
INFLUÊNCIA DE PORTA-ENXERTOS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS E QUÍMICAS DE FRUTOS DE MARACUJAZEIRO AZEDO 
Moisés Ambrósio¹; Edinéia  Zulian Dalbosco¹; Cintia Graciele da Silva

1
; Kemely Mara Ramalho 

Hiega
1
; Diego Krause ²; Willian Krause

3
 

 

¹Mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas 

UNEMAT/Tangará da Serra-MT/Brasil. e-mail: ambrosio_20007@hotmail.com; ²Discente do 

curso de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas-UNEMAT/Tangará da Serra-

MT/Brasil. 
3
Professor Doutor  do Programa  de  Pós- Graduação em Genética e Melhoramento 

de  Plantas – UNEMAT/Tangará da Serra-MT/Brasil. 

 

O Brasil no cenário mundial destaca-se como maior produtor e consumidor de maracujá, no 

entanto, a alta incidência da fusariose têm ocasionado perdas expressivas na quantidade de 

frutos, bem como reduzido sensivelmente a vida útil dessa cultura. Diante disto, a utilização de 

mudas enxertadas com porta-enxertos resistentes a fusariose possibilita a obtenção e a 

multiplicação de plantas produtivas. Deste modo, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do  

porta-enxerto sobre a qualidade dos frutos de maracujazeiro azedo enxertado sobre as espécies 

de P. alata e P. nítida. O experimento  foi conduzido na área experimental da Universidade do 

Estado de Mato Grosso-UNEMAT, no município de Tangará da Serra-MT, e utilizado o 

delineamento blocos casualizados, num esquema fatorial 4x2+4 (genótipos x porta enxertos), 

com três repetições e nove plantas por parcela. Como enxerto foram utilizados duas populações 

provenientes do programa de melhoramento genético do maracujazeiro azedo da UNEMAT 

denominados  UNEMAT S10 e  UNEMAT S30  e as cultivares comerciais FB200 e FB300. Os 

porta-enxertos utilizados foram as espécies  de P. alata e P.  nítida e as quatro testemunhas 

foram os genótipos sem a enxertia. As mudas foram produzidas  utilizando a propagação por 

enxertia garfagem do tipo fenda cheia e as características avaliadas foram: diâmetro do fruto, 

peso do fruto, comprimento do fruto, espessura da casca, porcentagem de polpa, coloração de 

polpa, teor de sólidos solúveis totais, acidez total titulável, potencial hidrogeniônico e rátio. Os 

dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 

5% de probabilidade. Nos resultados obtidos é possível observar que não houve interação 

significativa entre os fatores porta enxertos e copa para as variáveis, entretanto, houve efeito 

significativo do fator porta enxerto para variável diâmetro do fruto a 5% de probabilidade. Os 

resultados demonstram que a utilização do porta-enxertos não influenciou na qualidade físico-

químico de frutos de maracujazeiro azedo, exceto na variável diâmetro do fruto que apresentou 

médias menores que o tratamento testemunha (pé franco) que obteve média de 79,71mm. 

Ressaltando que o comprimento e diâmetro do fruto são parâmetros físicos de grande utilidade 

para frutos destinados ao mercado in natura, que preferem frutos grandes e ovais. Assim, o uso 

de maracujazeiro azedo enxertado não interfere na qualidade dos frutos apresentando um padrão 

ideal para comercialização.  
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