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O gênero Protium é o principal representante da família Burseraceae, difundido em todo o
Brasil, especialmente na região Amazônica. As espécies do gênero são conhecidas como
breu-branco, por apresentarem resinas muito aromáticas, que são utilizadas na medicina
popular, queimadas como incenso e aplicadas no processo de calafetagem de embarcações. O
presente estudo teve como objetivo conhecer a morfologia das sementes e seu
desenvolvimento pós-seminal, caracterizando as plântulas normais e o tipo de germinação de
Protium hebetatum, com o intuito de fornecer informações para a avaliação da plântula em
testes de germinação, para identificar a espécie em viveiros e para compor estudos de
regeneração natural. As sementes foram coletadas de matrizes em floresta primária de terra-
firme, na base de extração petrolífera Geólogo Pedro de Moura em Coari, Amazonas. Para
descrever a morfologia das sementes, foram utilizadas 100 unidades, escolhidas
aleatoriamente e para o acompanhamento do processo de germinação e da plântula foram
semeadas 200 sementes, em viveiro com sombreamento de 30%, tendo areia lavada como
substrato. Os testes físicos apontaram que o peso de mil pirênios é 2.143g, o que permitiu
inferir que um quilograma contém aproximadamente 467 pirênios, com teor de água de
26,77%. A espécie em estudo apresenta pirênio estenospérmico, ovado, cartilaginoso,
superfície irregular com leves depressões, delgado, pubescente, de coloração verde cana,
apresenta em média 18,03mm de comprimento e 15,71mm de largura, pesando 2,30g; região
diferenciada saliente, glabra, de cor creme esverdeada; cicatriz funicular depressa, circular,
castanha; cotilédones contortuplicados e ruminados, com perisperma resinoso; bordadura
arilóide carnosa, suculenta, branca, envolvendo todo o pirênio, exceto a região diferenciada.
A germinação é irregular do tipo criptocotiledonar hipógea, iniciando no 10.º dia após a
semeadura. A plântula apresenta sistema radicular pivotante; coleto indistinto; hipocótilo
reduzido; epicótilo herbáceo, cilíndrico, verde escuro, com densos pêlos esbranquiçados;
eofilo, dois, compostos, trifoliolados, opostos, lanceolados oblongos, ápice acuminado obtuso,
margem inteira e serreada no ápice, base aguda, prefolheação conduplicada, nervação
perninérvea broquidródoma, verdes. (FINEP, CNPq, PETROBRAS)

Palavras-chave: Protium hebetatum, breu branco, região Amazônica.
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