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RESUMO: A comercialização da polpa do fruto do açaizeiro contribui para a economia e 
faz parte da tradição dos povos ribeirinhos acreanos. Variações nas medidas de massa da 
matéria fresca dos frutos revelam o potencial de matrizes para seleção e uso em programa 
de melhoramento genético. O objetivo do estudo foi avaliar o rendimento de polpa de frutos 
de açaizeiro (Euterpe precatoria) de áreas de baixio e terra firme. O estudo foi realizado 
em frutos de 40 plantas de açaizeiro coletados em área de baixio e terra firme, na Reserva 
Indígena Kaxinawá de Nova Olinda, Feijó, AC. Avaliou-se o peso do fruto (PF), peso da 
semente (PS), peso da polpa (PP), em g e rendimento de polpa por fruto (RPF) em %. O 
experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado com quatro 
repetições com 25 frutos por parcela. Foram realizadas análises de variância e agrupamento 
de média pelo teste de Scortt-knott a 1% de probabilidade, usando o software SISVAR. 
Houve diferença significativa para todos os caracteres analisados. Verificou-se para os 
caracteres (PF), (PS), (PP) e (RPF, %) a formação de 10, 9, 5 e 4 grupos, respectivamente. 
As menores médias foram observadas (PF: 22,10 g), (PS: 14,41 g), (PP: 6,98 g) e (RPF: 
24,71%) em plantas de baixio e as maiores (PF: 39,85 g), (PS, 26,44 g), (PP: 14,92 g) e 
(RPF: 40,75%) em terra firme. Conclui-se que os frutos de açaizeiro de áreas de terra firme 
apresentam maior rendimento de polpa de frutos quando comparados com os de baixio. 
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