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Sementes de Ceiba speciosa (A. St. Hil.) geralmente apresentam alta germinabilidade, 
porém, ocorre variação deste potencial devido às oscilações ambientais. Avaliou a 
germinação das sementes de C. speciosa, verificando o comportamento fisiológico, em 
função da localização e maturação dos frutos. Frutos de coloração verde limão, verde e 
castanho claro, foram coletados de 10 indivíduos em diferentes regiões de Uberlândia, 
MG. As sementes apresentaram coloração creme, castanho claro e escuro, além de 
preta. O teor de água das sementes foi avaliado a 70º C. O experimento ocorreu em 
prateleira de germinação, com luz branca fluorescente, fotoperíodo de 12 h e 
temperatura de 25º C. Distribuiu as sementes em caixas Gerbox, utilizando 128 cm3 de 
substrato vermiculita umedecida com 70 ml de água destilada, sendo três repetições 
com 40 sementes, para cada indivíduo. O delineamento foi inteiramente casualizado, 
com avaliações diárias para calcular as medidas de germinabilidade (G: %); tempos 
inicial (t0: dia), final (tf: dia) e médio ( t : dia); coeficiente de variação do tempo (CVt: 
%); velocidade média ( v : dia-1) e de Maguire (Ve: semente dia-1); índice de incerteza 
(I: bit) e sincronia (Z). Observou variabilidade entre os indivíduos para o teor de água 
(12,6 a 83,6 %) e germinação. As medidas de germinação apresentaram: G = 1,7 a 60,0 
%; t0 = 1,0 a 11 dias, tf = 2,7 a 27,0 dias e t  = 1,7 a 14,3 dias; CVt = 13,9 a 65,2 %, v  
= 0,099 a 0,326 dias-1 e Ve = 0,53 a 3,10 sementes dia-1; I = 0,00 a 2,17 bits e Z = 0,133 
a 0,676. A menor germinação foi para o indivíduo 3, de frutos verde e castanho claro 
com sementes castanho escuro e preta; e a maior para o indivíduo 10, com frutos verdes 
e sementes com graduação na coloração entre creme a castanho escuro. O indivíduo 10 
apresentou maior tempo (tf = 27,0 dias e t  = 14,3 dias), esteve entre os mais lentos ( v  
= 0,070 dias-1) e de maior assincronia (I = 2,17 bit) na germinação. Para este indivíduo, 
o alto teor de água (83,6 %) e a melhor maturação das sementes, proporcionaram maior 
germinabilidade (60,0 %). Além disso, a sua localização próximo à zona rural, de 
menor estresse ambiental e temperatura mais amena, pode ter contribuído nas melhores 
condições durante o processo de polinização a produção das sementes. Para os 
indivíduos estudados, a variabilidade detectada pode indicar que as condições 
ambientais interferiram na fisiologia das sementes. 
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