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RESUMO

ASPECTOS MORFOLÓGICOS DOS FRUTOS E DAS SEMENTES DE
 GABIROBA Campomanesia pubescens (DC.) O. Berg (Myrtaceae) (1)

Fernando PERIOTTO (2)
Sonia Cristina Juliano GUALTIERI (3)

A gabiroba Campomanesia pubecens é uma Myrtaceae de pequeno porte ou
 arbustiva (20 cm até 2,5 m) cujos frutos amadurecem entre outubro e dezembro
 apresentando polpa amarelada e suculenta envolvendo as sementes, sendo
 freqüentemente consumidos pela fauna local, em especial por aves, mamíferos e
 insetos. A primeira frutificação da planta pode ocorrer aos dois anos após a
 germinação da semente. Seus frutos, além de saborosos, são também muito
 apreciados pelos habitantes do entorno dos fragmentos em que a espécie
 coloniza, desse modo, apresenta um potencial para ser inserida ao cultivo em
 maiores escalas. Verificando a escassez de dados na literatura sobre a biologia
 da espécie, este trabalho teve como objetivo analisar determinados aspectos da
 morfologia dos frutos e das sementes de Campomanesia pubescens. A coleta
 dos frutos foi realizada manualmente no mês de novembro, no fragmento de
 Cerrado do campus São Carlos da Universidade Federal de São Carlos - Trilha
 da Natureza (21o 58'S e 47o 53'W), sendo utilizadas 58 matrizes com porte entre
 20 cm a 2,5 m de altura. As sementes despolpadas apresentaram dimensões
 entre 4,5 a 7,5 mm de comprimento e 2,8 a 6,5 mm de largura, a infestação por
 larvas atingiu 8,92% dos frutos coletados, o número médio de sementes por fruto
 foi 6, tendo-se nesses 38,45% sementes vazias e 61,55% sementes cheias. O
 teor de água das sementes foi de 53,5%. Por fim, das estruturas externas e
 internas das sementes foram efetuadas imagens em microscopia eletrônica com
 aumentos desde 13 até 822 vezes, onde ficaram evidentes detalhes como, os
 cotilédones, o procâmbio, a testa com sua epiderme ondulada, o meristema
 fundamental, a micrópila, o ápice da radícula, o meristema apical, a folha
 cotiledonar, o hipocótilo, o eixo hipocótilo-radicular e detalhes como os grãos de
 amido intracelulares.
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