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Hymenaea martiana encontra-se distribuída principalmente nas florestas deciduais e
semideciduais das regiões nordeste, sudeste e centro-oeste brasileiro. É utilizada na medicina
popular, na culinária e para a extração de madeira, no entanto, não há planos de manejo para a
utilização da espécie e atualmente pouco se conhece sobre sua biologia. Este trabalho tem por
objetivo caracterizar os frutos da espécie H. martiana e testar as relações entre a biometria
dos frutos e a produção de sementes e polpa, visando fomentar seu conhecimento ecológico.
Assim, para cada um dos 100 frutos coletados em uma área de caatinga no município de
Carinhanha-BA, determinou-se, comprimento, altura, perímetro, número de sementes
completamente formadas e abortadas, massa de matéria fresca (MMF para a casca, polpa e
sementes), massa de matéria seca (MMS para a casca e polpa) e grau de umidade. Foram
preparados gráficos de freqüência dos frutos em intervalos de amplitude fixa, para cada um
dos parâmetros descritos acima. Além disso, foram feitos testes de regressão linear, afim de
testa a correlação entre os parâmetros mensurados. Aproximadamente 45% dos frutos

mediram em comprimento entre 5,30 e 11,20cm ( X =8,27±1,15). A altura oscilou entre 2,1 e

7,7cm ( X =3,57±0,65), sendo que, 70% dos frutos atingiram entre 3,1cm e 4,0cm de altura.

Já o perímetro, variou de 4,3 a 14,3cm ( X =11,84±1,31), e cerca de 25% destes possuem
circunferência entre 10,3cm e 11,2cm. O número de sementes variou de 1 a 9 por fruto

( X =3,69±1,45), enquanto a média de sementes abortadas foi de 1,15 (±0,55). O peso da

MMF dos frutos variaram entre 14,33g e 79,55g ( X =36,34±14,05) e a casca foi a parte com

maior peso ( X =14,66±6,53), seguida pelas sementes ( X =11,68±7,14) e a polpa

( X =10,38±2,77). Este padrão torna-se mais acentuado para o MMS (casca - X =12,54±5,10;

polpa - X =6,55±2,33), o que ocorreu em função da maior proporção de água na polpa (casca

- X =16,44±10,68; polpa - X =37,99±13,57). A maior parte dos frutos ( 45%), apresentaram
entre 7,07% e 17,19% de água na casca e cerca 25% dos frutos possuem entre 34,77% e
43,85% de água na polpa. Foram encontradas correlações positivas apenas entre o número de
sementes e os parâmetros comprimento (P<0,001; r²=0,31; y=0,494071x + 6,329691),
perímetro (P=0,008; r²=0,12; y=0,351910x+9,5510474) e volume (P<0,001; r²=0,19;
y=0,188259x+2,312401). Assim, a grande variabilidade dos frutos da espécie influencia
diretamente na forma dos frutos e na produção de polpa e sementes. (FASI/Santa Casa)
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