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Ziziphus joazeiro, popularmente conhecida na Bahia como joazeiro, juá-babão e juá-de-boi,
apresentando grande importância econômica e ecológica, sendo utilizada localmente para
produção de lenha e carvão, arborização de ruas e jardins, além de possuir frutos comestíveis.
O estudo morfológico de frutos e sementes, além de ser importante para a taxonomia, e
estudos farmacobotänicos atuando como uma forma de diferenciação das espécies. Assim, o
objetivo do presente estudo foi descrever aspectos biométricos dos frutos de quatro
procedências de frutos de Ziziphus joazeiro L., avaliando qualitativamente a variabilidade
dentro e entre espécies. As coletas dos frutos foi direta mediante a retirada de frutos maduros
evitando-se a retirada de frutos danificados ou predados, certificando-se de não serem
oriundos de plantas vizinhas. Os frutos foram acondicionados em sacos plásticos, etiquetados
e levados ao laboratório de Extração de Produtos Naturais da UEFS. Com um paquímetro
digital e uma balança semi-analítica foram determinados o Diâmetro Longitudinal do Fruto
(DLF), Diâmetro Transversal do Fruto (DTF), diâmetro da Polpa (DP), Peso do Fruto (PF),
Diâmetro Longitudinal da Semente (DLS), Diâmetro Transversal da Semente (DTS), Peso das
Sementes(PS), coletados na região do município de Jequié-BA. Os frutos colhidos em plantas
provenientes da região do município de Jequié apresentaram DLF que variou de 10,01 a
18,92mm e o DTF de 11,27 a 21,20mm. O DP variou entre 1,83mm e 4,67mm. Os valores
para DLS e DTS variaram de 8,08 a 16,68mm e 5,62 a 8,71cm. Para o peso dos frutos e das
sementes foi verificado uma variação de 2,20 a 6,61g e 0,39 a 1,25g.
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