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O jatobá (Hymenaeacourbaril L.) é uma espécie arbórea abundante na Amazônia 
brasileira. É considerada uma árvore de grande porte, com folhas compostas, 
inflorescência com panículas terminais e frutos do tipo vagens indeiscentes, duros e 
pardo-escuros e sementes envolvidas por uma polpa amarelo-pálida e farinácea de 
grande valor nutritivo. A caracterização biométrica fornece informações sobre fruto e 
semente de forma a contribuir para estudos relacionados à sistemática, assim como 
sua correlação pode fornecer subsídios para seleção de sementes, aproveitamento das 
partes comestíveis e estudos de viabilidade econômica de frutos, visando subsidiar o 
uso sustentável dessa espécie. Objetivou-se caracterizar biometricamente os frutos de 
jatobá ocorrentes no bioma Amazônia. Os frutos foram coletados de diferentes 
matrizes, em uma amostragem casual simples, no município de Juína- MT nos meses 
de setembro e outubro de 2017. Caracterizou-se através da estatística descritiva e 
distribuição de frequência de 100 frutos quanto à largura (LF), comprimento (CF), 
diâmetro (DF), massa do fruto (MF), massa do epicarpo (ME), número de sementes 
viáveis (NSV), massa das sementes (MSV), massa seca da polpa (MSP) e umidade da 
polpa (UP). A média e mediana de cada parâmetro ficaram próximas, exceto do NSV, 
MSV e MSP, enquanto a assimetria e curtose apresentaram valores próximos de zero, 
evidenciando uma aproximação da distribuição normal. Os frutos apresentaram 
limites mínimos e máximos de: 33,8 a 53,7 mm para LF, 59,6 a 121,1 mm para CF; 
28,8 a 47,2 mm para DF; 22,7 a 120,7 g para MF; 16,0 a 69, 9 g para ME; 1 a 9 
unidades para NSV; 3,6 a 37,1 g para MSV; 1,9 a 14,3 g para MSP e 8,0 a 18,6% para 
UP. A distribuição de frequência relacionada aos frutos do jatobá concentrou-se em 
três classes, exceto para DF, ME, MSV, NSV e MSP. Assim, a abrangência desses 
intervalos de classes foi: LF (41,3 a 48,8 mm, 57% do total), CF (82,7 a 105,7 mm, 
66% do total), MF (47,2 a 83,9 g, 62% do total) e UP (11,9 a 15,9%, 63% do total). 
Cerca de34% dos frutos se concentraram em uma única classe de distribuição (1,0|-
2,0 unidades) para o NSV, enquanto que 29% dos frutos se concentrarampara a MSP 
(5,0|- 6,5 g) em uma única classe. Desta forma, conclui-se que há variação nas 
características biométricas dos frutos de jatobá, entretanto para todos os parâmetros, 
os frutos se concentraram em até três classes, o que possibilita promover uma seleção 
dos frutos de acordo com a destinação desejada. 
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