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Dormência de C. americana foi averiguada através de testes de germinação de 

sementes provenientes de duas localidades de savana do estado de Roraima: área 

urbana da cidade de Boa Vista (BV; coletada em 13.03.2011) e região do médio rio 

Uraricoera (MU; coletada em 27.03.2011). As sementes foram extraídas diretamente 

dos frutos (retirado o arilo), secas ao ar e armazenadas em recipiente ermeticamente 

fechado por 90 dias. Após o período de armazenamento foram testados três 

tratamentos (1 - testemunho; 2 - imersão por 40 segundos em água à 80°C; 3 -  

imersão por 60 segundos em água à 80°C) com três repetições de 20 sementes cada 

um, para cada localidade. As repetições de cada tratamento foram pesadas 

separadamente em balança digital com precisão de 0,001g. As sementes não 

submersas durante o procedimento de imersão em água quente nos tratamentos 2 e 3 

foram consideradas inaptas, mas não foram descartadas dos tratamentos. A 

semeadura foi feita em substrato arenoso (70% areia + 30% argila), com todos os 

tratamentos recebendo rega diária durante 120 dias. O peso médio de cada repetição 

(20 sementes), incluindo as sementes consideradas inaptas, foi significativamente 

diferente (t0,05) entre as localidades: 0,216 ± 0,011g (BV) e 0,260 ± 0,070g (MU). O 

percentual de sementes consideradas inaptas foi de 15%  e 35% para as localidades 

BV e MU, respectivamente. Não foram observadas germinações em nenhum dos 

tratamentos durante o período de avaliação. Alguns trabalhos relatam que a 

germinação de C. americana pode ser induzida pelo fogo em condições naturais. 

Contudo, a taxa de germinação em condições de laboratório é muito baixa (< 50%) e 

pode superar 90 dias. Nós concluímos que o período de armazenamento somado ao 

de avaliação dos tratamentos (210 dias no total) resultaram em um efeito negativo à 

quebra de dormência desta espécie arbórea da savana de Roraima. 
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