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Para o estabelecimento de um programa de melhoramento de espécies vegetais é desejável a 

criação e a manutenção de Bancos de Germoplasma, composto pelo maior número possível de 

espécies. Na cultura do maracujazeiro muitas espécies têm sido caracterizadas para serem 

utilizadas em cruzamentos interespecíficos, pois muitas destas, as chamadas espécies silvestres, 

têm contribuindo com importantes ganhos para o melhoramento da cultura, sendo possível 

utilizá-las como fontes de genes de resistência a pragas ou doenças, usadas também para 

aumentar a adaptação a condições climáticas adversas, período de florescimento ampliado e 

outras potencialidades. Desta forma, este trabalho tem como objetivo caracterizar os acessos da 

espécie Passiflora gibertii N. E. Brown que fazem parte do banco de germoplasma do IFES 

Campus Itapina por meio da caracterização físico-química de seus frutos. Para tanto, após a 

germinação das sementes, as mudas foram levadas a campo e conduzidas no sistema de 

espaldeira vertical. Os acessos da espécie de P. gibertii N. E. Brown, foram representados por 6 

plantas distribuídas no espaçamento de 2,0m x 5,0m, seguindo-se as recomendações exigidas 

pela cultura. Os acessos foram caracterizados com base na análise de 30 frutos por planta para as 

seguintes características: peso do fruto, diâmetro e comprimento do fruto, espessura da casca, 

peso da polpa, número de sementes por polpa e teor de sólidos solúveis totais dos frutos. Os 

dados foram submetidos à análise de variância e as médias dos acessos foram submetidas ao 

teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Por meio da análise de variância verificou-se que 

para a maioria das características avaliadas houve diferença significativa entre os acessos, o que 

demonstra que há variabilidade genética entre os acessos de P. gibertii N. E. Brown que pertence 

ao banco de germoplasma da Instituição, em relação à caracterização dos frutos foi obtido as 

seguintes médias para as respectivas características: peso de fruto: 6,28 g; diâmetro do fruto: 

2,88 cm; comprimento dos frutos: 3,11 cm; espessura da casca: 1,62 cm; peso da polpa: 1,96 g; 

número de sementes: 1,92 sementes e o teor de sólidos solúveis totais apresentou uma média de 

5,62 ºBrix. Com esta caracterização torna-se possível realizar uma comparação com os frutos do 

maracujá amarelo, os quais ainda estão sendo avaliados juntamente com as outras espécies que 

fazem parte do banco de germoplasma e é possível concluir também que esta espécie, embora 

não seja nativa da região capixaba, apresentou um bom desempenho agronômico mesmo estando 

submetida a um longo período de seca que ocorreu na região. 
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