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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

GERMINAÇÃO E ASPECTOS BIOMÉTRICOS DE SEMENTES E FRUTOS DE Cedrela fissilis 
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Pablo Melo HOFFMANN(1,2) 
Christopher Thomas BLUM(1) 
Marília BORGO(1) 

Cedrela fissilis (cedro), é uma espécie arbórea enquadrada como em perigo na lista vermelha de 
espécies ameaçadas da International Union for Conservation of Nature. Ocorre em todas as forma-
ções florestais do Paraná. O objetivo do estudo foi analisar a biometria de frutos e sementes, além 
de comparar germinação de duas procedências da Floresta Ombrófila Mista no Paraná. Os frutos 
foram coletados entre junho e julho de 2012, em remanescentes florestais de Fernandes Pinheiro 
(F) e Lapa (L). A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Propagação de Espécies Nativas da 
Sociedade Chauá, Campo Largo. Foram considerados apenas frutos maduros e sem predação. 
Os dados biométricos foram obtidos de 30 frutos por procedência. Para o peso de 1000 sementes 
foram utilizadas oito repetições de 100 sementes. A umidade foi obtida com três repetições de 5 g. 
O experimento de germinação constituiu-se de quatro repetições de 30 sementes (por procedência) 
dispostas sobre papel filtro em caixas gerbox mantidas a 25ºC. O comprimento, largura e peso dos 
frutos foram de 6,54 ± 0,18 cm/ 3,06 ± 0,05 cm/ 12,89 ± 0,56 g (F) e 6,84 ± 0,27 cm/ 2,96 ± 0,08 
cm/ 13,14 ± 0,87 g (L). As médias de sementes por fruto foram 35 ± 2 (F) e 36 ± 2 (L). O peso de 
1000 sementes foi 36,10 ± 5,06 g (F) e 25,49 ± 3,04 g (L). O teor de umidade das sementes foi 17,6 
± 4,2% (F) e 23,9 ± 0,8% (L). Não houve diferença estatística significativa para a percentagem de 
germinação, cujas médias foram 99,2 ± 2,7% (F) e 95,0 ± 6,9% (L). O índice de velocidade de ger-
minação (IVG) diferiu significativamente entre as procedências, sendo de 4,40 ± 0,14 (F) e de 5,19 
± 0,43 (L). As sementes da Lapa completaram germinação máxima em 8,3 ± 0,8 dias, enquanto 
que as de Fernandes Pinheiro necessitaram 9,0 ± 0 dias. Apesar de diferirem significativamente 
na velocidade de germinação, ambas as procedências demonstraram germinação elevada, o que 
aponta grande potencial desta espécie para utilização em projetos de restauração florestal.
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