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O murici (Byrsonima cydoniifolia A. Juss) é uma espécie nativa do cerrado brasileiro cujas 

folhas podem ser utilizadas no tratamento contra diarréias e seu fruto é muito apreciado pela 

população onde ele é encontrado. Apesar de seu potencial econômico, sua exploração ainda é 

basicamente extrativista. O objetivo deste trabalho foi avaliar a variabilidade biométrica de 

frutos e folhas como fonte de informação para programas de sua conservação, domesticação e 

pré-melhoramento. Foram realizadas coletas de folhas e frutos de quatorze populações nativas da 

região do Vale do Araguaia abrangendo os municípios de Bom Jardim de Goiás – GO até São 

Félix do Araguaia – MT perfazendo uma distância linear de cerca de 500 quilômetros. Em cada 

população foi amostrada pelo menos vinte plantas e, de cada planta, dez folhas adultas e dez 

frutos "de vez". Foram mensurados a largura (cm), o comprimento (cm) e a área foliar (cm
2
) de 

cada folha, o diâmetro (mm) e o comprimento (mm) de cada fruto e a massa (g) da matéria fresca 

de dez frutos e de seus pirênios. Estimou-se a porcentagem de polpa de dez frutos. Foram 

estimados as médias, os desvios padrão, o máximo e o mínimo para cada variável. Os frutos de 

murici apresentaram, na média geral, o diâmetro de 15,35mm (± 1,13) com máximo de 21,20 e 

mínimo de 11,17; o comprimento de 15,10mm (± 1,43) com máximo de 20,39 e mínimo de 

11,66; a massa de matéria fresca de dez frutos de 23,18g (± 4,60) com máximo de 54,42 e 

mínimo de 10,23; a massa de matéria fresca de dez pirênios de 3,60g (± 0,87) com máximo de 

8,57 e mínimo de 1,61; porcentagem de polpa de 84,57% (± 2,87) com máximo de 92,18 e 

mínimo de 73,36. As folhas tiveram, na média geral, a largura de 4,53cm (± 0,60) com máximo 

de 7,16 e mínimo de 2,64; o comprimento de 9,02cm (± 0,86) com máximo de 11,82 e mínimo 

de 6,55; a área foliar de 29,97cm
2
 (± 5,70) com máximo de 62,87 e o mínimo de 14,37. Esses 

resultados mostram a existência de grande variabilidade biométrica nas folhas e nos frutos, 

importantes para futuros programas de domesticação e pré-melhoramento. Em se tratando de 

populações nativas, pode-se atribuir essa variabilidade a fatores genéticos e ambientais o que 

requer mais estudos para se quantificar cada um dos fatores envolvidos em cada variável. A 

produção de frutos com alto rendimento de polpa contribui para aumentar o interesse para a 

continuidade de estudos que se estenderá para o desenvolvimento de técnicas para seu cultivo 

comercial. 
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