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O armazenamento de sementes tem sido investigado por vários autores, pois a propagação
desta espécie normalmente é realizada via semente, sendo necessárias informações sobre a
viabilidade destas sementes em função do seu período de armazenamento; outro objeto de
estudo é a polinização desta cultura. Os objetivos desta pesquisa foram avaliar a qualidade das
sementes, após doze meses de armazenamento, considerando o efeito do controle do
progenitor masculino, assim como descrever a ontogênese da micromorfologia das sementes
provenientes de diferentes estádios de maturação. O experimento foi instalado em duas
localidades distintas, no estado do Rio de Janeiro. Os resultados indicaram que o
armazenamento das sementes por um ano em ambiente refrigerado promoveu um aumento na
germinação e vigor das sementes de maracujá amarelo e possibilitou avaliar melhor as
diferenças de qualidade que ocorreram entre as sementes de diferentes idades, obtendo-se os
melhores resultados para aquelas com 61 e 64 dias de idade; o ambiente natural foi a condição
menos favorável para a preservação da qualidade das sementes; o controle do progenitor
masculino não influenciou na qualidade das sementes armazenadas; a ontogênese na
superfície da semente é variável nos diferentes estádios de maturação, entretanto há
necessidade de se aperfeiçoar os procedimentos metodológicos com o intuito de elucidar
melhor a ontogênese da superfície externa do tegumento das sementes de maracujá.
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