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EMBALAGfl E TEOR DE UMIDADE PARA ARMAZENAMENTO 
DE SEMENTES DE JUTA 

Francisco José 9âmara Figueirêdo 1 , José Edmar Uíano 
de Carvalho e Dilson Augusto Capucho Frazão 

Sementes fiscalizadas de juta (Corchorvz capsula 
ris L), provenientes de campos de produçãç do município 
de Alenquer, Estado do Pará, após terem sido submetidas 
secagem, com aproveitamento da energia solar, foram arma 
zenadas com teores de umidade de 8+0,, 10±0,5%, 12±0,59 1 

 

e 14+0,5% em embalagens de lata, reservatório plástico,sa 
co plástico, saco de algodão e saco de papel. O armazena 
mento foi realizado sob condÍções tropicais úmidas, corr 
temperatura média de cerca de 25,9 °C e umidade relativE 
de aproximadamente 89%. Os efeitoè dos tratamentos, que 
foram distribuídos em delineamento experimental de blocos 
ao acaso, com parcela dividida e oito repetições, foram 
avaliados pela germinação, índice de vigor e teor de umj 
dade das sementes, em amostragens realizadas a cada 60 
dias, a partir do início do armazenamento que teve a dura 
ção de 16 meses. Os resultados alcançados permitiram o 
estabelecimento das seguintes conclusões: o período de ar 
mazenamento, sob condições ambientais de Belém, provoca 
redução na germinação e no vigor, que se acentuam quando 
o acondicionamento de sementes de juta é feito em embala 
gem e teor de umidade inadequados; as embalagens de lata, 
reservatório plástico e saco plástico devem ser recomenda 
dos para acondicionamento de sementes de juta; o teor de 
umidade de sementes de juta, quando do início do armazena 
mento, não deve exceder a 10±0, 5%. 

1 EMBRAPA—CPATU. Caixa Postal 48. CEP 66000. Belém. PA. 
Brasil. 
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