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Miconia ibaguensis é uma Melastomataceae apomítica de ocorrência ampla,
 desde o sul do México até o Paraguai e no Brasil é encontrada até o Paraná. O
 presente estudo teve como objetivo descrever as características morfológicas dos
 frutos, sementes e plântulas da espécie. Os frutos foram coletados em uma área
 de Cerrado, na Estação Ecológica do Panga, Uberlândia, MG. Após a
 quantificação do número de sementes por fruto, estas foram colocadas em
 câmara úmida a 25°C para acompanhar o processo de germinação e as fases do
 desenvolvimento das plântulas. O fruto é do tipo baga, ornitocórico, apresentando
 em média 207,4 ± 72,9 sementes (n=5). As sementes são brancas, de forma
 piramidal, com 0,83 ± 0,10 mm de comprimento e 0,67 ± 0,12 mm de largura
 (n=20). A germinação começou aos sete dias após a semeadura, alcançando
 10,90% ao final do processo (n=1037 sementes). A baixa taxa de germinabilidade
 parece ser característica de muitas espécies desta família. Com a germinação,
 observou-se o deslocamento da porção rafeal dos tegumentos seminais,
 provocado pela emergência da raiz primária, de coloração esbranquiçada. A
 plântula é do tipo epígea e fanerocotiledonar, com cotilédones foliáceos e colo
 marcado por uma grande quantidade de pêlos radiculares. Algumas sementes
 são poliembriônicas, podendo apresentar até quatro embriões por semente. Esta
 característica geralmente está associada aos processos apomíticos,
 especialmente freqüente na tribo Miconieae. Na maioria dos casos os embriões
 apresentam diferentes tamanhos, sendo que em alguns destes a raiz principal é
 pouco desenvolvida. Uma pequena parcela das sementes apresentou o embrião
 invertido e, neste caso, os cotilédones emergiram primeiro que a raiz principal.

Palavras-chave: Espécie florestal, Poliembrionia, Cerrado.

_________________________
(1) Financiamento da Fundação de Apoio a Pesquisa de Minas Gerais - FAPEMIG
(2) Universidade Federal de Uberlândia - UFU. Curso de Pós Graduação em
 Biologia Vegetal - Mestrado, Uberlândia, MG, Brasil.

GABRIELA ALVES LOBO

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil



 gabi_alves_lobo@yahoo.com.br.

 

 

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil




