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O camu-camu (Myrciaria dubia  (Kunth) McVaugh) é uma fruteira,  pertencente  à  família
Myrtaceae, que cresce naturalmente nas margens de rios e lagos em toda bacia Amazônica.
A  espécie  é  conhecida  como  a  principal  fonte  de  ácido  ascórbico  (vitamina  C)  e,
recentemente,  foi  descoberto  um  alto  teor  antioxidante,  que  combate  os  radicais  livres.
Com frutos do tipo baga, esféricos, lisos e brilhantes, podem ter de 2 a 4 cm de diâmetro.
As  sementes  são  reniformes  medindo  aproximadamente  1,2  cm de  largura  por  8  mm  de
diâmetro, com massa de 0,4 g. Todo esse potencial expõe a espécie a riscos de degradação
genética,  notadamente  pela  sua  exploração  predatória.  Com  isso,  o  conhecimento  das
características  biométricas  dos  frutos  e  sementes,  se  faz  necessário,  por  se  tratar  de  uma
ferramenta importante nos programas de melhoramento genético, especialmente na seleção
de matrizes com maior produtividade. Desse modo, esta pesquisa teve o objetivo da avaliar
as características biométricas de frutos  e  sementes  de uma população camu-camu nativo.
Os frutos foram coletados às margens do rio Negro, município de Novo Airão, estado do
Amazonas. O delineamento foi de blocos inteiramente casualizados com cinco tratamentos
e três repetições.  Na análise das médias do peso dos frutos, sem diferença significativa, a
maior  foi  8,37a  e  a  menor  de  4.43a.  Enquanto  que  na  largura  dos  frutos,  as  maiores  e
menores  médias  foram  5(2.6a)  e  a  2(2.23b,  respectivamente.  Na  altura  dos  frutos,  as
amostras  5(2.6a)  e  2(2.2b)  diferiram  estatisticamente.  O  comprimento  das  sementes
apresentou médias de 15.67a, para a maior e a menor de 14.40a. Na largura das sementes
houve médias de 12.00a (maior) e 11.27 (menor). A massa fresca das sementes apresentou
as médias 1.59a e 1.27c, como a maior e menor, respectivamente. O rendimento exibiu a
amostra 4(6.81a) e a 2(3.63 c) como maior e menor rendimentos, respectivamente.
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