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Resumo: O Brasil destaca-se como maior produtor mundial de maracujá. Dentro do gênero 

Passiflora, três são as espécies economicamente importantes, a Passiflora edulis Sims f. 

flavicarpa Deg - maracujá amarelo ou azedo; P. edulis Sims-maracujá roxo e; P. alata-

maracujá doce. Entre os grandes desafios para a elevação dos níveis técnicos e produtivos do 

maracujazeiro está a obtenção de mudas de alto padrão sanitário e alta capacidade produtiva. 

Assim, o presente trabalho teve objetivo avaliar a influência de diferentes ambientes de 

viveiro e do tempo de armazenagem das sementes, na emergência de plântulas do 

maracujazeiro (Passiflora sp). O experimento foi conduzido no período de 26/03/09 a 

16/07/09 no setor de fruticultura da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus 

Dois Vizinhos. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados em 

esquema fatorial 2 x 3 com 4 repetições, dois períodos de armazenamento das sementes e três 

ambientes de viveiro para a germinação, considerando-se o uso de 12 sacos plásticos com 

cinco sementes por parcela. O ambiente de sombrite no viveiro, na estação de verão, 

proporcionou índice de emergência de plântulas superior. Sementes de maracujazeiro azedo 

armazenado por seis meses mantiveram elevado índice de viabilidade sob temperatura 

ambiente. 

 

Palavras-chave: Viveiro, armazenagem, germinação, temperatura, umidade. 

 

Emergence and early development of seedlings of passion fruit (Passiflora sp) in 

response to the environment and time of seed storage 

 

Abstract: Brazil stands out as the largest global producer of passion fruit. Within the genus 

Passiflora, three are the most economically important species in Brazil, Passiflora edulis Sims 

f. flavicarpa Deg - passion fruit or sour; P. edulis Sims-purple and passionfruit; P. alata-sweet 

fruit. Among the major challenges for the rising levels of technical and productive passion is 

to obtain seedlings of high sanitary standard and high production capacity. Thus, the present 

study aimed to evaluate the influence of different environments nursery and seed storage time 

on the emergence of passion fruit (Passiflora sp). The experiment was conducted in the 

period from 26/03/09 to 16/07/09 in the sector of fruit Federal Technological University of 

Paraná – campus Dois Vizinhos. The experimental was conducted in randomized blocks in 

factorial design  2 x 3 with 4 replicates, making two periods of seed storage and three protect 

environment for germination, considering the use of 12 plastic bags each containing five 

seeds per plot. The protect  environment of the nursery shade in summer season, gave the 
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highest emergence index. Passionfruit seeds stored for six months maintained high viability 

index at room temperature. 

 

 

Keywords: protected environment, storage, germination, temperature, humidity. 

 

Introdução 

O maracujazeiro é originário da América Tropical, com mais de 150 espécies dentro 

da família Passifloraceae utilizadas para consumo humano (Sabião et al., 2011). No Brasil as 

espécies de maracujá mais cultivadas são o azedo ou amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa), 

maracujá-roxo (Passiflora edulis) e o maracujá-doce (Passiflora alata) (Lima et al., 2009).  

O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá com produção de 920 mil toneladas 

por ano, em uma área de 62 mil hectares, sendo os maiores produtores são os estados da 

Bahia, Ceará, Espírito Santo, Sergipe, Pará, Minas Gerais e São Paulo (Ibge, 2012).  

Aproximadamente 97% da área cultivada no Brasil é com o maracujazeiro azedo 

(Ferraz e Lott, 2006), e 60% desta produção é destinada ao consumo in natura e o restante 

destinado industrialização (Meletti, 2011). A fruta é rica em vitamina C, cálcio e fósforo 

(Ferrari, 2004). Também possui valor medicinal, em função de suas propriedades terapêuticas 

e farmacológicas, como a maracujina, a passiflorine e a calmofilase que são especialidades 

farmacêuticas de amplo uso como sedativos e antiespasmódicos (Medeiros et al., 2009). 

Desta forma, a agrícola brasileira o maracujazeiro apresenta importância relacionado a estas 

características físico-químicas e fármaco-terapêutico das frutas (Cavichioli et al., 2008), assim 

como devido à elevada produtividade e aceitação do suco pelos consumidores, sem descartar 

o mercado internacional (Souza et al., 2002). 

O maracujazeiro pode ser propagado de forma sexuada, por meio de sementes; e 

assexuada, pela utilização da estaquia, enxertia e cultura de tecidos (Wagner Junior et al., 

2006).  

 O êxito no estabelecimento da cultura por meio do método sexuado depende de vários 

fatores, entre eles a utilização de sementes com qualidade, técnica aprimorada para a 

formação de mudas e uso de substrato apresentando características físico-químicas adequadas 

para a germinação e desenvolvimento inicial (Wagner Junior et al., 2006). No entanto, 

segundo o autor, a germinação das sementes é influenciada pelo ambiente, pois fatores, 

umidade e temperatura podem favorecer ou prejudicar a germinação das sementes. 

 A obtenção de mudas vigorosas de maracujazeiro e com elevada qualidade depende 

diretamente da qualidade das sementes utilizadas, as quais sofrem interferências das 
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condições de armazenamento adotadas.  De maneira que as sementes ortodoxas, quando 

armazenadas com elevado teor de água, apresenta elevada velocidade de deterioração, devido 

à intensificação da atividade respiratória, pelo consumo de reservas e liberação de calor 

(Aguiar et al., 1993). 

A utilização de sementes novas/recém-coletas é uma alternativa, pois o poder 

germinativo é cerca de 90%, por outro lado taxa de germinação das sementes baixa 

rapidamente após a produção do fruto e intensifica aos 6 meses passando para cerca de 20% 

(Silva, 1998).  Costa et al. (1974)  verificaram germinação inferior a 50% após oito meses de 

armazenamento em temperatura ambiente. E, Piza Junior (1991) verificou que as sementes de 

maracujá, depois de extraídas dos frutos, sofrem dessecação e, paralelamente, deterioram-se 

com velocidade suficiente para que a germinação esteja anulada aos 12 meses de 

armazenamento.   

Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência de distintos 

ambientes de viveiro e do tempo de armazenagem das sementes no desenvolvimento inicial 

de plântulas do maracujazeiro azedo (Passiflora edulis f. flavicarpa). 

 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado na área experimental de fruticultura da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, campus Dois Vizinhos, com latitude: 25°42’S, Longitude: 

53°06’W e altitude média de 520 m.  

O experimento foi arranjado no delineamento de blocos ao acaso casualizados em 

esquema fatorial 2 x 3 com 4 repetições, perfazendo dois períodos de armazenamento das 

sementes e três ambientes de viveiro para a germinação, considerando-se o uso de 12 sacos 

plásticos com volume de 350 cm
-3

 de substrato, semeando cinco sementes por unidade 

experimental. A semeadura foi realizada no dia 26/03/09 utilizando cinco sementes por 

unidade experimental a 1 cm de profundidade. 

Foram avaliados dois fatores: fator 1 composto por ambiente composto de plástico 

(estufa), sombrite (telado) e céu aberto. O fator 2 contemplou o período de armazenamento de 

sementes, sendo sementes armazenadas por seis meses sob ambiente com temperatura natural 

da região, mantidas no escuro, e sementes novas recém colhidas.  

Para a semeadura utilizou-se sementes de maracujá azedo ou amarelo (Passiflora 

edulis Sims f. flavicarpa Deg). Todas as sementes foram extraídas de frutos sadios, oriundos 

de uma coleção dos pomares da área experimental de fruticultura da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus Dois Vizinhos, localizada na região 
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ecoclimática do Sudoeste do Paraná, as quais foram lavadas abundantemente para retirada da 

polpa e colocadas para secar a sombra por sete dias. 

O substrato utilizado foi o Plantmax, padrão para todas as unidades amostrais, o qual é 

recomendado para a obtenção de mudas de frutíferas. A irrigação também foi realizada 

diariamente uniformemente. 

Os ambientes de realização do experimento erram constituídos de mine estufas com 

dimensões de 100 cm de comprimento, 50 cm de largura e 70 cm de altura A temperatura e a 

umidade relativa do ar foram monitoradas com sensores acoplados a dataloggers portáteis 

programados para registrarem os dados a intervalos de uma hora.  

As plântulas foram avaliadas quanto ao índice de emergência, com intervalos de dois 

dias, após o início da germinação por um período de trinta dias.  

Após a emergência das plântulas foi monitorado o número de folhas e a altura das 

plantas por período de 113 dias após a emergência das plântulas. A avaliação do número de 

folhas foi realizada através da contagem das folhas e para a altura de plantas foi utilizado uma 

régua de 100 cm de comprimento. Também foi avaliado o diâmetro de coleto através de 

paquímetro digital, onde foram realizadas duas avaliações, a primeira aos 28 dias após início 

da emergência e a segunda, aos 113 dias após a emergência.  

 Os dados de germinação foram submetidos à análise de variância e as médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro pelo programa estatístico 

Genes (Cruz, 2006). Também foi elaborada a curva de desenvolvimento inicial para as 

variáveis altura de plântula, diâmetro de coleto e número de folhas. 

 

Resultados e Discussão 

Os dados da condição climática em que se desenvolveu o trabalho mostram que o 

ambiente de estufa proporcionou elevação da temperatura média diária atingindo valor de 

25,6ºC no período avaliado ao comparar com os demais ambientes, os quais tiveram 

temperaturas médias similares, com 22,17ºC para o ambiente a céu aberto e 22ºC em 

ambiente sob sombrite. Este padrão também foi verificado para a temperatura média diurna, 

temperatura máxima absoluta e umidade relativa do ar, sendo que no ambiente de estufa a 

temperatura média diurna foi de 32,23ºC, temperatura máxima absoluta foi 46,71ºC e a 

umidade relativa do ar atingiu 74,56%. Para o ambiente a céu aberto e sombrite a temperatura 

média diurna foi em torno de 26ºC e temperatura média absoluta foi de 34ºC, contudo a 

umidade relativa do ar a céu aberto foi 61,66% e no ambiente de sombrite atingiu apenas 

50,67% (Tabela 1). 
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Tabela 01. Temperaturas médias diárias e diurnas, e umidade relativa do ar média (URA) 

registradas nos distintos ambientes avaliados (no período de 27/03 a 07/05) durante a 

germinação e emergência das plântulas de maracujazeiro azedo (Passiflora edulis Sims f. 

flavicarpa Deg). Dois Vizinhos, PR, 2009 

Ambiente 
T°C média 

diária 

T°C média 

diurna* 

T°C 

Máx. absol. 

URA 

(%) 

Céu aberto 22,17 26,12 34,24 61,66 

Túnel baixo (estufa) 25,60 32,23 46,71 74,56 

Sombrite 22,00 26,17 34,90 50,67 
* Registrada entre 06h00min e 18h00min. 

 

  A umidade relativa do ar (URA) sob o ambiente de estufa foi elevada atingindo 

74,56%, contrariamente ao padrão normal esperado, provavelmente em função de ter 

apresentado maior temperatura do ar (Tabela 1). Isso pode ser explicado pelo pequeno volume 

de ar contido dentro do abrigo e pela prática de irrigação do substrato que foi realizada 

diariamente, o que gerou a retenção da umidade dentro do ambiente, provavelmente 

proporcionado pela presença do filme plástico. 

Ambiente sob estufa as temperaturas foram mais altas (Tabela 1), assim, 

provavelmente, provocaram a inviabilidade das sementes pela desnaturação das proteínas, 

principal substrato de reserva das sementes do maracujá (Taiz e Zaiger., 2010). Tais proteínas 

intactas e ativas são fundamentas para a geração de energia para o processo de emissão da 

radícula e da parte aérea da plântula (Kerbauy, 2004). O baixo índice de germinação a céu 

aberto pode estar associado ao maior ressecamento provocado nos primeiros centímetros de 

substrato, relacionado à incidência direta de raios solares e também pela maior ação do vento. 

O ambiente com sombrite proporcionou elevada taxa de germinação das sementes com 

valor de 92,22% (Tabela 2). Esse tratamento proporcionou controle de temperatura mais 

adequado, evitando a elevação demasiada da temperatura do ar e ao nível de substrato (Tabela 

1). Já os ambientes de céu aberto e estufa promoveram baixos índices de germinação, em 

comparação ao ambiente de sombrite, com valor de 46,11% para o ambiente a céu aberto e 

48,61% no ambiente estufa (Tabela 2). 

Quanto ao período de armazenamento das sementes, verificou-se que o maracujazeiro 

amarelo apresentou elevada viabilidade com taxa de germinação média superior a 72 % em 

sementes armazenadas por seis meses (Tabela 2). Os dados reforçam os resultados já obtidos 

por Piza Junior (1991) e Costa et al. (1974), os quais observaram alta viabilidade das 

sementes desta espécie com sementes armazenadas por oito e 12 meses a temperatura 

ambiente. Segundo Pádua et al. (2011), em trabalho realizado com germinação de sementes de 
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Passiflora setacea, obteve resultados que mostram, que até o quinto mês de armazenamento, 

as sementes ainda apresentavam viabilidade elevada, contudo, sem a utilização de ácido giberélico este índice é 

baixo. Neste trabalho, com sementes de maracujá azedo, os resultados mostram que, sementes 

armazenadas por seis meses ainda apresentam alto viabilidade, e bom índice de germinação, e 

neste caso não necessitam de tratamentos com ácido giberélico. 

 

Tabela 02. Percentual de emergência de plântulas de maracujazeiro azedo (Passiflora edulis 

Sims f. flavicarpa Deg) em resposta ao ambiente e ao tempo de armazenamento das sementes. 

Dois Vizinhos, PR, 2009 

Ambiente 
Tempo de armazenamento sementes  

6 meses 1 semana Média 

Céu aberto 66,11  26,11 46,11 b 

Túnel baixo (estufa) 52,77 44,44 48,61 b 

Sombrite 97,77 86,66 92,22 a 

Média 72,22 A 52,40 B 62,31 

CV (%)           28,69 
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem estatisticamente pelo 

teste de Tukey a 5 % de probabilidade de erro. 

  

O menor índice de emergência de plântulas nas sementes recém-colhidas com valor de 

52,20%, inferior à semente armazenada por seis meses, pode ser explicado pela coleta de 

sementes em diferentes épocas de colheita dos frutos (Tabela 2). Mesmo que tais frutos 

apresentem sanidade similar aos frutos que originaram as sementes mais viáveis 

(armazenadas por seis meses a temperatura ambiente), devem ter apresentado sementes com 

falhas e/ou com menores quantidades de reservas nutricionais e, consequentemente 

propiciaram menor viabilidade. 

Em relação à velocidade de emergência das sementes, verificou-se um padrão similar 

entre os diferentes ambientes e entre os períodos de armazenamento das sementes (Figuras 

01). Nesse sentido, verificou-se que mais de 90 % das sementes germinaram e emergiram até 

o 10° e 12° dia, tendo apenas o ambiente de sombrite antecipado em dois ou três dias o seu 

término (Figura 1A), em função das condições de temperatura e umidade mais adequadas para 

a germinação das sementes no interior do abrigo; o mesmo ocorreu para o tempo de 

armazenamento das sementes, visto que, sementes armazenadas por seis meses obteve um 

índice de velocidade superior às recém-coletadas (Figura 1B). 
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Figura 01. Evolução da velocidade de emergência de plântulas de maracujazeiro azedo 

(Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg) em resposta ao ambiente (A) e ao tempo de 

armazenamento das sementes (B). Dois Vizinhos, PR, 2009. 

 

Nas plântulas de maracujazeiro azedo originadas de sementes coletas e armazenadas 

por seis meses proporcionaram índice de desenvolvimento em altura superior às sementes 

coletadas sete dias antes da montagem do experimento (Figura 2A). 

De forma que, para o ambiente sombrite a variável altura de plântulas demonstra que 

proporcionou um crescimento superior e mais rápido que o ambiente a céu aberto e estuda, 

pois este proporcionou menor temperatura nas horas mais quente do dia (Figura 2B), e 

consequentemente resultou em maior crescimento que os demais ambientes. É válido ressaltar 

que também neste ambiente apresentou umidade relativa do ar superior aos demais (Tabela 1), 

evitando que o substrato reduzisse sua capacidade de retenção de água (Figura 2B).  

Lima e Guerreiro (2007) verificaram que mudas de maracujazeiro azedo produzidas 

em viveiros têm vigor superior às que produzidas em ambientes não protegidos. 

 

 
Figura 02. Evolução da altura de plântulas de maracujazeiro azedo (Passiflora edulis Sims f. 

flavicarpa Deg) em resposta ao tempo de armazenamento das sementes (A), e em resposta do 

ambiente (B), Dias Após a Semeadura (DAS), Dois Vizinhos, PR, 2009. 
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O tratamento com o ambiente de estufa promoveu um menor crescimento que o 

ambiente sombrite devido a elevadas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar (Tabela 

1). O ambiente a céu aberto não proporcionou um desenvolvimento satisfatório 

provavelmente devido à rápida perda da umidade do substrato durante o período dia, 

consequência da elevada temperatura durante em certos períodos do dia, onde se observou 

uma temperatura média absoluta de 34,24 °C. Tato causa rápida perda de água e um alto 

consumo de água pela planta, interferindo no crescimento das plântulas, reduzindo-o. 

Em trabalho realizado por Costa et al. (2009), o ambiente telado com monofilamento 

promove melhor desenvolvimento às mudas produzidas em sacolas de polietileno, todavia, o 

ambiente telado aluminizado, também, se mostrou favorável ao crescimento e 

desenvolvimento do maracujazeiro-amarelo. Também verificaram que independentemente do 

tipo de substrato e do tipo de ambiente de cultivo, a sacola de polietileno mostra-se como o 

melhor recipiente para a produção das mudas. Tal sacola é semelhante à utilizada neste 

trabalho. 

Quando se trata do período de armazenagem (Figura 04), observou-se que as sementes 

armazenadas por um período de seis meses proporcionou um diâmetro maior em relação a 

sementes armazenadas por uma semana, o que nos comprova que sementes de maracujazeiro 

armazenadas por um período de seis meses não sofreram a perda de vigor e não prejudicou o 

desenvolvimento inicial das plântulas e ainda podem proporcionar desenvolvimento inicial 

superiores a sementes coletas a semana. 

 
Figura 03. Evolução do diâmetro de plântulas de maracujazeiro azedo (Passiflora edulis 

Sims f. flavicarpa Deg) em resposta ao tempo de armazenamento das sementes (A), e em 

resposta do ambiente (B), Dias Após a Semeadura (DAS), Dois Vizinhos, PR, 2009. 

 

 O tratamento com o ambiente de estufa proporcionou um desenvolvimento mais 

rápido e superior aos demais tratamentos em relação ao diâmetro do coleto, devido suas 
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condições de temperatura e umidade relativa do ar ser mais adequados para o maracujazeiro 

amarelo ou azedo (Tabela 1). Para o número de folhas (Figura 4B), o ambiente de estufa 

proporcionou um desenvolvimento superior em relação aos demais, devido a planta estar 

exposta a uma temperatura mais elevada, fato que propicia atividade fotossintética superior. 

As plântulas originadas de sementes de seis meses de armazenamento apresentaram número 

de folhas às sementes armazenadas por uma semana, ou seja, o tempo de armazenagem não 

interferiu no número de folhas das plântulas, podendo ser armazenada por um período de seis 

meses sem causar danos ao desenvolvimento das folhas.  

 
Figura 04. Evolução do número de folhas de plântulas de maracujazeiro azedo (Passiflora 

edulis Sims f. flavicarpa Deg) em resposta ao tempo de armazenamento das sementes (A), e 

em resposta do ambiente (B), Dias Após a Semeadura (DAS), Dois Vizinhos, PR, 2009. 

 

A partir desses dados é possível inferir que é possível armazenar sementes de 

maracujazeiro azedo por período de seis meses a temperatura ambiente sem causar danos ao 

desenvolvimento inicial das plântulas. 

 

Conclusões 

O ambiente com sombrite, na estação de verão, proporcionou o melhor índice de 

emergência de plântulas, ou seja, o desenvolvimento inicial das plântulas foi superior. 

Sementes de maracujazeiro azedo (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg) 

mantiveram alta viabilidade por seis meses de armazenamento sob temperatura ambiente. 
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