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Armazenamento e germinação de sementes de Passiflora quadrangularis 
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A Passiflora quadrangularis é comumente conhecida como maracujá-melão, em função do tamanho e 
formato do fruto. O mesocarpo do fruto tem gosto de melão e pode ser consumido. A polpa em torno 
das sementes é aromática, pouco ácida e de paladar agradável. Problemas de germinação e 
armazenamento de sementes são muito comuns no gênero Passiflora, até mesmo no maracujá-
azedo, e têm se mostrado um fator limitante para os programas de melhoramento genético da cultura. 
Um dos problemas enfrentados pelos produtores de maracujá está relacionado com sua propagação, 
realizada com sementes que apresentam germinação baixa e desuniforme, dificultando assim a 
formação de mudas de qualidade. Uma das espécies silvestres que necessita ser caracterizada 
quanto à germinação é a P. quadrangularis. O trabalho teve como objetivo avaliar o grau de umidade 
das sementes e o armazenamento na emergência de plântulas de P. quadrangularis, visando 
subsidiar o estabelecimento de protocolo para o armazenamento e conservação de sementes. Os 
experimentos foram conduzidos em casa de vegetação na Embrapa Mandioca e Fruticultura, 
localizada em Cruz das Almas - BA (12° 39' 25'' S, 39° 07' 27'' W, 226 m). Os frutos de P. 
quadrangularis foram coletados em plantas do Banco de Germoplasma de Passiflora da Embrapa 
Mandioca e Fruticultura. O experimento foi realizado em delineamento experimental inteiramente 
casualizado, em esquema fatorial 3x2 (graus de umidade das sementes x períodos de 
armazenamento) com quatro repetições e 10 sementes por parcela. Os graus de umidade foram 
33,4%, 11,4% e 3,3% e os períodos de armazenamento das sementes foram recém-colhidas e um 
mês. Os dados foram submetidos à análise de variância e comparação das médias pelo teste Tukey, 
a 5% de probabilidade. As sementes foram retiradas de fruto maduro, tiveram o arilo parcialmente 
removido com a utilização de peneira e colocadas para secar sobre papel. Um dia após deixar na 
bancada, metade das sementes foi colocada em dessecador contendo 500 g de sílica gel. As 
sementes foram acondicionadas em sacos plásticos e armazenadas em refrigerador à temperatura de 
7 °C. O grau de umidade das sementes foi estimado pelo método de estufa a 105 

o
C. As sementes de 

P. quadrangularis foram semeadas em tubetes de 280 cm
3
 contendo substrato vegetal comercial, 

previamente autoclavado. As avaliações de emergência foram diárias, a partir da semeadura até o 
início da emergência, com novas avaliações a cada dois dias, até o máximo de 46 dias após a 
semeadura. Foram consideradas emergidas as plântulas com cotilédones acima do nível do 
substrato. Houve interação entre graus de umidade das sementes (U) e períodos de armazenamento 
(P) nos percentuais de emergência de plântulas de P. quadrangularis aos 17 dias após a semeadura 
(DAS), no tempo médio de emergência de plântulas e no índice de velocidade de emergência de 
plântulas (IVE), mas não nos percentuais de emergência de plântulas aos 46, onde houve efeito 
significativo apenas para período de armazenamento. A emergência de plântulas aos 17 DAS, que 
pode ser um indicativo de vigor das sementes, foi maior para as sementes recém-colhidas do que 
para as armazenadas por um mês nos diferentes graus de umidade. Para as sementes recém-
colhidas, a emergência aos 17 DAS foi maior para o grau de umidade de 33,4%. Porém, para as 
sementes armazenadas por um mês, os melhores graus de umidade na emergência aos 17 DAS 
foram 11,4% e 3,3%. A maior porcentagem de emergência de plântulas aos 46 DAS foi para as 
sementes recém-colhidas (96%), seguida das armazenadas por um mês (88%), indicando que 
apenas um mês de armazenamento já é suficiente para provocar redução na emergência. Tanto os 
valores de tempo médio de emergência quanto os de índice de velocidade de emergência foram 
melhores para as sementes recém-colhidas do que para as armazenadas por um mês nos diferentes 
graus de umidade. Para as sementes recém-colhidas não houve diferenças para essas variáveis nos 
diferentes graus de umidade, porém, para as sementes armazenadas por um mês, os melhores graus 
de umidade foram 11,4% e 3,3%. As sementes de Passiflora quadrangularis toleram o dessecamento 
de sementes e podem ser armazenadas por um mês com os graus de umidade de 11,4% ou 3,3%, 
mas com uma leve redução na percentagem de emergência. 

 
Significado e Impacto do Trabalho: As sementes de Passiflora quadrangularis apresentam elevada 
germinação, germinam de forma mais uniforme e mais rápida se forem semeadas assim que forem 
retiradas dos frutos, independente de serem secas ou não. Entretanto, para o armazenamento do 
material, recomenda-se reduzir a umidade das sementes para obter uma maior e mais uniforme 
germinação. Esse conhecimento é útil para melhoristas e viveiristas, pois mostra o melhor 
procedimento para armazenar as sementes e obter mudas dessa espécie.  


