

Walnice Maria Oliveira do Nascimento2

José Edmar Urano de Carvalho3

Resumo – O presente trabalho objetivou a seleção de clones de muricizeiro 
para a agricultura familiar. Um ensaio de competição com clones de muricizeiro 
selecionados do Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de Murucizeiro da 
Embrapa Amazônia Oriental foi implantado no município de Igarapé-Açu, 
no estado do Pará, em parceria com uma agricultora familiar que tem como 
renda o extrativismo dessa espécie nativa de ocorrência espontânea na região 
amazônica. Onze clones foram enxertados no porta-enxerto Açu: Cristo, Açu, 
São José, Guataçara, Igarapé-açu-1, Tocantins-1, Maracanã-1, Santarém-1, 
Tocantins-2, Maracanã-2 e Santarém-2. Utilizou-se o delineamento em blocos 
casualizados, com cinco repetições, uma planta por parcela, em que cada clone 
utilizado como enxerto consistiu em um tratamento, totalizando 55 plantas. O 
espaçamento foi de 7 m x 14 m. A área total do experimento foi de 3.360 m². O 
crescimento e o desenvolvimento das plantas foram avaliados por meio da altura 
de planta e do volume de copa e, no período de safra, foi avaliada a produção de 
frutos por planta, colhendo todos os frutos por planta e obtendo a média de frutos 
por tratamento. Os clones Maracanã-2, Guataçara, Açu e São José apresentaram 
desempenho morfoagronômico superior em relação aos clones avaliados.

Termos para indexação: Byrsonima crassifolia (L.) H.B.K., segurança 
alimentar, agricultura sustentável, melhoramento genético, Amazônia.

1 Engenheiro-agrônomo, doutor em Genética e Melhoramento de Plantas, pesquisador da Embrapa 
Amazônia Oriental, Belém, PA.

2 Engenheira-agrônoma, doutora em Fitotecnia, pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, Belém, PA.

3 Engenheiro-agrônomo, mestre em Fitotecnia, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, Belém, PA.
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Evaluation of Promising Nanche Clones in 
Family Farming Environments

Abstract – The present work aimed to select nanche clones for family farming. 
A competition trial with nanche clones selected from the Nanche GenBank 
from Embrapa Eastern Amazon was implemented in the municipality of 
Igarapé-Açu, Pará state, in partnership with a family farmer whose income is 
the extraction of this native species that occurs spontaneously in the amazon 
region. Eleven clones were grafted onto the Açu rootstock: Cristo, Açu, São 
José, Guataçara, Igarapé-açu-1, Tocantins-1, Maracanã-1, Santarém-1, 
Tocantins-2, Maracanã-2 and Santarém-2. A randomized block design 
was used, with five replications, one plant per plot, where each clone used 
as graft consisted of a treatment, totaling 55 plants. The spacing was 7 m 
x 14 m. The total area of the experiment was 3,360 m². Plant growth and 
development was evaluated through plant height and canopy volume and, 
during the harvest period, the production of fruits per plant was evaluated, 
harvesting all fruits per plant, and obtaining the average number of fruits per 
treatment. The clones Maracanã-2, Guataçara, Açu and São José presented 
superior morphoagronomic performance in relation to the evaluated clones.

Index terms: Byrsonima crassifolia (L.) H.B.K., food security, sustainable 
agriculture, genetic improvement, Amazon.
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Introdução 
O uso sustentável das fruteiras nativas da Amazônia, com a produção 

e beneficiamento dos seus frutos, torna-se uma alternativa viável ao 
desenvolvimento regional, como fonte de alimentos e meio de agregar valor 
aos recursos naturais disponíveis na região, melhorando a renda e garantindo 
a soberania e segurança alimentar das pequenas comunidades rurais, além 
de favorecer a preservação das espécies nativas.

Dentre as espécies frutíferas da Amazônia, destaca-se o murucizeiro 
[Byrsonima crassifolia (L.) H.B.K.], planta arbustiva da família Malpighiaceae, 
comercializada sob a forma de polpa para todas as regiões do Brasil e vários 
países. No entanto, essa espécie é aproveitada de forma extrativista, sem 
haver preocupação com a propagação e o cultivo comercial, para que se 
possa evitar o seu desaparecimento do meio natural (Costa et al., 2014).

O murucizeiro (Figura 1) é considerado uma espécie semidomesticada 
(Clement, 1999), ou seja, que ainda não passou totalmente por um conjunto 
de atividades que visa incorporar uma planta silvestre ao acervo de plantas 
disponíveis para uso e consumo pelo homem. As atividades incluem uma 

Figura 1. Murucizeiro [Byrsonima 
crassifolia (L.) H.B.K.] em processo 
de domesticação em propriedade de 
agricultura familiar, em Igarapé-Açu, PA.

série de técnicas cognitivas (por 
exemplo, modo de reprodução da 
espécie, sistemas de cruzamentos, 
manejo, etc.) que pode tornar a 
espécie inteiramente dependente do 
ser humano para sua propagação, 
perdendo a capacidade de viver na 
natureza. Atingindo esse estágio, 
uma espécie domesticada tem sua 
evolução determinada pela seleção 
natural e pela seleção artificial, 
tornando o homem um agente seletivo 
de maior força que os tradicionais 
agentes da seleção natural, como por 
exemplo, mutação e recombinação 
(Borém; Miranda, 2013).
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Em se tratando do potencial econômico, o murucizeiro destaca-se com 
potencialidades para consumo in natura e para o processamento industrial da 
polpa de fabricação de suco, licor, geleia, vinho, doces, refrescos e sorvetes 
(Lourenço et al., 2013). 

Essa espécie não é amplamente cultivada porque tem uma fase jovem 
longa, o que implica em maiores custos para o agricultor familiar. Além disso, 
as sementes apresentam mecanismos complexos de dormência, o que 
implica germinação lenta e com acentuada irregularidade, tornando difícil a 
produção de mudas.

O Laboratório de Frutíferas da Embrapa Amazônia Oriental (LabFruti) 
é responsável pela conservação do banco de germoplasma de espécies 
frutíferas da Amazônia, como o murucizeiro (BAG Murucizeiro), e pelo 
desenvolvimento de pesquisas na área de propagação, como a superação 
de dormência em sementes e a produção de enxertos e porta-enxertos mais 
vigorosos e com menor risco fitossanitário. Além disso, desenvolve estudos 
na área de melhoramento genético em parceria com agricultores familiares, 
nos quais são avaliadas diversas combinações de mudas clonais visando o 
melhoramento dessas espécies, a partir da identificação de genótipos com 
estabilidade produtiva e adaptação às práticas e sistemas de cultivo adotados 
pelos agricultores locais. Essas parcerias são importantes para mitigar as 
ações de impactos ambientais causadas pelas queimadas na agricultura de 
subsistência e aumento de pastagens para pecuária, além de contribuir para 
a conservação das espécies frutíferas nativas (Gurgel et al., 2015). 

Para avançar no processo de domesticação do murucizeiro, o LabFruti, 
por meio do projeto Melhorfruta, vem avaliando a diversidade do BAG 
Murucizeiro em três localidades no estado do Pará (Figura 2), o que vem 
permitindo identificar entre as subamostras estudadas quais genótipos são 
mais adaptados e têm estabilidade de produção ao longo dos anos nos locais 
em que estão sendo cultivados. Os estudos realizados em um desses locais, 
uma área de agricultura familiar localizada no município de Igarapé-Açu, 
compõe o objetivo deste trabalho, que apresenta os resultados preliminares 
desse programa de melhoramento, com a identificação dos clones de 
murucizeiro com maior potencial produtivo.
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Material e Métodos
Em razão do potencial do murucizeiro, tornou-se necessário um estudo 

mais amplo do seu Banco Ativo de Germoplasma (BAG), localizado na 
Embrapa Amazônia Oriental (Belém, PA), onde estão conservados materiais 
representativos dos locais em que essa espécie é originária. 

Esse BAG está registrado junto ao Ministério do Meio Ambiente, com 
credenciamento 037/2010-SECEX-CGEN, e foi implantado no ano de 
2010, com 17 acessos. Os acessos do BAG foram provenientes de coletas 
de ponteiras (ramos que serviram como enxertos) realizadas em áreas de 
populações naturais localizadas em municípios do estado do Pará (Figura 
3). As ponteiras foram enxertadas em porta-enxertos de polinização aberta 
em plantas da mesma espécie. Posteriormente, as mudas enxertadas que 
apresentaram bom desenvolvimento foram plantadas no BAG. Para fins da 

Figura 2. Localidades com ensaios de competição de clones de murucizeiro no estado 
do Pará (Projeto Melhorfruta).
Fonte: Gurgel (2016).
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Resolução nº 18 do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGen), 
obteve-se uma Autorização Especial de Acesso ao Patrimônio Genético 
para fins de Pesquisa Científica da Embrapa nº 002/2008 – Processo 
02000.002408/2013-74 (Gurgel, 2016). Em atendimento ao CGen, a atividade 
de pesquisa com o murucizeiro foi cadastrada no Sistema Nacional de Gestão 
do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen), 
conforme previsto na Lei nº 13.123/2015 e seus regulamentos, com o número 
de cadastro A6F8DE9.

Figura 3. Localização da coleta das amostras dos acessos que compõe o BAG 
Murucizeiro da Embrapa Amazônia Oriental.
Fonte: Gurgel (2016).

Para a implantação do ensaio de competição de clones de murucizeiro, 
estabeleceu-se parceria com uma agricultora familiar em Igarapé-Açu, PA, 
município considerado o maior produtor de muruci no estado do Pará4. Em 
sua propriedade, há plantas de murucizeiro de ocorrência natural e que se 
dispersaram ao longo do tempo de forma espontânea. 

4 Número do instrumento no Sistema de Acompanhamento de Instrumentos Contratuais (SAIC): 
22500.14/0058-1.



11Avaliação de Clones de Murucizeiro Promissores em Ambientes de Agricultura Familiar

Inicialmente foram produzidas as mudas de murucizeiro, utilizando o porta- 
-enxerto clone Açu (Nascimento et al., 2012). Para a enxertia, 11 clones foram 
selecionados do BAG Murucizeiro da Embrapa Amazônia Oriental. Foram 
utilizados como enxerto os clones: Cristo, Açu, São José, Guataçara, Igarapé-
Açu-1, Tocantins-1, Maracanã-1, Santarém-1, Tocantins-2, Maracanã-2 e 
Santarém-2. A técnica de enxertia adotada foi a garfagem em fenda cheia. 
O plantio das mudas na área experimental foi realizado em abril de 2013. 
Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados, com cinco repetições, 
uma planta por parcela, no qual cada clone utilizado como enxerto consistiu 
em um tratamento, totalizando 55 plantas. O espaçamento foi de 7 m x 14 m. 
A área total do experimento foi de 3.360 m².

O modelo matemático adotado para a análise de variância foi:

Υij = μ + bj + τi + eij

em que:

Υij  é a informação referente ao tratamento i no bloco j.

μ é a média geral.

bj  é o efeito do j-ésimo bloco, com j=1 a 5.

τi  é o efeito do i-ésimo tratamento, com i=1 a 11.

eij  é o erro experimental.

Durante o período de formação do pomar, anualmente durante  anos, 
foram avaliados o crescimento e o desenvolvimento das plantas, a partir 
das seguintes características morfológicas: altura de planta (H, m), que 
corresponde à medida da base do caule ao nível do solo e a extremidade do 
ramo mais alto, e volume de copa (VC, m3), obtido segundo Mendel (1956) 
por meio da fórmula V = ⅔.π.R2.H em que V é o volume (m3), R é o raio da 
copa (m) e H é a altura da planta (m). No período de safra, foi avaliada a 
produção (PROD) de frutos por planta, colhendo-se todos os frutos por planta 
e obtendo-se a média de frutos por tratamento. 

Todos os caracteres avaliados foram analisados estatisticamente, 
seguindo as recomendações de Gomes (1990) e utilizando-se o aplicativo 
computacional Genes (Cruz, 2013). Para o teste de médias, realizou-se o 
teste de Tukey a 5% de probabilidade.
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A condução do pomar foi realizada pelo produtor, compreendendo as 
seguintes etapas: tutoramento, no primeiro ano após o plantio, para orientação 
do crescimento das plantas e formação dos ramos secundários; no segundo 
ano, realizaram-se podas dos ramos secundários que se formaram a menos 
de 1 m do solo, mantendo apenas três que se formaram acima de 1 m do solo. 
Durante todos os anos de avaliação, realizou-se as etapas de coroamento, 
para eliminação das plantas daninhas ao redor e abaixo da copa que se 
desenvolvia. À medida que os ramos secundários se ramificavam, com o 
peso e formação dos frutos, em algumas plantas foi necessária a fixação de 
tutores nesses ramos, a fim de se evitar o contato com o solo e contaminação 
por patógenos, bem como a perda da qualidade dos frutos. 

Resultados e Discussão
O conhecimento da diversidade genética das espécies amazônicas é de 

grande importância para a domesticação e melhoramento das culturas. O 
murucizeiro é considerado uma espécie semidomesticada (Clement, 1999), ou 
seja, como houve uma significativa intervenção humana, os fenótipos podem 
divergir daqueles encontrados em estado selvagem. Espera-se também 
observar uma variação fenotípica para caracteres morfológicos e de produção.

Na Tabela 1 verifica-se os quadrados médios do resíduo e a significância 
dos caracteres morfoagronômicos dos clones de murucizeiro avaliados. 
Houve diferença significativa entre os tratamentos para a altura da planta 
a nível de 5% e para a produção a nível de 1%. Não se observou diferença 
significativa entre os clones avaliados para o volume de copa.

Tabela 1. Análise de variância para caracteres morfoagronômicos de clones de 
murucizeiro.

Fonte de
variação

Grau de Liberdade 
(GL)

Quadrado Médio do Resíduo (QMR)

Altura da planta
(H, m)

Volume de copa
(VC, m3)

Produção
(kg/planta)

Tratamentos 10

Resíduo 40 0,32117* 1483,90ns 111,98**

Média 5,50 90,49 7,54

ns Não significativo. ** e * Significativo a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F.
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A Figura 4 apresenta a variação dos clones de murucizeiro quanto à altura 
da planta e o volume de copa. Observa-se que houve diferença significativa 
entre os clones de murucizeiro para a variável altura de planta (H) (Figura 
4A), porém o volume de copa (VC) não apresentou diferença significativa ao 
nível de 5%, pelo teste de Tukey, para os clones de murucizeiro (Figura 4B).

Figura 4. Comparação de médias entre variedades de murucizeiro para os caracteres 
morfológicos avaliados 5 anos após o plantio: (A) altura de planta e (B) volume de 
copa. 
Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% 
de probabilidade.

A

B



14 BOLETIM DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 158

Os clones Santarém-2 (6,16 m), Cristo (6,01 m) e Tocantins-1 (5,80 m) 
apresentaram maior altura, enquanto Santarém-1 (5,23 m) e Guataçara 
(5,06 m), as menores. Gurgel et al. (2014) avaliando esses mesmos 
clones no município de Tomé-Açu, PA, observaram que os clones que se 
destacaram quanto à altura de planta foram o Igarapé-Açu-1 (5,31 m) e o 
Cristo (5,33 m). 

Visando o cultivo sustentável pela agricultura familiar, é importante 
observar, ainda, aqueles clones que apresentaram porte mediano, a fim de 
facilitar os tratos culturais como podas e manutenção dos ramos frutíferos 
por meio de tutores, uma vez que o murucizeiro apresenta uma madeira de 
média densidade que, com o crescimento da planta e desenvolvimento da 
copa, é suscetível a rachaduras no caule e queda de ramos. Dessa forma, 
os clones que apresentaram um porte intermediário, entre os estudados no 
experimento, foram São José (5,38 m), Maracanã-1 (5,36 m), Açu (5,31 m) e 
Maracanã-2 (5,30 m).

A Figura 5 apresenta o incremento anual no desenvolvimento dos 
clones quanto à altura e volume de copa, durante os 5 anos de formação 
do pomar e início da frutificação. Para a altura da planta (Figura 5A), 
observou-se que os clones apresentam um desenvolvimento semelhante 
nos dois primeiros anos (cores amarela e azul) e que a diferenciação 
quanto a essa característica inicia-se a partir do terceiro ano de formação 
do pomar (cor verde). Os clones Santarém-2 (6,16 m), Cristo (6,01 m) 
e Tocantins-1 (5,80 m) apresentaram maior altura, enquanto Santarém-1 
(5,23 m) e Guataçara (5,06 m), as menores. 

Para o volume de copa (Figura 5B), a coloração das barras inicia-se 
a partir do segundo ano (cor azul) e a variação entre os clones iniciou-se 
no terceiro ano (cor verde), evidenciando-se maior volume de copa no 
quinto ano (cor vermelha). Os clones Maracanã-1 (130,72 m3), Tocantins-1 
(127,92 m3) e Cristo (126,45 m3) apresentaram maior volume de copa, 
enquanto Santarém-1 (91,13 m3) e Santarém-2 (69,30 m3), as menores.
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Figura 5. Incremento anual durante 5 anos para os caracteres morfológicos de um 
pomar com clones de murucizeiro: (A) altura da planta e (B) volume de copa. 

A

B
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O tutoramento da planta desde o plantio é uma das recomendações para 
tentar reduzir o percentual de tombamento da planta de murucizeiro adulta, 
devendo sempre se observar a relação altura x volume de copa. Estudos 
nessa área precisam ser realizados, incluindo a realização de podas, para 
evitar que os ramos frutíferos encostem no solo e proporcionem o aumento 
da ocorrência de insetos-pragas e doenças nas plantas. 

Monitoramento em pomares com esses clones de murucizeiro verificaram 
a ocorrência de ácaros nos municípios de Belém e Tomé-Açu, PA (Noronha 
et al., 2020), e fungos causadores de queimas foliares (Calonectria sp., 
Pestalotiopsis sp., Rhizoctonia sp. e Phomopsis sp.) e da seca descendente 
(Lasiodiplodia sp.) em Tomé-Açu (Protazio et al., 2014). Poltronieri et al. (2012) 
relataram o fungo Myrothecium roridum causando manchas areoladas, com 
coloração parda e halo escuro em folhas de murucizeiro. 

Carvalho e Müller (2005) afirmam que, em certas espécies vegetais, a 
distinção entre variedades pode estar com base em aspectos morfológicos 
das plantas, o que permite a identificação mesmo quando não apresentam 
flores e/ou frutos. A análise confirma os dados apresentados por Costa et al. 
(2015), os quais afirmam que a diferenciação de caracteres morfológicos na 
fase reprodutiva possibilita uma melhor distinção visual entre os clones quanto 
à sazonalidade de florescimento e produção e a identificação dos clones mais 
precoces. Teixeira et al. (2005) reforçam essa afirmação justificando que a 
finalidade das técnicas de morfometria é tornar mais objetivos e rápidos os 
resultados obtidos em pesquisas.

A primeira produção não foi considerada na avaliação da produção inicial 
pelo fato de apenas a metade das plantas terem frutificado, pois essa safra 
inicial ocorre entre os meses de fevereiro e junho, sendo bastante baixa. 
Assim, a avaliação da produção inicial considerada para a seleção dos clones 
mais precoces foi a segunda, cujo início verificou-se em outubro de 2017 e 
terminou em janeiro de 2018. Observaram-se pronunciadas diferenças no 
que concerne à produção de frutos dos clones avaliados (Figura 6).
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Os clones que se destacaram quanto à produção em relação aos demais 
foram Maracanã-2 (16,92 kg por planta), Guataçara (12,13 kg por planta), Açu 
(11,31 kg por planta) e São José (10,90 kg por planta). A produção inicial dos 
clones Tocantins-2, Santarém-2, Cristo, Igarapé-Açu-1, Santarém-1 foram 
extremamente baixas, com valores de 1,38 kg; 1,55 kg; 1,69 kg; 2,62 kg; 2,84 kg 
de frutos por planta, respectivamente.

Gurgel e Carvalho (2016) relatam que é por meio de estudos de 
variabilidade genética entre clones de muricizeiro que se pode identificar 
clones para caracteres morfológicos e de produção, bem como da variação 
no desempenho deles em função do ambiente de cultivo. Nas condições 
edafoclimáticas de Belém, o clone Açu foi o que apresentou o melhor 
desempenho em três safras consecutivas com média de 11,52 kg por planta.

Segundo esses autores, o ideótipo do murucizeiro seria aquele que 
apresentasse produção média por planta (PROD), no primeiro e no segundo 
ano, superiores a 6 kg e 12 kg, respectivamente, peso médio do fruto (PMF) 
igual ou superior a 3 g, número de frutos por racemo (NFR) superior a 10 e 
teor de sólidos solúveis totais igual ou superior a 12 °Brix.

Figura 6. Produção (quilograma de frutos por planta) inicial de 11 clones de muricizeiro 
no município de Igarapé-Açu, PA. 
Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% 
de probabilidade.
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Buscando-se identificar quais clones aproximavam-se do ideótipo do 
murucizeiro, Gurgel e Carvalho (2016) realizaram estudo semelhante 
com os clones avaliados no município de Tomé-Açu, PA. Verificaram que 
os tratamentos que estiveram mais próximos da meta para NFR foram 
Santarém-1 (8,3) e Igarapé-Açu-1 (9,7). Os que atingiram a meta para PMF 
foram os clones Açu (3,7 g) e São José (3,0 g). 

Um terceiro estudo ainda foi conduzido por Gurgel e Carvalho (2016) em 
Belém, PA, no início (novembro de 2013) e final do período chuvoso (maio 
de 2014). Os tratamentos que estiveram mais próximos do NFR ideal no 
início do período chuvoso foram os clones Açu (7,3 frutos), Santarém-2 (6,7), 
Igarapé-Açu-1 (6,4) e Santarém-1 (6,0). Ao final do período chuvoso (maio 
de 2014), o NFR foi de no máximo 4,8 frutos para os clones Santarém-2 
e Tocantins-1. Os que atingiram a meta de 3 g para PMF foram os clones 
Santarém-1, Tocantins-1 e Tocantins-2. Os genótipos que ultrapassaram a 
meta de 3 g por fruto foram os clones Açu (4,4 g), Guataçara (3,2 g) e São 
José (3,1 g). 

Analisando as informações obtidas nos três ambientes em que os clones 
foram avaliados experimentalmente (Igarapé-Açu, Tomé-Açu, Belém) pode- 
-se afirmar que os clones que atendem as características do ideótipo do 
murucizeiro quanto à produção são Maracanã-2, Guataçara e Açu; quanto ao 
peso médio de frutos são Guataçara, Açu e São José; e quanto ao número de 
frutos por racemo foram Santarém-1 e Igarapé-Açu-1.

Como o agricultor familiar valoriza frutos maiores para a comercialização 
in natura nas feiras livres, em sacos de 1 L, a observação dos caracteres 
produção de frutos por planta e peso médio de frutos auxiliam na seleção 
dos clones que podem ser classificados como ideótipos do murucizeiro e que 
avançarão para as próximas etapas no programa de melhoramento. 

No experimento que foi objetivo de estudo deste trabalho, os clones 
Maracanã-2, Guataçara, Açu e São José, com base na produção de frutos, 
são os recomendados para seguirem no programa de melhoramento do 
murucizeiro visando à agricultura familiar, aumentando o número de plantas 
por parcela experimental, bem como o número de repetições e locais de 
avaliação. Dessa forma, será possível obter um estudo mais refinado da 
interação genótipos x ambientes, e verificar a estabilidade fenotípica e 



19Avaliação de Clones de Murucizeiro Promissores em Ambientes de Agricultura Familiar

adaptabilidade produtiva desses materiais promissores, para recomendá-los 
aos produtores. 

Além dos estudos morfoagronômico e produtivos realizados nos três 
ambientes, um estudo de diversidade genética com marcadores ISSR (do 
inglês, Inter Simple Sequence Repeat) realizados por Rodrigues et al. (2016a, 
2016b) verificaram que os quatro clones são geneticamente distintos, o que 
reforça a recomendação desses genótipos para futuros lançamentos como 
cultivares.

Carvalho et al. (2020) verificaram ainda que os frutos oriundos do clone 
Maracanã-2 são superiores em relação aos macronutrientes (lipídios, 
proteínas, fibras e carboidratos) e teor de carotenoides totais. Esse clone foi o 
mesmo que se destacou entre os quatro recomendados quanto à produção e 
sua precocidade, podendo ser um indicativo para o desenvolvimento de uma 
cultivar com aptidão para o mercado de polpas. Adicionalmente, Carvalho 
e Nascimento (2016) observaram também que o clone Açu apresenta em 
média teor de sólidos solúveis totais de 13,78 °Brix, acima dos 12 °Brix para 
ser considerado um ideótipo.

O programa de melhoramento genético do murucizeiro constitui um 
esforço conjunto de anos de estudos em diversas áreas do conhecimento: 
dos primeiros trabalhos sobre quebra de dormência das sementes e 
germinação à identificação do método mais eficiente de propagação e 
produção de mudas; das recomendações para o plantio adequado de forma 
a maximizar a produção à caracterização físico-química da polpa dos frutos, 
da conservação dos recursos genéticos aos estudos de diversidade genética 
utilizando marcadores moleculares.

Por se tratar de uma espécie perene, para a qual o programa de 
melhoramento genético do murucizeiro demanda tempo e alto custo de 
manutenção, as técnicas avançadas nas áreas da genômica e bioinformática 
proporcionarão o impulso necessário para que os lançamentos das novas 
cultivares de murucizeiro estejam disponíveis em menor tempo aos 
produtores, incentivando a migração do sistema extrativista para o cultivo 
sustentável com modernas técnicas de manejo e produção.

Os avanços obtidos até o momento geram a perspectiva de lançamentos 
de novas cultivares de murucizeiro, em sintonia com os diversos arranjos 
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produtivos encontrados na Amazônia, promovendo uma melhoria significativa 
na qualidade de vida dos agricultores familiares e toda a cadeia produtiva 
dessa espécie. As parcerias que deverão ser estabelecidas para as etapas 
de avaliação, validação, qualificação e lançamento das cultivares serão a 
condição sine qua non para o êxito do programa de melhoramento genético 
do murucizeiro da Embrapa Amazônia Oriental nas próximas décadas.

Conclusões
Foram apresentados os primeiros clones de murucizeiro da Embrapa, 

selecionados do BAG Murucizeiro da Embrapa Amazônia Oriental, 
avaliados e selecionados em área de agricultor familiar e qualificados na 
escala TRL 5. Entre estes, os clones Maracanã-2, Guataçara, Açu e São José, 
avaliados em Igarapé-Açu apresentaram desempenho morfoagronômico 
superior em relação aos clones avaliados.

Esta publicação é uma contribuição da Embrapa à meta 2.1, do Objetivo 
do Desenvolvimento Sustentável 2: Fome zero e agricultura sustentável, 
uma vez que o murucizeiro é uma das espécies que garante segurança 
alimentar ao povo amazônida e a pesquisa da Embrapa vem contribuindo 
para a seleção e identificação de genótipos que possam ser cultivados e 
apresentem maior precocidade e sazonalidade de produção, em comparação 
às áreas extrativistas. Essas ações garantirão maior valor agregado 
para comercialização e consequente incremento na renda do produtor, 
aumentando sua qualidade de vida e bem-estar social, além de beneficiar os 
demais setores da economia em torno do cultivo desta frutífera.
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