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Foram avaliados 24 acessos composta dos clones (introdução de Malásia) e progênies (material 

introduzidas da Malásia) de rambuteira da coleção do Instituto Nacional de Pesquisa da 

Amazônia (INPA), no Campo Experimental de Fruticultura Tropical situado em BR 174 km 40, 

Manaus AM. Os frutos mostraram uma grande variabilidade na característica qualitativa e 

quantitativa. A aceitabilidade do fruto perante a população é muito boa e o mercado tornando 

crescente e promissor, necessitando de selecionar os acessos de melhor qualidade para 

desenvolvimento da fruticultura Amazônica. Foram analisadas as características quantitativas e 

qualitativas. Foram realizadas análises multivariadas de componentes principais (ACP) para as 

características agronômicas (altura, largura e peso dos frutos, espessura da casca e do arilo, peso 

de semente, pH e Brix) e análise de correspondência múltiplas (ACM) para características 

quantitativas do fruto (cor da casca e do pelo, tipo de pelo, arilo solta da semente, sabor  e 

consistência da polpa). Em ambas foram realizadas análise de agrupamento. Resultado do ACP 

mostrou que o plano fatorial absorveu (71%) o que pode ser visto nos eixos 1 (57,99%) e eixo 2 

(13%). Analise de agrupamento formou 4 grupos. Na ACM o plano fatorial absorveu (51,36%) 

em três eixos, o eixo 1 (18,79%), eixo 2 (16,84%) e eixo 3 (15,73%). A análise de agrupamento 

formou 4 grupos. De acordo com ACM e ACP, foram selecionadas os três acessos (2,7 e 17) 

como melhor para o consumo imediato e outros três acessos (3, 5 e 8) com apenas um defeito de 

arilo não soltar com facilidade. 
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