
ESTUDO DE MATURAÇÃO DE UMA ESPÉCIE DE RESTINGA,
(MANACÁ-DA-PRAIA)*Tibouchina pulchra

Sérgio Roberto Garcia dos SANTOS**
Daniele Coutinho dos SANTOS***

A , conhecida como manacá-da-praia ou manacá-da-serra, é uma espécie arbórea
pioneira, com altura que varia de 7 a 12 metros, ocorrendo desde o Rio Grande do Sul até São Paulo,
distribuindo-se inclusive em mata pluvial de restinga (Lorenzi, 1992; Pradella, 1997).

Estudos de maturação e germinação de sementes demonstram a grande importância ecológica das
espécies de Melastomataceae, em destaque o gênero , como principais colonizadoras de áreas
degradadas, apresentando também grande potencial para fins paisagísticos (Mendonça ., 1992; Rolim .,
1992). Esta espécie pode ser utilizada como bioindicadora de poluição (Domingos ., 2003).

A restinga, um ecossistema associado à Mata Atlântica, é dos menos conhecidos e embora
protegido por um Decreto Federal, o de nº 750/93 (Crestana , 2004), ainda depende de leis especificas e
mais restritivas.

O estudo de maturação objetiva definir o momento ideal de colheita e o estádio de máxima qualidade
das sementes, que variam em função da espécie e das condições de ambiente, sendo necessário o uso de
parâmetros também denominados índices de maturação como coloração, tamanho, teor de água e peso da
matéria seca de frutos e sementes, germinação e vigor para a correta definição da época da colheita, (Popinigis,
1977; Carvalho & Nakagawa, 1988).

A colheita de sementes na época correta permite a obtenção de material de boa qualidade fisiológica,
capaz de desempenhar, com eficiência plena, todas as funções fisiológicas que lhe são inerentes e ao mesmo
tempo indispensáveis aos trabalhos silviculturais, de melhoramento e de conservação genética (Bianchetti,
1981; Piña-Rodrigues &Aguiar, 1993).

Deste modo o presente trabalho teve como objetivo acompanhar a maturação fisiológica das sementes
de , a fim de determinar o melhor momento de colheita dos frutos.

O estudo de campo deste projeto desenvolveu-se na área de restinga do município de Praia Grande
(SP), no Jardim Melvi.

Em campo realizou-se o acompanhamento da floração, desde a formação do botão floral até a abertura
da flor, a antese. Com base no método proposto por Fournier (1974), dos indivíduos acompanhados, aqueles que
apresentavam mais de 50% dos ramos floridos, foram marcados. Vinte indivíduos em 17/11/06 preenchiam esta
condição. Nesta data, considerada como inicio de observação do desenvolvimento dos frutos, foi feita também a
marcação, anotação da altura e georeferenciação dos indivíduos.

As colheitas dos frutos ocorreram nos ramos marcados dos indivíduos em estudo, aos 21, 33, 49 e 67
dias após a antese (d.a.a.).Após cada colheita, os frutos foram enviados ao Laboratório de Sementes, na Seção de
Silvicultura do Instituto Florestal do Estado de São Paulo.

No laboratório foi descrita a coloração dos frutos e em seguida determinado o teor de água de frutos e
sementes pelo método da estufa a 105 +/- 3 ºC, durante 24 horas (Brasil, 1992), para cada época de colheita.
Utilizaram-se somente duas repetições, em razão da quantidade reduzida de sementes obtida em cada colheita.
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O peso de matéria fresca dos frutos e seca das sementes foi determinado, após cada colheita,
conjuntamente com o teor de água; no caso dos frutos, no momento da pesagem inicial dos mesmos e das
sementes, na pesagem final destas em balança eletrônica.

Os frutos (sete unidades), em cada uma das colheitas foram medidos utilizando paquímetro digital e
considerou-se a altura (eixo maior) e a largura (eixo menor) dos frutos, para se obter o Índice de Tamanho (IT)
através da altura x largura.

No ensaio de germinação foram utilizados: temperatura de 30 ºC, fotoperíodo de 12 horas, uma folha
de papel filtro como substrato, quatro repetições de 50 sementes e umedecimento em água destilada
(uma quantidade equivalente a três vezes o peso do papel). Considerou-se como germinada a semente que
produziu uma plântula com seu primeiro par de folhas. O ensaio de germinação, por peso, teve quatro repetições
de 0,10 g cada. Sua metodologia é igual à do teste de germinação utilizando 50 sementes/repetição.

Através do teste de germinação, com 50 sementes por repetição, também foi determinado o Índice de
Velocidade de Germinação (IVG) de acordo com o sugerido por Popinigis (1977).

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, segundo Gomes (1987).
Os valores percentuais obtidos foram transformados em e analisados estatisticamente.

Através da TABELA 1 observa-se que o teste de germinação utilizando 0,1 g/repetição apresentou
resultados crescentes de germinação a partir de 33 d.a.a., alcançando o seu maior valor aos 67 d.a.a . Por outro
lado, o teste com 50 sementes por repetição teve, em três datas de coleta, os maiores valores de germinação
(21, 49 e 67 d.a.a.). Alguns autores (Barbosa ., 1988; Prudente, 2005) adotaram anteriormente para espécies
do gênero , testes de germinação com peso de sementes por repetição, em razão do pequeno
tamanho destas.

TABELA 1 – Valores de germinação para 50 sementes/repetição (G 50s) e 0,1g/repetição (G 0,1g), índice
velocidade de germinação (IVG), índice de tamanho de frutos (IT), e peso fresco de frutos (PFF),
obtidos em quatro datas de colheitas de frutos de .

Esta diferença de resultados entre os dois testes de germinação pode ser devida à dificuldade de
contagem das sementes em razão do tamanho, que fez com que o material inerte fosse confundido com semente.
Deste modo, a quantidade de sementes por repetição pode estar superestimada, e sendo assim, o teste de
germinação (e o de IVG que é derivado deste), que utiliza com uma quantidade menor de sementes (50 unidades),
em relação ao outro (0,1 g), pode apresentar resultados não representativos.

O comportamento observado nas duas variações do teste de germinação, apresentando uma queda aos
33 d.a.a. corresponde ao “tipo 1” relatado por Carvalho & Nakagawa (1988), que ocorre em razão de uma
dormência induzida no inicio da maturação, evitando que germinem no próprio fruto.

Para o IVG, observa-se na TABELA 1 um comportamento semelhante ao registrado no teste de
germinação, utilizando 50 sementes por repetição.

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

.

et al
Tibouchina

Tibouchina pulchra

)
100

Garcsen ( ,

Data de colheita dos frutos G 50s G 0,1g IVG IT PFF (g)

21 d.d.a. 48 A 254 C 1,23 A 119,83 B 0,35 B
33 d.d.a. 16 B 104 D 0,19 B 118,56 B 0,51 A
49 d.d.a. 39 A 538 B 1,24 A 155,56 A 0,32 B
67 d.d.a. 55 A 1106 A 1,08 A 116,91 B 0,26 B

coeficiente de variação 17,90 11,28 28,83 14,53 25,88

Obs.: médias expressas em arcsen(ÖG/100).
(A,B) – em cada coluna, letras comparam médias de cada fator testado, a 5% de probabilidade.
d.d.a. – dias após a antese (17/11/06)..

192

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 31, p. 191-195, jul. 2007.



Com relação ao Índice de Tamanho, TABELA 1, o maior valor obtido ocorre aos 49 d.a.a.,
apresentando uma queda significativa no período seguinte. Esta diminuição no tamanho do fruto ocorre em
razão da perda de água na etapa final da maturação (TABELA2).

O peso de matéria fresca do fruto, TABELA 1, apresentou um comportamento em que os maiores
valores são obtidos aos 33 d.a.a., embora o fruto continuasse a crescer (maior valor de IT ocorre aos 49 d.a.a.).
Indicando um processo de perda de água, após a segunda colheita, que é confirmado através dos valores de teor
de água do fruto (TABELA2), obtidos aos 49 e 67 d.a.a..

TABELA 2 – Valores de teor de água (%) de sementes (TAS) e frutos (TAF) e peso seco (g) de sementes (PSS)
obtidos em quatro datas de colheitas de frutos, após a antese, de .

Este comportamento observado com os frutos de corresponde ao esperado para peso e
tamanho de frutos, que atingem valores máximos relativamente cedo, situação comum para as sementes
florestais segundo Edwards em citação de Lopes . (2005).

Na TABELA 2 são apresentados os valores do teor de água da semente ao longo das quatro colheitas
realizadas e observa-se que estes estão dentro de uma faixa que varia de 57 a 52% para as três primeiras
colheitas e, para a última, já no final do período de maturação, cai para 7%. Este comportamento observado para

corresponde ao apresentado por Carvalho & Nakagawa (1988), pois segundo estes autores a desidratação
é lenta e progressiva inicialmente e, em uma etapa adiante, é rápida, quando próxima do ponto de maturação.

Para o peso de matéria seca das sementes, na TABELA 2, observa-se um aumento crescente nos
valores, alcançando um máximo aos 67 d.a.a.. Concordando com Barros (1986), que afirma que o acumulo de
matéria seca é lento no inicio da maturação e posteriormente é contínuo e rápido, até atingir um máximo, que
diminui um pouco em seguida, devido às perdas causadas pelo processo respiratório.

Dentre os parâmetros analisados, o peso de matéria seca de sementes, a germinação e o vigor, são
considerados índices importantes, na determinação do ponto de maturidade fisiológica (Barros, 1986; Carvalho
& Nakagawa, 1988).

O período do processo de maturação de em que ocorreu um aumento acentuado do peso de
matéria seca das sementes, com valor máximo aos 67 d.a.a., foi acompanhado por uma grande diminuição nos
valores de teor de água, até um mínimo de 7% na mesma época, e concordou com o comportamento esperado
para estes dois parâmetros durante a maturação (Piña-Rodrigues, 1986; Carvalho & Nakagawa, 1988).

O ensaio de germinação utilizando 0,1 g por repetição, apresentou também o seu melhor resultado aos
67 d.a.a. com 1106 plântulas. No teste de vigor, determinado através do IVG, observou-se que tanto aos 21 como
aos 49 e 67 d.a.a. foram obtidos os maiores valores.

O Índice de Tamanho, TABELA 1, aos 49 d.a.a. alcançou o seu maior valor quando ainda o
comportamento dos outros parâmetros (peso de matéria seca, germinação e vigor) indicava que o processo de
maturação ainda não havia findado.

O peso de matéria fresca dos frutos do mesmo modo que o IT não foi um parâmetro seguro para indicar
o ponto de maturação de , pois o maior valor foi obtido na segunda colheita, com antecedência de 34
dias em relação ao maior valor de matéria seca de semente e de germinação, utilizando 0,10 g por repetição.
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Data de colheita dos frutos TAS TAF PSS

21 d.d.a. 57,0 64,0 2,17
33 d.d.a. 55,0 66,0 2,24
49 d.d.a. 52,0 41,0 2,60
67 d.d.a 7,0 11,0 4,66

d.d.a. – dias após a antese (17/11/06).
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Deste modo, em razão do comportamento dos parâmetros utilizados e levando em consideração que é
conveniente em estudos de maturação, a associação de diferentes índices para se ter uma estimativa correta da
época de colheita (Piña-Rodrigues & Aguiar, 1993). O ponto de maturidade fisiológica para está
localizado aos 67 d.a.a., momento, em que as suas sementes apresentam o peso máximo de matéria seca e de
germinação (0,10g), nesta data o teor de água das sementes é de 7,0%.

Aos 67 d.a.a., período de maturidade fisiológica, os frutos apresentam cor palha-escuro, com a
característica que as sépalas dos capsulídeos (Barroso ., 1999) iniciam a sua queda, sendo que a liberação das
sementes é mínima ou inexistente.

O índice de tamanho e a matéria fresca de frutos não se mostraram interessantes como parâmetros
de maturação para a .

O ponto de maturidade fisiológica para está localizado aos 67 d.a.a., quando os frutos
apresentam coloração palha-escuro, com as sépalas iniciando sua queda.

Ao Professor Dr. Rinaldo César de Paula da Universidade Estadual Paulista - UNESP, campus de
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