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O tamanho da semente,  em muitas  espécies,  é  indicativo  de  sua  qualidade  fisiológica.  A
avaliação biométrica permite mostrar as características de dispersão e fornece informações
para diferenciação e conservação de espécies do mesmo gênero. Este trabalho teve como
objetivo  avaliar  as  características  biométricas  de  Aspidosperma  subincanun
(Apocynaceae),  árvore  decídua,  conhecida  como  pereiro,  ocorrente  no  cerrado.  Suas
sementes  são  aladas,  com  dispersão  anemocórica.  Para  caracterização  biométrica,  810
sementes foram coletadas de dez indivíduos reprodutivos em novembro/2008, na Área de
Preservação do Rio Pandeiros, norte de Minas Gerais, nas quais foram tomadas medidas de
comprimento,  espessura,  largura  e  peso  da  semente,  e  largura  e  espessura  da  asa.  Para
verificar as relações entre as variáveis biométricas foi feita análise de regressão linear. Os
resultados  mostraram relações  positivas  e  significativas  entre  todas  as  variáveis  testadas.
Apesar das relações encontradas, as medidas biométricas mais fortemente correlacionadas
foram: largura da asa × peso (R²=0,70; y=0,01x+0,25; p<0,01), comprimento da semente ×
largura da asa (R²=0,55; y=-0,06x+42,694; p<0,01), comprimento da asa × largura da asa
(R²=  0,55;  y=1,401x-3,92;  p<0,01),),  espessura  da  semente  ×  largura  da  asa  (R²=0,49;
y=0,70x+40,108; p<0,01), largura da semente × peso (R²=0,49; y=0,50x-0,3; p<0,01). As
sementes apresentam diferenças biométricas principalmente entre tamanho da asa com as
demais  partes  da  semente,  uma  vez  que,  quanto  maior  a  semente,  menor  é  sua  asa.  Isso
permite  entender  que,  qualquer  alteração  no  tamanho  da  semente  comprometera  no
processo  dispersão  anemocórico.  Entretanto  o  tamanho  é  um  referente  importante  na
propriedade  fisiológica,  assim  sementes  pequenas  apresentam menor  germinação  e  vigor
que  as  sementes  de  tamanho  médio  e  grande  por  possuir  menor  quantidade  de  reserva,
fator pelo qual é extremamente responsável pelo sucesso de germinação. Dessa forma este
estudo contribui para conhecimento básico desta espécie e serve como inferência sobre o
comportamento ecológico da mesma.
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