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Resumo: A espécie Cordia americana (L.) Gottschling & J. S. Mill., também conhecida como guajuvira, é
pertencente à família Boraginaceae. Ela é uma planta nativa do estado do Paraná e produzida pelos viveiros do
Instituto Água e Terra. Contudo, não há dados suficientes sobre o desenvolvimento das plântulas dessa espécie.
Assim, objetivou-se medir a altura da plântula, comprimento de raiz, diâmetro do coleto e quantidade de folhas de um
lote da Cordia americana, bem como calcular a germinação dessa espécie em laboratório. Foram semeadas 400
sementes e, para a avaliação dos dados morfológicos, foram observados dados de 100 indivíduos. A análise de
germinação foi feita por porcentagem. Diante disso, a média de comprimento de raiz foi 65,5 mm. Já a média de
altura da plântula foi 62 mm. A média de diâmetro do coleto foi de 1,1 mm. Por fim, a média da quantidade de folhas
foi de duas unidades. Quanto à porcentagem de germinação, ela foi de 81,25%, corroborando com dados da literatura.
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Introdução

A Mata Atlântica é um dos biomas mais biodiversos do mundo, o que indica a necessidade de se conhecer mais
sobre as espécies que a compõem. Embora existam vários estudos com espécies nativas, a maioria deles é realizada
com indivíduos já adultos e há uma lacuna de conhecimento quanto ao desenvolvimento de plântulas em viveiros. Uma
das espécies que não possui informação suficiente é a Cordia americana (Linnaeus) Gottshling & Mill.
(TRAUTENMÜLLER et al., 2017).

A espécie Cordia americana, também conhecida como guajuvira, é pertencente à família Boraginaceae. Ela possui
ampla distribuição e ocorre na Floresta Estacional Semidecidual e na Floresta Ombrófila Mista. A guajuvira é uma
espécie arbórea longeva semicaducifólia, com 10 a 25m de altura, de classe sucessional secundária. Suas sementes são
dispersas pelo vento. Essa planta é tolerante a sombreamento de baixa a média intensidade na fase juvenil e a baixas
temperaturas. A floração é de outubro a novembro no Paraná e os frutos amadurecem entre novembro e fevereiro
(CARVALHO, 2003).

Essa árvore é uma das mais de 100 espécies produzidas em oito viveiros do Instituto Água e Terra. Desse modo, o
objetivo deste trabalho é apresentar os dados morfológicos de altura da plântula, comprimento de raiz, diâmetro do
coleto e quantidade de folhas de um lote da Cordia americana. Além disso, busca-se avaliar a taxa de germinação dessa
espécie.

Material e Métodos

O semeio foi instalado no dia 20 de abril de 2022, em Engenheiro Beltrão, no estado do Paraná, na estufa do
Laboratório de Sementes do Instituto Água e Terra, que pertence ao Escritório Regional de Campo Mourão,
localizado nas coordenadas 23°46'21.7"S e 52°19'24.7"W. Essa localidade está no clima subtropical úmido, Cfa, de
acordo com a classificação climática de Köppen-Geiger. 

Foram semeadas 400 sementes de guajuvira em duas bandejas de 34cmx52cmx11cm, com 200 sementes em cada.
Nesses recipientes, foi colocado substrato comercial de casca de Pinus biocompostada, 12% de vermiculita expandida
e adubos fosfatados FOSMAG 500 e SUPERFOSFATO TRIPLO na proporção de 2,2kg e 0,3kg/ton. A umidade
(peso seco) estava entre 55 e 59% e o pH, entre 4,8 e 5,3.

As mudas foram analisadas de forma destrutiva e foram avaliados quatro atributos morfológicos: comprimento de
raiz, altura da plântula, diâmetro do coleto e quantidade de folhas. Para mensurar esses quatro atributos, foi utilizado
paquímetro analógico e régua milimetrada (Figura 1). Para essa avaliação, foram utilizados 100 indivíduos dentre as
400 sementes semeadas. Os dados coletados foram inseridos no software Microsoft Office Excel® e foi aplicada a



fórmula de média aritmética comum: Me=x1+x2+x3+…+xnn, para a obtenção dos resultados para cada um dos
atributos. Os gráficos foram confeccionados no Jamovi.

Adicionalmente, foi observada a porcentagem de germinação do lote da espécie. Para essa análise, que ocorreu 48
dias após a semeadura, foram contadas a quantidade de plântulas e foi calculada a porcentagem. Após isso foi
realizada a comparação com resultados disponíveis na literatura.

Figura 1. Método de mensuração.

Resultados e Discussão

Os resultados dos quatro atributos morfológicos da Cordia americana estão apresentados na tabela 1. Os resultados
de comprimento da raiz (Figura 2), altura da plântula (Figura 3), diâmetro do coleto (Figura 4) e quantidade de folhas
(Figura 5) estão apresentados com média, desvio padrão e densidade de amostras. Um trabalho avaliou altura de
plântulas e diâmetro de coleto, após 60 dias. Os autores encontraram valores médios, dependendo do recipiente, de 45
mm de altura (TRAUTENMÜLLER et al., 2017). Apesar de neste trabalho a análise ter sido efetuada 48 dias após a
semeadura, a média de altura da planta foi de 62 mm. Desse modo, é possível afirmar que, para esse parâmetro, as
plântulas apresentaram um bom desenvolvimento. Quanto ao diâmetro do coleto, a média encontrada por eles foi de 2,1
mm (TRAUTENMÜLLER et al., 2017), enquanto os resultados aqui indicados são de 1,1 mm. Para os demais
parâmetros morfológicos, não foram encontradas informações na literatura.

Tabela 1. Média, desvio padrão e coeficiente de variação do comprimento de raiz, da altura da plântula, do tamanho do
coleto e da quantidade de folhas.

Parâmetro Média Desvio padrão σ Coeficiente de variação (%)
Comprimento de raiz (mm) 65,5 25,9 39,5

Altura da plântula (mm) 62,0 16,0 25,8
Diâmetro do coleto (mm) 1,1 0,26 23,4
Quantidade de folhas (nº) 2 0,85 42,4



Figura 2. Comprimento da raiz.

Figura 3. Altura da plântula.

Figura 4. Diâmetro do coleto.



Figura 5. Quantidade de folhas.

Das 400 sementes semeadas, ocorreu a germinação de 325, indicando uma porcentagem de 81,25, que corrobora
com a literatura, a qual indica a porcentagem média de 80% (CARVALHO, 2003).

Conclusão

Os dados de análise morfológica de plântulas de espécies nativas em viveiros são extremamente escassos. Na
literatura, não há ou existem poucas informações sobre os parâmetros apresentados neste trabalho. Desse modo, é
complexa a comparação com rigorosidade científica. Exatamente por esse motivo, esse trabalho se torna essencial, para
que futuramente seja alvo de comparação para melhor avaliação das condições das plântulas nos viveiros.
Adicionalmente, quanto à germinação do lote, foi encontrado um valor dentro do esperado.
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