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O conhecimento dos processos germinativos de sementes com tegumentos resistentes 

podem fornecer subsídios para a produção de mudas e recomposição de áreas 

degradadas. As sementes de Jatobá (Hymenea courbaril L.) apresenta um crescimento 

vegetativo lento, o tegumento duro e impermeável à água, o que dificulta e retarda a 

sua germinação, ou seja, apresenta sementes dormentes. Pelo exposto objetivou-se 

avaliar a germinação de sementes da espécie Hymenaea courbaril L, quando 

submetidas a diferentes métodos de quebra da dormência. Foram coletados 40 frutos 

maduros de 05 árvores nativas no município de Porto Velho – RO e encaminhadas ao 

Laboratório de Sementes da Faculdade FARO/IJN. Para a remoção da polpa, foi 

utilizado um balde com água e as sementes foram deixadas em repouso por 30 

minutos, posteriormente foram selecionadas e colocadas para secar ao ar livre. O 

delineamento experimental utilizado foi Blocos Inteiramente Casualizados com cinco 

tratamentos e três repetições, sendo cada repetição constituída por 50 sementes, 

totalizando 150 sementes por tratamento. Os métodos de quebra de dormência 

utilizados foram: T1- imersão em ácido sulfúrico por 60 min, T2 - imersão em ácido 

sulfúrico por 50 min, T3 - escarificação oposta ao hilo, T4 - escarificação na região do 

hilo e T5 - Testemunha. As sementes foram germinadas em um canteiro, com 

substrato de areia + terra preta (1:1), no viveiro no Campus Experimental da 

Faculdade FARO/IJN. Os parâmetros avaliados foram: Germinação - o número de 

sementes germinadas; Início da Germinação – observou a emergência da primeira 

plântula e Tempo Médio de Germinação – estimado através da equação TM = 

(G1T1+ G2T2 + ...+ GnTn)/(G1+G2+ ..+Gn). Os resultados obtidos foram 

submetidos à análise de variância pelo teste “F”, a comparação de médias pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade, com auxílio do programa estatístico Sisvar 4.2. Os 

resultados demonstraram que T1 e T2 foram mais eficientes na germinação, 

ocorrendo no 150 dia e 170 dia respectivamente, seguido do T3 - 300 dia, T4 - 420 dia 



 
 

e T5 que não germinou. Em relação a percentagem de germinação os tratamento T1 e 

T2, apresentaram as melhores porcentagens de germinação de  95% e 90% 

respectivamente, diferindo-se T3, T4 e T5 que germinaram 20%, 50% e 0%. Pelo 

exposto entendemos que os T1 e T2, devem ser utilizados em quebra de dormência da 

cultura do Jatobá.  

 
 

  


