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RESUMO 

 

 

Em ambiente urbano sementes de Ceiba speciosa (Malvaceae) são formadas normalmente, 

porém, o estresse ambiental pode interferir na fisiologia da germinação. O objetivo foi avaliar 

a germinação das sementes de C. speciosa estabelecida em área urbana, verificando a 

variabilidade entre os indivíduos. A Coleta dos frutos foi em 10 indivíduos, em Uberlândia, 

MG. O teor de agua a 70ºC e o teste de germinação em condições controladas de laboratório, 

foram analisados. Avaliou-se a germinação diariamente para calcular as medidas de 

germinabilidade (G %); velocidade média e velocidade de germinação ( v dias-1 e Ve 

semente/dia); incerteza e sincronia para a germinação (I bit e Z). O teor de água das sementes 

variou entre 10,0 a 83,6%. A germinabilidade foi de 1,7 a 60,0 %, entre os indivíduos, com 

menor e maior valor para o indivíduo 3 e 10. A germinação foi lenta ( v = 0,063 a 0,326 dia-1 e 

Ve = 1,4 a 3,1 semente/dia). A incerteza para a germinação mostrou menor baixo acionamento 

do sistema (I = 0,0 a 2,2 bit). Na maioria dos indivíduos a germinação ocorreu com assincronia, 

com baixos valores de Z = 0,153 a 0,676, e o mais sincrônico foi o indivíduo 9. Os indivíduos 

mostraram variabilidade na germinação, o indivíduo 3 localizado no entorno do Rio Uberabinha 

teve menor germinabilidade, e a maior para o indivíduo 10, estabelecido quase no final da Av. 

João Naves de Ávila. Como as sementes estavam com maturação irregular, deduz-se que além 

do ambiente, a maturação das sementes influenciou na variabilidade detectada. 

 

Palavras-chave: Paineira. Medidas de germinação. Assincronia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Ceiba speciosa ST. Hil. é uma espécie arbórea nativa dos biomas brasileiros do Cerrado, 

da Mata Atlântica, e das áreas transicionais para a Caatinga (MATOS e QUEIROZ, 2009). 

Anteriormente era conhecida como Chorisia speciosa e pertencia a família Bombacaceae 

(FANTI, et al, 2003), porém atualmente pertence a família Malvaceae, devido a nova 

classificação feita pela APG (SOUZA e LORENZI, 2012). 

O fruto de Ceiba spesiosa é formado por uma capsula deiscente e as sementes são 

envoltas por paina que auxilia na dispersão pelo vento sendo esta síndrome de dispersão 

denominada anemocórica (SOUZA, KAGEYAMA, SELBEN, 2003). Segundo esses autores, 

as flores são hermafroditas e os polinizadores desta espécie são as borboletas além dos beija-

flores, besouros e morcegos que também usam a paina para construção de ninhos. 

Essa espécie é considerada do grupo sucessional secundaria inicial e tardia, sendo que 

no período mais jovem cresce mais lentamente, preferindo o sombreamento (LORENZI, 2002). 

No entanto, segundo esse autor, após o crescimento inicial a espécie desenvolve-se mais rápido 

à procura de luz, sob o dossel de árvores adultas, podendo atingir altura de 30 metros. 

A floração de C. speciosa inicia-se a partir de dezembro, prolongando-se até abril, e a 

maturação dos frutos de agosto a setembro, com a árvore despida de folhagem por ser 

caducifólia (LORENZI, 2002). As sementes desta espécie não apresentam dormência 

tegumentar nem fisiológica, por isso germinam rápido após a entrada de água. 

A germinação de sementes é um processo complexo, compreendendo diversas fases, e 

para que ocorra, é necessário que os propágulos sejam mantidos sob condições favoráveis de 

água, luz, temperatura e oxigênio (CARVALHO e NAKAGAWA, 2000). Para as sementes que 

não apresentam dormência e em condições adequadas, o processo de germinação ocorre com 

maior eficiência, velocidade e sincronia (DORNELES, 2010). 

Ceiba speciosa é muito indicada para o paisagismo urbano, por ter um alto porte arbóreo 

e a beleza de suas flores (LORENZI, 2002), contribuindo para um ambiente mais agradável 

melhorando as condições de vida nas cidades. Além de sua importância para o paisagismo, essa 

espécie possui também importância ecológica, sendo indicada para a recuperação de áreas 

úmidas e servindo de alimento para aves (LAZAROTTO et al, 2011).  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo do estudo foi conhecer a germinação das sementes de Ceiba speciosa 

estabelecida em área urbana, para avaliar a variabilidade nos diferentes indivíduos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Analisar por meio das medidas de germinação as características fisiológicas das 

sementes dos indivíduos de Ceiba speciosa. 

 

Comparar entre os indivíduos a capacidade de germinação das sementes, para analisar 

a influência do local onde estão estabelecidos. 
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3 ARTIGO CIENTÍFICO 

 

 

VARIABILIDADE PARA A GERMINAÇÃO DAS SEMENTES DOS INDIVÍDUOS 

DE Ceiba speciosa A. ST. HIL., ESTABELECIDOS EM AMBIENTE URBANO 

 

MARCELLA APARECIDA VICENTE 

MARIETA CAIXETA DORNELES 

 

RESUMO 

 

Introdução: O estresse ambiental em ambiente urbano pode interferir na fisiologia da 
germinação das sementes de Ceiba speciosa. Objetivo: Avaliar a germinação de C. speciosa 
estabelecida em ambiente urbano, verificando a variabilidade entre os indivíduos. Material e 
métodos: A coleta dos frutos foi em 10 indivíduos, Uberlândia, MG. Realizou o teor de água a 
70ºC. Para o teste de germinação utilizou substrato vermiculita umedecida com água destilada. 
Avaliou a germinação diariamente para calcular as medidas de germinabilidade (G %); 
velocidade média e velocidade de germinação ( v dias-1 e Ve semente/dia); incerteza e sincronia 
para a germinação (I bit e Z). Resultados e discussão: O teor de água das sementes variou entre 
10,0 a 83,6%. A germinabilidade entre os indivíduos foi de 1,7 a 60,0 %, com menor e maior 
valor para o indivíduo 3 e 10. A germinação foi lenta ( v = 0,063 a 0,326 dia-1 e Ve = 1,4 a 3,1 
semente/dia). A incerteza para a germinação mostrou baixo acionamento do sistema (I = 0,0 a 
2,2 bit). Na maioria dos indivíduos a germinação ocorreu com assincronia, com baixos valores 
de Z = 0,153 a 0,676, e o mais sincrônico foi o indivíduo 9. Conclusão: Os indivíduos 
mostraram variabilidade na germinação. Os indivíduos 3 com menor germinabilidade e o 10, 
com a maior, encontram-se estabelecidos respectivamente no entorno do Rio Uberabinha e 
quase ao final da Av. João Naves de Ávila. Como as sementes estavam com maturação 
irregular, deduz-se que além do ambiente, a maturação das sementes influenciou na 
variabilidade detectada. 
 

Palavras-chave: Paineira. Medidas de germinação. Assincronia. 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Ceiba speciosa A. St.-Hil. (Malvaceae) conhecida popularmente como Paineira é uma 

espécie arbórea tropical de grande porte e ampla distribuição geográfica (SOUZA, 

KAGEYAMA, SELBEN, 2003). Essa espécie geralmente apresenta de 10 a 15 m de altura e 

de 30 a 60 cm de diâmetro, podendo ser encontrados exemplares de maiores porte, 20 a 30 m. 
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(SOUZA; KAGEYAMA, SELBEN, 2003) Sua área de ocorrência abrange principalmente as 

florestas na Argentina, Paraguai e Brasil. C. speciosa também pode ocorrer em regiões tropicais 

e subtropicais, no hemisfério norte, compreendendo as Antilhas e o sul dos Estados Unidos 

(ROVERI NETO e PAULA, 2014). 

A floração de Ceiba speciosa é a partir de dezembro, podendo prolongar até abril, e a 

maturação dos frutos ocorre durante os meses de agosto e setembro com a árvore totalmente 

desfolhada, por ser caducifólica (FERREIRA, RANAL, SANTANA, 2007). O fruto apresenta 

o formato de uma cápsula oblonga e deiscente suas sementes são envolvidas por estruturas em 

forma de plumagem denominadas paina, que auxilia na dispersão pelo vento (ROVERI NETO 

e PAULA, 2017).  

Os frutos e flores são importantes para a fauna silvestre, sendo que as sementes ricas em 

nutrientes, sendo alimento para aves, como Brotogeris tirica, Periquito-verde (GALLO ORTIZ, 

2011). O néctar das flores é fonte de recurso para polinizadores, e, os principais agentes de 

polinização das flores de C. speciosa são as borboletas, além de morcegos e beija-flores que 

também utilizam a paina para construção de ninhos (ROVERI NETO e PAULA, 2014). 

Além de sua função ecológica é indicada para paisagismo urbano devido ao seu alto 

porte arbóreo e a beleza das flores (FANTI e PEREZ, 2005). As fibras das painas servem como 

enchimento de almofadas e travesseiros e a madeira é leve e pouco resistente (CARVALHO, 

2003). Conforme esse autor, devido a menor resistência da madeira é utilizada para a fabricação 

de brinquedos, canoas, caixotaria, aeromodelos, flutuadores, forros de móveis, fabricação de 

pasta celulósica e como material isolante. 

Na vegetação urbana C. speciosa desempenha funções importantes no paisagismo, 

sendo plantada em praças e avenidas (ROVERI NETO e PAULA, 2017). As árvores por suas 

características naturais proporcionam vantagens à população, como embelezando a cidade com 

seu porte frondoso e a floração, o sombreamento para pedestres e veículos, a proteção contra o 

vento forte e na qualidade do ar, além de contribuir para a preservação da fauna silvestre, com 

a oferta de recurso alimentar e pousio (CASTRO; 2017). 

Com a fragmentação do Cerrado e o plantio de espécies nativas em áreas urbanas, muitas 

espécies da fauna de aves e entomológicas migram para esses ambientes em busca de recurso 

alimentar. Isto favorece a interação entre a fauna e as espécies vegetais, promovendo a 

polinização e a dispersão das sementes, por meio dos visitantes florais e aves. Embora a 

dispersão das sementes seja anemocórica (LORENZI, 1992), as aves podem contribuir ao 

conduzir a paina para confecção dos ninhos, que pode ser perdida ao longo do trajeto. Estas 

duas formas de dispersão proporcionam a distribuição das sementes para locais distantes da 
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planta mãe, o que permiti o estabelecimento de novos indivíduos dessa espécie em ambientes 

distintos de sua formação, favorecendo a variabilidade genética (ALMEIDA CORTEZ, 2004). 

Quando as sementes permanecem próximo à planta mãe pode ocorrer competição entre 

as plântulas, além da chance de ocorrer maior perda pela predação, diminuindo o recrutamento 

de novos indivíduos (ALMEIDA CORTEZ, 2004). Portanto, quanto mais distante da planta-

mãe as sementes forem dispersas, maiores as chances de sobrevivência. O evento da dispersão 

de sementes é determinante para a regeneração natural e a perpetuação de espécies vegetais, 

sendo considerada fundamental para a colonização de plantas (MELO et al., 2004). 

Após a maturação dos frutos e dispersão das sementes ocorre a germinação, na presença 

da umidade. Sementes de Ceiba speciosa germinam rápido após a entrada de água, pois não 

apresentam dormência tegumentar e fisiológica (DORNELES, 2010). No entanto, outros 

fatores ambientais podem prejudicar o processo de germinação como a disponibilidade de água, 

oxigênio, presença de luz e temperaturas ideais (CASTRO e HILHORST, 2004). Segundo esses 

autores, estes fatores são importantes para a germinação, que em excesso ou falta, podem 

interferir no processo. 

Em ambientes urbanos sob o estresse ambiental, o processo de formação das sementes 

pode ocorrer normalmente, porém, pode ser que os propágulos apresentem alguma modificação 

no processo fisiológico da germinação. Estudo com as sementes de Ceiba speciosa oriundas de 

ambiente natural, mostra que o processo ocorre com alta porcentagem e rapidez de germinação 

(DORNELES, 2010). Para sementes desta espécie estabelecida em ambiente urbano, pesquisas 

são escassas ou inexistentes. Conhecer a resposta das sementes desses ambientes para a 

germinação é importante, para mostrar como a espécie responde as variações do ambiente 

urbano. 

A variabilidade da germinação das sementes pode ser detectada. Isto foi apontado em 

pesquisas de germinação, observando o comportamento da fisiologia das sementes de Ceiba 

speciosa, entre os indivíduos analisados (ROVERI NETO, 2004; DORNELES, 2010). Para 

sementes de C. speciosa oriundas de ambientes urbanos, espera-se que o processo da 

germinação registre a variabilidade entre os indivíduos, mostrando as características analisadas 

nas medidas de germinação. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Local de coleta dos frutos 
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Os frutos foram coletados no final de julho de 2016 em 10 indivíduos de Ceiba speciosa, 

localizados em área urbana, Uberlândia, MG. Esta cidade está situada na região do Triângulo 

Mineiro, sudeste do Brasil, entre as coordenadas geográficas 18°54’41,9052”S e 

48°15’21,63093”W (BDI, 2010). O município de Uberlândia abrange uma área territorial de 

4.115,206 Km2 e uma população estimada de 676.613 habitantes (IBGE, 2017). 

O clima da região é controlado pelas massas de ar continental e atlântica. Os 

deslocamentos dessas massas de ar são responsáveis pela marcante alternância de estações 

úmidas e secas, que respondem pelas condições climáticas mais amenas e maior umidade 

relativa do ar. Segundo a classificação de Koppen, adotada universalmente e adaptada ao Brasil, 

o clima de Uberlândia tem a classificação "Cwa", onde C, - Mesotérmico, meio quente e úmido; 

w - chuvas de verão; a - verões quentes e invernos brandos. A ocorrência de geadas não é normal 

em toda a região do Triângulo, entretanto, pode ocorrer casualmente, especialmente nas áreas 

de várzeas durante a estação de inverno (BDI, 2016). 

Os indivíduos de Ceiba speciosa utilizados para a coleta dos frutos estão localizados em 

diferentes pontos da cidade de Uberlândia, nas coordenadas geográficas referenciadas na TAB. 

1. Os indivíduos um e dois foram localizados na Avenida Rondon Pacheco, situada na baixada 

de elevações de morros, apresenta movimentação intensa e no subsolo um córrego canalizado. 

Os indivíduos três, quatro, cinco, seis e sete, no entorno da margem do Rio Uberabinha, que 

apresenta poluição por esgoto. O indivíduo oito no encontro de duas avenidas movimentadas e 

os indivíduos nove e 10, no final da Avenida João Naves de Ávila, sendo indivíduo 10 quase 

no final da avenida (TAB. 1, FIG. 1 a 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Coordenadas geográficas e bairros da localização dos indivíduos de Ceiba speciosa 

A. Stil. Hil., fornecedores dos frutos. Uberlândia, MG. 

Indivíduos 
Latitude (S) e 

Longitude (W) 
Bairros 
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1 18º53’53” – 48º15’26” Tibery (Av. Rondom Pacheco) 

2 18º53’52” – 48º15’26” Tibery (Av. Rondom Pacheco) 

3 18º55’46” – 48º17’38” Tabajaras/Tubalina (Rio Uberabinha) 

4 18º55’48” – 48º17’36” Tabajaras/Tubalina (Rio Uberabinha) 

5 18º55’18” – 48º18’79” Daniel Fonseca (Rio Uberabinha) 

6 18º55’17” – 48º17’59” Daniel Fonseca (Rio Uberabinha) 

7 18º55’19” – 48º17’04” Daniel Fonseca (Rio Uberabinha) 

8 18º55’38” – 48º15’33” Lagoinha (Av. João Naves) 

9 18º55’38” – 48º15’09” Finotti/Carajás (Av. João Naves) 

10 18º56’17” – 48º13’40” Segismundo Pereira/Sta Luzia (João Naves) 
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Figuras 1. Localização dos indivíduos de Ceiba speciosa A. Stil. Hil. fornecedores dos frutos, 

Uberlândia, MG. A: indivíduos 1 e 2; B: indivíduos 3 e 4; C: indivíduos 5 e 6; D: indivíduo 7; 

E: indivíduos 8, F: indivíduos 9; G indivíduo 10. 

 

O ambiente urbano em que os indivíduos de Ceiba speciosa estão estabelecidos 

apresenta intenso fluxo de veículos, como nas avenidas Rondon Pacheco e João Naves de Ávila, 

além da exposição a temperaturas mais elevadas provenientes das vias asfálticas e pela 
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exposição a maior luminosidade. Na região do entorno do Rio Uberabinha as temperaturas são 

mais amenas, pela presença da umidade e da vegetação ribeirinha, porém os indivíduos estão 

próximos à poluição das águas do rio que são contaminadas por sedimentos de esgotos. A coleta 

dos frutos foi realizada apenas para os frutos que estavam presos a planta-mãe.  

Para tentar coletar frutos em estágio de sementes fisiologicamente funcionais, isto é, 

aptas a germinarem, buscou selecionar a coleta visando os frutos maiores de cada indivíduo. 

Como o processo fenológico de polinização e formação dos frutos não ocorre ao mesmo tempo, 

para todos os indivíduos, optou-se coletar os frutos de cada indivíduo selecionado, mesmo os 

que não estavam ainda com coloração indicada para maturação. 

 

Beneficiamento das sementes 

 

Após a coleta os frutos foram condicionados em embalagens de sacos plásticos pretos e 

etiquetados para a identificação de cada indivíduo, sendo transportados para ambiente 

doméstico. Posteriormente, os frutos foram retirados das embalagens e colocados ao sol para 

secagem durante sete dias, para facilitar a abertura. Após este período as sementes foram 

retiradas do fruto, separando-as da paina e exposta ao ar, na sombra por um dia. A seguir, as 

sementes foram selecionadas para excluir as chocas, danificadas ou com melhor estágio de 

maturação. As sementes foram embaladas em sacos de papel devidamente etiquetados e 

conduzidas para o Laboratório de Agronomia do UNICERP, Patrocínio, MG, para serem 

armazenadas em temperatura controlada de 25º C, por quatro dias. 

 

Teste de teor de água das sementes 

 

O teste de teor de água das sementes foi realizado três dias após o armazenamento das 

sementes, em estufa com 70º C, utilizando oito repetições com 10 sementes para cada indivíduo. 

As sementes foram pesadas diariamente em balança de precisão, até a estabilização de peso. Os 

dados coletados foram calculados para conferir o teor de água das sementes, a partir da 

expressão: teor de água = (mmf –( mms / mms)) 100, onde mmf: massa matéria fresca e mms: 

massa matéria seca. 

 

Teste de germinação 
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O teste de germinação foi realizado no Laboratório de Agronomia do UNICERP, na sala 

de germinação. As sementes de Ceiba speciosa foram distribuídas em caixas de plástico 

transparente do tipo Gerbox, sob 128 cm3 de substrato vermiculita, umedecida com 70 ml de 

água destilada. O experimento foi distribuído em delineamento inteiramente casualizado (DIC), 

por considerar as condições experimentais mais homogêneas do laboratório, utilizando três 

repetições com 40 sementes por indivíduo estudado, sob luz branca fluorescente com intervalo 

de luz de 12/12 horas. A temperatura ambiente foi mantida em 25º C. 

 

Coleta dos dados e medidas calculadas 

 

O processo de germinação das sementes foi avaliado diariamente com base no critério 

botânico, ou seja, a protrusão da radícula. A partir dos dados coletados foram calculados as 

medidas de germinação com base em expressões matemáticas. 

As medidas calculadas foram germinabilidade (G %, porcentagem de sementes 

germinadas), velocidade média ( v dias-1) e índice de velocidade de germinação (Ve 

semente/dia), índice de incerteza (I bits) e sincronia (Z) para a germinação (RANAL e 

SANTANA, 2006). 

 

Análise estatística dos dados 

 

Os dados foram testados quanto à normalidade dos resíduos da ANOVA pelo teste de 

Shapiro-Wilk e homogeneidade das variâncias, pelo teste de Levene (α = 0,01 a 0,05), por meio 

do programa IBM SPSS Statistics 20. As medidas de germinação foram submetidas a análise 

de variância (ANOVA) para detectar diferença significativa. A seguir ao teste de Tukey, para 

comparações entre as médias (α= 0,05), utilizando o programa Sisvar 5.6. 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O cálculo para o teor de água das sementes de Ceiba speciosa mostrou variação entre 

os indivíduos analisados, apresentando o menor valor para o indivíduo 7, com 9,96% e o maior 

valor para o indivíduo 10, com 83,64% (TAB. 2). Para os demais indivíduos o teor de água foi 

entre 12,6 a 54,6%. 

Valores para o teor de água entre 38,6 a 66,9 % foram registrados, nas sementes dos 

frutos coletados ao longo do Vale do Rio Araguari, MG, para diferentes indivíduos 
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(DORNELES, 2010). As sementes de Ceiba speciosa são consideradas ortodoxas, ou seja, 

conseguem manter viáveis após sofrer dessecação até um grau de umidade em torno de 5%, 

podendo ser armazenadas em baixas temperaturas por um maior período. (CARVALHO, 

SILVA, DAVIDE, 2006). Para as sementes deste experimento, coletadas em Uberlândia, 

devido a irregularidade da maturação das sementes e o alto conteúdo de umidade para alguns 

indivíduos, pode ser que não suportariam a maior perda da umidade, tornando inviáveis se 

fossem armazenadas. 

 

Tabela 2. Teor de água (média ± desvio padrão) das 

sementes de Ceiba speciosa A. ST. HIL. Indivíduos 

localizados em diferentes ambientes de Uberlândia, MG. 

Indivíduos Média ± Desvio Padrão 

1 12,57 ± 0,60 

2 17,99 ± 12,68 

3 14,45 ± 2,59 

4 16,87 ± 9,81 

5 51,42 ± 18,79 

6 54,61 ± 20,66 

7 9.96 ± 20,06 

8 23,30 ± 36,62 

9 29,81 ± 7,77 

10 83,64 ± 42,35 

 

Das medidas calculadas para a germinação de Ceiba speciosa, a análise estatística 

detectou diferença significativa apenas para a germinabilidade, onde o indivíduo 3 e o 10 

tiveram maior discrepância, com a menor e maior germinação (TAB. 3 e 4). A germinabilidade 

para o indivíduo 3 foi de 1,7% e para o indivíduo 10 de 60,0%. 

A germinação das sementes de Ceiba speciosa foi baixa exceto para os frutos oriundos 

do indivíduo 10, cujas sementes estavam em melhor estádio de maturação. A coloração dos 

frutos deste indivíduo era verde, mas as sementes apresentaram em tonalidades variando entre 

a cor creme e marrom. Como procurou selecionar as sementes mais maturas para o teste de 

germinação, o maior valor registrado para o indivíduo 10 pode estar relacionado com a melhor 

maturação. Porém, coincidentemente, a localização deste indivíduo ao final da Av. João Naves 
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de Ávila, mais próximo da área rural, pode ter facilitado para que a polinização e formação dos 

frutos ocorressem antes dos demais indivíduos (TAB. 3). Além do que, sugere-se que a menor 

interferência do estresse urbano pode ter sido menos intensa durante a formação das sementes, 

permitindo melhor qualidade das sementes. 

 

Tabela 3. Medida de germinação, local da coleta e cor dos frutos e sementes dos indivíduos de 

Ceiba speciosa A. Stil. Hil. Frutos coletados em diferentes locais de Uberlândia, MG. 

Indivíduos G (%) Locais de coleta Cor frutos/sementes 

1 22,5 ab Av. Rondom Pacheco Verde/marrom claro 

2 19,2 ab Av. Rondom Pacheco Verde/creme 

3 1,7 ± 1,4 b Rio Uberabinha Verde com marrom/marrom escuro a preta 

4 11,7 ab Rio Uberabinha Verde limão/creme 

5 15,0 ab Rio Uberabinha Verde /marrom escuro 

6 31,7 ab Rio Uberabinha Verde limão/marrom 

7 7,5 ab Rio Uberabinha Verde /marrom escuro 

8 27,5 ab Av. João Naves de Ávila Verde com marrom/marrom claro a escuro 

9 38,3 ab Av. João Naves de Ávila Verde limão/marrom 

10 60,0 a Av. João Naves de Ávila Verde/creme a marrom escuro 

G; germinabilidade. Médias seguidas por letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 0,05 de 

probabilidade. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em outros estudos os valores de germinabilidade foram maiores para as sementes de C. 

speciosa oriundas de ambientes naturais, com valores de até 98% (FERREIRA, RANAL, 

SANATANA, 2007). Oscilações ambientais pode interferir na qualidade das sementes 

(CASTRO e HILHORST, 2004), porém para medir a interferência do ambiente sobre a 

germinação das sementes, a maturação deve ser ideal, como também é necessário avaliar as 

características morfológicas das sementes.  

Durante o experimento foi observado o desenvolvimento de fungos nas sementes, 

principalmente nas sementes que não germinaram. Durante as avaliações sempre era feito 

assepsia nas sementes para controlar a população de fungos, evitando a morte das sementes. No 

entanto, as sementes que não germinaram ficaram podres no final do experimento, e isso não 

foi gerado apenas pelos fungos, mas também devido à imaturidade das sementes. 



22 
 

Em um levantamento realizado com arvores urbanas na cidade de Curitiba, PR, foram 

observadas doenças causadas por fungos (WIELESWSK et al., 2003). De acordo com esses 

autores, a incidência das doenças foi visualmente maior em ruas com maior movimentação e 

com tráfego intenso. Este efeito do tráfego sobre as doenças pode ser explicado pela maior 

movimentação do vento como agente dispersor que propagou os fungos patogênicos 

(WIELESWSK et al., 2003). Isto não pode ser avaliado para as sementes de Ceiba speciosa 

estudadas, porque não foi feito comparação da relação entre a quantidade de fungos e os locais 

de coleta. 

 

Tabela 4. Medidas de germinação (média ± desvio padrão) de sementes de Ceiba speciosa A. St. Hil. 

oriundas de frutos de indivíduos localizados em diferentes áreas urbanas, Uberlândia, MG. 

Indivíduos G (%) v  (dia-1) Ve (semente/dia) I (bit) Z 

1 22,5 ± 34,6 ab 0,099 ± 0,060 a 2,06 ± 3,45 a 0,703 ± 1,218 a 0,22 

2 19,2 ± 26,7 ab 0,221 ± 0,170 a 2,25 ± 3,15 a 0,857 ± 0,795 a 0,153 

3 1,7 ± 1,4 b 0,167 ± 0,167 a 0,17 ± 0,17 a 0,000 ± 0,000 a - 

4 11,7 ± 11,8 ab 0,326 ± 0,023 a 1,74 ± 1,87 a 1,115 ± 0,970 a 0,133 

5 15,0 ± 26,0 ab 0,063 ± 0,111 a 1,38 ± 2,38 a 0,516 ± 0,892 a 0,314 

6 31,7 ± 10,4 ab 0,078 ± 0,006 a 1,62 ± 0,99 a 0,932 ± 0,166 a 0,547 

7 7,5 ± 10,9 ab 0,210 ± 0,259 a 0,53 ± 0,54 a 0,181 ± 0,314 a 0,75 

8 27,5 ± 18,9 ab 0,134 ± 0,011 a 2,29 ± 2,77 a 1,246 ± 0,296 a 0,362 

9 38,3 ± 25,2 ab 0,190 ± 0,163 a 3,10 ± 2,69 a 0,634 ± 0,356 a 0,676 

10 60,0 ± 6,6 a 0,070 ± 0,004 a 2,24 ± 0,27 a 2,174 ± 0,142 a 0,304 
W (P) 0,937 (0,077) 0,903 (0,18) 0,894 (0,11) 0,959 (0,378)  
1F (P) 3,274 (0,013) 7,423 (0,000) 3,789 (0,10) 4,660 (0,004)  
2F (P) 2,171 (0,071) 1,850 (0,136) 0,414 (0,909) 2,209 (0,080)  

G: germinabilidade; v : velocidade média de germinação; Ve: índice de velocidade de emergência; I: incerteza; Z: 
sincronia. Médias seguidas por letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 0,05 de probabilidade; W: teste 
de Shapiro-Wilk, valores em negrito indicam normalidade dos resíduos (P > 0,01);1F: teste de Levene, valores em 
negrito indicam homogeneidade entre as variâncias (P > 0,01) 2F: estatística de Snedecor, valores em negrito indicam 
diferença significativa entre os tratamentos (ANOVA: P < 0,05); P: probabilidade. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

A velocidade de germinação ( v ) mostrou que o processo foi lento, com valores entre 

os indivíduos estudados variando entre 0,063 a 0,326 dia-1, sendo o menor valor para o 

indivíduo 5 e o maior para o 4 (TAB. 4). Apesar do indivíduo 10 apresentar maior germinação, 

as sementes foram lentas ao longo do processo ( v  = 0,070 dia-1). Para as sementes coletadas 
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na bacia do rio Araguari, MG, a germinação das sementes de C. speciosa também foi lenta ( v  

= 0,106 a 0,147 dia-1), mas comparadas com as sementes deste estudo, foram mais rápidas 

(FERREIRA, RANAL, SANATANA, 2007). 

O índice de velocidade de germinação foi baixo com valores entre 0,17 a 3,10 

semente/dia (Ve, TAB. 4; FIG. 2). O indivíduo 3 foi o mais lento, com o menor índice de 

velocidade de germinação e o 9 o mais rápido, maior de VE. Resultado melhor ocorreu para 

sementes de ambientes naturais, que apresentaram um alto índice de velocidade de germinação, 

com Ve = 13,11 semente/dia (FERREIRA, RANAL, SANATANA, 2007). 

 

 
 

Figura 2. Velocidade para a germinação das sementes de Ceiba speciosa A. St. Hil, oriundas 

de indivíduos de diferentes ambientes de Uberlândia, MG. v  : velocidade média, Ve: índice de 

velocidade de germinação. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O baixo índice de velocidade de germinação registrado nas sementes estudadas pode ter 

relação com a maturação das sementes. A maturação caracteriza-se por vários fatores, como as 

características morfológicas, fisiológicas ou funcionais, que interferem diretamente na 

qualidade das sementes (SOARES et al, 2016). Segundo os mesmos autores, quando as 

sementes são colhidas imaturas possuem baixo vigor para a germinação, devido a presença de 

inibidores e também a imaturidade do embrião. 

O maior índice de incerteza foi registrado para o indivíduo 10 (I = 2,174 bit, TAB. 4), 

indicando que o acionamento para a germinação foi maior para este indivíduo. O indivíduo 9 

Dias -1 e semente/dia 
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que apresentou 38,3% de germinabilidade as sementes tiveram menor acionamento dos sistema 

de germinação (I = 0,634 bit, TAB. 4). 

Valor elevado para a incerteza indica que houve maior acionamento do sistema de 

germinação. Isto é comum para as espécies nativas que não apresentam padronização para a 

germinação (DORNELES, 2010). Nota-se que a maturidade das sementes também influencia 

para o maior ou menor acionamento das sementes para germinar, sendo que nas sementes com 

menor valor de germinabilidade, o acionamento foi bem menor. Nas sementes de ambiente 

natural foram registrados valores entre 1,81 a 2,81 bit, de incerteza para a germinação 

(FERREIRA, RANAL, SANTANA, 2007). 

O índice de sincronia mostrou que a germinação das sementes dos indivíduos 9 (Z = 

0,676, TAB. 3) e 6 (Z= 0,547), ocorreu com maior sincronia que os demais indivíduos 

estudados. Para o indivíduo 1 com germinabilidade de 22,5% (G, TAB. 4), o processo de 

germinação ocorreu com menor sincronia (Z= 0,22; TAB. 3). 

A sincronia foi menor para as sementes dos indivíduos de Ceiba speciosa estudadas por 

Ferreira, Ranal, Santana (2007), com valores entre Z = 0,15 a 0,35. Os baixos valores obtidos 

para o índice de incerteza e de sincronia para as sementes de C. speciosa de ambientes urbanos 

mostraram, que o processo de germinação das sementes estudadas ocorreu com assincronia. 

Oscilações climáticas e ecológicas que ocorrem durante a polinização, formação e maturação 

dos frutos das sementes podem ter causado esta heterogeneidade no processo de germinação 

(DORNELES, RANAL, SANTANA, 2013). 

 

3.4 CONCLUSÃO 

 

A germinação das sementes de Ceiba speciosa oriundas de ambientes urbanos mostrou 

variabilidade para o processo, entre os indivíduos estudados. A melhor germinação ocorrida 

para o indivíduo 10, localizado próximo à saída da cidade, talvez seja pela influencia do local, 

proporcionando melhores condições para os polinizadores e menor intervenção do estresse 

urbano, durante a formação do fruto. Como exemplo, pode citar a temperatura mais amena, por 

ser um local mais aberto, principalmente no período noturno. 

A análise das medidas de germinação avaliadas permitiu conhecer a fisiologia das 

sementes, mostrando a qualidade das sementes para germinar. As sementes dos indivíduos 

estudados apresentaram uma germinação lenta e com baixa sincronia, isto pode ter ocorrido 

pela irregularidade de maturação das sementes, e não apenas pela influência das áreas urbanas, 

onde os indivíduos estão estabelecidos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As sementes de Ceiba speciosa provenientes de ambientes urbanos tiveram 

variabilidade para a germinação. Os valores da germinabilidade mostraram a variação entre os 

indivíduos da espécie estudada, indicando que os ambientes podem ter interferido nas 

diferenças entre as maturações dos frutos e sementes.  

As medidas de velocidade, incerteza e sincronia para a germinação, permitiram 

conhecer a fisiologia das sementes, sendo possível observar a qualidade das sementes. A 

germinação lenta e a baixa sincronia das sementes podem retratar o metabolismo das sementes, 

em resposta aos diferentes locais urbanos e da maturação das sementes. 

Para a melhor confirmação da influencia do estresse urbano nas sementes para a 

germinação, estudos com as sementes maduras devem ser desenvolvidos. Assim, poderá 

conhecer com melhor precisão a fisiologia da germinação das sementes deste ambiente, sem a 

interferência da maturação. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

A germinação das sementes de Ceiba speciosa oriundas de ambientes urbanos mostrou 

variabilidade para o processo, entre os indivíduos estudados. 

A análise das medidas de germinação permitiu conhecer a fisiologia das sementes, 

mostrando  a qualidade das sementes para germinar. 

As sementes dos indivíduos estudados apresentaram uma germinação lenta e com baixa 

sincronia, isto pode ter ocorrido pela irregularidade de maturação das sementes, e não apenas 

pela influência das áreas urbanas, onde os indivíduos estão estabelecidos. 
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