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O objetivo deste trabalho foi verificar se o tamanho e a posição das sementes no fruto influenciam na ger-
minação de sementes de Poincianella pyramidalis. As sementes foram obtidas de 24 matrizes coletadas no 
município de Castro Alves-BA. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com três repe-
tições de 25 sementes cada, em esquema fatorial 5X3X2, cinco posições da semente no fruto (Distal- se-
mente ocupando o primeiro falso septo mais próximo à entrada do pólen; Segundo; Terceiro; Quarto e Pro-
ximal- falso septo mais próximo ao pedúnculo), três espessuras de semente ( 0,17) e dois comprimento de 
semente (< 1,1 cm e ? 1,1). O teste de germinação foi realizados em rolos de papel germitest condicionados 
em câmara de germinação, à 300 C e com luz contínua. Avaliou-se o percentual de germinação de plantas 
normais através de análise de variância e teste de médias Ducan (? = 0,05). Os fatores posição da semente 
no fruto, espessura e comprimento de sementes atuam independentemente no percentual de germinação 
de plantas normais. As posições que resultaram em maior percentual de germinação foram: Distal (39,4%), 
Terceira (34,2%) e Segunda posição (29,9%). Sementes de maior espessura (> 0,17 cm) e de menor com-
primento (< 1,1 cm) resultam em maior percentual de germinação de plantas normais.
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