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RESUMO 

 

Atualmente as frutas nativas tropicais e subtropicais vêm despertando a atenção dos 

produtores e do mercado consumidor. Algumas são produzidas em grande escala, enquanto 

outras em volumes menores, como é o caso da goiaba-serrana (Acca sellowiana (Berg.) 

Burret). O desconhecimento do fruto e de suas características, assim como variedades pouco 

produtivas, faz com que produção e o consumo da goiaba-serrana no Brasil sejam pequenos. 

Assim, trabalhos que busquem a identificação de materiais genéticos mais produtivos e com 

características desejáveis pelos consumidores são de fundamental importância para alavancar 

a exploração econômica desta espécie na região Sul do Brasil. Este estudo teve como objetivo 

avaliar características físicas e químicas em frutos de goiaba serrana (Acca sellowiana) de 

diferentes cruzamentos produzidos no município de Rio do Sul, localizado na região do Alto 

Vale do Itajaí, SC. Nos frutos foram avaliados o peso total, comprimento, diâmetro, formato, 

rugosidade, coloração da epiderme e peso de mil sementes. Na polpa foram avaliados os 

atributos de rendimento de polpa, acidez titulável (AT), teor de sólidos solúveis (SS), pH e 

conteúdo de vitamina C. Os frutos do cruzamento entre 1001 x helena apresentaram os 

maiores pesos enquanto os maiores rendimentos polpa variaram de  30,40% a 47,64% desses 

frutos. Os frutos dos cruzamentos entre nonante x helena, 1006 x helena, helena x nonante e 

helena x mattos apresentaram valores de diâmetro e comprimento muito próximos, sugerindo 

tratar-se de frutos mais arredondados. Os cruzamentos, em geral, produziram frutos com 

coloração verde clara e verde amarela tendo uma baixa rugosidade com casca lisa a leve. Os 

cruzamentos entre nonante x alcântara e nonante x nonante tiveram o maior peso de mil 

sementes, indicando produzirem sementes maiores. Os frutos apresentaram teores 

relativamente baixos de SS, indicando serem frutos menos doces, apenas 1006 x pomar, 1001 

x helena e helena x mattos tiveram frutos mais doce. A AT foi relativamente baixa para todos 

os cruzamentos indicando serem frutos pouco ácidos. O conteúdo de Vitamina C foi superior 

na polpa dos frutos do cruzamento entre helena x nonante. 

 

Palavras-chave: Feijoa sellowiana. Vitamina C. Cruzamentos. Acidez. Sólidos Solúveis. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Tropical and subtropical native fruits have been attracting the attention of producers and the 

consumer market. Some are produced in large scale, while others in smaller volumes such as 

the feijoa (Acca sellowiana (Berg.) Burret), which is an important representative of this 

group. The lack of knowledge of the fruit and its characteristics, as well as the few more 

productive materials developed, make the production and consumption of feijoa in Brazil 

small. Thus, studies that seek the identification of more productive genetic materials and with 

characteristics desirable by consumers are of fundamental importance to leverage the 

economic exploitation of this species in southern regions of Brazil. The objective of this study 

was to evaluate the physical and chemical characteristics of feijoa fruits (Acca sellowiana) 

from different crosses produced in Rio do Sul, in the Alto Vale do Itajaí, SC. The total 

weight, length, diameter, shape, roughness, color of the epidermis and weight of one thousand 

seeds were evaluated. Pulp yield, titratable acidity (AT), soluble solids (SS), pH and vitamin 

C content were evaluated in the pulp. Fruits from the 1001 x helena cross presented the 

highest weights while the highest pulp yields variedfFrom 30.40% to 47.64%. The fruits of 

the crosses between nonante x helena, 1006 x helena, helena x nonante and helena x mattos 

presented values of diameter and length very close, suggesting to be more rounded fruits. The 

crosses in general produced fruits with light green and yellow green coloration  and having a 

low roughness with smooth to light peel. The crosses between nonante x alcantara and 

nonante x nonante had the largest weight of one thousand seeds, indicating to produce larger 

seeds. The fruits presented relatively low levels of SS, indicating that they were less sweet 

fruits, only 1006 x pomar, 1001 x helena and helena x mattos had more sweet fruits. AT was 

relatively low for all crosses indicating low acid fruits. The content of vitamin C was higher 

in the fruit pulp of the cross between helena x nonante. 

 

Key words: Feijoa sellowiana. Vitamin C. Crossings. Acidity. Soluble solids. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As frutas nativas vêm despertando a atenção dos produtores e do mercado 

consumidor mundial e a goiaba-serrana [Acca sellowiana (Berg.) Burret], é uma importante 

representante deste grupo. A goiaba-serrana também conhecida como feijoa, goiabeira-do-

mato e goiabeira-do-campo, pertence a família das Myrtaceae. Trata-se de uma planta rústica, 

nativa da região Sul do Brasil e Uruguai (THORP e BIELESKI, 2002).  

Os frutos da goiaba-serrana mostram grande potencial econômico, pois além do 

consumo in natura, podem ser destinados a produção de outros produtos, como geleias, 

licores, sucos, iogurtes e sorvetes devido às suas qualidades sensoriais (SHOTSMANS et al., 

2011). Assim como suas flores que podem ser utilizadas na alimentação humana na forma de 

saladas ou decoração de pratos doces e salgados (SOUZA, 2015). 

Pela elegância da copa e beleza de suas flores, a planta de goiabeira-serrana 

apresenta forte apelo ornamental, sendo especialmente indicada para a arborização urbana. 

Além disso, tanto os frutos como as flores são atrativos da fauna, representando importante 

recurso na restauração de ecossistemas degradados. 

Apesar de se tratar de uma planta de origem brasileira, os maiores centros de 

produção e consumo são a Nova Zelândia, Colômbia e Rússia, indicativo do potencial 

econômico desta espécie. 

O desconhecimento do fruto e de suas características, das condições ideais de 

manejo, a deficiência na identificação de variedades mais produtivas bem como condições de 

manejo em pós-colheita faz com que a produção e o consumo da goiaba-serrana no Brasil 

sejam pequenos, assim demonstrando a importância de trabalhos de pesquisa que possam 

contribuir na produção e exploração econômica desta espécie na região Sul do Brasil. 

Buscando conhecer mais sobre a adaptação da cultura na região do Alto Vale do Itajaí, SC, 

este trabalho teve como objetivo avaliar as características físicas e químicas de frutos de 

diferentes cruzamentos de goiaba-serrana produzidas no município de Rio do Sul localizado 

na região do Alto Vale do Itajaí, SC. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

  

2.1 HISTÓRICO E ORIGEM DA GOIABA - SERRANA 

A Acca sellowiana, sinonímia Feijoa sellowiana, pertence à família Myrtaceae, 

que compreende cerca de 130 gêneros e 400 espécies distintas. A planta recebeu o nome de 
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goiaba-serrana por seu fruto ter as características físicas exteriores semelhante à da goiaba 

comum, pertencente a outro gênero (Psidium guajava), porém, as semelhanças limitam-se as 

características físicas externas (MORETTO et al., 2014). Segundo Ducroquet e Ribeiro 

(1991), seus frutos são classificados como pseudofrutos do tipo pomo, apresentando 

geralmente a polpa de cor gelo, com sabor e aroma doce-aciculados, bastantes distintos. A 

goiaba-serrana é conhecida popularmente também como goiaba-do-mato, goiabeira-do-campo 

ou feijoa (MATTOS, 1986).  

A goiaba serrana é nativa do planalto meridional brasileiro e com dispersão 

secundária no nordeste do Uruguai (DUCROQUET e RIBEIRO, 1991). O primeiro relato de 

domesticação da planta fora da sua área de ocorrência natural foi em 1890, quando o botânico 

francês Edouard André, levou para França alguns exemplares da goiabeira-serrana colhida na 

região Sul do Brasil. Da França, André enviou exemplares da planta para Califórnia. Desta 

forma, a goiabeira-serrana é encontrada na França, na Itália, na Rússia, na Nova Zelândia, nos 

Estados Unidos, em Israel e na Colômbia. Os países de maior expressão mundial na produção 

de frutos de goiabeira-serrana são a Nova Zelândia, com uma área plantada de 251 hectares, a 

Colômbia com cerca de 400 hectares e a Rússia com 300 hectares, além de países como Itália, 

Chile, Uruguai, Turquia, Estados Unidos, Espanha e Israel (MORETTO et al., 2014; 

BELOUS et al., 2014; QUEZADA et al., 2014; BEYHAN e EYDURAN, 2011). 

No Brasil, o processo de domesticação ocorreu posteriormente, em 1978, com a 

implantação de um pomar no Rio Grande do Sul com auxílio da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). A partir da década de 1980 iniciaram pesquisas em 

Santa Catarina por meio da Empasc, hoje Epagri, em busca de alternativas para o pequeno 

agricultor sobreviver frente às grandes empresas, despertando a importância do uso de 

espécies nativas para obtenção de fonte de renda (MORETTO, 2014). 

Segundo Moretto (2015) hoje já existem pomares espalhados nos estados do sul 

do país, porém com pouca expressão econômica. De acordo com a Figura 01, o estado de 

Santa Catarina se destaca na produção tendo como os principais municípios produtores Lages, 

São Joaquim e Videira. Além dos pomares, a goiaba-serrana ocorre nessas regiões de forma 

natural em áreas de campo e margens das florestas de araucária (LEGRAND e KLEIN, 1977). 
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Figura 01 – Mapa da área de ocorrência natural da goiaba-serrana (Acca  sellowiana). 

 

Fonte: I Workshop Sul Americano sobre a Acca sellowiana. Comunicação e apresentação 

Jean-Pierre Ducroquet.  

 

2.2 CARACTERISTICAS DA PLANTA 
 A goiaba-serrana apresenta crescimento arbustivo, perenifólio, com 2 a 6 m de altura, 

raramente ultrapassando os 5 m. Possui tronco ramificado e ramos lignificados, ocorrendo 

com maior frequência em áreas com altitudes superiores a 800 m preferencialmente acima de 

1000 m (AMARANTE e SANTOS, 2013). 

Apresenta folhas ovais, opostas, com face superior brilhante, verde escura, vilosa 

e face inferior esbranquiçada. A planta é hermafrodita, predominantemente alógama por 

apresentar barreiras à autofecundação. As pétalas são em número de quatro, vistosas, carnosas 

e adocicadas podendo ser comestíveis as quais podem ser destinadas ao consumo humano 

como decoração de pratos, saladas e produção de doces. Apresenta grande número de estames 

(MATTOS, 1986). 

A goiabeira-serrana resiste bem à geadas, seus ramos lignificados podem suportar 

até -12,6°C. Presume-se que a goiabeira-serrana não tenha boa adaptação ao clima tropical. 
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Em outros países para onde foi levada, observou-se a grande resistência da planta ao frio 

(DUCROQUET, et al, 1996 B), suportando bem temperaturas abaixo de 0°C (FRANÇA, 

1991). 

Segundo FRANÇA (1991), esta espécie apresenta bom desenvolvimento em solos 

pedregosos ou argilosos. Por desenvolver-se em solos muito ácidos e pobres em fósforo, 

pensava-se que não seria necessária a correção do solo com calcário e fósforo na implantação 

de pomares. Porém, observou-se em experimentos com plantas em vasos que obteve-se um 

acréscimo de matéria seca à medida que o pH passava de 4,4 para 6 e o teor de fósforo de 1,5 

para 6 ppm, sendo os valores iniciais característicos dos solos da região (DUCROQUET, 

1993). 

A floração se dá preferencialmente de outubro a novembro, podendo variar 

dependendo do local (MATTOS, 1986). A florada pode durar até dois meses em uma mesma 

planta. A maioria das plantas requer polinização cruzada para frutificar, pois o estigma situa-

se cerca de 7 mm acima do nível das anteras (Figura 02). A polinização é auxiliada por 

pássaros e mamangavas, pois os insetos são menos eficientes devido a distância do estigma 

das anteras (DUCROQUET e HICKEL, 1997). 

A planta necessita apenas de uma poda de limpeza, para manter um tronco de 60 

cm livre de bifurcações e brotações laterais para facilitar os tratos culturais. Após cada 

desbrota do tronco recomenda-se a aplicação de produtos de caráter antifúngico para evitar 

problemas com a antracnose, doença que afeta tanto frutos jovens com maduros, podendo 

causar a morte da planta (DUCROQUET, 1996 A). 

Quanto ao raleio, deve ser efetuado para evitar a produção de frutos pequenos e o 

esgotamento das plantas que resulta em alternância de produção. O raleio dependendo da 

quantidade de frutos por planta, podendo ser retirados 2 a cada 3 frutos. Este número varia em 

função da carga inicial, do tamanho do fruto próprio da cultivar e do tamanho da planta 

(DUCROQUET, 1996 A). O espaçamento indicado é de 3 m x 5 m, no entanto, algumas 

variedades poderão exigir um espaçamento um pouco maior. 

Existe um grande número de pragas que atacam a cultura da goiabeira-serrana, 

isso se deve por estar no centro de origem da espécie, dentre elas estão: cochonilhas, 

percevejos, tripes, ácaros, besouros, traças e mariposas minadoras. Porém, os maiores danos 

são ocasionados pela pelas larvas da mosca-das-frutas (DUCROQUET, 1996 A). Em culturas 

tradicionais o controle desta praga é essencialmente químico, o que não contribui para o 
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desenvolvimento de estratégias de manejo da praga em espécies nativas. Além disso, não 

existe registro de inseticidas para utilização na cultura da goiabeira-serrana.  

 

Figura 02 – Flores de goiaba-serrana (Acca sellowiana). 

  

 Fonte: Do autor, 2017. 

 

Uma das formas de evitar/diminuir o ataque de mosca das frutas é o ensacamento 

de frutos que deve ser efetuado antes dos frutos atingirem 3 cm de diâmetro transversal 

(SANTOS et al. 2013). 

A goiabeira serrana pode ser facilmente propagada por sementes, porém este 

método apresenta como desvantagem a segregação genética, originando plantas com grande 

variabilidade, o que é desejado em melhoramento genético (FACHINELLO e NACHTIGAL, 

1992), porém não em um sistema de produção comercial. A reprodução assexuada (estaquia, 

enxertia e micropropagação) vem sendo estudada para a formação de pomares homogêneos, 

porém ainda não se conseguiu resultados satisfatórios (DUCROQUET, 2008). 

 

2.3 VARIABILIDADE GENÉTICA 

A variabilidade da espécie é muito grande quanto ao tamanho e aparência do fruto 

(DUCROQUET e RIBEIRO, 1991). A goiaba serrana pode ser classificada pela rugosidade 

do fruto, em superfície lisa, rugosa ou semi-rugosa. Outra classificação muito utilizada é 

através da coloração das folhas, folhas com a face abaxial branca são classificadas como tipo 
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Uruguai e verde claro como tipo Brasil (MATTOS, 1986). Em estudo feito Nodari et al., 

(1998) comparando plantas do tipo Brasil e plantas do tipo Uruguai, observou uma maior 

diversidade nas características morfológicas nas plantas do tipo Brasil, basicamente em 

plantas não domesticadas, mostrando que houve uma pressão de seleção nas plantas 

domesticas tipo Uruguai. 

Apesar de ser nativa do Brasil, não foi aqui que começaram os trabalhos de 

melhoramento da espécie (DUCROQUET e RIBEIRO, 1991). Primeiramente a França 

desenvolveu duas cultivares, os Estados Unidos selecionaram seis e a Nova Zelândia, duas. 

No Uruguai, foram encontrados onze cultivares de alta qualidade (MATTOS, 1986). 

Os cultivos comerciais existentes em poucos países possuem base genética 

estreita, proveniente do melhoramento dos frutos levados da América do Sul por Edouard 

André . Para elevar a produtividade e a eficiência da seleção e desenvolver novas variedades é 

importante a caracterização genética do banco de germoplasma de goiaba-serrana para que se 

conheça a extensão dos acessos a distribuição dos alelos entre as populações naturais. Um 

estudo inicial da população natural em Santa Catarina revelou a ocorrência de alta 

variabilidade para as características gerais dos frutos. Como a polinização é do tipo cruzada, 

indivíduos diferentes dos progenitores são esperados na progênie (MELER et al, 1997). 

No Brasil vem sendo feito um programa de melhoramento no estado de Santa 

Catarina, desenvolvido pela Epagri e a UFSC. Onde além de conhecer a biologia da espécie 

vem se buscando aprimorar e desenvolver técnicas de cultivo como a propagação vegetativa. 

Como resultado deste trabalho, em 2007 e 2008 foram lançadas as quatro primeiras cultivares 

comerciais brasileiras de goiabeira-serrana: Alcântara, Helena, Mattos e Nonante 

(DUCROQUET, 2007; DUCROQUET, 2008). 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS DOS FRUTOS  

O fruto é classificado como um pseudofruto do tipo pomo de formato ovoide. A 

estrutura morfológica do fruto resulta em duas regiões principais, a casca (exocarpo + 

mesocarpo) e a polpa (endocarpo), esta última, correspondendo a parte comestível 

(DEGENHARDT et al., 2003). A aparência da casca varia entre lisa e rugosa, de coloração 

verde (variando os tons de acordo com o material genético) recoberta por uma fina camada de 

cera branca que fica mais acentuado próximo à maturação do fruto. A casca apresenta sabor 

adstringente, razão pela qual não é consumida in natura. A polpa é de textura macia e sabor 
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doce-acidulado, coloração creme clara, com numerosas sementes pequenas (DUCROQUET et 

al., 2000). 

O aroma característico do fruto está associado à presença de compostos voláteis, 

especialmente na casca, produzidos provavelmente pelo grande número de glândulas esféricas 

presente na região periférica do fruto (ESEMANN-QUADROS et al., 2008). A maturação dos 

frutos ocorre entre o final de fevereiro até final de maio, de acordo com o material genético 

(DUCROQUET et al., 2000). A maturação fisiológica é identificada quando o fruto se 

desprende naturalmente da planta, apresentando sabor e aroma únicos (SCHOTSMANS, 

2011). 

Devido à alta diversidade genética da espécie, o fruto maduro pode variar de 20 g 

a 250 g e ter um rendimento de polpa de 15 a 50%, com formato variando de redondo a 

oblongo. Suas dimensões podem variar de 3 a 5 cm de diâmetro e 4 a 10 cm de comprimento 

e espessura do parênquima interno de até 1,3 cm, variando de dura até relativamente mole, 

quando pode ser parcialmente consumida junto com a polpa. 

Os frutos são fonte significativa de vitamina C, especialmente o suco concentrado, 

e suas concentrações podem variar de acordo com as condições edafoclimáticas do local. A 

casca apresenta maiores teores de vitamina C que a polpa. Os teores de vitamina C 

observados em frutos produzidos na Rússia foram de 37,1 mg 100g
-1

 de massa fresca na polpa 

e 47,2 100g
-1

 de massa fresca na casca (BELOUS et al., 2014). Já em trabalho realizado com 

goiaba-serrana na Colômbia, os teores de vitamina C na polpa foram bem menores, de 2,64 

mg 100 g
-1

 de massa fresca (VALLENTE et al., 2011).  

Trabalhos mostram que os frutos apresentam ainda ação antitumoral 

(BONTEMPO et al., 2007), antinflamatória (ROSSI et al., 2007), antioxidante (BEYHAN e 

EYDURAN, 2011) e hepatoprotetora (EL-SHENAWI et al. 2008), além da presença de 

minerais (AMARANTE et al., 2013).  

Um indicativo do ponto de maturação é o desprendimento dos frutos da planta 

mãe, nesta fase a cor da epiderme tende a ser mais clara, porém de difícil identificação visual. 

O ideal é a realização da colheita antes da queda dos frutos por conta própria para evitar danos 

ocasionados pelo impacto do fruto sobre o chão ou galhos da própria planta, pois apesar da 

espessura da casca, a goiaba serrana é uma fruta delicada que deve ser manuseada com 

cuidado. Qualquer batida causa escurecimento interno e degradação da polpa. Os frutos que 

estejam caídos no chão, mesmo que não apresentem sinais externos de danos, podem 

apresentar danos internos (DUCROQUET et al., 2000). No entanto, mesmo sendo a ideal, esta 
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prática é difícil de ser adotada, pois a cor, neste caso, não é um bom indicativo do ponto de 

colheita. Para colheita antes da queda do fruto (colheita por toque), os frutos devem ser 

levemente tocados com palma da mão ocasionando o seu desprendimento, ao contrário é 

indicativo que o fruto ainda não atingiu a maturidade (DUCROQUET et al., 1996 A), gerando 

grande mão de obra. Existem técnicas para evitar que o fruto caia ao chão, uma delas é a 

utilização de redes protetoras instaladas sob as plantas (Figura 03). 

 

Figura 03 – Tela protetora e colheita dos frutos da goiaba-serrana. 

 

 

Como a maturação é desuniforme indica-se efetuar ao menos três colheitas por 

semana, utilizando a técnica de “colheita por toque”, ou coletas diárias dos frutos no chão ou 

sobre a rede coletora.  

O fruto da goiaba-serrana é classificado como climatérico, com picos de produção 

de etileno e de taxas respiratórias aos 8 e 12 dias de armazenamento a 20 °C, respectivamente 

e possui um período pós-colheita curto, limitando o tempo de oferta do fruto fresco ao 

mercado consumidor. Estudos demonstram que os frutos podem ser armazenados de três 

(AMARANTE et al., 2008; VELHO et al., 2011; AMARANTE et al., 2013) a quatro semanas 

(KLEIN e THORP,1987) sob refrigeração, antes da perda das qualidades sensoriais e o 

escurecimento da polpa do fruto. O armazenamento por 3-4 semanas é relativamente curto, e 

Fonte: Thorp  e Bieleski, 2002. 
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mesmo o fruto estando, na maioria dos casos, com aparência externa apta para o consumo, a 

polpa já apresenta sinais de escurecimento e alterações no sabor e aroma (SOUZA, 2015). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

 Avaliar as características físicas e químicas dos frutos de diferentes cruzamentos de 

goiaba-serrana na região do Alto Vale do Itajaí, SC. 

 

3.2 Específico 

 

 Avaliar, em frutos de diferentes cruzamentos de goiaba-serrana, as características de 

peso dos frutos, comprimento, diâmetro, formato, rugosidade, rendimento de polpa e 

peso de mil sementes.  

 Avaliar, em frutos de diferentes cruzamentos de goiaba-serrana, os atributos de sólidos 

solúveis totais (SS), acidez total titulável (AT), relação SS/AT, pH e conteúdo de 

vitamina C.  

 Identificar os cruzamentos que apresentam as melhores características químicas e 

físicas para oferecer frutos mais aceitáveis ao consumidor. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A área experimental de goiaba-serrana foi implantada no Instituto Federal 

Catarinense – Campus Rio do Sul (27° 11’ 14,3” S; 49° 39’ 45,8” W e Alt. 690 m), no ano de 

2011, conduzido em sistema orgânico. O solo é classificado como Cambissolo Distrófico 

Álico (EMBRAPA, 1999) e o clima da região é subtropical úmido com verão quente, Cfa, 

segundo a classificação pelo método de Köppen (1931). O Alto Vale tem uma temperatura 

média de 19,3 °C e pluviosidade média anual de 1529 mm. O mês de julho é o mais seco com 

precipitação média de 87 mm e o de janeiro o mais chuvoso com média de 175 mm, além de 

ser o quente com temperatura média de 23,7º C, enquanto junho o mais frio, com média de 

14,9 ºC. Existe possibilidade de geadas no inverno, temperaturas negativas e raramente 

possibilidade de nevar (CLIMATE – DATA, 2013). 

O pomar está dividido em cinco linhas, cada linha contendo uma planta de cada 

cruzamento, totalizando 5 plantas por cruzamento, totalizando 75 plantas, com mais duas 

plantas de bordadura em cada extremidade da linha. Os cruzamentos avaliados foram: 1001 x 

Helena, 1004 x 1035, 1006 x Helena, 1006 x Pomar, 1013 x 1051, 1013 x Pomar, 1051 x 

1035, 1079 x Branca, 1067 x 1003, Alcântara x Helena, Helena x Mattos, Helena x Nonante, 

Nonante x Alcântara, Nonate x Helena e Nonante x Nonante. As mudas foram obtidas junto 

ao programa de melhoramento da goiaba-serrana da UFSC e Epagri (Figura 04). 

 

Figura 04 – Visão geral do pomar de goiaba-serrana implantado no Instituto Federal 

Catarinense – Campus rio do Sul. 

 
Fonte: O autor, 2016. 
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A adubação foi realizada com a aplicação de cama de aviário no momento da 

implantação do pomar e em cobertura no ano de 2016 com aplicação de três quilos de esterco 

de peru curtido por planta e feita à correção da acidez utilizando calcário dolomítico 

(TABELA 01).   

Tabela 01 – Resultado de análise de solo nas profundidade de 0-20 cm e 20-40 cm da área 

experimental de goiaba-serrana. 

Profundidade 
Teor de 

argila (%) 
SMP 

P 

(mg/dm³) 

K 

(mg/dm³) 

M.O. 

(%) 

Al 

(cmolc/d) 

CTC pH 7.0 

(cmolc/dm³) 

0-20 cm 23 5,7 3,6 60 2,8 2,6 9,25 

20-40 cm 29 4,9 2,4 40 2,0 3,9 16,20 

Fonte: O autor, 2016. 

Parte dos frutos foi ensacada (Figura 05) à medida que atingiam um tamanho 

aproximado de três centímetros de diâmetro para evitar o ataque de mosca das frutas e 

proteger a integridade dos mesmos. Foram instaladas armadilhas do tipo McPhail utilizando 

proteína hidrolisada como atrativo com intuito de diminuir a população da praga. 

Figura 05 – Ensacamento de frutos de goiaba-serrana Acca sellowiana. 

  
Fonte: O autor, 2016. 

 
A colheita dos frutos foi realizada manualmente no ponto de maturação de 

consumo (quando os frutos se desprendem da planta mãe) na safra de 2017. Os frutos foram 

analisados no laboratório de Fisiologia Vegetal e Pós-colheita do IFC – Campus Rio do Sul. 

Nos frutos foram avaliados os atributos de peso total, diâmetro, comprimento, formato, 

rugosidade, coloração da epiderme, rendimento de polpa, peso de mil sementes, espessura de 

casca, teor de sólidos solúveis (SS), pH, acidez titulável (AT) e conteúdo de vitamina C. 
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O formato dos frutos foi determinado com auxílio de uma planilha com os 

formatos descritos para a espécie, descrita pela UFSC (Figura 06); a rugosidade da epiderme 

foi classificada em lisa, leve, média e forte e a coloração como verde média, verde amarela e 

verde escura.  

Para a avaliação do peso total, peso de mil sementes e rendimento de polpa, os 

frutos foram pesados em balança analítica. Para medição da espessura de casca, diâmetro e 

comprimento fruto foi utilizado um paquímetro digital (Figura 07).  

Os teores de SS (%) foram determinados em refratômetro digital (Figura 07), com 

compensação automática de temperatura, em suco extraído da polpa da fruta homogenizado. 

O pH do suco foi determinado com pHmetro de bancada. Os valores de AT (% de ácido 

cítrico) foram obtidos por titulometria de 10 mL do suco do fruto, diluído em 90 mL de água 

destilada, com hidróxido de sódio 0,1 N e indicador fenolftaleína 0,1%, até o ponto de 

viragem. 

O conteúdo de vitamina C foi determinado pelo método espectrofotométrico, 

utilizando-se 2,4-denitrofenilhidrazina (STROHECKER e HENNING, 1967). As 

determinações foram realizadas na polpa dos frutos logo após a colheita. As leituras foram 

realizadas em espectrofotômetro a 520 nm. Os resultados foram expressos em mg de ácido 

ascórbico por 100 g
-1

 de matéria fresca de polpa. 

Figura 06 – Formatos de fruto de Acca sellowiana, segundo descrição para a espécie. 

 

Fonte: UFSC. 
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Figura 07 – Balança, paquímetro e refratômetro utilizado nas análises de peso de fruto, peso 

de mil sementes, rendimento de polpa, diâmetro e comprimento do fruto, espessura da casca e 

SST. 

   

   

 

        Fonte: O autor, 2017. 

 

O experimento foi composto por 15 tratamentos com 5 repetições (totalizando 75 

plantas).  Cada repetição foi composta por 5 frutos, resultando em 25 frutos por tratamento, 

totalizando 375 frutos. Os dados foram submetidos a análise de variância e os resultados 

comparados pelo teste de Scoft Knott a 5% de significância com auxílio do programa SASM - 

Agri (CANTERI et al., 2001). 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A Tabela 02 apresenta os resultados das análises físicas em frutos de goiaba-

serrana. Teve diferença significativa para o atributo peso onde, os frutos do cruzamento entre 

1001 x Helena apresentaram maior peso de fruto, com 131,44 g, seguidos dos cruzamentos 

entre Nonante x Alcântara e Nonante x Nonante com 105,74 g e 103,44 g, respectivamente. 

Os frutos de menor peso foram os dos cruzamentos entre 1006 x Helena, com 42,86 g e 1067 

x 1003, com 51,24 g. Os dados apresentados estão de acordo com o trabalho realizado por 

Esemann-Quadros et al. (2008) e Degenhardt et al. (2003)  em frutos de goiaba-serrana com 

peso variando entre 40 e 150 gramas de acordo com o genótipo. Apesar do cruzamento 1001 x 
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Helena ter se destacado no atributo peso, o mesmo não teve bons resultados de rendimento de 

polpa.  

Para o atributo rendimento de polpa houve pouca diferença estatística entre os 

frutos dos diferentes cruzamentos de goiaba-serrana (Tabela 02). Vários cruzamentos 

apresentaram valores são superiores aos 33% encontrados nas variedades lançadas pela 

Epagri/UFSC em Santa Catarina (DUCROQUET et al. 2007; DUCROQUET, 2008), 

indicando serem frutos de grande potencial, uma vez que a polpa é a parte comestível do 

fruto. Por outro lado, os frutos do cruzamento Nonante x Nonante apresentaram maiores pesos 

de frutos (103,44 g), caracterizando frutos maiores, porém obtiverem os menores rendimentos 

de polpa (18,36%), o que é pouco desejável do ponto de vista econômico.  

Os frutos do cruzamento 1013 x Pomar apresentaram maior comprimento, 

indicando serem frutos mais longos, classificados como lanceolado (Figura 8). Por outro lado, 

os frutos dos cruzamentos entre 1001 x Helena, Helena x Matos, Nonante x Alcântara e 

Nonante x Nonante apresentaram os maiores diâmetros (e menor comprimento), sendo 

classificados como frutos piriforme, obovoide e globoso (Figura 08). Os valores ficaram 

dentro dos citados por Amarante e Santos, (2013) que avaliaram frutos com diâmetro de 3-5 

cm e comprimento de 4-10 cm. De acordo com Esemann-Quadros et al. (2008) os frutos de 

goiaba-serrana geralmente são ovóides, podendo variar de acordo com o genótipo, 

corroborando com os dados apresentados neste trabalho, onde as diferenças podem ser 

atribuídas à variabilidade genética entre os genótipos. 

Os cruzamentos 1001 x Helena, Nonante x Nonante e Nonante x Alcântara 

obtiveram espessura de casca superior ao demais cruzamentos. A espessura da casca está 

diretamente relacionada com o rendimento de polpa. Quanto maior a espessura da casca 

menor o rendimento da polpa. Somente o cruzamento Nonante x Alcântara apresentou 

rendimento superior de polpa mesmo com maior espessura de casca. No entanto, os frutos 

deste genótipo apresentaram maior diâmetro e peso relativamente maiores, justificando o 

maior rendimento de polpa (Tabela 02).  Alguns genótipos, quando maduros, a parte interna 

da casca (mesocarpo) se torna comestível, porém, tradicionalmente, está parte é descartada 

(DEGENHARDT et al., 2003). 

Houve diferenças significativas para o atributo peso de mil sementes entre os 

cruzamentos. Os maiores pesos foram obtidos nos cruzamentos entre Nonante x Alcântara 

com 15,92 g e Nonante x Nonante com 14,67 g, indicando que os frutos destes cruzamento 

produzem sementes maiores que os demais (Tabela 02). Valores encontrados nesse 



 
 

25 
 

experimento foram maiores aos 4,5 e 6,0 g encontrados por Ducroquet et al. (2000); Thorp e 

Bieleski (2002). Em trabalho realizado por Ieler et al. (2017) para diferentes cruzamentos de 

goiaba-serrana cultivados em Santa Catarina, os valores de peso de mil sementes variaram de 

9,5 a 42,3 g. As diferenças observadas podem ser decorrentes as variabilidade genética dos 

frutos. 

 

Tabela 02 – Características físicas (peso médio, comprimento médio, diâmetro médio, 

rendimento médio de polpa, espessura de casca e peso médio de mil sementes) dos frutos de 

diferentes cruzamentos de goiaba-serrana (Acca sellowiana). 

 Cruzamentos Peso (g) 
Comp. 

(cm) 

Diâm. 

(cm) 

Rend. 

Polpa (%) 

Esp. 

Casca 

(cm) 

PMS (g) 

1079 x Branca 88,36 c 6,90 b 4,94 b 30,40 a 0,62 c 11,50 b 

1051 x 1035 92,64 c 5,30 c 4,80 b 39,66 a 0,84 b 12,87 b 

1004 x 1035 66,88 d 7,06 b 4,60 b 36,00 a 0,42 d 13,09 b 

1067 x 1003 51,24 e 4,90 c 4,22 c 32,66 a 0,38 d 11,56 b 

1006 x Helena 42,86 e 4,38 c 4,04 c 33,76 a 0,40 d 8,74 c 

1001 x Helena 131,44 a 7,26 b 5,50 a 19,24 b 1,16 a 12,78 b 

1006 x Pomar 47,98 e 4,96 c 4,02 c 28,44 b 0,50 d 7,80 c 

1013 x Pomar 82,58 c 8,46 a 4,28 c 26,60 b 0,66 c 11,96 b 

1013 x 1051 81,16 c 6,90 b 4,68 b 32,64 a 0,76 b 12,29 b 

Nonante x Helena 68,48 d 5,22 c 4,82 b 21,60 b 0,88 b 9,58 c 

Alcântara x Helena 75,4 d 6,50 b 4,78 b 37,16 a 0,56 c 11,91 b 

Nonante x Nonante 103,44 b 6,60 b 5,06 a 18,36 b 1,02 a 14,67 a 

Helena x Nonante 66,80 d 5,04 c 4,72 b 26,90 b 0,80 b 11,96 b 

Nonante x Alcântara 105,74 b 6,96 b 5,18 a 31,38 a 1,02 a 15,92 a 

Helena x Mattos 86,32 c 5,76 c 5,28 a 47,64 a 0,50 d 9,21 c 

Média 79,42 6,15 4,73 30,83 0,7 11,73 

CV (%) 24,79 11,15 9,39 27,11 17,92 17,83 

Fonte: O autor, 2017. 

*Valores seguidos de mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scoft - Knott (p˂0,05). 

CV: coeficiente de variância.  

 

Na Figura 8, podem-se observar as classificações dos frutos de goiaba-serrana 

quanto ao formato, cor e a rugosidade para os diferentes cruzamentos. Houve variação quanto 

ao formato de frutos, onde a maioria foi classificado como globoso, que são frutos mais 

arredondados, sendo esses os frutos dos cruzamentos entre Nonante x Nonante, Alcântara x 

Helena, 1051 x 1035, Nonante x Alcântara e Nonante x Helena.  Para o programa de 

melhoramento genético da goiaba-serrana desenvolvido pela EPAGRI e UFSC em Santa 
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Catarina, um dos critérios de seleção de genótipos são os frutos arredondados 

(DONAZZOLO, 2012). Foi verificada pouca rugosidade na casca dos frutos avaliados, não 

tendo nenhuma planta que apresentou frutos com rugosidade forte, somente lisa, leve e 

moderada (Figura 8). Segundo Degenhardt (2001), os frutos de casca lisa tendem a apresentar 

formato arredondado, resultado semelhante aos observados no presente trabalho, onde os 

cruzamentos detentores de casca predominantemente lisa ou de rugosidade leve apresentaram 

na maioria, formato de fruto globoso e elipsoide (Figura 08). 

A coloração da casca de maior ocorrência nos frutos dos diferentes cruzamentos 

foi verde médio e verde amarelo, sendo apenas encontrado a coloração verde escuro nos 

frutos dos cruzamentos 1006 x Helena, Alcântara x Helena e Helena x Mattos (Figura 08). Há 

preferência pela seleção de frutos com coloração amarelada uma vez que frutos de coloração 

verde tem a colheita dificultada, visto que a característica pode ser considerada como 

indicativo para estabelecer o ponto de maturação, assim como já ocorre com a cultura da 

goiaba comum (Psidium guajava) (AZZOLINI et al., 2004). Contudo, as características 

qualitativas de formato, rugosidade e, especialmente, de cor, foram avaliadas de forma visual, 

desta forma, os resultados devem ser tomados com cuidado, visto a possibilidade de 

imprecisão nos enquadramentos.  

Houve diferença significativa nos teores de SS, com valores médios de 9,27%, 

variando de 11,84% (cruzamento entre 1006 x Pomar) a 7,66% (cruzamento entre 1013 x 

Pomar) (Tabela 03). Em trabalho realizado por Amarante e Santos (2013) para frutos de 

quatro genótipos de goiaba-serrana, os teores médios de SS foram de 11,1%, indicando que os 

frutos de alguns dos cruzamentos avaliados neste experimento se aproximaram dos valores 

encontrados pelo autor, mostrando serem frutos mais doces. 

Para os valores de pH, houve diferença significativa para os frutos dos diferentes 

cruzamentos. Os frutos do cruzamento entre Alcântara x Helena apresentaram os maiores 

valores (4,45), indicando frutos de menor acidez, enquanto os frutos do cruzamento entre 

Nonante x Nonante e Helena x Nonante apresentaram os menores valores (3,21 e 3,25, 

respectivamente), apresentando maior acidez. Os valores médios obtidos no presente estudo 

(3,59) são superiores aos 2,88 obtidos por Souza et al. (2015)  e  próximo aos 3,0 obtidos por 

Amarante et al. (2013) em polpa de goiaba-serrana de diferentes cultivares produzidos em São 

Joaquim, SC. 
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Figura 08 – Vista geral externa e interna dos frutos de diferentes cruzamentos da goiaba-

serrana (Acca sellowiana). 

 
  Fonte: O autor, 2017. 
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Tabela 03 – Sólidos solúveis (SS; %), pH, acidez titulável (AT; % de ácido cítrico), relação 

SS/AT e conteúdo de vitamina C total (Vit C; mg 100g
-1

 de massa fresca da polpa) dos frutos 

de diferentes cruzamentos de goiaba-serrana (Acca sellowiana). 

Cruzamentos SS pH AT SS/AT Vit C 

1079 x Branca  9,64 b 3,96 b 0,32 c 30,12 a 45,97 a 

1051 x 1035  9,58 b 3,33 c 0,95 a 10,08 c 23,71 b 

1004 x 1035 9,04 c 3,55 c 0,63 b 14,35 c 25,65 b 

1067 x 1003  8,68 c 3,38 c 0,84 a 10,33 c 28,49 b 

1006 x Helena  8,88 c 3,39 c 0,44 c 20,18 b 47,35 a 

1001 x Helena  10,20 b 3,77 b 0,66 b 15,45 c 42,23 a 

1006 x Pomar  11,84 a 3,59 c 0,67 b 17,67 c 23,53 b 

1013 x Pomar  7,66 c 3,44 c 0,68 b 11,26 c 43,79 a 

1013 x 1051  9,98 b 3,39 c 0,68 b 14,67 c 49,23 a 

Nonante x Helena 8,66 c 3,81 b 0,61 b 14,19 c 17,79 b 

Alcântara x Helena  8,48 c 4,45 a 0,33 c 25,69 a 32,83 b 

Nonante x Nonante 8,20 c 3,21 c 0,68 b 12,05 c 44,29 a 

Helena x Nonante  8,96 c 3,25 c 0,88 a 10,18 c 52,93 a 

Nonante x Alcântara  8,98 c 3,55 c 0,42 c 21,38 b 38,95 a 

Helena x Mattos  10,20 b 3,85 b 0,43 c 23,72 b 16,77 b 

Média 9,27 3,59 0,61 16,75 35,57 

CV (%) 10,89 8,1 21,14 31,89 23,24 
Fonte: O autor, 2017. 

Valores seguidos de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scoft - Knott (p˂0,05). 

CV: coeficiente de variância.  

 

Houve diferenças nos valores de AT entre os frutos dos diferentes cruzamentos, 

variando de 0,32% (1079 x branca) a 0,95% (1051 x 1035). Para Kader (2005) os valores de 

AT ideais são de 0,3 a 1,4 %, indicando que todos os frutos de goiaba serrana dos diferentes 

cruzamentos ficaram dentro da faixa esperada. Em trabalho realizado por Souza et al. (2015) 

com diferentes cultivares de goiaba-serrana, os autores obtiveram valores superiores de AT 

(1,21%) no momento da colheita. As variações nos valores de AT podem ser atribuídas as 

diferentes condições climáticas e de manejo. 

Os valores médios da relação entre Sólidos Solúveis Totais e Acidez Total 

Titulável (SST/AT) foi de 17,4, se destacando os cruzamentos entre 1079 x Branca (30,12) e 

Alcântara x Helena (25,69%), valores superiores aos 8,95 obtidos em diferentes variedades de 

goiaba serrana produzidas em São Joaquim, SC (SOUZA, 2015). A relação SS/AT representa 

a relação entre os açucares presentes no fruto e a sua acidez. Assim, maiores valores de 

relação SS/AT, são frutos de maior qualidade organolépticas (KADER, 2005), indicando que 

os frutos dos cruzamentos entre 1079 x branca e helena x alcântara apresentam melhores 

características de consumo. 
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Houve uma grande variação nos valores de vitamina C total da polpa dos frutos de 

goiaba-serrana, variando de 16,77 (Helena x Mattos) a 52,93 mg 100g
-1

 de massa fresca 

(Helena x Nonante). Os valores médios de vitamina C total na polpa obtidos neste trabalho 

foram de 35,57 mg 100g
-1

 de massa fresca, semelhante aos 37,1 mg 100g
-1

 de massa fresca 

apresentados por Belous et al. (2014) em frutos produzidos na Rússia e inferiores aos 55,2 mg 

100g
-1

 de massa fresca reportados por Souza et al. (2015) em polpa de frutos produzidos no 

Brasil. Porém, superiores aos 8,75 (SALVO et al., 1987) e 2,64 mg 100g
-1

 de massa fresca 

(VALLENTE, et al., 2011) de vitamina C total encontrados na polpa da goiaba-serrana 

produzidos na Itália. Segundo Belous et al., (2014), as concentrações de vitamina C podem  

variar de acordo com as condições edafoclimáticas do local, o que pode justificar as 

discrepâncias nos resultados obtidos nos deferentes locais de coleta dos frutos. 

     Os frutos são fonte significativa de vitamina C. Os conteúdos de vitamina C 

presentes na polpa da goiaba-serrana são semelhantes a outros frutos considerados fontes 

importantes desta vitamina, como a laranja (COUTO e CANNIATTI-BRAZACA, 2011). De 

acordo com os resultados obtidos, a goiaba-serrana pode ser considerada uma fonte rica de 

vitamina C, uma vez que ingestão diária recomendada (IDR) no Brasil para adultos é de 45 

mg (BRASIL, 2005), e a ingestão diária de 100 gramas de polpa de goiaba-serrana (com 

conteúdo médio de 35,57 mg 100g
-1

 de massa fresca)  supre em  cerca de 74% da necessidade 

diária de vitamina C. 

O mercado consumidor de frutos é exigente em uma série de características, que 

variam de acordo com a região do país e a origem da população. Dentre as características 

normalmente observadas no momento da compra dos frutos são o tamanho, o formato, a cor, 

o sabor (representado pela relação entre doçura e acidez) e para alguns, o rendimento de polpa 

são as principais. Neste contexto os frutos dos cruzamentos 1079 x Branca e Nonante x 

Alcântara apresentaram melhor relação SS/AT, além de maiores conteúdos de vitamina C, 

indicando serem frutos de genótipos promissores no aspecto de características químicas. No 

que se referem às características físicas, os frutos dos cruzamentos entre helena x matos 

apresentaram maiores rendimento de polpa e menor espessura de casca, porém de rugosidade 

média e de coloração verde escura, característica que pode prejudicar a aceitação dos frutos, 

pois induzem a pensar que os frutos estão verdes. Por outro lado, os frutos do cruzamento 

1001 x Helena apresentaram cor verde médio e rugosidade leve, além de maior peso de fruto, 

porém de baixo rendimento de polpa.  
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6. CONCLUSÃO 

 Os frutos do cruzamento entre 1001 x Helena tiveram o maior peso, porém de 

baixo rendimento de polpa, indicando grande presença de casca. Os frutos dos cruzamentos 

entre Nonante x Helena, 1006 x Helena, Helena x Nonante, Helena x Mattos apresentaram 

valores de diâmetro e comprimento muito próximos, sugerindo tratar-se de frutos mais 

arredondados, no que confere na avaliação de formato. Os cruzamentos, em geral, produziram 

frutos com coloração verde clara e verde amarela tendo uma baixa rugosidade com casca lisa 

a leve. Os cruzamentos entre Nonante x Alcântara e Nonante x Nonante tiveram o maior peso 

de mil sementes, indicando produzirem sementes maiores.  

 Grande parte dos cruzamentos produziram frutos com teores relativamente 

baixos de sólidos solúveis indicando serem frutos menos doces, apenas o 1006 x Pomar, 1001 

x Helena e Helena x Mattos tiveram frutos mais doces. A acidez titulável foi relativamente 

baixa para todos os cruzamentos indicando serem frutos pouco ácidos. O conteúdo de 

Vitamina C foi superior na polpa dos frutos do cruzamento entre Helena x Nonante.  

Para consolidar o mercado deste fruto, muito ainda necessita ser feito. A seleção 

de materiais genéticos com características que englobem adaptação ao ambiente e produção 

de frutos em quantidade satisfatória, bem como de características qualitativas, como bom 

rendimento de polpa e sabor agradável ao paladar dos consumidores ainda é um grande 

desafio. Este trabalho mostra que a produção de goiaba-serrana na região do Alto Vale do 

Itajaí, SC é possível e que existem genótipos promissores.  
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