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A biometria detecta a variabilidade genética nas fruteiras nativas, gerando informações 

úteis para sua conservação e exploração econômica. Annona mucosa (biribá) apresenta 

frutos comestíveis, ricos em vitaminas e sais minerais, com propriedades medicinais, 

tolerância ao ataque de pragas (broca-do-coleto e podridão-da-raiz), potencializando seu 

uso como porta-enxerto na família. A propagação por sementes sofre efeito da 

variabilidade genética e da impermeabilidade tegumentar, o que torna a germinação 

desuniforme. O trabalho avaliou a biometria dos frutos e sementes e o desenvolvimento 

pós-seminal de A. mucosa. Os frutos (105 unidades) foram coletados em Matupá-MT de 

março-abril/2016 e avaliados o comprimento, diâmetro, massa da polpa e total. Nas 

sementes (100 unidades) avaliou-se massa, comprimento, largura, espessura, no de 

sementes/fruto e peso 1000 sementes. Para caracterização do desenvolvimento pós-

seminal, sementes foram hidratadas em água por 48h, estratificadas em areia por 15 

dias, transplantadas para substrato comercial e avaliadas por 60 dias. Foram descritos a 

morfologia inicial das plântulas e planta jovem, desenvolvimento da raiz, cor, forma e 

pilosidade; forma e cor do hipocótilo; textura, forma, cor, bordas basal e apical e 

venação das folhas. Para descrição das sementes foi considerada a forma e posição do 

embrião, cor e consistência, com visualização da estrutura interna de 20 sementes 

mediante prévia hidratação por 48 h, estratificação por 10 dias e teste de tetrazólio para 

melhor visualização do embrião. Concluiu-se  que os frutos de A. mucosa apresentam 

rendimento da polpa entre 55-57% da massa total. A massa da polpa e do fruto 

apresenta grande variação nas medidas biométricas com forte correlação, características 

importantes para seleção dos frutos visando maior rendimento. As sementes são 

alongadas com média de 82,7 unidades/fruto, massa de 1000 sementes de 333 g, 

apresentam formato obovóide, bitegumentadas, tegumentos marrons e endosperma 

ruminado. A germinação inicia aos 15 dias da semeadura, com formação de gancho 

plumular. A plântula é criptocotiledonar epígea, com surgimento do 1o eófilo aos 32 

dias. A planta jovem tem filotaxia alterna, oposta, folhas elípticas com venação 



camptódromo-broquidódromo, base arredondada a obtusa e ápice cuneado a obtuso nas 

folhas jovens ou atenuado nas folhas maduras. 


