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RESUMO 
O maracujá-amarelo é um fruto pertencente à família Passifloraceae, gênero 
Passiflora, sendo o Brasil o maior produtor mundial da espécie. O presente estudo 
objetivou analisar os caracteres morfológicos de frutos e sementes de Passiflora 
edulis f. Flavicarpa. O trabalho foi realizado em duas populações distribuídas nos 
municípios de Alta Floresta e Carlinda, MT. Para a descrição da morfologia do fruto 
foram utilizados 50 frutos, 25 para cada população, retirados aleatoriamente do 
montante coletado nas populações analisadas. Para a descrição da morfologia das 
sementes foram utilizadas 100 sementes de cada população. A população Carlinda 
apresentou os melhores valores para as características largura, espessura, massa 
do fruto, espessura do pericarpo e número de sementes por fruto. A população Alta 
Floresta apresentou a melhor média para a característica comprimento do fruto. A 
característica largura das sementes apresentou a maior média para a população de 
Alta Floresta, e as características comprimento e espessura das sementes mostrou-
se maior na população de Carlinda. Desta forma os resultados demonstraram que 
houve variabilidade entre as populações estudadas. 
PALAVRAS – CHAVE:  Fruticultura; Frutos e Sementes; Variabilidade Genética. 

CHARACTERIZATION MORPHOMETRIC FRUIT AND SEEDS PASSION OF 
YELLOW (Passiflora edulis Sims  f. Flavicarpa Degener ) 

 
ABSTRACT 

The yellow passion fruit belongs to the Passifloraceae family, genus Passiflora, and 
Brazil is the largest producer of the species. This study aimed to analyze the 
morphological characters of the fruits and seeds from Passiflora edulis f. Flavicarpa. 
The study was conducted in two populations distributed in Alta Floresta and Carlinda, 
municipalities of Mato Grosso state.  We used fifty fruits, twenty-five for each 
population, randomly taken from the amount collected for a description of the fruit 
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morphology. And a hundred seeds were used in each population, for the description 
of their morphology. Carlinda population showed the best fruit characteristics values 
for width, thickness, mass, pericarp thickness and number of the seeds per fruit. Alta 
Floresta population presented the best average for length of the fruit. The seeds 
width had the highest average in Alta Floresta population. And seeds length and 
thickness were higher in Carlinda population. In this manner the results showed that 
there was variability among the populations studied. 
KEYWORDS:  Fruit Farming; Fruits and Seeds; Genetics Variability.  
 

INTRODUÇÃO 
O Brasil é considerado centro de origem de aproximadamente 139 espécies 

de Passiflora e o maior centro de diversidade genética do gênero (BERNACCI et al., 
2013). O maracujazeiro-azedo (Passiflora edulis Sims) é a espécie mais cultivada e 
consumida no país (MELETTI et al., 2011), com produção estimada de 920.000 
toneladas em uma área cultivada de 62.200 hectares, em 2010 (IBGE, 2014). 

As espécies de Passiflora são cultivadas por suas propriedades alimentícias, 
ornamentais e medicinais, mas, principalmente, pela qualidade dos seus frutos. 
Estima-se que mais de 60% da produção brasileira de maracujá amarelo seja 
destinada ao consumo in natura e o restante destinado às indústrias de 
processamento, sendo o suco o principal produto (CLARO & MONTEIRO, 2010).  
Tendo este elevados teores de acidez, sabor forte, é rico em vitaminas e possui 
propriedades sedativas (CUNHA, 2013). 

Além de atender ao mercado interno, a fruticultura brasileira também vem 
ganhando espaço no mercado internacional, com frutas tropicais, subtropicais e de 
clima temperado, aumentando assim o volume das exportações e o número de 
empresas exportadoras (FONSECA, 2010). Deste modo, a cultura do maracujazeiro 
vem ocupando um lugar de destaque na fruticultura tropical, um segmento que se 
expandiu como um todo nos últimos 30 anos, representando uma boa opção entre 
as frutas por oferecer o mais rápido retorno econômico (MELETTI et al., 2010). 

As sementes podem ser consideradas como a principal forma de propagar as 
espécies, bem como de propiciar a sobrevivência das plantas em condições 
adversas (SERT et al., 2009). No maracujazeiro a propagação é realizada 
preferencialmente por sementes devido à facilidade de execução e simplicidade da 
infra-estrutura necessária no viveiro (SOUSA et al., 2010). 

A biometria dos frutos constitui um instrumento importante para detectar a 
variabilidade genética dentro de populações de uma mesma espécie, e as relações 
entre esta variabilidade e os fatores ambientais, fornecendo importantes informações 
para a caracterização dos aspectos ecológicos como o tipo de dispersão, agentes 
dispersores e estabelecimento das plântulas (CARVALHO et al., 2003). Já a 
classificação das sementes por tamanho ou por peso é uma estratégia que pode ser 
adotada para uniformizar a emergência das plântulas e para a obtenção de mudas 
de tamanho semelhante ou de maior vigor (CARVALHO & NAKAGAWA, 2000). 

Desta forma a caracterização morfológica de frutos e sementes pode auxiliar 
no entendimento do processo de germinação, na viabilidade e vigor das sementes 
(MATHEUS & LOPES, 2007), sendo estas características importantes para futuros 
trabalhos envolvendo melhoramento genético da espécie, bem como para sua 
conservação. Portanto, o presente estudo objetivou analisar os caracteres 
morfológicos de frutos e sementes de Passiflora edulis f. Flavicarpa. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado em duas populações de Passiflora edulis distribuídas 

em duas áreas: população I - Sítio Ono, localizada na Comunidade Santa Helena no 
Município de Alta Floresta, MT (AF); população II – localizada no Sítio Santana na 
linha 13, Comunidade Belém no Município de Carlinda MT (CA). 

O município de Alta Floresta possui uma área de 8.982,08 Km2, encontra-se 
no extremo norte do Estado de Mato Grosso, distante 830 km da capital Cuiabá, 
com altitude de 283 m, possuindo latitude 09º 52' 32" S e uma longitude de 56º 05' 
10" W, temperatura média anual de 26ºC. 

O município de Carlinda possui uma área de 2.426,09 km², encontra-se no 
extremo norte do Estado de Mato Grosso, possuindo latitude 09º57'29" sul e a uma 
longitude 55º49'56" W, estando a uma altitude de 290 m, cuja temperatura média 
anual é de 26ºC.  

Para a descrição da morfologia do fruto foram utilizados 50 frutos, 25 de cada 
população, retirados aleatoriamente. Foram analisados os seguintes caracteres: 
comprimento, largura e espessura dos frutos utilizando o paquímetro digital Montoyo 
e as medidas de peso foram obtidas através da balança de precisão. Na descrição 
da morfologia das sementes foram utilizados 25 frutos de cada população sendo as 
polpas removidas dos frutos, totalizando 100 sementes de cada genótipo. Para as 
medidas de comprimento, largura e espessura das sementes, utilizou-se paquímetro 
digital e as medidas de peso foram obtidas em balança de precisão.  

O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Ciências Biológicas do Campus 
Universitário de Alta Floresta. Todas as análises foram realizadas pelo programa 
estatístico Sisvar 5.0 (FERREIRA, 2003).  
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os frutos do maracujazeiro-azedo são arredondados, tipo baga, com casca 

verde adquirindo a coloração amarela quando maduros (Figura 1 e Figura 2).  

 
FIGURA 1. Detalhes dos frutos das duas populações de Passiflora edulis estudadas. 

A) População AF; B) População CA. Fonte: Autores (2009). 
 

As sementes envoltas por mucilagens são utilizadas no preparo de suco, ricas 
em fibras e estão disponíveis em grande quantidade, podendo ser explorada como 
uma boa fonte de fibra alimentar (Figura 2). Estudos verificaram que as sementes 
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cruas de Passiflora edulis são ricas em lipídeos, fibras dietéticas insolúveis e 
solúveis, proteínas e carboidratos (CHAU & HUANG, 2004). 
 

 
FIGURA 2. Detalhes do fruto maduro de Passiflora edulis. A) Fruto inteiro; B e C) 

Fruto aberto com detalhes da semente. Fonte: Autores (2009). 
 

Os resultados demonstraram que na população AF o comprimento dos frutos 
variou de 60,07 mm a 79,57 mm com média de 70,15 mm. Enquanto que na 
população CA o comprimento dos frutos variou de 57,69 mm a 80,88 mm ficando 
com uma média de 68,57 mm (Tabelas 1 e 2), concordando com resultados 
encontrados por MELETTI et al. (2010) onde o comprimento do fruto de P. edulis 
variou de 54 mm a 104 mm.  
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TABELA 1.  Valores médios do comprimento, largura, espessura, espessura do 

pericarpo (mm), número de sementes e massa do fruto (g) de 
Passiflora edulis na população AF, desvio padrão (DP). 

Características Mínimo Média Máximo DP 

Comprimento 60,07 70,15 79,57 6,14 
Largura 

50,93 60,20 72,26 6,02 

Espessura 
51,25 60,12 71,90 5,95 

Massa 48,06 108,28 149,27 31,99 
Espessura Pericarpo 

1,84 3,58 5,15 1,03 

Numero de semente 68 215,76 339 87,20 

 
Verificou-se, que os frutos da população AF apresentaram o maior 

comprimento médio (70,15) em relação aos frutos da população CA (68,57). 
Enquanto que para as demais características analisadas do fruto as médias foram 
maiores para a população CA.  

 
TABELA 2.  Valores médios do Comprimento, largura, espessura, espessura do 

pericarpo (mm), número de sementes e peso do fruto de Passiflora 
edulis na população CA, desvio padrão (DP). 

Características Mínimo Média Máximo DP 

Comprimento 57,69 68,57 80,88 6,51 
Largura 

53,52 65,44 76,48 6,54 

Espessura 
54,97 65,52 74,04 5,52 

Massa 3,77 178,04 8,16 1,12 

Espessura Pericarpo 55 5,60 315 82,15 

Numero de semente 
97,50 106,52 150,50 31,00 

 
Em relação ao número de sementes por fruto a população AF apresentou de 

68 a 339, com média de 215,76; e a população CA apresentou um número variando 
entre 97,50 a 150,50 com média de 106,52 (Tabela 3), demonstrando assim que os 
frutos que apresentaram um maior número de sementes foram encontrados na 
população AF. Diferindo-se dos resultados obtidos por NASCIMENTO et al. (2003) 
onde constataram uma média de 281 sementes por fruto. 

Os frutos da população CA apresentaram uma média maior de massa 178,04 
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g em relação aos frutos da população AF que apresentaram uma média de 128,28 g 
(Tabela 3). Ambas as populações apresentaram média abaixo da encontrada por 
LIRA FILHO (1995) em estudo com a utilização da casca do maracujá amarelo 
(Passiflora edulis f. flavicarpa Degener) na produção de geléia, onde a média foi de 
217,80 g.  

Observa-se na tabela 3 que em relação ao comprimento do fruto não houve 
diferença estatística entre as populações. Enquanto que para as características 
largura, espessura, peso, número de sementes e espessura do pericarpo do fruto 
houve diferença estatística entre elas, onde a população CA apresentou as maiores 
médias.  

 
TABELA 3. Valores médios de cada característica avaliada do fruto para ambas as 

populações (AF e CA). Comprimento de fruto (CF); largura do fruto 
(LF); espessura do fruto (EF); massa do fruto (MF); espessura do 
pericarpo (EP); número de semente por fruto (NSF). 

Médias seguidas por letras diferentes na coluna diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade.  

 
Em relação à característica comprimento das sementes verificou-se que na 

população AF variou de 5,12 mm a 6,74 mm com média de 5,85 mm e na população 
CA variou de 5,18 mm a 6,44 mm com média de 5,88 mm (Tabelas 4 e 5). Foi 
observado uma média de comprimento da semente maior na população CA. 

 

TABELA 4.  Valores médios de comprimento, largura e espessura (mm) de sementes 
de Passiflora edulis na população AF, desvio padrão (DP). 

Características Mínimo Média Máximo DP 

Comprimento 5,12 5,85 6,74 0,31 

Largura 4,32 4,31 4,44 0,20 

Espessura 1,78 1,81 1,96 0,09 

 

Frutos  
Populações 

CF(mm)  LF(mm) EF(mm) MF (g) EP(mm) NSF(mm) 
AF 70,15 a 60,20 b 60,12 b 108,28 b 3,58 b 215,76 b 

CA 68,57 a 65,44 a 65,52 a 178,04 a 5,60 a 106,52 a 

Média 69,36 62,82 62,82 143,16 4,59 161,14 

C.V. (%) 6,84 8,11 7,23 39,61 23,00 38,69 
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A largura média das sementes foram 4,31 mm para a população AF e 4,07 
mm para a população CA, onde AF teve variação da largura de 4,32 a 4,44 mm e 
em CA 3,46 a 5,14 mm, observando-se, pelos valores das médias, sementes com 
maior largura em AF em relação à população CA (Tabelas 4 e 5). 

Para a característica espessura da semente as médias para a população AF 
variaram de 1,78 mm a 1,96 mm, ficando com uma média de 1,81 mm, já para a 
população CA a espessura variou de 1,80 mm a 1,82 mm, ficando com uma média 
de 1,86 (Tabelas 4 e 5). 
 
TABELA 5. Valores médios de Comprimento, largura e espessura (mm) de 

sementes de Passiflora edulis na população CA, desvio padrão (DP). 

Características Mínimo Média Máximo DP 

Comprimento 5,18 5,88 6,44 0,28 

Largura 3,46 4,07 5,14 0,22 

Espessura 1,80 1,86 1,82 0,12 

 

Em relação às características comprimento e espessura da semente as 
populações não diferiram estatisticamente. Já para a característica largura da 
semente houve diferença estatística entre as populações, onde a população AF 
apresentou uma maior média (Tabela 6). 

 
TABELA 6. Comparação entre as médias para as populações Alta Floresta (AF) e 

Carlinda (CA). Características analisadas: Comprimento da semente 
(CS), largura da semente (LF) e espessura da semente (ES). 

Médias seguidas por letras diferentes na coluna diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade.  

Nos estudos realizados por MAGALHÃES (2010) intitulado, Caracterização de 
frutos e sementes e germinação de Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Degener e 
Passiflora cincinnata Mast, o mesmo constatou uma diferença do presente trabalho, 
nas características comprimento das sementes apresentou uma média de 6,50 mm 

Sementes  
Populações 

CS LS ES 
AF 5,87 a 4,24 a 1,89 a 

CA 5,88 a 4,07 b 1,86 a 

Média 5,88 4,15 1,88 

C.V. (%) 4,91 5,67 6,94 
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e na espessura das sementes encontrou o valor de 1,76 mm. Quanto à largura das 
sementes ambos os estudos obtiveram resultados semelhantes, com média de 4,35 
mm, ressaltando que as diferenças entre os caracteres trabalhados estão 
associadas à variabilidade genética de cada espécie. 
 
 

CONCLUSÃO 
Houve variação nos caracteres morfológicos avaliados, indicando que a 

variabilidade genética está presente nestas espécies alógamas, favorecendo assim 
a seleção em programas de melhoramento. 

A população Carlinda apresentou os melhores valores para as características 
largura, espessura, massa do fruto, espessura do pericarpo e número de sementes 
por fruto. A população Alta Floresta apresentou a melhor média para a característica 
comprimento do fruto. 

A característica largura das sementes apresentou a maior média para a 
população de Alta Floresta, e as características comprimento e espessura das 
sementes mostrou-se maior na população de Carlinda. 
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