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O tamarindeiro (Tamarindus indica L) é uma fruteira bem distribuída no Brasil, seu 

consumo ocorre tanto na forma in natura como processada na forma de sorvetes, tortas, 

balas, licores, doces e, principalmente, sucos concentrados. Programas nacionais de 

incentivo à produção reconhecem que o tamarindeiro é pouco explorado no que diz 

respeito ao seu potencial e quase não há estudo direcionado a sua caracterização. O 

objetivo do presente trabalho foi caracterizar frutos e sementes de genótipos de T. indica 

ocorrentes em quintais de residências no município de Alta Floresta, MT, visando 

determinar suas características biométricas. Foram coletado frutos de 25 genótipos no 

perímetro urbano do município de Alta Floresta- MT. Foram avaliados 50 frutos e 100 

sementes por genótipos, quanto às seguintes características: comprimento do fruto, 

largura do fruto, espessura do fruto, peso do fruto com casca, peso do fruto sem casca, 

peso da polpa, peso total das sementes, número de sementes por fruto, comprimento, 

largura, espessura e peso das sementes, os valores foram todos mensurados com 

paquímetro digital (mm) e/ou balança de precisão. Os dados foram submetidos à análise 

estatística descritiva pelo programa GENES e as médias comparadas pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade (p ≤ 0.05). Para os frutos as características que exibiram 

as maiores médias foram: comprimento do fruto com média de 67,44mm com valor 

máximo e mínimo entre 161,40 e 18,73, largura do fruto com média de 28,73mm e 

valores entre 93,46 e 7,16, espessura do fruto com máximo e mínimo de 24,83 e 5,19 

respectivamente e média de 20,90mm e peso do fruto com casca exibindo valores entre 

123,57 e 1,47 com média de 12,88g. As sementes apresentaram as maiores médias para 

comprimento (16,75mm) com valor máximo e mínimo entre 22,78 e 7,92 e largura com 

média de 12,88 mm, e valores entre 19,67 e 2,94. No teste comparativo entre as médias, 

a espessura do fruto e o peso do fruto com sementes não apresentaram diferença 

estatística significativa entre os genótipos. O genótipo AF24 foi o que mais se destacou 

apresentando as maiores médias para cinco características avaliadas nos frutos 

(comprimento, largura, peso do fruto com casca e sem casca e peso da polpa). O 

indivíduo AF24 apresentou as menores médias para os parâmetros avaliados nas 

sementes. O genótipo AF24 possui frutos maiores, com maior rendimento de polpa, e 

como a polpa do fruto é a característica com maior potencial econômico na região este é 
um genótipo recomendado para produção de mudas via propagação vegetativa e 

formação de pomares na região de Alta Floresta, MT. 
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