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Introdução 

O Acre tem uma área plantada com maracujazeiro de 87 
ha, produção de 693 toneladas e rendimento médio de 
7,9 t ha-1 (IBGE, 2017). As maiores áreas plantadas 
encontram-se em Brasiléia, Rio Branco, Rodrigues 
Alves, Porto Acre e Acrelândia que juntas respondem 
por, aproximadamente, 49% da área plantada do 
Estado. Existe uma demanda por essa cultura em 
indústrias de processamento de polpas, tendo em vista 
seu bom rendimento de suco, além de sua aceitação e 
procura por consumidores. 
 
A introdução de genótipos de outras regiões, sua 
avaliação com a finalidade de indicação de cultivo é um 
método de melhoramento. No Acre, não existiam 
cultivares de maracujazeiro recomendadas o que 
impulsionou a Embrapa a introduzir e avaliar 
agronomicamente seis genótipos de maracujá-azedo 
com a finalidade de atender aos passicultores da região 
e diversificar a produção frutícola. 

Material e Métodos 

O experimento foi instalado e conduzido no município de 
Senador Guiomard, AC. Utilizou-se delineamento em 
blocos casualizados com quatro repetições e 10 plantas 
por parcela. Os tratamentos foram distribuídos em 
parcelas subdivididas. Nas parcelas foram alocados seis 
genótipos (BRS Gigante Amarelo, BRS Sol do Cerrado 
e BRS Rubi do Cerrado  introduzidos da Embrapa 
Cerrados; Comum - selecionado localmente em feira da 
região; Seleção RO A e Seleção RO B  coletados em 
área de produtor). Nas subparcelas foram consideradas 
duas safras de cultivo (agosto a dezembro de 2012  
primeira safra e janeiro a junho de 2013  segunda 
safra). Foi avaliada a produtividade por teste de 
comparação de médias através de Scott Knott 
(genótipos) e Tukey (safras). 

Resultados e Discussão 

Na primeira safra (2012), a variedade BRS Sol do 
Cerrado apresentou o maior rendimento (23,6 t ha-1), 
seguida pela variedade BRS Gigante Amarelo (16,95 t 
ha-1) e BRS Ouro Vermelho (14,1 t ha-1). Já para a 
segunda safra (2013), BRS Gigante Amarelo apresentou 
os maiores rendimentos, sendo superior em 38% e 34% 
em relação à BRS Sol do Cerrado e BRS Ouro 
Vermelho, respectivamente (Figura 1). 

 

 

 

As produtividades acumuladas foram superiores a 40 t 
ha-1, notadamente para BRS Gigante Amarelo, Sol do 
Cerrado e Ouro Vermelho, mostrando que essas 
variedades apresentaram excelentes produtividades, 
principalmente quando se compara à média de 
produtividade do Brasil (13,7 t ha-1) e do Acre (8 t ha-1) 
por terem se adequado ao clima e solo da região (IBGE, 
2017).  Maia et al., (2009), ao avaliar 14 genótipos de 
maracujazeiro-amarelo, observaram expressivas 
variações na produção. 

 

Figura 1  Produtividade de genótipos de maracujazeiro 
amarelo em duas safras de cultivo. 

Conclusões 

BRS Gigante Amarelo, BRS Sol do Cerrado e BRS 
Ouro Vermelho mostraram-se promissores para o 
cultivo no Acre. 
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