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O jatobá (Hymenaea courbaril L.) pertence à família Fabaceae, é uma espécie 
leguminosa arbórea, caracterizada pelo seu grande porte, podendo atingir até 40 m de 
altura e 2 m de diâmetro, ocorrendo de forma homogênea no bioma Amazônia. A 
caracterização biométrica das sementes é importante para a diferenciação das espécies 
do mesmo gênero, podendo fornecer dados importantes para fins de comparação com 
espécies de mesmo gênero. Desse modo, objetivou-se com o presente estudo, 
caracterizar biometricamente sementes de jatobá ocorrentes em áreas do bioma 
Amazônia. Os frutos de jatobá foram coletados em diferentes matrizes, em uma 
amostragem casual simples, no município de Juína, MT, entre os meses de setembro e 
outubro de 2017. Caracterizou-se através da estatística descritiva e distribuição de 
frequência (oito classes) de 250 sementes oriundas de 100 frutos, quanto à largura (LS), 
comprimento (CS), diâmetro da semente (DS), massa da semente (MS), umidade da 
semente (US) e índice de volume da semente (IVS). Verificou-se proximidade entre os 
valores de média e mediana em todos os parâmetros, com assimetria e curtose próximos 
a zero, evidenciando uma aproximação da distribuição normal. Os coeficientes de 
variação dos parâmetros ficaram entre 21,16 (CS) e 55,96% (US), e essa variabilidade 
elevada pode estar atribuída à heterogeneidade fenotípica destes indivíduos. Observou 
que a LS, CS, DS, MS, US e IVS variaram de 13,43 a 28,30 mm, 17,95 a 30,52 mm, 
8,24 a 16,91 mm, 2,03 a 6,30 g, 5,32 a 15,27% e 2,64 a 9,28 mL, respectivamente. A 
distribuição de frequência relacionada as sementes de jatobá concentraram em três 
classes, exceto para DS e US. Assim, a abrangência desses intervalos de classes foram:  
LS (17,59 a 20,36 mm, 55,56% do total), CS (22,66 a 27,38 mm, 76,98% do total), MS 
(4,17 a 5,23 g, 54,37% do total) e IVS (4,91 a 6,42%, 56,75% do total). Estudos com 
Hymenaea intermedia Ducke demonstraram valores semelhantes aos obtidos no 
presente estudo, em que o CS variou de 18,7 a 27,4 mm; LS de 12,2 a 16,1 mm e DS 
10,9 a 15,6 mm. O DS e a US concentraram em cinco e uma classe(s), respectivamente, 
sendo que 81,74 e 30% das sementes estão distribuídas em classe(s) centrais. Desse 
modo, conclui-se que há uma variação considerável das características biométricas de 
sementes de jatobá, embora a maioria das sementes está concentrada em duas ou três 
classes de distribuição. 
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