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RESUMO

MORFOLOGIA DE FRUTOS, SEMENTES E PLÂNTULAS DE Miconia
 stenostachya DC. (Melastomataceae) NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO PANGA,
 UBERLÂNDIA, MG ([1],[2]) 
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O gênero Miconia é considerado o mais representativo das Melastomataceae,
 possuindo cerca de 1000 espécies distribuídas pela América Tropical e Andes.
 Miconia stenostachya é apomítica, comum nas regiões de cerrado e importante
 componente para a ornitofauna. Diante da importânica ecológica da família, do
 gênero Miconia e da espécie, o presente estudo avaliou aspectos morfológicos de
 frutos, sementes e plântulas de M. stenostachya ocorrente em uma área de
 cerrado da Estação Ecológica do Panga, Uberlândia, MG. Os frutos foram
 coletados a partir de seis indivíduos. Posteriormente foram contados, medidos,
 avaliados quanto à massa e suas sementes germinadas em condições
 controladas (25°C). Os indivíduos apresentaram, em média, 113 ± 37,01 frutos
 por infrutescência (n=6) e estes são bacóides, do tipo bacídio, indeiscentes,
 carnosos, de cor verde quando imaturos e enegrecidos quando maduros. Os
 frutos apresentaram, em média, 0,46 ± 0,07 cm de comprimento, 0,47±0,09 cm
 de largura (n=50), com massa de 1,2 ± 0,75 g (n=25) e 59,4 ± 9,47 sementes (n=
 58). As sementes apresentam formato piramidal, cor castanha e textura lisa,
 tegumento delgado, às vezes transparente, permitindo a visualização do embrião
 após a embebição, apresentando em média 0,79 ± 0,14 mm de comprimento e
 0,82 ± 0,13 mm de largura (n= 59). O tempo inicial foi de 7 dias, sendo que
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 apenas 13,99% das sementes germinaram (n=3445 sementes). A baixa
 germinabilidade é comum em algumas espécies desta família. Na germinação,
 observou-se o deslocamento da porção rafeal dos tegumentos seminais,
 provocado pela protrusão da raiz primária. A plântula é do tipo epígea e
 fanerocotiledonar, apresentando cotilédones foliáceos e hipocótilo com
 antocianina nos tecidos mais externos. Algumas sementes são poliembriônicas,
 ocorrendo até quatro embriões por semente. Na maioria destas, os embriões
 apresentam diferentes tamanhos, sendo que em alguns destes a protrusão ocorre
 pela porção cotiledonar.

Palavras-chave: Espécie florestal, Poliembrionia, Cerrado
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