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RESUMO 

 

PIROLA, Kelli. Caracterização e frutificação de um acesso apirênico de pitangueira.  156 f. 

Tese (Doutorado em Agronomia) – Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Área de 

Concentração: Produção vegetal), Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 

2013. 

 

As fruteiras nativas vêm ganhando atenção pelos produtores e consumidores, já que 

são consideradas como alimento funcional. No caso da pitangueira, é uma das únicas fruteiras 

nativas com plantio comercial, sendo atualmente, explorada pela indústria de sucos e de 

cosméticos. Para a indústria, em geral, é importante que os frutos da pitangueira apresentem o 

máximo rendimento de polpa. Entretanto, os frutos desta fruteira não possuem tal 

característica, por produzirem geralmente sementes grandes comparativamente, ao tamanho 

dos frutos. Contudo, foi identificado na coleção de fruteiras nativas da UTFPR - Câmpus Dois 

Vizinhos um genótipo produtor de pitangas sem sementes, o que pode revolucionar o 

mercado, atraindo mais fruticultores interessados em seu plantio. Porém, as causas desta 

característica devem ser elucidadas para que se possa futuramente, lançar no mercado, 

genótipos produtores de frutos com qualidade superior e sem sementes. O objetivo deste 

trabalho foi buscar elucidar as possíveis causas da apirenia em pitangueira (Eugenia uniflora 

L) e caracterizar comparativamente a qualidade do fruto produzido pela mesma . Os trabalhos 

foram realizados nos Laboratórios de Microscopia e de Fisiologia Vegetal e, na área da 

coleção de frutas nativas da UTFPR – Câmpus Dois Vizinhos – Paraná e, na Estação 

experimental de Aula Dei (Zaragoza, Espanha). Foram utilizados genótipos de pitangueira (E. 

uniflora L.) que produzem frutos com e sem sementes (pirênicos e apirênicos, 

respectivamente), pertencentes à coleção da referida Instituição. Foram realizados 

experimentos envolvendo a biologia floral e reprodutiva da pitangueira; feitos cortes 

histológicos para descrição da embriogênese e ontogênese; níveis de ploidia e avaliação da 

qualidade de frutos. Pode-se constatar que o acesso apirênico, em muitas características não se 

diferenciou do acesso pirênico, mas foi verificado que este último tem maior período de 

floração e frutificação, maior número de polén por flor, comparado ao acesso apirênico. O 

acesso apirênico encontrado poderá servir de base para cruzamentos dirigidos no 

melhoramento genético da cultura, buscando-se novos híbridos, com essa característica, pois 

seus frutos apresentaram qualidades que permitem enquadrá-las para dupla finalidade. 

  

Palavras-chave: Eugenia uniflora. Myrtaceae. Embriogênese. Fruto sem semente. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

PIROLA, Kelli. Characterization and frutification of an apirenic access of pitangueira. 156 f. 

Tese (Doutorado em Agronomia) – Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Área de 

Concentração: Produção vegetal), Federal University of Technology - Paraná. Pato Branco, 

2012. 

 

The native fruit trees have gained attention by producers and consumers, already that it 

is consider as functional food. In the case of Surinan Cherry tree, it is one of native fruit trees 

with commercial cultive, it being currently exploited by the juice and cosmetics industry. For 

the industry, in general, it is important that the Surinan Cherry fruit to present the maximum 

pulp content. However, the fruits of this specie do not have this characteristic, because they 

generally produce large seeds comparatively to the fruit size. Nevertheless, there is a genotype 

that produces fruit withou seed from UTFPR - Câmpus Dois Vizinhos, Paraná State, Brazil, 

what to change the market, and itcan attracted more fruit growers interested its cultive. But, 

the causes of this characteristic have to be elucidated for in the future for it be posible have in 

the market genotypes producing fruit quality superior and without seed. The aim of this work 

was to elucidate the causes of fruit without seed in the Surinan Cherry (Eugenia uniflora L) 

and its fruit quality was comparated with of the other Surinan Cherry trees. The works were 

carried out at the Microscopy and Plant Physiology Laboratories and at the native fruit 

collection area from UTFPR - Câmpus Dois Vizinhos - Paraná State, Brazil. In addition, to 

have works at Aula Dei Experimental Station (Zaragoza, Spain). Genotypes of Surinan cherry 

(Eugeia uniflora L.), which produce fruits with and without seeds (pirenics and apirenic, 

respectively) it was studied. Experiments were carried out involving floral and reproductive 

biology of Surinan cherry tree; it was realized histological sections for description of 

embryogenesis and ontogenesis; levels of ploidy and evaluation of the fruit quality. It can to 

be observed that the apirenic genotype in many characteristics was not different to pirenic 

genotype. It was verified that the pirenic genotype presented a longer period of flowering and 

fruiting and, presented a higher number of pollen by flower compared to apirenic genotype. 

The apirenic genotype can to serve as a basis for crosses directed in the fruit breeding of 

Surinan cherry, to try obtaining new hybrids, with this characteristic, already that, this fruit 

present quality to in nature or industry market. 

   

Key words: Eugenia uniflora. Myrtaceae. Embryogenesis. fruit without seeds. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

O Brasil se destaca por ser um dos principais centros de diversidade genética de 

fruteiras silvestres do mundo. Entretanto, muito pouco se conhece sobre a maioria 

destas espécies. No Sul do país, as fruteiras nativas assumem papel importante, com 

potencial para exploração econômica, principalmente quando relacionadas aquelas da 

família Myrtaceae (FRANZON, 2008). 

Para desenvolver esse potencial econômico são necessárias pesquisas básicas, 

principalmente as relacionadas ao melhoramento genético e a propagação assexuada. 

Assim, pode ser alterado esse quadro de negligenciadas para opção de cultivo, 

permitindo com os estudos ser lançadas e mantidas cultivares atrativas para o mercado, 

com frutos de qualidades em relação ao tamanho, forma, coloração e sabor, aliado a 

capacidade produtiva da planta, época de maturação dos frutos, além de resultados mais 

rápidos após a implantação de pomares (GOMES et al., 2007). 

A pitangueira (Eugenia uniflora L.), cujo nome indígena vem do tupi, pi´tãg, que 

significa vermelho (DONADIO et al., 2002) é originária da região que se estende desde 

o Estado de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, demonstrando dessa maneira ampla 

adaptação a diferentes condições edafoclimáticas. No entanto, está distribuída por quase 

todo o território brasileiro, como também em algumas partes do mundo (BEZERRA et 

al., 2000; DONADIO et al., 2002). É árvore que pode atingir entre três a 12 m de altura, 

com copa arredondada, tronco tortuoso, com pecíolo curto e flores hermafroditas 

(FRANZON, 2004). 

Normalmente, é possível encontrar em cada fruto de uma a duas sementes, 

porém, em alguns casos encontram-se até três ou quatro. A maioria dos frutos de 

pitangueira é formada por 66% de polpa e 34% de semente (VILLACHICA et al., 

1996), o que é desvantajoso para comercialização e/ou beneficiamento, já que o 

rendimento de polpa é baixo, principalmente para indústria de sucos, que absorve maior 

parte da produção.  

Por isso, o uso de plantas produtoras de frutos com ausência de sementes torna-

se vantajoso para a produção comercial, facilitando para o maior rendimento da polpa e 

manuseio pela indústria, fator talvez que pode alavancar a implantação de pomares 

comercias com esta espécie. 

Na videira, por exemplo, devido à produção de uvas apirênicas, foi possível 

colocá-la entre as frutas brasileiras mais exportadas. No ano de 2005, ocupou o 2º lugar 
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em exportação, apresentando crescimento de 171% em relação ao ano de 2004 

(JORNAL DA FRUTA, 2005), números estes relacionados a expansão de sua área de 

cultivo. 

Esta ausência de sementes em videira foi resultante de dois processos 

biologicamente distintos, a partenocarpia ou a estenoespermocarpia (PRATT, 1971). 

Nos frutos partenocárpicos ocorre o desenvolvimento do ovário sem a fecundação 

prévia dos óvulos, não havendo, portanto, sementes no interior do fruto (DAMIÃO 

FILHO; MÔRO, 2001). 

 No processo de estenoespermocarpia, o desenvolvimento do embrião e do 

endosperma inicia-se após a fertilização, mas os tecidos do endosperma degeneram 

prematuramente, levando à produção de frutos contendo traços de sementes não 

esclerificados. Cronologicamente, a degeneração do endosperma e consequentemente 

morte do embrião ocorrem de três a seis semanas após a antese, com o embrião 

atingindo, no máximo, estágio globular (PRATT, 1971; CAMARGO et al., 1999). 

Segundo Matheou et al. (1995), a apirenia é controlada por genes recessivos e 

sua herdabilidade é significativamente influenciada pelo genótipo materno. Porém, o 

comportamento que provoca tal efeito na pitangueira ainda permanece sem respostas, já 

que até então, não haviam sido encontrados registro de outros genótipos que 

produzissem todos os frutos em única planta com tal característica.  

Como na área da coleção de frutas nativas da UTFPR - Câmpus Dois Vizinhos 

foi identificado um acesso de pitangueira produtora de frutos apirênicos, este poderá 

servir de base para realização de estudos buscando-se entender a causa e tipo de apirenia 

nesta espécie, com alguns conhecimentos básicos poder-se-á usar essa característica 

comercialmente. 

Dessa forma, com tais esclarecimentos pode-se fazer uso desse comportamento 

durante os cruzamentos dirigidos no melhoramento genético da cultura, buscando-se 

novo híbridos ou somente partir para propagação deste genótipo. 

O objetivo deste trabalho foi buscar elucidar as possíveis causas da apirenia em 

pitangueira (E. uniflora L). 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 FRUTEIRAS NATIVAS 
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A flora brasileira é rica em espécies frutíferas que apresentam frutos comestíveis 

saborosos. Estas espécies estão presentes em muitos centros brasileiros de diversidade, 

os quais abrangem diferentes ecossistemas tropicais, subtropicais e temperados. 

Entretanto, apresentam a mais ampla variabilidade nos Centros de Diversidade que são 

classificados como centros Nordeste/Caatinga, Sul-Sudeste, Brasil Central/Cerrado, e 

em todos os setores do centro Mata Atlântica, que engloba as regiões costeiras da 

Paraíba ao Rio Grande do Sul (GIACOMETTI, 1993). 

Apesar da existênica de tais centros, o Brasil vem se destacando nos últimos 

anos, praticamente, pela produção de frutas exóticas, havendo exportado anualmente 

volume de produção considerável, no qual envolveram mais de 90 milhões de toneladas 

de frutas, o que o classifica entre os três maiores produtores mundiais. Entretanto, as 

fruteiras nativas do Brasil, mesmo tendo potencial para consumo in natura e para uso 

pela indústria farmacêutica, de cosméticos e alimentícia, já que seus frutos são ricos em 

vitaminas e em substâncias antioxidantes, assim como óleos essenciais, ainda são pouco 

exploradas (MARIN et al., 2004). 

Todavia, a partir do início dos anos 80, o interesse em encontrar antioxidantes 

naturais para o emprego em produtos alimentícios ou para uso farmacêutico aumentou 

consideravelmente. Tal interesse tem o intuito de substituir antioxidantes sintéticos, 

pelos quais têm potencial de certa toxicidade (CURTI, 2003).  

Com a busca por produtos naturais e com a crescente utilização de compostos 

antioxidantes em terapias preventivas de doenças, nas quais os radicais livres estão 

implicados, as vitaminas e flavonoides naturais, tem merecido atenção especial 

(HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2000) e encontram-se presentes nas frutas nativas.  

Vários estudos demonstraram que algumas espécies nativas tem compostos com 

ação antioxidante como Psidium guajava (goiaba) (MELO et al., 2008a), E. dysenterica 

(cagaita) (ROESLER et al., 2007),  E. uniflora (pitanga) (MELO et al., 2008b; 

BAGETTI, 2009), E. pyriformis Camb. (uvaia), E. involucrata DC. (cereja-do-mato) e 

Plinia sp., Berg (jabuticaba) (SCHLLEMER et al., 2009), sendo todas estas 

pertencentes a família Myrtaceae (DANNER, 2009). 

Dessa forma, acredita-se que o quadro de negligência presente com a maioria 

das fruteiras nativas seja revertido, pois o interesse crescente dos consumidores aumenta 

a sua demanda, o que desperta o interesse de produtores ávidos por nichos de mercado.  
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2.1.1 Família Myrtaceae 

 

A família Myrtaceae é uma das maiores famílias botânicas, compreendendo 

aproximadamente em 130 gêneros e 4.000 espécies, com distribuição 

predominantemente em regiões tropical e subtropical (SOUZA; LORENZI, 2005; 

MANICA, 2002). 

As espécies da família Myrtaceae são uma das mais importantes na estrutura das 

florestas brasileiras, em especial na floresta pluvial atlântica (MORI et al., 1983). Essa 

família é também, a de maior riqueza de espécie nos neotrópicos, abrangendo cerca de 

10-15% do total de espécies arbóreas nas florestas úmidas e no Cerrado do leste 

brasileiro (LUCAS et al., 2007). 

Todas as espécies brasileiras desta família estão incluídas na tribo Myrteae, nas 

quais são produtoras de frutos carnosos (LANDRUM; KAWASAKI, 1997).  

As Myrtaceaes apresentam ampla representatividade nas diferentes formações 

vegetais do Brasil, especialmente na Floresta Atlântica (LANDRUM; KAWASAKI, 

1997; SILVA, 2000; GUILHERME et al., 2004), com destaque em diversos estudos 

como uma das famílias mais representativas nas florestas do Sul e Sudeste do Brasil 

(ARANTES, 1997). 

Dentre os gêneros da família Myrtaceae, quatro possuem importância econômica 

na fruticultura, sendo eles, Eugenia, Acca, Plinia e Psidium (MANICA, 2002). 

Dentre estes gêneros da família destaca-se a Eugenia, com cerca de 1000 

espécies, de porte arbóreo ou arbustivo, distribuídas, principalmente, nas Américas 

Central e do Sul (MERWE et al., 2005). Os frutos das Eugenias são bagas, geralmente 

comestíveis, coroados pelo cálice e achatados nas extremidades (AURICCHIO; 

BACCHI, 2003), muitos dos quais são usados como alimento, a exemplo da E. uniflora 

(FISCHER et al., 2005), que é uma das espécies mais conhecidas e apreciadas do 

gênero (CONSOLINI et al., 1999). 

 

2.1.1.1 Eugenia uniflora L.  

 

A pitangueira pertence à classe Magnoliopsida, subclasse Rosidae, ordem 

Myrtales, família Myrtaceae, gênero Eugenia e espécie E. uniflora L. (CRONQUIST, 

1988). 
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A pitangueira é árvore com cerca de seis a 12 m de altura, podendo ser utilizada 

no paisagismo ou cultivada em pomares domésticos. O tronco geralmente é curto, 

tortuoso e com 20 a 50 cm de diâmetro, tendo casca que pode ser lisa ou rugosa, 

apresentando manchas claro-acinzentadas, resultado da deiscência em placas irregulares 

(MARCHIORI, 1997).  

Segundo descrições de Sanchotene (1985) e Villachica et al. (1996), as folhas 

são opostas, simples, com pecíolo curto de mais ou menos 2,0 mm. O limbo é oval ou 

oval-lanceolado, de 2,5 a 7,0 cm de comprimento e 1,2 a 3,5 cm de largura, nervura 

central saliente na parte inferior e quando macerado, exala odor característico.  

As flores são hermafroditas, solitárias ou fasciculadas (4 a 8), na axila das 

brácteas dos ramos jovens; pedicelo filiforme de 1,0 a 3,0 cm de comprimento; cálice 

com quatro sépalas de 2,5 a 4,0 mm de comprimento; corola com quatro pétalas, livres, 

branco-creme, caducas, ovaladas, de 6,0 a 8,0 mm de comprimento. 

Apresenta inúmeros estames; possui ovário bilocular, com vários óvulos; estilete 

filiforme, com 6 mm de comprimento e estigma capitado. O florescimento ocorre entre 

agosto e novembro e, o amadurecimento dos frutos entre outubro e janeiro. O fruto é do 

tipo drupa, contendo de uma a duas sementes, apresentando entre outros nutrientes, a 

vitamina C (LORENZI, 2002). 

A E. uniflora, é fruteira com grande potencial para exploração econômica, 

principalmente em nichos de mercado ávidos por novidades. Além da possibilidade de 

exploração para consumo in natura, os frutos da pitangueira podem ser utilizados pela 

agroindústria (MARIN et al., 2004), como também ser recomendada para uso em 

reflorestamentos destinados à recomposição de áreas degradadas de preservação 

permanente, visando proporcionar alimento a avifauna. Além disso, é usada na 

ornamentação em parques e jardins, além de possuir óleos essenciais, os quais são 

utilizados pela indústria de cosméticos e farmacêutica (KORBES, 1995). 

A principal forma de propagação desta fruteira é por semente, porém, esta 

apresenta comportamento recalcitrante (NEVES, 1994), sendo sensível à desidratação, 

fazendo com que na fase final da maturação do embrião não passem pela fase de 

dessecação, pois são dispersas com grau de umidade relativamente alto (BERJAK; 

PAMMENTER, 2000). 

No Brasil, alguns trabalhos (BEZERRA et al., 1999; BEZERRA et al., 2002), 

com propagação vegetativa da pitangueira, recomendaram a utilização da enxertia por 

garfagem, devido ao menor tempo para a formação da muda e aos resultados 
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insatisfatórios até então obtidos com as outras técnicas.  

Franzon (2008), testando a enxertia de garfagem no topo em fenda cheia, na 

saída do inverno, indica-a como a mais indicada para ser utilizada na propagação 

vegetativa da pitangueira. Porém, existe diferença entre genótipos desta espécie quanto 

à capacidade de sobrevivência na enxertia de garfagem de topo em fenda cheia, cujos 

percentuais variaram de 40,0% e 87,5% entre os genótipos avaliados. 

Outra técnica promissora é a mini-estaquia, a qual demonstrou ser satisfatória 

para pitangueira  (HOSSEL, 2016).  

Tais estudos com propagação se fazem necessários e importantes para cultura, 

principalmente visando o estabelecimento de pomares comerciais por meio do uso de 

clones de genótipos selecionados ou recomendados para plantio. 

No Nordeste brasileiro, genótipos com elevado potencial produtivo e boas 

características agronômicas foram selecionados pela Empresa Pernambucana de 

Pesquisa Agropecuária – IPA (BEZERRA et al., 1995; 1999). Estes trabalhos de seleção 

resultaram no lançamento da primeira cultivar brasileira de pitangueira, denominada 

“Tropicana” (BEZERRA et al., 2004; 2008), que apresenta como principais vantagens a 

capacidade produtiva, que é de 20,8 Kg de frutos ano
-1

 (média de dez anos), peso médio 

de fruto variando de 3 a 4,5 gramas, polpa avermelhada e relação SST/Acidez (ratio) de 

4,1 (IPA, 2000). 

No Sul do Brasil, pesquisadores da Embrapa Clima Temperado, em Pelotas-RS, 

também realizaram estudos agronômicos com algumas fruteiras nativas da região, 

dentre as quais a pitangueira se destacou, com existência de trabalhos adiantados 

envolvendo a seleção de clones (FRANZON et al., 2004). 

No Brasil, particularmente no Nordeste, a principal utilização da pitanga está no 

aproveitamento industrial ou doméstico, sendo para o preparo de polpas e sucos, como 

também na fabricação de sorvete, picolé, refrescos, geléias e licor (DONADIO, 1983; 

FERREIRA et al., 1987; LEDERMAN et al., 1992). O valor comercial dessa fruta 

reside na pouca oferta do mercado (BEZERRA et al., 2000). 

O que se observa é ampla diversidade genética manifestada na cor do fruto 

maduro, encontrando-se desde o vermelho-claro até o quase negro. Mattos (1993) 

registrou a existência de variedade botânica denominada pitanga-preta (E. uniflora var. 

rubra Mattos), cujos frutos são de coloração atropurpúrea. Outros caracteres bastante 

variáveis são o tamanho do fruto (entre 1,5 e 5 cm de diâmetro), presença e ausência de 

sulcos, acidez, teor de sólidos solúveis totais e número de sementes.  
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Além desses, há diferenças na tolerância às geadas e à seca, sendo que, alguns 

genótipos selecionados pela Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária – IPA 

são mais tolerantes ao estresse hídrico que outros (NOGUEIRA et al., 2000).  

No que se refere à produção e comercialização de frutos de pitangueira, não se 

dispõe de dados oficiais. No entanto, acredita-se que o Brasil seja o maior produtor 

mundial desta fruta. Os maiores plantios de que se tem registro estão localizados em 

Pernambuco, onde somente na região de Bonito e municípios vizinhos, como Barra de 

Guabiraba, há cerca de 300 ha cultivados com tal fruteira. A maior área plantada do país 

(50 ha) pertence à Bonito Agrícola Ltda - Bonsuco (BEZERRA et al., 2000). Na Bahia, 

com áreas cultivadas no Extremo Sul, destaca-se os plantios da Frutelli (36 ha) 

(SILVEIRA, 1997), e da Fazenda Esperança (16 ha), em Porto Seguro (BEZERRA et 

al., 2000).   

No sul do Brasil, as áreas com presença de pitangueira envolvem remanescentes 

florestais ou fundos de quintais. 

Com a demanda crescente dos mercados interno e externo por produtos à base de 

frutas nativas e de sabor exótico, vislumbra-se a possibilidade de crescimento do 

mercado interno em pelo menos 100% sobre o volume atual com esta fruta.  

Contudo, a elevada perecibilidade da pitanga faz com que o mercado da fruta in 

natura torne-se restrito aos centros próximos às regiões de plantio, com a 

comercialização ocorrendo apenas durante o período de colheita, encontrando-se na 

entressafra apenas a polpa congelada. De maneira geral, é considerada fruta que não tem 

problema de comercialização, desde que seus plantios situem-se próximos ao local de 

beneficiamento (GOUD et al., 1997). 

Assim, a venda da polpa ou a utilização desta em processamento, são 

alternativas que possibilitam a comercialização durante o ano todo e até atingir 

mercados externos. 

 

2.2 FENOLOGIA REPRODUTIVA  

 

A fenologia é o estudo das fases ou atividades do ciclo de vida de plantas 

envolvendo sua ocorrência temporal ao longo do ano, contribuindo para o entendimento 

dos padrões reprodutivos e vegetativos de plantas que delas dependem (MORELLATO, 

1995). Além do estudo da ocorrência de eventos biológicos repetitivos, sua relação às 

forças seletivas bióticas e abióticas, assim como a inter-relação entre as fases 



24 

 

 
 

caracterizadas nestes eventos, analisados dentro de uma ou de várias espécies 

(TALORA; MORELLATO, 2000). Os estudos fenológicos das espécies vegetais são 

importantes para a compreensão da dinâmica dos ecossistemas florestais e para o 

entendimento da reprodução das plantas, além de terem importância ecológica, pois 

permitem estabelecer a época em que folhas, flores, frutos e sementes estão disponíveis 

aos animais na comunidade (MORELATTO et al., 2000). 

Os estudos sobre fenologia reprodutiva de espécies arbóreas em áreas florestais 

são necessários para fornecer parâmetros com vistas à conservação e exploração 

racional, conciliando sustentabilidade com economicidade (FANTINI et al., 1992; 

REIS, 1996; REIS et al., 2000).  

Assim, o conhecimento da floração e frutificação permite prever períodos de 

reprodução das plantas, seus ciclos de crescimento e outras características de grande 

valia no manejo florestal (FOURNIER, 1974; 1976). 

Estudos fenológicos envolvendo observação direta de plantas têm utilizado, em 

sua maioria, dois métodos de avaliação, denominados como qualitativa e quantitativa. 

Na qualitativa envolve apenas a presença ou ausência da fenofase considerada e na 

quantitativa, têm-se a aplicação de categorias de quantificação que estimam a 

intensidade do evento fenológico em cada indivíduo (BULLOCK; SOLIS-

MAGALLANES 1990; MORELLATO et al.1990, 2000; SMITH-RAMIREZ; 

ARMESTO, 1994; SUN et al.1996; TALORA; MORELLATO, 2000). 

Porém, apesar da importância da família Myrtaceae na estrutura dos biomas 

brasileiros, há poucos estudos sobre a fenologia reprodutiva de suas espécies 

(STAGGEMEIER et al., 2007). 

Portanto, esses estudos são necessários para contribuição do conhecimento das 

espécies desta família, que tem grande dominância em vários biomas, muitos dos quais 

são complexos e ameaçados (STAGGEMEIER et al., 2007). Por isso, se fez a escolha 

da E. uniflora, importante espécie desta família. 

A E. uniflora apresenta a fenofase de floração no final do inverno, entre agosto a 

outubro, frutificando entre setembro a novembro. Apresenta nova fenofase de floração 

entre fevereiro e março e, novos frutos imaturos em abril. Possui poucas folhas de maio 

a junho e inicia nova brotação no período de aparecimento de botões florais, ou seja, em 

agosto e fevereiro (ALVES et al., 2010). A brotação nesta época está correlacionada 

com aumentos da temperatura média e do fotoperíodo (MARCHIORETTO et al., 2007). 
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2.3 BIOLOGIA REPRODUTIVA 

 

O conhecimento da biologia reprodutiva (biologia floral e mecanismos 

reprodutivos da espécie) é essencial para o desenvolvimento de programas de 

melhoramento genético e compreensão do processo de domesticação (SILVA et al., 

2001).  

O modo de reprodução de uma espécie torna-se importante devido a vários 

aspectos, como, no manejo e preservação de recursos genéticos vegetais (SOUZA, 

1996). No melhoramento genético, é fundamental para maior êxito da utilização de 

espécies nativas no sistema de produção de frutas. Estudos da interação pólen-pistilo, 

bem como, o conhecimento da maneira e no momento em que ocorre a fecundação, são 

alguns dos aspectos que devem ser estudados para elucidar o processo reprodutivo 

(FRANZON, 2008). 

Nas angiospermas, o gineceu é dividido em estigma, estilo e ovário. Mesmo 

ocorrendo grande variação da morfologia floral, o desenvolvimento do tubo polínico no 

pistilo da flor é processo preservado na maioria das espécies, germinando no estigma, 

crescendo através do estilo e entrando no ovário (HERRERO, 2003). 

A polinização ocorre com a chegada do pólen ao estigma das flores, que pode 

ocorrer por contato direto da antera com o estigma ou por agentes polinizadores (JOHRI 

et al., 2001). A polinização por insetos, a forma mais comum em fruteiras, é realizada 

principalmente por abelhas (RODRIGO E HERRERO, 2000).  

A pitangueira é autocompatível, porém, necessita de insetos polinizadores para 

melhorar a frutificação (FRANZON, 2008). Tal fruteira pode ser considerada auto-fértil, 

pois o pólen germina e cresce no pistilo da própria flor, chegando até os óvulos 

ocorrendo sua fecundação (FRANZON, 2004).  

Contudo, estudos sobre a biologia reprodutiva de Myrtaceaes brasileiras são 

raros (FRANZON, 2008), podendo citar-se o trabalho de Silva et al. (2006) com 

pitangueiras, no qual observaram que a frutiticação pode ocorrer por geitonogamia, 

ocorrendo polinização com a transferência do pólen entre flores da mesma planta. 

Todavia, tais autores descreveram que pode haver também por autopolinização passiva. 

Franzon (2004) em seu estudo sobre o crescimento do tubo polínico no pistilo da 

flor de pitangueira observou que provavelmente esta não apresenta auto-

incompatibilidade, pois, o pólen germina e cresce normalmente no pistilo da própria 

planta, ocorrendo também fecundação de óvulos.  
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Franzon (2008) avaliou a biologia reprodutiva de pitangueira, sendo o 

desenvolvimento dos tubos polínicos até a chegada ao ovário normal e contínuo, 

alcançando a base do estilo a partir do terceiro dia.  

  

2.3.1 Apirenia 

 

O termo semente é utilizado para designar um óvulo maduro, possuindo embrião 

em algum estádio de desenvolvimento, material de reserva alimentar e envoltório 

protetor, o tegumento. Entretanto, de acordo com os mesmos autores, algumas espécies 

apresentam a poliembrionia que, nada mais é do que a formação de vários embriões a 

partir de único zigoto, derivados da oosfera fecundada (DAMIÃO FILHO; MÔRO, 

2001).  

A ausência de sementes que ocorre em frutos como a uva é denominada de 

apirênia, no qual é controlada por genes recessivos e sua herdabilidade é 

significativamente influenciada pelo genótipo maternal (MATHEOU et al., 1995). Estes 

frutos apirênicos são desejados pelo mercado que os processa, pois a presença de 

sementes dificulta seu aproveitamento e manuseio, como é o caso das pimentas para 

preparo de temperos, salsas e pastas (SHIFRISS; EIDELMAN, 1986), da uva (Vitis 

vinifera L.) e do citros (Citrus sp.). Entretanto, para o gênero Eugenia, não existem 

relatos na literatura científica.  

Uma planta é considerada apirênica quando é capaz de produzir frutos sem 

sementes, com traços de sementes ou com sementes reduzidas em número e tamanho 

(VAROQUAUX et al., 2000). 

A pitangueira possui sementes grandes, o que é desvantajoso na produção 

comercial, já que o rendimento de polpa é baixo. Por isso, a apirênia é característica 

altamente desejável para diversas espécies. 

Existem dois tipos de apirênia, a partenocarpia e a estenoespermocarpia 

(MULLINS et al., 1992) 

De acordo com Damião Filho e Môro (2001), nos frutos partenocárpicos ocorre 

o desenvolvimento do ovário sem a fecundação prévia dos megasporângios (óvulos), 

não havendo, portanto, sementes no interior do fruto, como no limão Tahiti, bananeira, 

certas variedades de macieira e pereira. Da mesma forma, em uva, a partenocarpia 

ocorre quando as bagas desenvolvem-se sem ter ocorrido fertilização, sendo 

inteiramente sem sementes e o fruto é desenvolvido exclusivamente a partir de tecidos 
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maternos. A partenocarpia é atribuída à formação defeituosa do saco embrionário e o 

desenvolvimento do fruto depende do estímulo ao aumento do conteúdo de auxinas, 

através de incisão anelar ou aplicação de reguladores de crescimento (WINKLER, 

1965). 

Alguns reguladores vegetais como a giberelina, auxina e citocinina estão sendo 

utilizados para estimular esse efeito. A giberelina quando aplicada exógenamente nas 

plantas, promove a partenocarpia (CANO-MEDRANO; DARNELL,1997), como é o 

caso das pimentas (TOFANELLI et al., 2003), sendo o GA3 o mais utilizado por 

produzir frutos bem similares àqueles produzidos em condições normais (RODRIGO; 

GARCÍA-MARTÍNEZ, 1998). 

A estenoespermocarpia é o termo utilizado quando ocorrem polinização e 

fertilização normal, seguida pelo aborto do embrião ainda imaturo, devido à ausência ou 

má formação do endosperma. Desse processo, originam-se frutos maduros com 

sementes pouco desenvolvidas e macias, imperceptíveis ao consumidor (STOUT, 1936). 

Na maioria dos casos, o aborto do embrião ocorre depois de oito semanas da fecundação 

(POMMER et al., 1995), mas pode aparecer de duas a 10 semanas após a polinização 

(CAMARGO et al., 1999).  

A estenoespermocarpia vem sendo utilizada desde o século passado em 

cruzamentos incluindo genitor feminino pirênico e masculino apirênico (LEDBETTER; 

RAMMING, 1989). Este modelo de cruzamento é considerado de baixa eficiência 

porque não se pode esperar que mais de 25% da progênie seja portadora de apirenia 

(RAMMING, 1990). Diante desta baixa frequência, torna-se essencial a formação de 

grandes populações para aumentar as chances de seleção do indivíduo apirênico. Por 

outro lado, também exige maior tempo, uma vez que, o mínimo de oito anos é 

necessário para reunir as características de dois genitores apirênicos. Isto decorre de 

duas gerações de cruzamentos, com quatro anos para cada geração, onde é dependente 

do genitor pirênico para garantir a produção de sementes. 

A necessidade de ampliação da variabilidade genética, através de cruzamentos 

para a seleção de indivíduos apirênicos superiores, determinou o abandono da 

partenocarpia e a adoção da estenoespermocarpia por todos os programas de 

melhoramento, empenhados na obtenção de cultivares de uvas apirênicas (CAMARGO 

et al., 1999).  

 

2.3.2 Germinação do Pólen 
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O conhecimento do sistema de reprodução de uma espécie é importante para a 

conservação do germoplasma, para o manejo em cultivo e para o melhoramento 

genético, pois, permite definir estratégias de seleção com base em cruzamentos intra e 

inter-populacionais (DANNER et al., 2011). 

Os estudos referentes à morfologia, ultra-estrutura polínica, germinação in vitro 

e armazenamento do pólen são muito importantes em programas de melhoramento 

genético, visando à obtenção de seleções potencialmente promissoras (CHAGAS et al., 

2010). 

Com relação às fruteiras da família Myrtaceae, nativas do Sul do Brasil, foram 

encontrados na literatura estudos com viabilidade de pólen de cerejeira-do-mato (E. 

involucrata) (FRANZON; RASEIRA, 2006) e pitangueira (E. uniflora) (FRANZON et 

al., 2007), demonstrando algumas condições necessárias para a conservação de pólen 

dessas espécies. 

Scorza e Sherman (1995) consideram que o bom pólen deve apresentar 50 a 80% 

de grãos germinados, com tubos bem desenvolvidos. Porém, à medida que o pólen 

envelhece essa porcentagem, bem como o comprimento dos tubos polínicos diminuem. 

Ainda que o pólen pareça fraco, a presença de alguns tubos polínicos vigorosos indica 

que o mesmo ainda é suficientemente bom para assegurar, pelo menos, moderada 

frutificação efetiva, apesar da baixa porcentagem de germinação.  

A viabilidade do pólen é considerada medida de fertilidade masculina muito 

empregada no monitoramento de pólen armazenado, de modo a garantir a fecundação e 

tornar possível cruzamentos entre genótipos de potencial econômico que apresentam 

floração em épocas distintas. Essa determinação da viabilidade do pólen pode ser feita 

através de métodos diretos, tais como, a indução da germinação in vitro (PIO et al., 

2007). 

Existem quatro métodos para se estimar a viabilidade de pólen, sendo estes, 

testes de germinação in vitro; a avaliação com o uso de corantes; testes de germinação 

in vivo, avaliando-se o crescimento do tubo polínico no estigma e/ou no pistilo e a 

formação de sementes após polinização normal do genitor feminino selecionado 

(GALLETTA, 1983). 

O uso de corantes é o método mais rápido e usado para verificar a viabilidade de 

pólen. Porém, este método pode superestimar a viabilidade, pois, muitas vezes, grãos de 

pólen inviáveis podem ainda corar, por possuírem quantidade suficiente de enzimas, 
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amido ou outras substâncias (GALLETTA, 1983).  

A germinação in vitro é o método mais conveniente e seguro para se testar a 

viabilidade de grãos de pólen. Segundo Marcellán e Camadro (1996), este método 

revela o verdadeiro estado das reservas, a condição das membranas e a conversão das 

reservas para o grão de pólen germinar. O sucesso da germinação in vitro depende de 

vários fatores como, espécie vegetal, estado nutricional, época do ano e horário de 

coleta, fotoperíodo, temperatura, método de coleta, período de incubação e presença de 

micro e macronutrientes no meio de cultura (SOARES et al., 2008), além de ajustes na 

composição dos meios de cultura peculiar para cada espécie (CHAGAS et al., 2010; 

SINIMBU NETO et al., 2011).  

O meio básico usado nos testes de germinação in vitro é constituído de açúcar e 

de ácido bórico (MIRANDA; CLEMENT, 1990), podendo variar ainda com a 

combinação de outros nutrientes (GALLETTA, 1983). A adição de açúcar ao meio de 

cultura tem por objetivo o equilíbrio osmótico entre o pólen e o meio de germinação, 

bem como, fornecer energia para auxiliar o processo de desenvolvimento do tubo 

polínico (STANLEY; LINSKENS, 1974). Já a presença de boro no meio estimula o 

crescimento do tubo polínico, sendo a resposta variável de acordo com a espécie. O 

boro interage com o açúcar formando complexo açúcar-borato, o qual reage mais 

rapidamente com as membranas celulares (PFAHLER, 1967). Assim, a constituição do 

meio para cada espécie torna-se importante para que o pólen analisado apresente 

resposta condizente a sua condição de viabilidade. 

Os demais métodos são bastante trabalhosos, necessitando de maior tempo para 

se obter os resultados. 

 

2.4 EMBRIOGÊNESE  

 

A embriogênese compreende rota ontogênica que inicia o ciclo de vida das 

plantas superiores e seus estudos têm impacto direto sobre a produtividade agrícola 

(CAIRNEY et al., 1999). Uma melhor compreensão dos fatores associados à 

embriogênese pode ser buscada na interface entre a embriogênese somática e zigótica 

(ZIMMERMAN, 1993). Durante sua ontogênese, uma célula inicial usa o seu potencial 

genético em divisões celulares complexas e consecutivas que resultam em organismo 

pluricelular. Assim, este processo configura no modelo biológico importante para 
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estudos associados à competência celular, histogênese e histodiferenciação 

(INOCENTE, 2007). 

A embriogênese somática é o processo pelo qual células haplóides ou somáticas 

diplóides desenvolvem-se em plantas diferenciadas, pelos estádios embrionários 

característicos, sem a fusão de gametas (WILLIAMS; MAHESWARAN, 1986). A 

embriogênese somática é processo análogo a embriogênese zigótica, onde a célula 

isolada ou pequeno grupo de células somáticas são os precursores dos embriões 

(TAUTORUS et al., 1991). 

A embriogênese zigótica se inicia na divisão assimétrica do zigoto, dando 

origem a célula apical e basal, o embrião globular, o qual posteriormente passará para o 

estádio cotiledonar, com a iniciação do primórdio radicular, seguido pelo caule, no caso 

de dicotiledôneas (ALMEIDA, 2007). A embriogênese zigótica ocorre após a 

fecundação dos gametas, sendo caracterizada pela formação do embrião bipolar, com os 

meristemas apicais caulinares e radiculares posicionados em pólos opostos do eixo 

embrionário, definido no início da embriogênese. 

As mudanças no desenvolvimento do embrião são visíveis, passando pelos 

estádios da embriogênese zigótica, ou seja, estádio globular, cordiforme e torpedo, em 

dicotiledôneas; globular e cotiledonar, em monocotiledôneas; globular, cotiledonares 

precoces e tardios, em coníferas (TOONEN E VRIES, 1996; DONG; DUNSTAN, 

2000). Tais estruturas terminam se convertendo em plantas completas (TISSERAT et al., 

1979). 

Os estudos da embriogênese zigótica de Acca sellowiana (goiaba-serrana) 

mostraram que esta espécie apresenta características embriológicas que se adéquam ao 

conhecido para Myrtaceae (Myrteae, Myrtinae) e ampliaram o conhecimento sobre a 

reprodução sexual dessa espécie nativa, cujo cultivo comercial tem se expandido. Para 

esta espécie foi observado que o zigoto é formado 21 dias após a polinização 

controlada, e sofre a primeira divisão mitótica no 24
o
 dia. Os embriões nas fases 

globular, cordiforme e torpedo foram observados no 30
o
, 45

o
 e 60

o
 dia após a 

polinização, tornando-se maduros após 120 dias da polinização, respectivamente 

(PESCADOR et al., 2009). 

Uma fase importante no desenvolvimento do embrião é o processo de 

maturação, pois ocorrem várias mudanças morfológicas e bioquímicas, evidentes pela 

deposição de materiais armazenados, pela interrupção da germinação e pela tolerância à 

dessecação, principalmente em espécies com sementes ortodoxas (THOMAS, 1993; 
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MCKERSIE; BROWN, 1996). 

A estenoespermocarpia em uva, uma forma de apirênia, tem determinação 

genética, sendo caracterizada pela formação de sementes-traço no fruto, geralmente 

imperceptíveis na degustação. Neste sistema, o desenvolvimento do fruto depende da 

fertilização e formação do embrião, mas o desenvolvimento da semente não se completa 

devido ao aborto do embrião e degeneração do endosperma (STOUT, 1936). O aborto 

do embrião pode ocorrer em períodos variáveis pós-fertilização. Na maioria das 

cultivares de uva avaliadas por Emershad et al. (1989), foi observado o início deste 

processo na oitava semana após a polinização. 
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3. CAPITULO I: BIOLOGIA FLORAL, REPRODUTIVA E 

MORFOMETRIA DE FRUTOS E SEMENTES DE PITANGUEIRA 

PIRÊNICA E APIRÊNICA. 

 

3.1 RESUMO 

 

A E. uniflora é Myrtaceae perene, cujo padrão de floração é classificado como 

do tipo big-bang, ou floração em massa, que se caracteriza por apresentar grande 

produção de flores em curto espaço de tempo. Ele é espécie autógama que necessita de 

agente polinizador. Porém, têm-se na Coleção da UTFPR uma planta produtora de 

frutos sem sementes, nos quais desperta grande interesse comercial, necessitando 

elucidar possíveis causas desta característica. O objetivo deste trabalho foi observar a 

biologia floral e reprodutiva de pitangueiras apirênica e pirênica (E. uniflora L). O 

trabalho foi realizado nos Laboratórios de Microscopia e de Fisiologia Vegetal, na área 

da coleção de frutas nativas da UTFPR – Câmpus Dois Vizinhos – Paraná e também na 

Estação Experimental de Aula Dei (Zaragoza, Espanha). Genótipos de pitangueira (E. 

uniflora L.) que produzem frutos com e sem sementes (pirênicos e apirênicos) foram 

estudados quanto aos aspectos fenológicos, a fim de determinar o horário de antese e 

senescência floral, presença de polinizadores e, o período inicial e final da floração, bem 

como, de frutificação, correlacionando esses eventos fenológicos com dados 

meteorológicos. Também foi feito a caracterização da flor, através da contagem do 

número de anteras por flor e de pólen por antera. Fez-se a codificação dos estágios 

fenológicos através da escala BBCH. Foram observados a frutificação efetiva, o 

crescimento dos frutos e sementes até a maturação dos frutos. A antese das flores de 

pitangueira é diurna, sendo a polinização mais efetiva quando realizada principalmente 

por abelhas. O período total da frutificação é de aproximadamente 85 dias para o acesso 

pirênico e de 75 dias para o apirênico. A pitangueira pirênica apresenta maior número 

de anteras por flor, pólen por antera e pólen por flor em comparação ao acesso 

apirênico. Os grãos de pólen apresentam formato triangular formando-se normalmente 

em ambos os acessos, encontrando-se maduros pouco antes da antese floral. A 

viabilidade dos grãos de pólen é maior quando coletados de flores após a antese e em 

períodos maiores de incubação. Em condições naturais, a germinação do grão de pólen e 

o crescimento do tubo polínico ocorrem normalmente, chegando ao final do estilo 48 

horas após a antese. Os estágios fenológicos de E. uniflora foram descritos pela 

primeira vez de acordo com a escala BBCH, sendo ferramenta viável que permite 

observar e descrever todos os estádios fenológicos desta espécie. 

  

Palavras-chave: Eugenia uniflora. Myrtaceae. Floração. Fruto sem semente. Escala 

BBCH. 

 

3.2 ABSTRACT 

 

Eugenia uniflora is a perennial Myrtaceae tree, that it has flowering pattern 

classified as the big-bang type or mass flowering, which is characterized by large flower 

production on a short time. This is specie autogamy that need to pollinizer agent. But, in 
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the Fruit Native Collection from Universidade Tecnológica Federal do Paraná – 

Câmpus Dois Vizinhos, Paraná State, Brazil had a genotype that produce fruit without 

seed, it to demonstrate commercial interest, what to do necessary the elucidation of 

possible causes of this characteristic. The aim of this work was to observe the floral and 

reproductive biology of apirenic and pirenic Surinan cherry tree (E. uniflora L). The 

work was carried out at the Microscopy and Plant Physiology Laboratories, in the area 

of the native fruit collection at UTFPR - Câmpus Dois Vizinhos - Paraná State, Brazil. 

To part of studies also was carried out the Aula Dei Experimental Station (Zaragoza, 

Spain). Genotypes of Surinan cherry (E. uniflora L.) that produce fruits with and 

without seeds were studied for the phenological aspects, in order to determine the time 

of anthesis and floral senescence, presence of pollinators agents and, the initial and end 

flower period, as well as fruiting, correlating these phenological events with 

meteorological data. The flower characterization also was studied by counting the 

number of anthers by flower and pollen per anther. Phenological stages were 

characteristic by BBCH scale. The fruit set, fruit and seed growth were evaluated until 

fruit ripening. The flowers open Surinan cherry tree is diurnal, being the pollination 

more effective when realized mainly by bees. The total fruiting period is approximately 

85 days in the pirenic genotype and 75 days for the apyrenic. The pirenic Surinan cherry 

presents a greater number of anthers per flower, pollen per anther and pollen per flower 

compared to apirenic genotype. The pollen grains have a triangular shape in the two 

genotypes evaluated, it being mature just before the floral open. The viability of pollen 

grains is greater when collected from flowers after anthesis and during longer 

incubation periods. In natural conditions, pollen grain germination and pollen tube 

growth normally occur, with the pollen tube in the end of the style 48 hours after 

anthesis. The phenological stages of E. uniflora were described for the first time 

according to the BBCH scale, being a viable tool that allows to observe and to describe 

all the phenological stages of this species. 

  

Key words: Eugenia uniflora. Myrtaceae. Flowering. Fruit without seeds. BBCH scale. 

 

3. 3 INTRODUÇÃO 

 

O estudo da biologia floral associado aos mecanismos reprodutivos das espécies 

vegetais é de fundamental importância, tanto para subsidiar a condução de programas de 

melhoramento genético de plantas, já que auxiliam na definição de métodos mais 

apropriados a serem usados (FERREIRA et al., 2004), quanto para o correto manejo de 

determinada cultura (KIILL; COSTA, 2003).  

Com base nos estudos da biologia floral e dos sistemas reprodutivos, pode-se 

entender o processo de domesticação das espécies (HAMRICK, 1989), o que é muito 

importante para aquelas que sofreram pouca ou nenhuma manipulação genética, além de 

compreender os padrões de fluxo gênico e a diferenciação genética entre e dentro de 

populações (BAWA, 1974; CLEGG, 1980; HAMRICK, 1989), para obter informações 

importantes sobre os padrões de cruzamentos, a dinâmica dos processos 
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microevolucionários e as melhores formas para conservação e manejo da espécie 

(OLIVEIRA et al., 2002; LINA et al., 2003),  além de explicar as possíveis relações 

entre as plantas e o ambiente em que vivem (OLIVEIRA et al., 2003). 

Dentre as inúmeras espécies que fazem parte da família Myrtaceae, a E. uniflora, 

conhecida como pitangueira é planta perene, com porte arbóreo de 6-12 metros de altura 

(MARCHIORI, 1997), com ocorrência principalmente nas Américas Central e do Sul 

(MARWE et al., 2005), podendo ser empregada na alimentação, utilizada tanto para 

consumo in natura como processados pela indústria alimentícia (MARIN et al., 2004), 

além de possuir óleos essenciais, utilizados pela indústria de cosméticos e farmacêutica,  

ou também usada para reflorestamento de áreas degradadas e na ornamentação 

(KORBES, 1995).  

A pitangueira possui inflorescências racemosas com flores pediceladas inseridas 

nas axilas foliares, sendo que de cada nó foliar são emitidas mais de duas flores, 

apresentando de quatro a sete nós foliares por ramo vegetativo (ROMAGNOLO; 

SOUZA, 2006; SILVA; PINHEIRO, 2007). 

O padrão de floração da pitangueira é classificado como do tipo big-bang, ou 

floração em massa (LUGHADHA; PROENÇA, 1996), que se caracteriza por apresentar 

grande produção de flores em curto espaço de tempo (SILVA; PINHEIRO, 2007). 

Durante o pico de floração, as flores se destacam da folhagem dando aspecto branco às 

plantas, assim como ocorre em muitas outras espécies de Myrtaceae (BRIGGS; 

JOHNSON, 1979; BEARDSELL et al., 1993b; LUGHADHA; PROENÇA, 1996).  

Essa agregação de flores pode ser considerada como estratégia para atração dos 

polinizadores (FAEGRI; PIJL, 1979; BAWA, 1983; O'BRIEN; CALDER, 1993). 

Franzon (2008) classificou a espécie como autocompatível, mas que necessita da 

atuação de agentes polinizadores, principalmente abelhas melíferas, para melhor 

frutificação. 

Silva e Pinheiro (2007) relataram que a antese em pitangueira é diurna, com 

duração das flores em apenas um dia, onde são visitadas por ampla variedade de insetos, 

incluindo himenópteros, dípteros, coleópteros e neurópteros. As abelhas são os 

visitantes mais comuns, dentre as quais, destaca-se a Apis melifera L. por ser mais 

frequente e abundante, sendo considerada a polinizadora efetiva. O início da antese se 

dá logo ao amanhecer, por volta das 5h30min e se estende durante todo o dia 

(PROENÇA; GIBBS, 1994). Durante o período de antese, os grãos de pólen estão 
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totalmente expostos, não havendo quaisquer restrições à sua coleta, característica 

comum das flores generalistas (FAEGRI; PIJL, 1976; ENDRESS, 1994).  

Durante o processo de abertura floral, o estigma já se encontra receptivo, pois, 

neste momento, suas papilas estão túrgidas e brilhosas (PROENÇA; GIBBS, 1994), 

prontos para receber o grão de pólen e ocorrer à polinização e fecundação dos óvulos. O 

estigma é único, formado por papilas delgadas e se apresenta, geralmente, acima dos 

estames (ROMAGNOLO; SOUZA, 2006; SILVA; PINHEIRO, 2007; FRANZON, 

2008). 

O ovário da espécie é bilocular, apresentando 18 a 20 óvulos por lóculo 

(ROMAGNOLO; SOUZA, 2006). No entanto, o fruto apresenta em geral somente duas 

a três sementes, o que leva a inferências sobre a existência de sistemas degenerativos 

para os demais óvulos ou a restrição na fecundação.  

Segundo Silva et al. (2013), o óvulo de E. uniflora é hemicampilótropo, 

unitegumentado, crassinucelodo, com obturador tegumentar. A vascularização do óvulo 

é formada por feixe que penetra no funículo e sofre bifurcação formando dois ramos. De 

acordo com estes mesmos autores, a embriogênese tem início no período entre 48 e 72 

horas pós-polinização. 

Os embriões são do tipo eugenióide, o que caracteriza o gênero, apresentando 

cotilédones globosos, carnosos, conferruminados com linha de separação presente entre 

os cotilédones, mas com eixo hipocótilo-radícula pouco desenvolvido (ROMAGNOLO; 

SOUZA, 2006). 

Quando maduros, os frutos possuem aroma característico e intenso, com sabor 

doce e ácido. No processo de maturação, o epicarpo passa de verde para amarelo, 

alaranjado, vermelho, vermelho escuro, podendo chegar até quase negro (BEZERRA et 

al., 2002), sendo a coloração do fruto variável entre os genótipos. 

O tamanho grande das sementes de pitanga, é característica desvantajosa na 

produção comercial, já que o rendimento de polpa é reduzido. Por isso, a ausência de 

sementes é característica altamente desejável. 

Essa característica, denominada como apirênia, é controlada por genes 

recessivos e sua herdabilidade é influenciada pelo genótipo materno (MATHEOU et al., 

1995). Uma planta é considerada apirênica quando é capaz de produzir frutos sem 

sementes, com traços destas ou com estas reduzidas em número e tamanho 

(VAROQUAUX et al., 2000). 

Frutos apirênicos são desejados pelo mercado que os processa, pois a presença 
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de sementes dificulta seu aproveitamento e manuseio (SHIFRISS; EIDELMAN, 1986). 

Entretanto, para o gênero Eugenia, não existem relatos na literatura de sua ocorrência. 

Na UTFPR - Câmpus Dois Vizinhos foi encontrado genótipo de pitangueira 

produzindo frutos sem sementes. Com isso, o objetivo desse estudo foi caracterizar as 

estruturas reprodutivas floral, o período de floração e frutificação e a morfometria do 

fruto e semente, desse genótipo, comparando-o com acessos de E. uniflora pirênica.  

 

3.4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.4.1 LOCAL DE COLETA DO MATERIAL 

 

Os trabalhos foram realizados na coleção de fruteiras nativas e nos Laboratórios 

de Fisiologia Vegetal e Microscopia, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR) - Câmpus Dois Vizinhos, Dois Vizinhos – Paraná. O clima é do tipo Cfa 

segundo a classificação de Koppen. Além disso, foram feitos análises na Estación 

Experimental de Aula Dei - CSCI - Zaragoza, Espanha.  

Na instituição brasileira foi identificado a planta na coleção de fruteiras nativas, 

produtora de frutos sem semente ou, quando presentes, muito pequenas. A partir desta 

planta apirênica e por meio de outra pirênica que foi utilizada para comparação 

coletaram-se os materiais para os estudos.  

As plantas da coleção da UTFPR possuem 12 anos de idade, encontrando-se em 

espaçamento entre elas de 4 x 4 metros, sem a realização de práticas de manejo como 

poda, raleio de frutos, adubação, ocorrendo somente o controle de ervas daninhas por 

meio de roçada. Além de vários acessos de pitangueira, na área, existem outras espécies, 

como jabuticabeiras (P. cauliflora), cerejeiras-da-mata (E. involucrata) e vacunzeiros 

(Allophylus edulis). 

A planta apresentando apirenia foi obtida pela via seminífera de planta 

proveniente de produtor rural de Honório Serpa - PR. 

 

3.4.2 BIOLOGIA FLORAL 

 

3.4.2.1 Antese, senescência floral e frutificação de E. uniflora 

 

A determinação do horário de antese, alterações da flor durante a antese e a 
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senescência floral, assim como, possíveis polinizadores, foram provenientes de cinco 

ramos, escolhidos aleatoriamente de cada matriz (pirênica e apirênica). A partir disso, 

foram contabilizados 10 botões florais em cada ramo e durante 72 horas, no período das 

seis às 19 horas, com intervalo de uma hora, foram realizadas as observações, segundo 

metodologia de Felippi (2006). 

A determinação do período inicial e final da floração foi baseada no método 

descrito por Franzon (2004), com início se caracterizando com 10% de flores abertas e 

final com 90% de flores abertas. Também foi observado o início e final da frutificação. 

Para ambos, foram feitas observações visuais nas plantas. 

Foram coletados os dados de temperaturas máxima, média e mínima oriundos da 

Estação Meteorológica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Dois 

Vizinhos, junto ao Grupo de Estudos em Biometeorologia (GEBIOMET), a fim de 

relacionar com os eventos fenológicos da pitangueira, no período das observações., 

  

3.4.2.2 Quantificação do número de anteras por flor e pólen por antera 

  

Foram coletados aleatoriamente ramos contendo flores em estádio de balão de 

pitangueiras apirênicas e pirênicas. Destes, foram coletadas 10 flores, também 

aleatoriamente, pouco antes da antese. A contagem do número de anteras de cada flor 

foi feita utilizando-se microscópio estereoscópico, com objetiva de 10X. Destas 

amostras citadas acima, também foram coletadas, ao acaso, 20 flores pouco antes da 

antese, das quais foram retiradas cinco anteras por flor, totalizando-se em 100 anteras, 

para contagem do número de grãos de pólen por antera. 

As anteras foram colocadas em frascos de vidro (tipo penicilina), os quais 

permaneceram destampados, mas mantidos em temperatura ambiente para secagem e 

liberação do pólen. Após completa deiscência das anteras (dois a três dias), foi 

adicionado 1 mL de ácido lático a 85% em cada frasco, formando-se suspensão de grãos 

de pólen. Os frascos foram, então, tampados com tampas de borracha para frascos de 

penicilina e homogeneizados.  

A contagem foi feita em placa de Newbauer. Para isso, foram montadas lâminas 

com lamínula sobre a placa e uma gota da suspensão de grãos de pólen em cada 

extremidade da placa. Após alguns minutos foram feitas as contagens. Foram 

observadas quatro lâminas (repetições), fazendo-se duas contagens/lâmina, ou seja, uma 

em cada campo da placa de Newbauer, em microscópio ótico com objetiva de 20 X.  
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O número de grãos de pólen por antera foi calculado pela fórmula abaixo, conforme 

descrito por Petri et al. (1976): 

 

N = [(X * 1000)/0,1] * (1/100) 

Em que: 

N = número de grãos de pólen/antera; 

X = número médio de grãos de pólen/contagem; 

1000 = volume de ácido lático em mm
3
; 

0,1 = volume da câmara de Newbauer em mm
3
; 

100 = número de anteras componentes da suspensão. 

 

 Os dados foram submetidos previamente ao Teste de Normalidade de Liliefors, 

sendo que, não houve necessidade de transformação dos dados. Após, estes foram 

submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (α = 

0,05). Todas as análises foram efetuadas pelo aplicativo computacional ASSISTAT
®

 

(SILVA; AZEVEDO, 2009). 

 

3.4.3 BIOLOGIA REPRODUTIVA 

 

3.4.3.1 Caracterização do pólen de E. uniflora 

 

A fim de verificar o desenvolvimento de grãos de pólen de pitangueira pirênica e 

apirênica, na instituição espanhola, foram feitas preparações por esmagamento e 

coloração com azul de Anilina, específico para observar a calose. Foram também feitos 

cortes histológicos de balões florais em pré-antese, observando-se seus grãos de pólen. 

Para o método de esmagamento foram coletadas anteras de balões florais em 

diferentes estágios de desenvolvimento, nos quais foram denominados como 0A, 0B e 

0C, correspondendo a um, cinco e dez dias antes da antese, respectivamente. Após 

foram preparadas lâminas com as anteras mediante esmagamento (squash), com gota de 

Azul de Anilina a 0,1% em PO4K3 0,1N (LINSKENS; ESSER, 1957). Foram realizadas 

observações em microscópio Leica DM2500 (Cambridge, UK) com luz fluorescente, 

sendo fotografadas por meio de câmera DFC310 FX (Leica, Cambridge, UK). 

Para os cortes histológicos, foram coletados a partir das matrizes apirênicas e 

pirênicas, flores em pré-antese, em diferentes estádios de desenvolvimento e fixados em 
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solução FAA 70 (90 álcool: 5 ácido acético: 5 formoldeído) (JOHANSEN, 1940). As 

amostras foram desidratadas em série etílica ascendente (álcool 70%, 80%, 90% e 

100%) em etapas de 15 minutos e infiltradas em parafina. Os blocos foram seccionados 

em micrótomo de rotação, em cortes de 10 nm de espessura, distendidos em lâminas, 

após desparafinado e corados com Azul de Anilina a 0,1% em PO4K3 0,1N (LINSKENS 

E ESSER, 1957), sendo então, os cortes montados em resina sintética (Permout®) para 

observação e descrição dos estágios correspondentes dos grãos de pólen. As 

observações também foram feitas em microscópio Leica DM2500 (Cambridge, UK) 

com luz fluorescente e fotografados usando câmera DFC310 FX (Leica, Cambridge, 

UK). 

 

3.4.3.2 Germinação do pólen in vitro  

 

Foi coletado pólen de flores em estádio de balão (pré-antese) e de flores logo 

após a antese, tanto das plantas apirênicas quanto pirênicas. As flores em balão foram 

coletadas a campo em embalagens de papel e levadas para Laboratório de Fisiologia 

Vegetal, no qual permaneceram em temperatura ambiente por 48 horas. Já para coleta 

do pólen após a antese, foram colhidos ramos contendo balões florais, levados ao 

respectivo Laboratório, os quais permaneceram fixados em espuma fenólica embebidas 

em água até momento da antese, quando se retirou o pólen. 

Em ambos os casos, o pólen foi coletado conforme metodologia descrita por 

Franzon et al. (2007), onde as anteras foram destacadas e colocadas para secar em 

bandejas de papel, à temperatura ambiente (20 a 25°C) por 48 horas.  

 Após a coleta, o pólen foi utilizado para teste de germinação in vitro. Para isso 

foi feito meio de cultura padrão composto por 10% de açúcar + 1% de Agar 

(FRANZON, 2004). Os componentes do meio de cultura foram misturados e 

dissolvidos em água destilada, sendo aquecidos em forno micro-ondas até completa 

dissolução do ágar, sem deixar que entrasse em ebulição.  

O meio, ainda quente, foi distribuído em lâminas (para observação em 

microscópio óptico), contendo dois anéis de PVC de 21 mm de diâmetro e três mm de 

altura, adaptação esta que substitui a lâmina escavada. Cada lâmina com os dois anéis 

de PVC, representou uma repetição.  
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Após o meio de cultura esfriar, o pólen foi aspergido sobre o meio, com auxílio 

de pincel fino de lã de camelo (número 2). As lâminas com os polens aspergidos no 

meio de cultura foram colocadas em placas de Petri


 com tampa, contendo papel 

absorvente umedecido, formando-se câmara úmida e incubadas em estufa tipo B.O.D. a 

25°C durante três, cinco, sete, nove e 24 horas, na ausência de luz. 

 Após cada período, foi realizada contagem dos grãos de pólen germinados (que 

emitiram o tubo polínico), efetuada com auxílio de microscópio ótico, com objetiva de 

20 X. Foi escolhido um campo e contados 100 grãos de pólen com auxílio de contador 

manual, obtendo-se a porcentagem de grãos de pólen viáveis (germinados) e não viáveis 

(não germinados). Considerou-se germinados aqueles que apresentavam o comprimento 

do tubo polínico igual ou superior ao diâmetro do próprio grão de pólen. 

 O delineamento empregado foi inteiramente casualizado, com quatro repetições 

(lâminas), contando-se 100 grãos de pólen por lâmina.  

 Os dados foram submetidos previamente ao Teste de Normalidade de Lilliefors, 

e para ambos os acessos (pirênico e apirênico) houve transformação dos dados segundo 

arco seno 100/x , os quais foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey (α = 0,05). As análises foram efetuadas pelo aplicativo 

computacional SANEST
®
 (ZONTA; MACHADO, 1984). 

 

 3.4.3.3 Germinação do pólen em condições naturais e crescimento do tubo 

polínico 

 

Foram coletadas, aleatoriamente de plantas apirênica e pirênica, flores com 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 e 8 dias após a antese, e portanto, já polinizadas em condição natural. Para 

coleta foram utilizados frascos de vidro (tipo penicilina) contendo solução fixativa  

FAA (formol, ácido acético e álcool 70%, na proporção 1:1:8). Posteriormente, foi 

retirado somente o pistilo da flor, sendo deste, separado o ovário para análises 

histológicas. O restante do pistilo (estigma e estilo) foi usado para analisar a germinação 

e o crescimento do tubo polínico ao longo do estilo, sendo observado se o mesmo 

conseguiu germinar e chegar até a base do estilo.  

Para observação do crescimento do tubo polínico ao longo do estilo, os pistilos 

foram retirados do fixativo, deixados em frascos de vidro (tipo penicilina) com água 

destilada por uma hora. Depois, fez-se a retirada da água e repetiu-se o mesmo 
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procedimento por três vezes. Após, os mesmos foram colocados em Sulfito sódico 5% e 

deixados por 24 horas. Posteriormente, os pistilos foram cozidos em sulfito sódico por 

aproximadamente dois minutos, contados após a ebulição. A solução de sulfito sódico a 

5% foi preparado, dissolvendo-se 5g de sulfito sódico em 100 mL de água destilada. O 

corante Azul de Anilina foi preparado a 0,1% em PO4K3 0,1 N, o qual foi utilizado 0,1 

gramas do corante, solúvel em água, para 100 cm
3
 de PO4K3 0,1 N. 

Para visualizar a germinação do pólen e o crescimento dos tubos polínicos das 

pitangueiras apirênica e pirênica, com intuito de verificar possíveis diferenças entre as 

mesmas, foram preparadas lâminas mediante esmagamento (squash), com gota de Azul 

de Anilina a 0,1% em PO4K3 0,1N (LINSKENS; ESSER, 1957), com objetivo de 

colorir a calose.  

As observações foram feitas 24 horas após a preparação das lâminas em 

microscópio Leica DM2500 (Cambridge, UK) com luz fluorescente e fotografado com 

câmera DFC310 FX (Leica, Cambridge, UK). 

Foi observado a compatibilidade ou incompatibilidade do tubo polínico. A 

incompatibilidade foi verificada através da presença de inchamento da base do tubo 

polínico, o qual não consegue mais crescer e a compatibilidade pelo crescimento normal 

e com a chegada do tubo polínico no ovário. O número de grãos de pólen germinados; o 

comprimento do tubo polínico ao longo do estilo (%) e o número de tubos polínicos que 

chegaram à base do estilo foram analisados. Atribuiu-se grau de 0 a 100%, de acordo 

com estádio de desenvolvimento dos tubos polínicos, tendo 0%, grãos de pólen que não 

germinaram; 30% aqueles que germinaram e que os tubos polínicos encontraram-se 

entre o estigma da flor e 1/3 do estilete; 50% quando o tubo polínico se encontrou entre 

1/3 e 2/3 do estilete; 90% com o tubo polínico se encontrando entre a base do estilo; e 

100% quando chegou ao ovário, observando nesse caso em que foi retirado o ovário, os 

tubos polínicos chegando na base do estilo.  

 

3.4.3.4 Codificação BBCH dos estádios fenológicos de E. uniflora 

 

O estudo de eventos biológicos, como a brotação, floração e desenvolvimento dos 

frutos, ou seja, a fenologia da pitangueira, foi descrita de acordo com a escala BBCH 

(Biologische Bundesantalt, Bundessortenamtund Chemische Industrie), proposta por 

Bleiholder et al. (1989). Como a pitangueira não tem ainda escala fenológica, utilizou-

se a escala geral BBCH para espécies frutíferas conforme Tabela 1.  
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As medições e observações foram realizadas durante várias 

períodos de crescimento, cuja frequência foi dependente de cada estádio. Os estádios de 

desenvolvimento e as características morfológicas de cada órgão em desenvolvimento 

foram registrados com câmera fotográfica. 

 

Tabela 1: Principais estádios de crescimento de acordo com a escala geral BBCH.  

Estádio Descrição 

0 Brotação, desenvolvimento da gema 

1 Desenvolvimento das folhas (broto ou haste principal) 

2 Formação de brotos laterais/ perfilhamento 

3 Alongamento do caule ou crescimento em roseta, desenvolvimento de 

brotos (rebentos) / alongamento do caule (haste principal) 

4 Desenvolvimento de órgãos vegetativos 

5 Emergência da inflorescência 

6 Floração 

7 Desenvolvimento do fruto 

8 Coloração ou maturação de frutos e sementes 

9 Senescência. 

Fonte: Hack et al. (1992). 

 

3.4.3.5 Frutificação efetiva 

 

Foram marcados 10 ramos por plantas e feita a contagem do número de balões 

florais em cada ramo, sendo aplicados os seguintes tratamentos, T1 – ramos ensacados 

com TNT, a fim de evitar a polinização por insetos e vento; T2 – ramos ensacados com 

tela anti-afídeo, para evitar polinização por insetos e; T3 – ramos sem ensacar, para 

observar a frutificação, em polinização aberta. Trinta dias decorridos da antese, foi 

contado o número de frutos formados e, a partir disso, calculou-se a porcentagem de 

frutificação efetiva. 

O experimento foi conduzido no delineamento inteiramente casualizado, em 

esquema fatorial 3 x 2 (formas de proteção do ramo x acessos de pitangueira), com 

quatro repetições.  

Os dados foram submetidos previamente ao Teste de Normalidade de Lilliefors, 

e para ambos os acessos (pirênico e apirênico) houve transformação dos dados segundo 
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arco seno 100/x . Após foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tuckey (α = 0,05). Todas as análises foram efetuadas pelo 

aplicativo computacional ASSISTAT
®
 (SILVA; AZEVEDO, 2009). 

 

3.4.4 MORFOMETRIA DE FRUTOS DE E. uniflora 

 

A fim de observar o crescimento dos frutos e sementes, foram coletadas durante 

45 dias, 10 flores ou frutos diariamente, conforme o período de floração e frutificação, 

estendendo-se as coletas desde balões florais até a maturação dos frutos. 

A coleta do material iniciou logo após a marcação dos ramos, os quais 

continham flores em estádio de balão, em pré-antese. Após a primeira coleta dos balões 

florais fez-se as demais diariamente.  

Após, os materiais foram levados para o Laboratório de Fisiologia Vegetal, onde 

se realizou o registro fotográfico, tanto externo quanto interno e a pesagem e, 

mensuração das flores, frutos e sementes, conforme seus estádios de desenvolvimento. 

 

3.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.5.1 BIOLOGIA FLORAL 

 

3.5.1.1 Antese, senescência floral e frutificação de E. uniflora 

 

A primeira observação dos balões florais foi feita logo que o botão pode ser 

observado. Neste estádio, o botão floral tem forma globosa, de coloração verde clara 

(Figura 7, estágio 51). O tempo total desde o início do aparecimento do botão floral ao 

final da floração foi de 18 dias para o acesso com semente e de 14 dias para o acesso 

sem semente (Tabela 2). De acordo com Franzon (2004), o tempo necessário para 

passar da fase de balão para flor é muito dependente da temperatura, pois caso seja 

muito elevada pode durar menos de um dia.  

 

Tabela 2. Quantificação das fases fenológicas dos dois acessos de pitangueira, um 

pirênico e outro apirênico. 

Acesso Inicio da floração  Final da floração Duração da floração 
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(dias) 

Pirênico 05/09/2014 23/09/2014 18 

Apirênico 05/09/2014 19/09/2014 14 

 

Nesse experimento a floração de ambos os acessos (pirênico e apirênico) 

começou no início de setembro de 2014 (Tabela 2), época em que a temperatura 

começou aumentar, pois em julho e agosto as médias foram de 16
o
C e 18

o
C, 

respectivamente e, em setembro de 20
o
C (Figura 1).  

Como as flores da pitangueira são muito atrativas para insetos polinizadores, 

principalmente para as abelhas, a condição climática tem que ser favorável a visita dos 

mesmos, uma vez que sem isso ocorrerá a queda das flores naturalmente, dois a três dias 

após a antese (FRANZON; RASEIRA, 2004), sem ocorrência de frutificação. 
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Figura 1: Médias mensais das temperaturas (

o
C) máxima e mínima e precipitação (mm) 

nos anos de 2013, 2014 e 2015. Dados coletados na estação meteorológica da UTFPR, 

Dois Vizinhos. 

 

O início do desenvolvimento dos frutos de ambos os acessos (pirênico e 

apirênico) ocorreu no final de setembro de 2014, com a maturação entre meados e final 

de novembro. Para o acesso com semente o período do início até o final da maturação 

foi de 60 dias e para o sem semente de 57 dias (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Período inicial e final da frutificação dos dois acessos de pitangueira, sendo 

com produtor de frutos com semente e outro sem semente. 

Acesso Inicio da 

frutificação 

Final da 

frutificação 

Duração da 

frutificação (dias) 

Pirênico 24/09/2014 24/11/2014 60 

Apirênico 20/09/2014 17/11/2014 57 

 

As épocas de florescimento e frutificação da pitangueira são influenciadas pelas 

variações das condições climáticas das diferentes regiões de cultivo (LIRA JÚNIOR et 

al., 2007). Nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, a floração e a frutificação podem ocorrer 

duas ou até mais vezes durante o ano (SANCHOTENE, 1985; MATTOS, 1993; 

DEMATTÊ, 1997). Nessas regiões, a floração ocorre, normalmente, de agosto a 

dezembro, podendo novamente acontecer, de fevereiro a julho. Já a frutificação 

comumente acontece entre agosto e fevereiro, podendo também haver entre abril e 

julho. 
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Conforme observado nas Tabelas 2 e 3, o período total entre o início do 

aparecimento dos botões florais até a maturação dos frutos foi de 78 e 71 dias para o 

acesso com e sem semente, respectivamente.  

Dessa forma, a diferença ocorrida foi de 7 dias, que no caso da fruticultura 

torna-se importante, pois se consegue agregar maior valor de mercado pela precocidade, 

aliado ao fato do ciclo rápido reduzir as chances de problemas com fatores de estresse 

biótico ou abiótico que porventura possam ocorrer. Assim, esta pode ser também mais 

uma vantagem para o uso da pitangueira sem semente. 

A abertura em massa das flores (tipo big-bang) de pitangueira de ambos os 

acessos (pirênico e apirênico) ocorreu aproximadamente entre as 6 h e 7 h da manhã. O 

início da antese em espécies do gênero Eugenia, dentre elas, a E. uniflora, se dá logo ao 

amanhecer, e se estende durante todo o dia, confirmando o que foi observado no 

presente trabalho. Durante o processo de abertura floral, o estigma já se encontra 

receptivo, pois, neste momento, suas papilas estão túrgidas e brilhosas (PROENÇA; 

GIBBS, 1994). 

Os insetos visitantes mais comuns encontrados durante as observações foram as 

abelhas, sendo período de maior visitação entre 8 h e 10 h da manhã, com 

predominância as 9 h (Figura 2).  

Para jabuticabeira, fruteira da mesma família da pitangueira, o horário de maior 

visitação das abelhas também ocorre as 9 h da manhã (MALERBO-SOUZA et al., 

2004; DANNER et al., 2011).  
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Figura 2. Visitação de abelha (Apis mellifera) em flores de pitangueira com semente (E. 

uniflora) entre 8 h às 10 h da manhã. Detalhe da floração em massa, tipo big-bang.  

 

Além das abelhas, ao longo do dia de observações, foi possível visualizar outros 

insetos presentes, da ordem das Dípteras, Coleópteros, Hymenopteras e Hemípteras. 

Silva e Pinheiro (2007) relataram que a antese em pitangueira é diurna, com as flores 

durando apenas um dia. Neste período são visitadas por ampla variedade de insetos, 

incluindo-se Himenópteros, Dípteros, Coleópteros e Neurópteros. As abelhas são os 

visitantes mais comuns e, dentre elas, Apis mellifera L, sendo a espécie mais frequente e 

abundante. 

 

 3.5.1.2 Quantificação do número de anteras por flor e pólen por antera 

  

Para as variáveis, número de anteras por flor, de pólen por antera e de pólen por 

flor, o acesso apirênico teve as menores médias em comparação ao acesso pirênico 

(Tabela 4).  

 

Tabela 4: Número médio de anteras por flor, de grãos de pólen por antera e de pólen 

por flor, em flores de pitangueira (E. uniflora) do acesso pirêico e apirênico. 
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Acesso Anteras/flor Pólen/antera Pólen/flor 

Pirênico 65,27 a
*
 1.875,00 a

*
 122.437,50 a

*
 

Apirênico 60,00 b 1.202,50 b 72.600,00 b 

C.V (%) 1,28 9,48 9,80 

*
Médias com letras diferentes na mesma coluna, diferem pelo teste de Tukey (α = 0,05). 

 

Silva e Pinheiro (2007) descreveram o androceu de espécies de Eugenia como 

polistêmone com muitos estames, variando em número de 42,4 em E. punicifolia (cereja 

do cerrado), 52,9 em E. uniflora, 84,2 em E. rotundifolia (jabuticaba da praia), e 143,7 

em E. neonitida (pitangatuba). 

Para jabuticabeiras (Plinia sp.), avaliando diferentes genótipos, as flores 

apresentaram média de 47,3 anteras e 421,8 grãos de pólen por antera. Porém, os 

valores de grãos de pólen por antera foram muito distintos entre os genótipos, sendo o 

menor de 60 e o maior de 1.512,00, para os genótipos denominados Cauliflora 3 (P. 

cauliflora) e Cabinho 2 (P. trunciflora), respectivamente (DANNER, 2009). 

Segundo Gaaliche et al. (2011), o número de grãos de pólen por antera e por flor 

pode influenciar no aumento da produção. A quantidade de anteras formadas na flor 

pode variar de um ano para o outro, pois as condições ambientais têm grande influência 

na formação desse tipo de órgão floral (PETRI et al., 1976). 

Este menor número observado com as pitangueiras produtoras de frutos sem 

sementes deve ser novamente avaliado para observar se tais valores serão mantidos e, 

caso o seja, até que ponto esse menor número interfere na fertilização. 

 

3.5.2 BIOLOGIA REPRODUTIVA 

 

3.5.2.1 Caracterização do pólen de E. uniflora 

 

Durante as fases de desenvolvimento do grão de pólen, de ambos os acessos de 

pitangueiras estudados, uma pirênica e outra apirênica, observou-se que o estádio de 

tétrade, fase posterior a meiose, ocorreu durante o estádio 0B (Figuras 3A e 3B), 

correspondentes a botões florais cinco dias antes da antese (Figura 4), os quais possuem 

cerca de 2,5 mm de diâmetro. No dia imediatamente anterior a antese, no estádio 0C, já 

foi possível observar os grãos de pólen maduros, tanto pelo método de esmagamento 

(squash) das anteras (Figura 3C e 3D), quanto por cortes histológicos (3E e 3F). 
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Pirênico Apirênico 

  

  

  

Figura 3: Estágios de desenvolvimento do grão de pólen de pitangueira pirênica (A, C e 

E) e apirênica (B, D e F). A e B: Grãos de pólen após a meiose, Tétrade; C e D: Grãos 

de pólen maduros. Preparações por esmagamento (squash) e tingidas com Azul de 

Anilina. E e F: Anteras contendo Grãos de polens maduros. Secções em parafina de 

10µm e tingidas com Azul de Anilina. Barras de escala: A, B, C e D = 50µm; E e F = 

100µm 

 

C D 

E F 

A B 



50 

 

 
 

  

  
Figura 4: Balões florais de pitangueira pirênica (A e B) e apirênica (C e D), no estágio 

0B (correspondente a cinco dias antes da antese), quando foi possível identificar as 

tétrades. Observações feitas na Lupa. 

 

A fase meiótica de tétrades é indicada como a mais aconselhável para avaliar, 

com precisão razoável e maior rapidez, o comportamento na formação do grão de pólen 

(DEL LUCA, 1976).   

Índices meióticos inferiores a 90% podem ocasionar problemas em programa de 

melhoramento genético, devido à instabilidade da planta ou da espécie (LOVE, 1949). 

Segundo Franzon (2004), a viabilidade do pólen está diretamente relacionada 

com a formação de tétrades normais, ou seja, com o índice meiótico. As diferenças no 

índice meiótico poderão ocorrer entre plantas da mesma espécie e, possivelmente, na 

viabilidade do pólen. 

Como observado mais detalhadamente nas Figuras 3C e 3D, os grãos de pólen 

da pitangueira apresentaram principalmente a forma triangular. JUNIOR et al. (2006), 

observaram esta mesma característica dos grãos de pólen de E. involucrata (cereja-da-

A B 

C D 
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mata). Os grãos de pólen das espécies do gênero Eugenia variam de pequenos a médios, 

sendo isopolares; oblato-esferoidais triangular, quadrangular ou pentagonal, 

dependendo da espécie (STANSKI, 2014). 

 

3.5.2.2 Germinação in vitro do pólen 

 

De maneira geral, praticamente não houve diferenças para germinação in vitro 

dos pólens de ambos os acessos de pitangueira (pirênico e apirênico). Apenas nas sete e 

24 horas de incubação do pólen, constatou-se a maior germinação in vitro do pólen no 

acesso apirênico coletados de flores após a antese. Todavia, quando o pólen foi coletado 

de balões florais, este foi menor, ocorrendo diferenças naqueles mantidos por cinco 

horas de incubação. O acesso apirênico teve maior germinação do pólen em relação ao 

pirênico (Tabela 5).  

 

Tabela 5: Germinação in vitro de pólen (%) obtida após 3, 5, 7, 9 e 24 horas de 

incubação a 25°C, de pitangueira (E. uniflora) pirênica e apirênica, coletados de balões 

florais e flores após a antese. 

C.V (%)                                                              14,39 

a
Médias seguidas por letras minúsculas distintas na coluna diferem entre si pelo Teste 

de Tukey a 5% de probabilidade para o fator tempo dentro de cada tipo de flor x acesso 

de pitangueira.
 

Acessos de 

pitangueira 

Tempo 

(Horas)  

Tipo de flor 

Antese Balão 

 

 

Pirênico 

3  19,2 a
a
 A

b
 (a)

c
 1,8 b

a
 B

b
 (a)

c
 

5 25,9 a A (a) 1,2 b B (b) 

7 19,9 a A (b) 3,4 b B (a) 

 9 24,6 a A (a) 10,3 a B (a) 

 24 20,5 a A (b) 8,6 a B (a) 

Apirênico 

3 22,1 b A (a) 0,7 d B (a) 

5 28,5 b A (a) 5,1 bc B (a) 

7 27,1 b A (a) 4,4 c B (a) 

 9 23,2 b A (a) 8,6 ab B (a) 

 24 46,6 a A (a) 10,9 a B (a) 
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b
Médias seguidas por letras maiúsculas distintas na linha diferem entre si pelo Teste de 

Tukey a 5% de probabilidade para o fator tipo de flor dentro de cada tempo x acesso de 

pitangueira. 

c
Médias seguidas por letras minúsculas (entre parênteses) distintas na coluna diferem 

entre si pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade, para o fator acesso de pitangueira 

dentro do tipo de flor x tempo. 

 

Tanto para o acesso pirênico quanto para o apirênico, a germinação do pólen foi 

maior quando coletado de flores logo após a antese, em todos os períodos de incubação 

avaliados. As maiores médias foram de 25,9 % na pós-antese e 10,33 % com balões 

florais para o acesso pirênico e, para o acesso apirênico, as médias superiores foram de 

46,60 % para pós-antese e as inferiores de 10,88 % em balões florais.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Franzon (2004), para a mesma 

espécie, o qual obteve média de 22,9 % de germinação para pólen coletado pós-antese e 

de 16,5 % para balões florais. 

No acesso pirênico, quando comparado cada tempo de incubação do pólen com a 

forma de coleta do mesmo, observou-se que a germinação de pólen coletados pós-antese 

não apresentaram diferenças entre os períodos de incubação.  

Já para aqueles coletados de balões florais, a maior germinação ocorreu nos 

períodos em que se aumentou a incubação (9 e 24 horas).  

Para o acesso apirênico, observou-se que a germinação de pólen coletado na pós-

antese e de balões florais foi maior no período de 24 horas de incubação. Todavia, 

dentro dos balões florais as médias de 24 horas não diferiram daquelas com nove horas 

de incubação (Tabela 5). Franzon (2004), também verificou esse aumento na 

germinação, conforme se incrementou o período de incubação. 

 

 3.5.2.3 Germinação do pólen em condições naturais e crescimento do tubo 

polínico 

 

O grão de pólen germinou e o tubo polínico cresceu normalmente no pistilo de 

ambas as pitangueiras, pirênica e apirênica. Pelo padrão de crescimento no estigma e 

estilo, ambas as plantas não apresentam autoincompatibilidade (Figura 5), visto que, 

quando existe incompatibilidade, o tubo polínico se desenvolve lentamente ou nem 
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mesmo chega a se desenvolver, podendo este apresentar algum tipo de anormalidade 

(THIELE; STRYDON, 1964; CARVALHO, 1989). 

 

Pirênico Apirênico 

  

  

  

Figura 5: Pistilos de flores de pitangueira pirênica (A, C e E) e apirênica (B, D e F). A 

e B: Grãos de pólen germinados no estigma; C e D: Tubos polínicos crescendo ao longo 

do estilo; E e F: Tubos polínicos chegando a base do estilo. Preparações por 

esmagamento (Squash) e tingidas com Azul de Anilina. Barra de escala = 100µm. 

 

O tempo necessário para o tubo polínico atingir o ovário é variável de acordo com a 

espécie, podendo levar horas ou dias (TANGMITCHAROEN; OWENS, 1997). No 

A B 

C D 

E F 
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presente estudo, observou-se que o crescimento do tubo polínico foi rápido, sendo que 

em 24 horas após a antese, alguns tubos polínicos já alcançavam a base do estilo (Figura 

6C) e, em 48 horas já foi possível verificar alguns traços de tubos polínicos no ovário, 

de ambos os acessos de pitangueira. 

Porém, na pitanga apirênica o crescimento do tubo polínico foi pouco mais lento em 

relação ao acesso com semente. Em 24 horas após a antese, a longitude do tubo polínico 

alcançou 38% naquela sem semente, enquanto que na com semente foi de 76%. Porém, 

48 horas após a antese a longitude do tubo polínico já alcançava 100% em ambas às 

espécies (pirênica e apirênica) (Figura 6B).  

A porcentagem de flores com tubos polínicos na base do estilo também foi variável 

entre as duas, sendo que, 24 horas após a antese, a pitangueira apirênica apresentava 

20% das flores com tubos polínicos na base do estilo e a pirênica com 80% (Figura 6A). 
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Figura 6: Tubos polínicos em flores de pitangueira pirênica e apirênica de acordo com 

os dias após a antese. A: Flores (%) com tubos polínicos na base do estilo; B: Longitude 

(%) do tubo polínico ao longo do estilo; C: Número de tubos polínicos na base do estilo. 

 

3.5.2.4 Codificação BBCH dos estádios fenológicos de E. uniflora 

 

A descrição dos estágios fenológicos da pitangueira, permitiu descrever 

diferentes fases, como, brotação, desenvolvimento foliar, emergência, floração e 

inflorescências e crescimento e amadurecimento dos frutos.  Tal descrição dos estágios 

fenológicos da pitangueira de acordo com a escala geral BBCH para espécies frutíferas 

foi descrita na Figura 7. 

 

Código BBCH – Descrição  

   

Estádio 0: Desenvolvimento das gemas  

00 – As gemas no início de desenvolvimento, em latência; 

01 – Começo do inchaço das gemas; 

09 – A gema começa a mostrar bordas verdes. 
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Estádio 1: Desenvolvimento das folhas 

10 – As primeiras folhas se separam dos brotos; 

12 – Ocorre o desenvolvimento do segundo par de folhas verdadeiras; 

19 – Ocorre o desenvolvimento de 9 ou mais folhas verdadeiras. 

  

Estádio 3: Alongamento da haste, desenvolvimento do broto 

35 – O broto alcança cerca de 50% de sua longitude e diâmetro final; 

39 – O broto alcançou o máximo de sua longitude e diâmetro final. 

   

 

Estádio 5: Aparição do órgão floral 

51 – Os botões florais estão visíveis e apresentam-se ligeiramente verdes; 

55 – As flores estão visíveis, porém ainda fechadas (botões verdes) e apresentam-se 

distribuídas isoladas ou agrupadas em inflorescências com ou sem folhas; 

56 – As pétalas crescem, e as sépalas cobrem cerca da metade da corola (botão branco); 

10 12 19 

35 39 

51 55 56 

59 
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59 – As sépalas estão abertas e a maioria das pétalas ainda fechadas, prestes a abrirem. 

   

   

Estádio 6: Floração 

60 – Primeiras flores abertas; 

61 – Início da floração: cerca de 10% das flores abertas; 

64 – Cerca de 40% de flores abertas; 

65 – Plena floração: cerca de 50% das flores abertas. As primeiras pétalas começam a 

secar e cair. E suas anteras também começam a secar. 

67: Floração chegando ao seu final. A maioria das pétalas e das anteras caídas; 

69: Final da floração: Caíram todas as pétalas e anteras e o fruto começa a se tornar 

visível, e suas sépalas estão voltadas para baixo. 

   

 

Estádio 7: Formação do fruto 

70 – Primeiros frutos visíveis, com as sépalas ainda voltadas para baixo; 

60 61 64 

65 67 69 

70 72 75 

79 
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72 – Os frutos com cerca de 20% do seu tamanho especifico, de coloração verde escuro. 

Suas sépalas apresentam-se em forma de coroa e voltadas para cima; 

75 – Os frutos alcançam cerca de 50% de seu tamanho especifico, e apresentam-se de 

coloração verde claro; 

79 – Os frutos alcançam o tamanho especifico da espécie. 

   

Estádio 8: Maturação dos frutos 

81 – Início da maturação e mudança de coloração dos frutos (alaranjado); 

85 – Maturação avançada. Continuação da coloração especifica da espécie, passando do 

alaranjado para vermelho; 

89 – Maturação plena. Final da coloração especifica da espécie, apresentando vermelho 

intenso. 

 

Estádio 9: Início da parada de crescimento 

91–As brotações completaram seu desenvolvimento e as folhas adquirem sua plena 

coloração verde. 

Figura 7: Estádios fenológicos da pitangueira (E. uniflora) utilizando a nomenclatura 

para espécies frutíferas de acordo com a escala geral BBCH. 

 

Os estádios fenológicos de E. uniflora foram descritos pela primeira vez no presente 

estudo de acordo com a escala BBCH, possibilitando descrever todas as fases dos 

diferentes estádios vegetativos e reprodutivos da espécie, sendo ferramenta importante e 

útil para correto manejo do pomar (Figura 7). Porém, fez-se adaptação, pois na 

verdadeira escala têm-se o período de dormência, fato que a pitangueira não apresenta. 

81 85 89 

91 
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Até o início da década de 1990, não havia nenhuma codificação homogênea para 

descrever os estádios de desenvolvimento das principais plantas cultivadas. 

Anteriormente, os estádios eram geralmente caracterizados pela combinação de letras e 

números (FLECKINGER, 1948).  

Zadoks et al. (1974) publicaram o primeiro código decimal para tentar normalizar na 

descrição dos estádios de desenvolvimento homólogas de diferentes espécies, utilizando 

os mesmos códigos. A continuação do desenvolvimento deste sistema é a escala BBCH 

(Biologische Bundesantalt, Bundessortenamtund Chemische Industrie) proposto por 

Bleiholderet al. (1989). A extensão desta escala foi proposto por Hack et al. (1992). 

Desde então, a escala BBCH tem sido amplamente aceita para utilização em inúmeras 

espécies como feijão-fava (LANCASHIRE et al., 1991), Cucurbitáceas (FELLER et al., 

1995), beterraba (MELGAREJO et al., 1997), nêspera (MARTINEZ-CALVO et al., 

1999), café (ARCILA-PULGARIN et al., 2002), caqui (GARCÍA-CARBONELL et al., 

2002). 

 

3.5.2.5 Frutificação efetiva 

 

A média de frutificação efetiva foi maior em ramos de polinização livre na 

pitangueira pirênica (45,26%), seguido daqueles com tela anti-afídeo (14,75%). Ramos 

ensacados com TNT não formaram fruto. A frutificação efetiva do acesso apirênico 

também foi maior em polinização livre (14,57%), mas os demais tratamentos não 

apresentaram frutificação (Tabela 6).  

 

Tabela 6: Frutificação efetiva (%) em pitangueira (E. uniflora) pirênica e apirênica, 

submetidos a diferentes tratamentos de polinização (T1 – ramos ensacados com TNT; 

T2 – ensacados com tela anti-afídeo; T3 – polinização livre). 

                                     Frutificação Efetiva (%) 

Tratamento Pitanga pirênica Pitanga apirênica 

T1 0,00 a C
*
 0,00 a B 

T2 14,75 a B 0,00 b B 

T3 45,26 a A 14,57 b A 

         C.V (%)                                                         41,20 

*
Médias com letras diferentes, maiúsculas na mesma coluna e minúscula na mesma 

linha, diferem pelo teste de Tukey (α = 0,05). 
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Esses dados demonstraram que, para ambos os acessos da espécie em estudo, 

necessita-se de agente polinizador para maior frutificação efetiva. O mesmo foi 

verificado por Franzon (2008), que observou aumento da frutificação efetiva em ramos 

com polinização livre, concluindo que é necessário agente polinizador.  

Confirmando essa informação, Franzon et al. (2010) utilizaram marcadores 

moleculares AFLP para a avaliação de populações de pitangueiras oriundas de 

autopolinização e de polinização livre, cujos dados demonstraram que a espécie se 

reproduz tanto por autofertilização quanto por polinização cruzada. 

Observou-se que o acesso pirênico teve maior frutificação efetiva comparada ao 

apirênico. Como nos acessos pirênicos foi contabilizado maior número de grãos de 

pólens (Tabela 4), supõe-se que isso tenha possibilitado a maior frutificação ocorrida, 

pois assim aumenta-se a probabilidade da ocorrência de polinização. 

Segundo Freitas (1997), quanto maior for o número de grãos de pólen viáveis e 

compatíveis no estigma, mais eficiente é o processo de polinização, ou seja, maior será 

a competição entre eles para fecundar os óvulos e maior será a percentagem de sementes 

formadas. 

 

 3.5.3 MORFOMETRIA DE FRUTOS DE E.uniflora 

 

A curva de crescimento dos frutos, considerando-se o peso e diâmetro dos 

mesmos foi diferente entre os acessos de pitangueira (pirênico e apirênico) (Figura 8). 

  

 

A B 
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Figura 8: Peso do fruto e da semente (g) (A e B) e diâmetro do fruto e da semente 

(mm) (C e D), das flores de pitangueira pirênica e apirênica de acordo com os dias após 

a antese. 

 

Em relação ao peso do fruto, obtiveram-se os pontos de mínima com 14,8 e 14,6 

dias após a antese para a pitangueira apirênica e pirênica, cujas médias foram de 0,27 e 

0,30 gramas, respectivamente (Figuras 8A e 8B).  

Quanto ao peso da semente, os pontos de mínima foram com 15 e 13,2 dias após 

a antese para a pitangueira apirênica e pirênica, cujas médias foram de 0,003 e 0,04 

gramas, respectivamente (Figuras 8A e 8B).  

O peso de frutos, praticamente para ambos os acessos, foi igual até o 29º dia 

após a antese (DAA), não sendo tão acentuado até esse período, com comportamento de 

crescimento lento. Porém, a partir daí houve aumento gradual no peso, conforme o 

crescimento dos frutos. A partir deste período, ocorreu acelerado acúmulo na massa de 

matéria fresca e consequente aumento do peso (Figura 8A). 

Quanto ao peso da semente, o comportamento entre os acessos foi diferenciado, 

sendo no apirênico muito menor, o que comprova tal característica (Figura 8B). 

Avaliando-se o diâmetro do fruto, os pontos de mínima foram aos 10 e 10,5 dias 

após a antese para a pitangueira apirênica e pirênica, cujas médias foram de 1,11 e 1,09 

milímetros, respectivamente. E para o diâmetro da semente, os pontos de mínima foram 

aos 10,66 e 11,02 dias após a antese para a pitangueira apirênica e pirênica, sendo 

médias de 0,14 e 0,43 milímetros, respectivamente (Figuras 8C e 8D). 

O diâmetro do fruto para ambos os acessos até o 19º DAA não teve aumento 

muito expressivo, mas, a partir daí, ocorreu crescimento gradual, havendo praticamente 

mesmo comportamento em ambos os acessos (Figura 8C). 

O diâmetro da semente apresentou diferenças entre ambos os acessos, sendo no 

apirênico muito menor (Figura 8D). Esses resultados demonstraram que, apesar da 

C D 
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pitangueira apirênica possuir sementes rudimentares, mesmo assim, ela é praticamente 

igual ao fruto do pirênico, garantindo assim, maior rendimento de polpa. 

Traços de sementes de pitangueira com e sem semente começaram a aparecer no 

fruto após o 18° DAA (Figura 9H). Tal comportamento também foi observado para 

jabuticabeira por Danner (2009), o qual verificou desenvolvimento rápido, pois no 28° 

DAA, sendo possível verificar sua separação da polpa e a semente já estava, em média, 

com 80% de seu peso final, obtido nos 35° DAA. Porém, para o acesso com semente de 

pitangueira, à mesma continuou sua formação naturalmente até o final da maturação do 

fruto, ocorrida em 40
o
 DAA. 

No acesso apirênico, a partir do 25º DAA, as sementes que estariam se formando 

naturalmente, começaram a degenerar, sendo observados somente em alguns frutos, 

sementes muito pequenas e, na grande maioria, somente traços de semente (10 N e 10 

O). 

A mudança de coloração dos frutos, que indica o grau de maturação, ocorreu nos 

últimos cinco dias, para ambos os acessos, já na fase de estabilização do crescimento 

dos mesmos. A cor do fruto primeiramente passa de verde para amarelado e, então, para 

vermelho claro, e por fim vermelho brilhante, nos últimos dias (Figuras 9 e 10).  

 

   

   

 
  

A B C 

D E F 

G H I 



63 

 

 
 

   

   

Figura 9: Estádios de desenvolvimento do fruto e semente de pitangueira pirênica 

(Estádios: 6 (A), 8(B), 9(C), 10 (D), 11 (E), 13 (F), 15 (G), 18 (H), 21 (I), 23 (J), 25 (K), 

30 (L), 35 (M), 37 (N) e 40 (O) dias após a antese). 
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Figura 10: Estádios de desenvolvimento do fruto e semente de pitangueira apirênica 

(Estádios: 6 (A), 8(B), 9(C), 10 (D), 11 (E), 13 (F), 15 (G), 18 (H), 21 (I), 23 (J), 25 (K), 

30 (L), 35 (M), 37 (N) e 40 (O) dias após a antese).  

 

3.6 CONCLUSÕES 

  A antese das flores de ambos os acessos de pitangueira é diurna, sendo a 

polinização das mesmas mais efetivas quando realizada por insetos, principalmente 

abelhas, aumentando-se a frutificação efetiva. 

 O período total considerando-se o aparecimento dos balões florais até a 

maturação dos frutos foi de aproximadamente 85 dias para o acesso pirênico e de 75 

dias para o apirênico. 

 A pitangueira pirênica apresentou maior número de anteras por flor, pólen por 

antera e pólen por flor em comparação ao acesso apirênico. 

 Os grãos de pólen apresentaram formato triangular, formando-se normalmente 

em ambos os acessos. Foi possível verificar a fase de tétrades em ambos os acessos, 

encontrando-se os pólens maduros, pouco antes da antese floral. 

 A viabilidade dos grãos de pólen in vitro, para ambos os acessos foi maior 

quando coletados de flores após a antese e quando se utilizou períodos maiores de 

incubação. 

 Em condições naturais, a germinação do grão de pólen e o crescimento do tubo 

polínico ocorrem normalmente, chegando ao final do estilo 48 horas após a antese, não 

havendo autoincompatibilidade para ambos os acessos. 

J K L 
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 Os estádios fenológicos vegetativos e reprodutivos de E. uniflora foram 

descritos pela primeira vez de acordo com a escala BBCH, que se mostrou ferramenta 

útil. 
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4. CAPITULO II: EMBRIOGÊNESE E ONTOGÊNESE EM E. uniflora 

PIRÊNICA E APIRÊNICA  

 

4.1 RESUMO 

A pitangueira produz frutos com sementes que normalmente pode ser entrave 

para uso pela indústria. Na UTFPR tem-se um genótipo que produz frutos sem sementes 

e que pode com isso despertar o interesse do mercado para seu consumo e aumento nas 

áreas produtivas. Mas a causa de tal comportamento ainda é mistério, necessitando-se 

de estudos que possam elucidar tal característica. O objetivo deste trabalho foi observar 

a embriogênese e ontogênese de pitangas apirênicas e pirênicas (E. uniflora L). O 

trabalho foi realizado nos Laboratórios de Microscopia e de Fisiologia Vegetal e na área 

da coleção de frutas nativas da UTFPR – Câmpus Dois Vizinhos – Paraná e, também na 

Estação Experimental de Aula Dei (Zaragoza, Espanha). A partir das matrizes 

apirênicas e pirênicas, flores em pré-antese, antese e frutos em diferentes estádios de 

desenvolvimento foram coletados e fixados em solução FAA 70% (90 álcool: 5 ácido 

acético: 5 formoldeído), armazenados em geladeira até o início do processo de 

desidratação. Para a desidratação do material, a água foi removida gradualmente 

utilizando uma série etílica com álcool butílico terciário e por fim infiltradas em 

parafina, para posterior corte em micrótomo. Também fixou-se parte do material em 

glutaraldehido (2,5%) em 0,03 M, para posterior desidratação e inclusão em historesina 

sintética. Após, os cortes foram distendidos em lâminas, corados com diferentes 

corantes para observação e descrição dos estádios embrionários, sendo observados em 

microscopia de fluorescência. Os estudos embriológicos permitiram verificar que a E. 

uniflora possuem óvulos unitegumentados, hemicampilótropo, crassinucelado, 

pluriovulados, biloculares e possuem embriões nucelares. O desenvolvimento dos 

óvulos ocorre de maneira diferenciada, sendo possível causa da baixa relação 

semente/óvulo. Não foi possível verificar corretamente todas as fases embrionárias, 

suspeitando que estas fases sejam muito rápidas. Supõem-se que alguns embriões sejam 

de origem nucelar, porém, percebe-se pela formação do embrião e de tecido de reserva 

que também ocorre a embriogênese através da fecundação. Acredita-se que, nesta planta 

produtora de frutos sem sementes ou quando presentes muito rudimentares, o homem 

acabou utilizando tal semente rudimentar para obtenção da muda, o que gerou este 

genótipo. No acesso pirênico foi possível verificar secreção, que parece ser indicativo 

do caminho a ser percorrido pelo tubo polínico até chegar ao óvulo e fertilizá-lo, o que 

não se observou no acesso apirênico, podendo ser outro fator que impede a chegada do 

tubo polínico até o óvulo e assim sem que haja direcionamento certo. Observaram-se 

inúmeros grãos de amido de reserva que são utilizados durante a embriogênese, como 

também o acúmulo de compostos fenólicos, possivelmente pela oxidação do tecido. 

Como característica das Myrtaceaes, em ambos os acessos de pitangueira se observou 

cavidades secretoras, que são glândulas oleíferas. A degeneração dos óvulos ocorre 

entre 14 e 17 dias após a antese. 

 

 

Palavras-chave: Eugenia uniflora. Cortes histológicos. Formação do embrião. 

 

4.2 ABSTRACT 
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The Surinan cherry (Eugenia uniflora L.) produces fruits with seeds that can 

usually be hindering for use by the industry. The UTFPR has a genotype that produces 

fruits without seeds and that can thus arouse the interest of the market for its 

consumption and increase in the productive areas. However, the cause this behavior is 

still a mystery, requiring studies that can elucidate this characteristic. The aim of this 

work was to observe the embryogenesis and ontogenesis of apirenic and pirenic Surinan 

cherry. The work was carried out in the Microscopy and Plant Physiology Laboratories 

and in the area of the native fruit collection at UTFPR - Câmpus Dois Vizinhos – 

Paraná State, Brazil. Also some studies was carried out at the Aula Dei Experimental 

Station (Zaragoza, Spain). The apirenic and pirenic plants, pre-anthesis, anthesis and 

fruit at different development stages were collected and fixed in 70% FAA solution (90 

alcohol: 5 acetic acid: 5 formaldehyde). After it was stored in a refrigerator until the 

beginning of the dehydration process. For the dehydration of the material, the water was 

gradually removed using ethylene series with tertiary butyl alcohol and finally paraffin 

infiltrated for after microtome cutting. Part of the material was fixed in glutaraldehyde 

(2.5%) in 0.03 M, for further dehydration and inclusion in synthetic historesin. 

Posteriorly, the slices were distended in slides, stained with different coloration for 

observation and description of the embryonic stages, it being observed in fluorescence 

microscopy. The embryological studies allowed to verify that the E. uniflora have 

unitegumentados, hemicampilótropo, crassinucelado, pluriovulados, biloculares ovules 

and it have embryos nucelares. The ovules development occurs in a differentiated way, 

it being possible cause of the low seed / ovule relation. It was not possible to verify all 

the embryonic phases correctly, what it can to have relation these phases will be very 

fast. It is assumed that some embryos from nucellar origin, however, it is noticed by the 

formation of the embryo and of reserve tissue that also occurs the embryogenesis 

through the fertilization. It is believed that the origin this plant with fruits without seeds 

or when very rudimentary present, the man used the rudimentary seed to obtain the 

seedling, which generated this genotype. In the pirenic access was possible to verify 

secretion, which seems to be indicative for pollen tube where is must to way until 

fertilize occur, what was not observed in the apirenic access, it can to be another factor 

that prevents the arrival of the pollen tube to the ovule and so without certain direction. 

Numerous starch grains were observed which are used during embryogenesis, as well as 

the accumulation of phenolic compounds, what it possibly through the oxidation of the 

tissue. As a characteristic of the Myrtaceaes, secretory cavities were observed, that are 

oil glands, present in both Surinan cherry genotypes. Ovules degeneration occurs 

between 14 and 17 days after anthesis. 

 

Key words: Eugenia uniflora. Histological sections. Embryo formation. 

 

4.3 INTRODUÇÃO 

 

Nas angiospermas, o gineceu está dividido basicamente em três partes, estigma, 

estilo e ovário. Embora exista grande variação na morfologia floral, o desenvolvimento 

do tubo polínico no pistilo da flor ocorre com a germinação no estigma, crescendo 

através do estilo e entrando no ovário (HERRERO, 2003).  
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A polinização ocorre com a chegada do pólen ao estigma das flores, a qual pode 

ocorrer por contato direto da antera com o estigma ou por agentes polinizadores, como o 

vento, água, aves e insetos (JOHRI et al., 2001). A polinização por insetos é 

considerada a mais comum em fruteiras, realizada principalmente por abelhas 

(RODRIGO; HERRERO, 2000). 

A pitangueira é classificada como autocompatível, porém, necessita da atuação 

de agentes polinizadores, principalmente das abelhas melíferas, para melhor 

frutificação. A germinação do pólen se inicia nas primeiras 24 horas após a polinização 

e dentro de 48 horas após a polinização, alguns tubos polínicos já estão dentro do ovário 

(FRANZON, 2008). 

Com a fecundação ocorre a embriogênese zigótica, que se inicia na divisão 

assimétrica do zigoto, dando origem a célula apical e basal, o embrião globular, o qual 

posteriormente passará para o estádio cotiledonar, com a iniciação do primórdio 

radicular, seguido pelo caule, no caso da pitangueira, que é dicotiledônea (ALMEIDA, 

2007). Estas estruturas terminam se convertendo em plantas completas (TISSERAT et 

al., 1979). 

A pitangueira apresenta grande número de óvulos, porém, normalmente produz 

uma ou duas sementes por fruto, tendo como hipótese para a baixa relação 

semente/óvulo o diferente estádio de desenvolvimento dos óvulos, pois número bastante 

expressivo sofre abortamento, durante o processo reprodutivo (FRANZON, 2004). 

  Este fato é característico de várias espécies de Eugenia (WYK; LOWREY, 

1988, BEARDSELL et al., 1993a, b; PROENÇA; GIBBS, 1994; LUGHADHA; 

PROENÇA, 1996). As condições hereditárias ao longo da evolução podem ser 

responsáveis pela baixa razão semente/óvulo em muitas espécies (CASPER; WIENS, 

1981, CHARLESWORTH, 1989). Esse fenômeno pode também ser resultado da 

competição seletiva entre os embriões em desenvolvimento, por recursos maternos 

(ARATTHI et al., 1996). 

Para Eugenia, não existe, no entanto, trabalhos referentes ao desenvolvimento 

comparativo das sementes de mesmo fruto, de modo a permitir o registro da etapa em 

que se dá a divergência no desenvolvimento, definindo-se quais sementes chegarão à 

maturidade e quais terão seu desenvolvimento abortado (SILVA et al., 2013). 

Silva et al. (2013), citaram a ocorrência de caracteres embriológicos semelhantes 

aos de espécies de Myrtaceae anteriormente incluídas em Eugenia e hoje pertencentes a 
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Syzigium, como óvulos unitegumentados e embriões nucelares. Dessa forma, é 

importante a realização de estudos com a pitangueira. 

O objetivo deste trabalho foi observar a embriogênese e ontogênese de pitangas 

apirênicas e pirênicas (E. uniflora L). 

 

4.4 MATERIAL E MÉTODOS 

  

Os trabalhos foram realizados na Estación Experimental de Aula Dei (EEAD) - 

Consejo Superior de Investigacion Científica (CSIC) - Zaragoza, Espanha. Porém, 

primeiramente foram coletadas flores de pitangueira apirênica e pirênica nas 

dependências da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Dois Vizinhos, 

Dois Vizinhos – Paraná, onde se concentra coleção com diferentes acessos desta 

fruteira.  

Foram realizadas coletas de 10 flores em pré-antese e em antese, bem como, de 

frutos em diferentes estádios de desenvolvimento, a partir de ambos acessos (apirênico e 

pirênico). Os materiais coletados foram fixados em solução FAA 70% (90 álcool: 5 

ácido acético: 5 formoldeído) (JOHANSEN, 1940) e armazenados em geladeira até o 

início do processo de desidratação. Para a desidratação do material, a água foi removida 

gradualmente, para evitar a plasmólise, utilizando-se série etílica com álcool butílico 

terciário (álcool 70%, 80%, 90%, 100% e 100%) em etapas de 15 minutos e por fim 

infiltradas em parafina. As montagens foram armazenadas e levadas para EEAD - 

Espanha, para posterior corte em micrótomo. Também fixou-se parte do material em 

glutaraldehido (2,5%) em 0,03 M, que também foi enviado para a EEAD - Espanha, 

para posterior desidratação e inclusão em historesina sintética. 

Os blocos foram seccionados em micrótomo de rotação, com cortes de 10 nm de 

espessura para o material incluso em parafina e em ultramicrótomo com corte de 2 nm, 

naqueles em historesina sintética. Após, os cortes foram distendidos em lâminas, 

corados com diferentes corantes. Inicialmente utilizou-se Azul de anilina 0,1%, para 

observações feitas em microscópio com luz fluorescente e posteriormente Azul de 

toluidina 0,02% + PAS e Gerlach, para observação com luz normal. Após corados, nos 

cortes foi feita a descrição dos estádios embrionários. As análises microscópicas e 

registros fotográficos foram realizados com microscópio Leica DM2500 (Cambridge, 

UK) e fotografado com câmera DFC310 FX (Leica, Cambridge, UK). 
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A partir destes cortes e, após observações e registros fotográficos, foi feita a 

descrição dos estádios de desenvolvimento e caracterização dos óvulos e ovário; 

secreções e calose nos óvulos; presença de tubos polínicos no ovário; aspectos dos 

óvulos antes e após a fecundação e aspectos dos óvulos após a fecundação e sua 

degeneração. 

 

4.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.5.1 QUANTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO ÓVULO E OVÁRIO 

DE E. uniflora 

 

Para a espécie em estudo (E. uniflora), existem poucos trabalhos referentes à 

embriogênese (SILVA et al., 2013). Porém, existem com espécies da mesma família 

Myrtaceae, como a goiabeira-serrana (Acca sellowiana) (CORREIA, 2010; 

PESCADOR et al., 2009; CANGAHULA-INOCENTE, 2007) e jabuticabeira branca 

(Plinia sp.) (SILVA, 2005). 

No ovário da pitangueira (E. uniflora) foram observados inúmeros óvulos, em 

ambos os acessos (Figura 11), sendo encontrados em média 19 óvulos por loco na 

pirênica e 17 na apirênica, sendo que ambas apresentaram dois locos. A contagem dos 

óvulos foi feita nos ovários aos 0 (estágio de balão), 1, 2 e 3 dias após a antese, tendo os 

ovários médias de tamanhos de 1,95 x 2,81 mm e 1,95 x 2,71 mm para a pitangueira 

pirênica e apirênica, respectivamente (Tabela 7). 

 

  

Figura 11: Quantificação de óvulos no ovário de E. unifora, pirênica (A) e apirênica 

(B). Observações feitas na lupa (aumento 4x).  

 

A B 
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Tabela 7: Número de óvulos em ambos os locos e tamanho do ovário dos acessos de 

pitangueira pirênica e apirênica. Contagens realizadas em óvulos nos estádios 0 (antes 

da antese), 1, 2 e 3 dias após a antese. 

 

Segundo Silva e Pinheiro (2007), flores de quatro espécies de Eugenia apresentaram 

ovário ínfero, bilocular e pluriovulado, com o número de óvulos variando entre elas. Os 

valores foram de 20 óvulos para E. uniflora e E. rotundifolia, 28 para E. punicifolia e 33 

para E. neonitida. 

Os óvulos de ambos os acessos de pitangueira, avaliados no presente trabalho, 

foram classificados como unitegumentados (Figuras 12A e 12B), ou seja, com apenas 

um tegumento; hemicampilótropo, caracterizando-se pelo funiculo curvado (Figuras 

12C e 12D); crassinucelado (Figuras 13G e 13H), ou seja, com a nucela apresentando 

grande número de camadas de células com núcleos proeminentes (CANGAHULA-

INOCENTE, 2007). Esta descrição das características dos óvulos da pitangueira 

realizado no presente trabalho esta de acordo com a aquela realizada por Silva et al. 

(2013). Sendo assim, são informações complementares para a espécie, já que 

praticamente não se tem tais descrições. 

 

Pirênica Apirênica 

Acessos de 

pitangueira 

Estágio 

(Dias 

após a 

antese) 

Número de óvulos Tamanho do ovário (mm) 

Loco 1 Loco 2 

Largura Comprimento 

 

Pirênico 

0 18,75±2,37 17,52±2,37 1,94±0,17 2,87±0,23 

1 20,25±1,38 18,85±1,38 1,94±0,17 2,75±0,37 

2 19,62±0,91 18,42±0,91 1,94±0,17 2,68±0,26 

 3 23,37±3,37 20,74±3,37 2,00±0,00 2,94±0,17 

Média   20,5 18,88 1,95 2,81 

Apirênico 

0 14,87±1,12 15,34±1,12 1,87±0,23 2,68±0,37 

1 17,62±1,41 15,88±1,41 1,94±0,17 2,68±0,26 

2 18,62±1,99 19,35±1,99 2,00±0,00 2,62±0,23 

 3 17,28±2,06 18,44±2,06 2,00±0,00 2,86±0,24 

Média  17,10 17,25 1,95 2,71 
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Figura 12: Secções longitudinais de óvulos de flores de pitangueira pirênica e 

apirênica. A e B: Óvulos unitegumentados, ou seja, apenas um tegumento; C e D: 

Óvulos hemicampilótropo; Secções em resina de 2µm e tingidas com PAS e Azul de 

Toluidina. Barras de escala: A, B, C e D = 100µm. 

 

Pirênica Apirênica 
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Figura 13: Secções longitudinais de óvulos de flores de pitangueira pirênica e apirênica 

cinco dias após a antese. A e B: Ovário com inúmeros óvulos; C e D: Óvulo com 

detalhe da micrópila; E e F: Óvulos com detalhe do saco embrionário; G e H: Óvulo 

após fertilização. Secções em resina de 2µm e tingidas com PAS e Azul de Toluidina. 

Barras de escala: A e B = 200µm; C e D = 50µm; E e F = 20µm; G e H = 100µm. (te) – 

tegumento; (mi) – micrópila; (se) – saco embrionário; (an) – antípodas; (np) – núcleo 

polar; (zi) – zigoto; (si) – sinérgides; nu - nucelo. 
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No mesmo ovário pode-se perceber diferenças de desenvolvimento dos óvulos, pois, 

em contagens feitas seguindo cada óvulo no mesmo ovário, observou-se que a maioria 

destes encontra-se imaturo e sem a formação do saco embrionário e, poucos óvulos 

estavam maduros com o saco embrionário totalmente desenvolvido. Esta pode ser uma 

das possíveis causas da baixa relação semente/óvulo existente, já que os óvulos 

imaturos não são fecundados e, por isso, não formam sementes (Figura 13A e 13B). 

O saco embrionário mais comum em angiospermas é o do tipo Polygonum, que 

apresenta sete células e oito núcleos: a oosfera, duas sinérgides, a célula central 

binucleada e as células antípodas (WILLEMSE; VAN WENT 1984). O que se enquadra 

também para a E. uniflora, sendo característica comum às espécies Myrtaceae (TOBE; 

RAVEN, 1983). 

Aos cinco dias após a antese, os óvulos da pitangueira apirênica parecem estar com 

o saco embrionário em estágio mais adiantado de formação em relação aquelas de frutos 

com semente. Parece que as células da parede do saco embrionário são distintas, 

estando mais definidas na apirênica, enquanto que, na pirênica a parede do saco 

embrionário parece não estar bem definida, apresentando aspecto da presença de 

secreção na parede do saco embrionário (Figura 13). Isto pode ser indício de que estas 

estão em estágios mais adiantados, cujas secreções podem ser de células já degeneradas, 

já que não se vê seus conteúdos celulares. 

Da mesma forma, os sacos embrionários com zigotos ou embriões, formados aos 

cinco (Figura 14A e 14B) e oito dias após a antese (Figura 14C e 14D), parecem estar 

em estádios diferentes de desenvolvimento, aparentando no acesso sem semente estar 

em estádio de formação mais adiantado, o que se supõe que estes embriões sejam 

mesmo apomíticos, já que, segundo Silva et al. (2013), embriões apomíticos apresentam 

crescimento muito mais veloz que os demais. Nestes mesmos dias, os embriões parecem 

estar na fase globular, estendendo assim do 5º até o 10º dia após a antese, surgindo 

posteriormente a fase cordiforme no 14º dia após a antese (Figura 19).  

 

Pirênica Apirênica 



75 

 

 
 

  

  

Figura 14: Secções longitudinais de óvulos de flores de pitangueira pirênica e 

apirênica. A: Óvulo com zigoto em formação cinco dias após a antese; B: Óvulo com 

zigoto formado cinco dias após a antese; C e D: Óvulo com zigoto formado oito dias 

após a antese. Secções em resina de 2µm e tingidas com PAS e Azul de Toluidina. 

Barras de escala: A, B, C e D = 100µm. (zi) – zigoto. 

 

Desde a primeira divisão celular até à maturação, os embriões das dicotiledôneas 

passam por cinco fases bem definidas e descritas (CORREIA, 2010). A primeira fase 

compreende alterações morfológicas desde a primeira divisão do zigoto até à 

diferenciação da protoderme, designada de pró-embrião (CAPRON et al., 2009; 

CANHOTO, 2010).  A partir daí, segue-se a fase globular, que é o conjunto de células 

com forma esférica e simetria radial, sendo já perceptível a presença da protoderme, 

bem como, a diferenciação dos tecidos vasculares, além do suspensor já estar completo 

(MORDHORST et al., 1997).  

A terceira fase designa-se por cordiforme, que é caracterizada por haver a passagem 

de simetria radial para simetria bilateral, diferenciação apical-basal. A próxima fase é 

torpedo, acentuando-se a diferenciação dos cotilédones e o alongamento do embrião. 
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Por último, a fase cotiledonar, na qual os cotilédones se encontram bem diferenciados, 

com a presença de eixo raiz-hipocótilo, meristemas apicais e tecidos vasculares bem 

nítidos (TAIZ; ZEIGER, 2006). 

Não foi possível observar as primeiras fases do desenvolvimento embrionário (pró-

embrião) no presente trabalho. Suspeita-se que estas sejam muito rápidas, assim como 

as fases posteriores (torpedo e cotiledonar). Diferentemente da feijoa (A. sellowiana), 

onde de acordo com Inocente (2007), as fases de pró-embrião, globular, cordiforme, 

torpedo e cotiledonar, ocorrem aos 21, 30, 45, 60 e 75 dias após a antese, 

respectivamente. 

A família Myrtaceae contempla algumas espécies com sementes poliembriônicas 

(LANDRUM; KAWASAKI 1997), como no caso do gênero Eugenia (JOHNSON 1936, 

GURGEL; SOUBIHE SOBRINHO 1951, LUGHADHA; PROENÇA 1996). 

No modo apomítico de propagação, o embrião desenvolve-se de maneira autônoma, 

a partir de células embriogênicas presentes em tecidos do ovário, embrionia adventícia, 

(KOLTUNOW, 1993) ou a partir da oosfera em um saco embrionário não reduzido, a 

apomixia gametofítica (BASHAW, 1980; NOGLER, 1984). Esses embriões 

desenvolvem-se somente a partir de células do tecido feminino, sem a contribuição do 

gameta paterno, formando-se progênie geneticamente idêntica à planta-mãe, sendo 

então a apomixia forma natural de clonagem por meio de sementes (NOGLER, 1984). 

Segundo Asker e Jerling (1992), a apomixia gametofítica é a mais amplamente 

distribuída, tendo a formação de saco embrionário não reduzido (diplóide), por dois 

caminhos diferentes, diplosporia ou posporia. Nestes sacos embrionários não reduzidos, 

haverá desenvolvimento do embrião a partir da oosfera (partenogênse) ou, mais 

raramente, a partir das sinérgidas ou antípodas (apogametia). O endosperma pode se 

desenvolver também de forma autônoma, ou seja, somente a partir dos núcleos polares, 

ou pela união de núcleo masculino com os núcleos polares (pseudogamia).  

Em apomíticos pseudogâmicos há, portanto, necessidade de polinização, mas apenas 

para formação do endosperma. Na outra forma de apomixia, a apomixia esporofítica, 

também chamada de embrionia adventícia, não há formação de sacos embrionários, mas 

os embriões diplóides desenvolvem-se diretamente a partir de células dos envoltórios do 

óvulo.  

A apomixia esporofítica mostra-se facultativa na maioria dos casos, podendo ocorrer 

concomitante à propagação sexuada (RICHARDS, 1997).  
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Os embriões de Eugenia são indivisos (pseudomonocotiledonar), conforme descrito 

por McVaugh (1956), ou conferruminados (tipo eugenióide, ou seja, cotilédones 

concrescidos sem vestígio de eixo hipocótilo-radícula), conforme descrito por Barroso 

et al. (1999), sugerindo a presença de tecido meristemático não diferenciado. 

Porém, apesar de não ter sido possível verificar, através dos cortes histológicos, a 

fecundação do óvulo no acesso de pitangueira apirênica e mesmo supondo-se que os 

embriões observados fossem de origem nucelar, ou seja, embriões apomíticos, pode-se 

perceber, pela formação do embrião e do tecido de reserva em alguns óvulos, que 

também ocorre a embriogênese através da fecundação no acesso apirênico. 

Por isso, acredita-se que, possivelmente, esta planta produtora de frutos sem 

sementes ou com sementes rudimentares, surgiu pelo fato do homem utilizar a semente 

rudimentar para obtenção de mudas e com isso permitiu por meio da apomixia o 

surgimento desta planta com tal característica em todos os frutos. 

Estudos referentes à propagação destas sementes rudimentares são importantes e 

também o desenvolvimento posterior da planta, observando-se a herdabilidade desta 

característica, em futuras plantas, pois trata-se de comportamento desejável em 

pitangueira, principalmente para indústria de sucos, que absorve maior parte da 

produção. A ausência de sementes nos frutos pode ser vantajosa para a produção 

comercial, facilitando para o maior rendimento da polpa e manuseio pela indústria. 

No ovário da pitangueira pirênica se observou secreção sobre as células, que são 

pontos brilhantes (pontos fluorescentes), indicando que os tubos polínicos crescem 

seguindo esta secreção, pelos quais são visualizadas nos óvulos, principalmente na 

região da micrópila e ao redor do obturador. A secreção pode ser indicativo ao tubo 

polínico, de onde o mesmo deve seguir para chegar ao óvulo, entrando através da 

micrópila para fertilizá-lo (Figura 15A e 15C).  
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Figura 15: Secreção e calose em óvulos de pitangueira pirênica e apirênica. A e B: 

Tubos polínicos entre os óvulos e o obturador; C e D: Estruturas dos óvulos. Secções 

em parafina de 10 µm e tingidas com Azul de Anilina. Barras de escala: A e B = 50µm; 

C e D = 100µm (40x). (tp) – tubo polínico; (ca) - calose. 

 

Na pitangueira apirênica essa secreção não foi observada, porém, diferentemente da 

pirênica, se observou a deposição de calose nas células ao redor dos óvulos e do 

obturador (Figura 15B e 15D). Isto pode ser outro fator que impede que os tubos 

polínicos nesse acesso cheguem até ao óvulo e entrem através da micrópila para 

fertilizá-los, já que esta secreção seria indicativo para onde os tubos deveriam seguir até 

chegarem ao óvulo e, assim, estes crescem sem direcionamento. 

 

4.5.1.1 Presença de tubos polínicos no ovário 

 

Uma vez que os tubos polínicos alcançam a cavidade do ovário, estes crescem ao 

redor do obturador, que é protuberância placental, onde comunica o final do estilo com 

os óvulos. Neste é possível visualizar secreção sobre as células (pontos fluorescentes) 
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na pitangueira pirênica e a deposição de calose nas células ao redor dos óvulos na 

pitangueira apirênica, como já mencionado (Figura 16C e 16D). 

No ovário foram observados inúmeros tubos polínicos ao redor dos óvulos e do 

obturador, tanto na pitangueira pirênica quanto na apirênica (Figura 16A e 16B), os 

quais aumentam ou diminuem conforme os dias após a antese. Foi observado número 

maior de tubos polínicos nos dias quatro e seis após a antese, o que pode ser 

comprovado também com os resultados apresentados na Figura 6C.  
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Figura 16: Secções transversais do ovário de flores de pitangueira pirênica e apirênica 

seis dias após a antese. A e B: Ovário com muitos óvulos e tubos polínicos entre os 

óvulos; C e D: Tubos polínicos no loco; E: Tubo polínico entrando pela micrópila; F: 

Óvulo com embrião, porém sem entrada de tubo polínico pela micrópila. G e H: Tubos 

polínicos entre os óvulos e detalhe da secreção e calose nos óvulos e obturador. Secções 

em parafina de 10µm e tingidas com Azul de Anilina. Barras de escala: A e B = 200µm; 

C, D, E, F, G e H = 50µm. Setas apontando para tubos polínicos no ovário. 

 

Porém, de todos os ovários observados, nos dias 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 17, 21 e 

24 dias após a antese, somente na pitangueira pirênica foi possível verificar a entrada do 

tubo polínico pela micrópila do óvulo, sendo este fato verificado nos dias 4, 5, 6, 7 e 8 

após a antese. Foi observado quase sempre em um óvulo por ovário e raramente em dois 

óvulos, porém não mais que estes.  

Na espécie apirênica, apesar de haver inúmeros tubos polínicos ao redor dos óvulos, 

não foi possível visualizá-los entrando através da micrópila para a fecundação dos 

mesmos. Porém, em inúmeros óvulos foram visualizados embriões (Figura 16D), dando 

indício de que estes sejam apomíticos, formados apenas do tecido materno. Todavia, é 

necessária a confirmação desta hipótese.  

Por outro lado, se observou também a formação do endosperma, que é o tecido de 

reserva, sendo indicio de que também ocorre fecundação dos óvulos. Segundo Franzon 

(2004), o momento da entrada dos tubos polínicos pela micrópila e a fertilização do 

óvulo é de difícil observação para esta espécie.  

Outro fator que pode ter dificultado a observação mais detalhada da entrada do tubo 

polínico pela micrópila é o grande número de óvulos que esta espécie possui, como já 
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relatado. Em média, para a pitangueira pirênica existem cerca de 20 óvulos por loco e 

para a apirênica cerca de 15, com ambas apresentando dois locos.  

Segundo Donadio et al. (2002) e Bezerra et al. (2000), a pitangueira é espécie que 

apresenta ovário com dois lóculos, com três ou múltiplos óvulos.  Franzon (2004), por 

meio de observações feitas em flores de pitangueira, relatou em média, número superior 

a 30 óvulos por ovário. 

Porém, apesar do grande número de óvulos, normalmente a pitangueira produz uma 

ou duas sementes por fruto. Isso quer dizer que apenas um ou dois óvulos são 

fecundados e que os demais sofrem abortamento durante o processo reprodutivo 

(FRANZON, 2004), o que comprova o que foi observado para a pitangueira pirênica, 

havendo apenas um ou dois óvulos por ovário com o tubo polínico entrando pela 

micrópila.  

 

4.5.2 EMBRIOGÊNESE APÓS A FECUNDAÇÃO 

 

Quanto ao aspecto dos óvulos, em flores coletadas após a antese, foi verificado 

algumas diferenças entre o acesso pirênico e apirênico. Porém, antes da abertura da flor 

(estágio 0B), não houve diferenças entre os óvulos de ambas as plantas, nos quais foi 

observado claramente a nucela bem definida, porém, sem formação do saco 

embrionário; a micrópila, por onde os tubos polínicos penetram para fertilização do 

óvulo e; também, claramente a formação do tegumento, que no caso de ambos os 

acessos de pitangueira são unitegumentados, ou seja, apresentam apenas um tegumento 

(Figura 17A e 17B), como já verificado também por Silva et al. (2013).  
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Figura 17: Secções longitudinais de óvulos de flores de pitangueira pirênica e 

apirênica. A e B: Óvulo antes da antese (estágio 0B); C e D: Óvulos cinco dias após a 

antese; E e F: Óvulos oito dias após a antese. Secções em resina de 2 µm e tingidas com 

PAS e Azul de Toluidina. (np) Núcleo Polar; (si) Sinérgides; (te) Tegumento;  (se) Saco 

embrionário; (mi) Micrópila; (nu) Nucela; (em) Embrião. Barras de escala: A, B, C e D 

= 100µm; E e F = 50µm . 

 

Aos cinco dias após a antese foi possível visualizar, em ambos os acessos de 

pitangueira que o saco embrionário já estava formado. Porém, na pirênica a parede do 

saco embrionário não estava bem definida, aparentando secretar algo das células da 

parede, impedindo, assim, visualizar claramente seus conteúdos. Nestes, foram 

visualizados apenas as sinérgides e os núcleos polares (Figura 17C). 

 Na apirênica, neste estágio já se pode visualizar o embrião, com seu saco 

embrionário bem formado e com sua parede bem definida (Figura 17D).  

Com isso, parece que os óvulos de ambos os acessos de pitangueiras estão em 

diferentes estádios de desenvolvimento, sendo aqueles da apirênica mais maduros em 

relação à com semente.  
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De acordo com Silva et al. (2013), embriões adventícios ou nucelar apresentam 

crescimento muito mais veloz que os demais. Isto pode explicar o que se verificou no 

presente trabalho, observando-se no acesso apirênico, que o embrião já estava formado 

e em estádio muito mais adiantado em relação ao outro com semente. Supõe-se assim, 

que os embriões formados na pitangueira sem semente foram de origem nucelar. 

Para a pitangueira, o processo de embriogênese é rápido, como observado já no 

quinto dia após a antese, a presença do embrião. O que também é relatado por Silva et 

al. (2013), de que a embriogênese tem início no período compreendido entre 48 e 72 

horas pós-polinização. 

No oitavo dia após a antese, no acesso pirênico se vê o saco embrionário com seus 

núcleos de endosperma e embrião com células bem definidas (Figura 17E). E no acesso 

apirênico também se visualizou o embrião, sendo estes bem maior que aqueles do 

quinto dia, como também com seu saco embrionário bem formado e com a parede bem 

definida (Figura 17F), conforme observado neste mesmo quinto dia após a antese, 

diferenciando-o da pirênica. 

Sugere-se que este embrião seja nucelar, já que são estruturas pluricelulares, 

volumosas, de contornos circulares, com protoderme e circundadas pelo endosperma, 

conforme já descrito para a espécie por Silva et al. (2013) em óvulos sete dias pós-

polinização, cujas mesmas estruturas foram interpretadas como embriões de origem 

nucelar. 

Outra diferença verificada entre os óvulos de ambos os acessos de pitangueira 

(pirênica e apirênica) no quinto e oitavo dia após a antese, foram em relação as células 

do tegumento, em que na apirênica aquelas ao redor do tegumento aparecem mais 

tingidas que as demais (Figura 17D e 17F). 

Nos óvulos da pitangueira pirênica, isto não ocorreu, conforme Figura 17C e 17E. 

Também se observou diferenças nas células que dividem a nucela do saco embrionário, 

sendo que, no acesso apirênico essa divisão constitui-se de forma mais clara como se as 

células fossem “empurradas” para que ocorresse essa divisão (Figura 17E e 17F).  

Nos dias zero, cinco e oito após a antese se observaram também diferenças na 

deposição dos grãos de amido. No dia zero, pode-se ver muitos grãos de amido 

depositados nas células dos óvulos, obturador e na parede do ovário (Figuras 18A e 

18B). No quinto dia ainda se observaram grãos de amido depositados nas células, 

porém, em menor quantidade que no dia zero e em relação aos óvulos em comparação 

ao obturador e na parede do ovário (Figuras 18C e 18D).  
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Já no oitavo dia, quase não se vê mais grãos de amido, observando-se pequenos 

pontos no obturador (Figuras 18E e 18F). Este é fato comum, já que o amido de reserva 

é utilizado durante a formação das regiões embriogênicas (SILVA, 2005). O amido é 

polissacarídeo de reserva que se acumula nos tecidos vegetais, sendo um dos principais 

substratos metabólicos (MARRENCO; LOPES, 2005). 
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Figura 18: Secções longitudinais de óvulos de flores de pitangueira pirênica e 

apirênica, com detalhe dos grãos de amido. A e B: Óvulos de balões florais antes da 

antese; C e D: Óvulos 5 dias após a antese; E e F: Óvulos 8 dias após a antese; G e H: 

Cavidades secretoras, 5 dias após a antese. Secções em resina de 2 µm e tingidas com 

PAS e Azul de Toluidina. Setas menores apontando para grãos de amido e setas maiores 

apontando outras substâncias depositadas. Barras de escala = 50 µm. 

 

Nos dias cinco e oito na pitangueira apirênica, se observaram os vacúolos cheios de 

substâncias de coloração esverdeada (Figuras 18D e 18F), que segundo Silva (2005), 

indica acúmulo de compostos fenólicos, possivelmente pela oxidação do tecido. 

Também foi verificado em ambos os acessos de pitangueira cavidades secretoras 

(Figura 18G e 18H), próximas a protoderme, que segundo Silva (2005), é característica 

da família Myrtaceae. 

As cavidades secretoras, também são referidas como glândulas oleíferas, idioblastos 

secretores e cristais de oxalato de cálcio isolados ou drusas, sendo características 

anatômicas ocorrentes em Myrtaceae (SOLEREDER, 1908; METCALFE; CHALK 

1979).  

Trabalhos realizados com extração de compostos químicos da E. uniflora 

identificaram a presença de óleos essenciais sesquiterpenos, germacreno e selina 

trienona (MORAIS et al., 1996, DELLACASSA et al., 1997; MAIA et al., 1999; 

OLIVEIRA, 1999; ADEOYE, 2006). Esta gama extremamente variada de compostos 

ativos mostra que a espécie tem potencial bastante elevado para exploração medicinal e 

cosmética (ALMEIDA et al. 2012).  

Menezes-de-Lima Jr. et al. (1997), estudando a família Myrtaceae, detectaram 

atividade anti-inflamatória relevante, em várias de suas espécies, atribuindo este efeito à 

presença dos sesquiterpenos de seus óleos essenciais. Siani e Branquinho (1997), 
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descreveram que as propriedades químicas de defesa das plantas contra predadores 

herbívoros e microrganismos, é representada pelos óleos essenciais. 

 

 4.5.2.1 Degeneração dos óvulos 

 

No dia 0, correspondente a ovários de flores ainda em balão, se observou os óvulos 

com os sacos embrionários ainda imaturos para ambos os acessos de pitangueira 

(pirênico e apirênico). Visualizou-se, nestes ovários, inúmeros óvulos e dois locos 

(Figura 19A e 19B). 
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Figura 19: Óvulos de pitangueira pirênica e apirênica, A e B: 0 dias, correspondente a 

flores ainda em balão; C e D: 6 dias após a antese; E e F: 8 dias após a antese; G e H: 10 

dias após a antese; I e J: 14 dias após a antese; K: 17 dias após a antese, já degenerados; 

L: Condição não visualizada; M e N: 21 dias após a antese, degenerados; O e P: 24 dias 

após a antese, muitos degenerados e formação da semente. Secções em parafina de 

10µm e tingidas com Gerlach. Barras de escala: C, D, E, F, G, H, I e J = 50µm; K, L, M 

e N = 100µm; A, B, O e P = 200µm. 

 

No dia 6 após a antese, já se verificou o pequeno embrião globular (Figura 19C e 

19D), assim como, nos dias 8 e 10 após a antese, porém agora maior (Figura 19E, 19F, 

19G e 19H). As fases iniciais da embriogênese não foram possíveis observar. 

Possivelmente, estas sejam muito rápidas nesta espécie, sendo necessário para isto, 

coletas de material a cada hora e não diariamente como foi realizado. 

A degeneração dos óvulos começa entre os dias 14 e 17 após a antese (Figuras 19I, 

19J e 19K). Aos 17 dias aqueles que não foram fecundados aparecem muito menores, 

com aspecto de estar desmanchando, com apenas um ou dois se destacando no tamanho, 

conforme se pode ver com o embrião formado (Figura 19K). Para o acesso apirênico 

não foi possível visualizar os óvulos no dia 17, pois devido à má inclusão do material, 

comprometeu-se os cortes (Figura 19L). 
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No caso da pitangueira apirênica, estes embriões observados podem ser apomíticos, 

o que já foi verificado em estudos sobre germinação de sementes. 

Segundo Richards (1997), a apomixia se caracteriza por ser tipo de propagação 

vegetativa em que ocorre a produção de sementes sem que haja a fecundação, o que 

proporciona oportunidade de clonagem das plantas por meio de sementes, tendo 

importante papel no melhoramento de plantas (HANNA E BASHAW, 1987). 

Nos dias anteriores (8, 10 e 14), se visualizou todos os óvulos túrgidos, com o 

mesmo aspecto e forma, com ressalva aos que se notam tamanhos distintos, por estarem 

em diferentes estágios de desenvolvimento, como já mencionado. Porém, pode se dizer 

que ainda não estão degenerados (Figura 20E, 20F, 20G, 20H, 20I e 20J). 

 

4.6 CONCLUSÕES 

Os estudos embriológicos permitem verificar que a E. uniflora possui óvulos 

unitegumentados, hemicampilótropo, crassinucelado, pluriovulados, bilocular e com 

presença de embriões nucelares. O desenvolvimento dos óvulos ocorreu de maneira 

diferenciada, sendo a possível causa da baixa relação semente/óvulo. 

Pela formação do embrião e de tecido de reserva no acesso apirênico, também 

ocorre a embriogênese através da fecundação. 

É importante a continuação de estudos referentes a propagação destas sementes 

rudimentares e posterior avaliação da planta, observando-se a herdabilidade desta 

característica quando realizado cruzamentos dirigidos. 

Existe inúmeros tubos polínicos ao redor dos óvulos, principalmente entre o 4º e 6º 

dia após a antese. No acesso pirênico, foi possível verificar secreção, que parece ser 

indicativo ao tubo polínico para ser possível chegar ao óvulo e fertilizá-lo, o que não se 

observou no acesso apirênico, podendo ser outro fator que impede a chegada do tubo 

polínico até o óvulo e assim crescem sem direcionamento certo, sem saber para onde ir. 

Houve presença de inúmeros grãos de amido, que são de reserva utilizados durante a 

embriogênese. E também o acúmulo de compostos fenólicos, possivelmente pela 

oxidação do tecido. 

Como característica das Myrtaceaes, em ambos os acessos de pitangueira se 

observou cavidades secretoras, que são glândulas oleíferas. 

A degeneração dos óvulos ocorreu entre o 14 e 17 dias após a antese. 
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5. CAPITULO III: NÍVEIS DE PLOIDIA EM ACESSOS DE 

PITANGUEIRA (E. uniflora) PIRÊNICA E APIRÊNICA 

 

5.1 RESUMO 

 

A pitangueira (E. uniflora) é considerada espécie diplóide com n=11 e 2n=22 

cromossomos, em genótipos com presença de sementes nos frutos. Com a existência de 

pitangueira produtora de frutos apirênicos, tal comportamento pode estar relacionado ao 

nível de ploidia. O objetivo deste estudo foi determinar o nível de ploidia dos acessos 

sem e com semente de pitangueira, bem como, observar o comportamento meiótico e 

possíveis anormalidades cromossômicas. Para verificar o nível de ploidia da 

pitangueira, folhas maduras recém-expandidas foram coletadas da pitangueira apirênica 

e de dois acessos pirênicos, sendo preparados suspensões de núcleos intactos. As 

amostras foram analisadas em citometro de fluxo equipado com aquisição de dados de 

múltiplos parâmetros e de laser UV. Todas as análises foram realizadas utilizando 

detecção de pico-altura (> 6000 eventos fluorescentes, por exemplo, núcleos, foram 

analisados por amostra) e amplificação logarítmica. Os dados foram apresentados como 

histogramas do número de núcleos ao longo do eixo-y e a intensidade da fluorescência 

relativa no eixo-x. O nível de ploidia de DNA para pitangueira apirênica e nos dois 

acessos pirênicos, foi  nível 2, sendo estas caracterizadas como diplóides. 

 

Palavras-chave: Myrtaceae. Poliploidia. Fruto sem semente. 

 

5.2 ABSTRACT 

 

The Surinan cherry (E. uniflora) is a diploid species with n = 11 and 2n = 22 

chromosomes. There is a Surinan cherry tree that produced apirenic fruits, such 

behavior may to be related to the ploidy level. The aim of this study was to determine 

the ploidy level of the accesses without and with fruit seed, as well as it to observe the 

meiotic behavior and possible chromosomal abnormalities. To verify the ploidy level 

from Surinan cherry, mature leaves were collected of the apirenic genotype and two 

pyrenic genotypes and suspensions of intact nuclei were prepared. The samples were 

analyzed in a flow cytometer equipped with multi-parameter and UV laser data 

acquisition. All analyzes were performed using peak-height detection (> 6000 
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fluorescent events, for example cores, were analyzed per sample) and logarithmic 

amplification. The data were presented as histograms of the number of nuclei along the 

y-axis and the relative fluorescence intensity on the x-axis. The level of ploidy of DNA 

for apirenic Surinan cherry tree and in the two pirenic genotypes, was level 2, being 

these characterized like diploids. 

 

Key words: Myrtaceae. Polyploidy. Fruit without seed. 

 

5.3 INTRODUÇÃO 

 

A flora brasileira é rica em espécies frutíferas que apresentam frutos comestíveis 

saborosos. No Sul do Brasil, se destacam aquelas da família Myrtaceae, com amplo 

potencial de exploração econômica, a qual ainda é incipiente, devido principalmente à 

falta de conhecimento sobre as espécies (DANNER, 2009). 

Dentre as espécies frutíferas de Myrtaceae, com grande potencial econômico 

destaca-se as do gênero Eugenia. Muitas espécies deste gênero são apreciadas por seus 

frutos, pois são usados como alimento (FISCHER et al., 2005), a exemplo de E.uniflora, 

considerada uma das espécies mais conhecidas do gênero (CONSOLINI et al., 1999). 

No entanto, como consequência da ação antrópica, foram perdidos muitos 

genótipos de espécies com características desejáveis para uso.  

Para reverter ou minimizar tais danos é imprescindível à prospecção por 

genótipos in loco nas áreas de ocorrência, a fim de analisar e caracterizar as 

propriedades de interesse presentes nos frutos, para posterior seleção e propagação 

assexuada, nas quais serão úteis em pomares comerciais ou como genitores em 

programas de melhoramento.  

Neste último caso, é importante também caracterizar os níveis de ploidia das 

plantas de pitangueira, permitindo inferir se é possível obter híbridos intra-específicos.  

Silveira et al. (2006) também realizaram contagem de cromossomos em duas 

espécies de jabuticabeira, a Plinia trunciflora e P. cauliflora, que apresentaram duas 

situações, uma 2 n = 22 e outra 2 n = 48 cromossomos, portanto, constatou-se 

diferenças no número de cromossomos entre material de mesma família da pitangueira. 

Em outra Myrtaceae, como no gênero Campomanesia, o número de 

cromossomos foi de 2n = 22. Em Psidium sp. houve variação entre as espécies, tendo 
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para P. guajava 2n = 22 e outras três com 2n = 44 cromossomos, além de observar em 

P. glomerata (cabeludinha) 2n = 22 cromossomos (COSTA; FORNI-MARTINS, 2006). 

A pitangueira (E. uniflora) foi descrita por Costa (2004) como sendo espécie 

diplóide com n = 11 e 2 n = 22 cromossomos. Outra espécie que é extremamente similar 

na morfologia com a E. uniflora é a E. pitanga (ANGELY, 1965). No entanto, segundo 

Costa (2004), E. pitanga apresenta n = 22 e 2 n = 44 cromossomos, porém existem 

vários citotipos da espécie.  

A semelhança morfológica torna muito difícil a correta identificação de acessos, 

sendo o número de cromossomos, obtido por técnicas citogenéticas, o parâmetro 

preponderante para a identificação das espécies. A carência de estudos na área de 

citogenética da espécie leva a crer que muitas amostras são erroneamente identificadas. 

A produção de sementes oriundas de cruzamentos é possível, 

independentemente da ploidia, sendo maior entre diploides, seguido, respectivamente, 

de tetraploides e triploides (SILVA et al., 2013). Por isso, fez-se o presente trabalho, já 

que, existem pitangueiras produtoras de frutos com e sem sementes, então poder-se-ia 

caracterizá-las quanto à poliploidia, principalmente da apirênica, descartando-se a 

hipótese de que a mesma fosse triploide, já que algumas espécies triploides são 

caracterizadas como plantas produtoras de frutos sem semente. 

Em melancia, obteve-se através de alguns trabalhos, frutos triploides sem 

sementes ou na sua grande maioria abortadas, mas perfeitamente comestíveis. Em 

alguns casos, os próprios tetraploides podem despertar interesse comercial por 

apresentarem reduzido número de sementes (MEDINA et al., 1958).  

 O objetivo deste estudo foi determinar o nível de ploidia dos acessos pirênico e 

do apirênico. 

 

5.4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Folhas maduras recém-expandidas foram coletadas da pitangueira apirênica e de 

dois acessos pirênicos, provenientes da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR - 

Câmpus Dois Vizinhos. As plantas estudadas foram obtidas, pela via seminífera, de 

matrizes proveniente de produtor rural de Honório Serpa - PR. 

Essas folhas foram levadas para a EEAD – Espanha, onde, suspensões de 

núcleos intactos foram preparados pelo corte do material com lâmina de bisturi de 0,5 

cm
2
 em placa de Petri, contendo 0,5 mL de ploidia CyStain UV, que contém 4',6-
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diamidino-2-fenilindole (DAPI), seguidas de maceração. As suspensões foram filtradas 

através de filtro de 20 m (para remover os resíduos de tecido e células inteiras) e, em 

seguida, mantida no gelo, pelo menos, por 3 minutos. Finalmente, 1 mL de água Milli-Q 

filtrado foi adicionado aos núcleos em suspensão. As amostras foram analisadas em 

citômetro de fluxo (citometro PAS, PARTEC) equipado com aquisição de dados de 

múltiplos parâmetros e de laser UV.  

Todas as análises foram realizadas na Estación Experimental de Aula Dei - 

CSIC, Zaragoza - Espanha, utilizando-se detecção de pico-altura (> 6000 eventos 

fluorescentes, por exemplo, núcleos, foram analisados por amostra) e amplificação 

logarítmica. Os dados foram apresentados como histogramas do número de núcleos (ou 

frequência) ao longo do eixo-y e a intensidade da fluorescência relativa no eixo-x. 

 

5.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados mostraram que tanto a pitangueira apirênica como os dois acessos 

pirênicos, nível 2, são diplóides (Figura 20). Tal resultado corrobora com Costa (2004), 

que também descreveu para E. uniflora como sendo espécie diplóide. 

 

 

(A) 
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Figura 20: Citometria de fluxo do conteúdo de DNA em folhas de pitangueira apirênico 

(A); pirênico, acesso 1 (B) e acesso 2 (C), em escala logarítmica. 

 

 Acredita-se que esse resultado pode ser considerado como ponto de partida para 

estudos envolvendo o melhoramento genético deste acesso apirênico, que poderá ser 

usado como genitor em cruzamentos dirigidos, aumentando-se a chance de obter 

híbridos que apresentem características agronômicas superiores, como a apirenia.  

Para obter características agronômicas desejadas, como a apirenia, por exemplo, 

dentro de qualquer programa de melhoramento, é necessária a realização de hibridações, 

envolvendo genótipos parentais superiores e com ampla base genética, aumentando-se 

assim a probabilidade de obter híbridos com bom desempenho para as características 

desejadas pelo melhorista (WAGNER JÚNIOR et al., 2011). 

Contudo, deve-se estudar o tipo de herança dessa característica, pois assim, 

poder-se-á estimar o tempo e as gerações para alcançar os ganhos genéticos, bem como, 

o sucesso na realização da seleção em determinado cruzamento dirigido.  

(B) 

(C) 
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Sendo assim, este genótipo apirênico poderia ser incorporado aos programas de 

melhoramento de pitangueira, como possível genitor aumentando-se a variabilidade e as 

chances de obtenção de híbridos com frutos sem semente, característica desejável pelo 

consumidor e indústria. 

De acordo com Wagner Júnior et al. (2011), a variabilidade genética é 

fundamental para que ocorra a evolução das espécies. É também nas populações com 

variabilidade genética que se procede à seleção de plantas com características de 

interesse agronômico, como frutos maiores e mais saborosos, resistência a doenças e 

pragas.  

Em espécies diploides, a importância do pré-melhoramento está no fato de que a 

grande maioria das características agronômicas de interesse como, partenocarpia, 

encontra-se dispersa em grande número de diploides selvagens, fazendo-se necessários 

a hibridação e o desenvolvimento de diploides melhorados (SILVA et al., 2011). 

Em bananeira, muitas cultivares evoluíram de espécies selvagens e apresentam 

três níveis cromossômicos, existindo diploides com 22 cromossomos (2x), triploides 

com 33 (3x) e tetraploides com 44 cromossomos (4x), sendo que a origem de triploides 

a partir de diploides e de tetraploides é facilmente constatada por meio de cruzamentos 

experimentais (SHEPHERD, 1984). 

A reprodução de poliploidia tem sido aplicada com sucesso em muitas plantas 

para a obtenção de linhas com novas características agronômicas. Este procedimento 

forneceu plantas sem sementes, com frutos e flores maiores, flores de maior duração, 

que superam as barreiras de hibridização, mostram resistência a pragas e tolerância ao 

estresse físico (SANFORD, 1983; PREDIERI, 2001). Estes efeitos podem variar de 

acordo com a espécie, grau de heterozigosidade e nível de ploidia (ZHANG et al., 

2008). 

De acordo com Wu (2014), o número de sementes pode ser afetado por 

alterações na ploidia. A manipulação de plaquetas tem sido utilizada para criar 

autotetraplóides ou alototétraploides como ponte para a introversão de genes através de 

híbridos inter e intra-específicos e, para ajudar a produzir frutos sem sementes em 

algumas culturas, como Citrus e melancia (WU; MOONEY, 2002; WUET et al., 2005, 

2011, 2012). 

 

5.6 CONCLUSÕES 
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A pitangueira apirênica e outros dois acessos pirênicos, foram caracterizadas como 

diplóides. 

O genótipo apirênico poderia ser incorporado aos programas de melhoramento de 

pitangueiras, como possível genitor. 
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6 CAPITULO IV: QUALIDADE DOS FRUTOS DE ACESSOS DE 

PITANGUEIRA (E. uniflora) 

 

6.1 RESUMO 

 

A pitangueira é fruteira nativa com potencial de mercado, cujos frutos podem 

atender a indústria ou o consumo in natura. Contudo, o rendimento de polpa pode ficar 

prejudicado pelo tamanho da semente do fruto. Na UTFPR tem-se um genótipo que 

produz frutos sem sementes que pode potencializar o uso desta espécie em pomares, 

sendo importante analisar a qualidade de seu fruto produzido. O objetivo deste estudo 

foi determinar a qualidade dos frutos de diferentes acessos de pitangueira (E. uniflora). 

Nos anos de 2012, 2013 e 2015, foram coletados 40 frutos maduros de 23 acessos de 

pitangueira, incluindo o genótipo apirênico. Os frutos foram levados ao laboratório e 

analisadas quanto ao peso total do fruto e da semente, diâmetro equatorial do fruto e 

semente, teor de sólidos solúveis totais (SST), açucares totais e redutores. O acesso 23 

apresentou características físicas que se destacam dos demais acessos, porém, o maior 

tamanho da semente é fator indesejável, pois com a industrialização diminui-se o 

aproveitamento e rendimento da polpa. Por outro lado, o acesso 19, correspondente à 

pitanga apirênica apresentou o menor diâmetro e peso da semente, sendo esta 

característica desejável. Este genótipo também apresentou as características físico-

químicos considerados adequados para o processamento ou mercado in natura. 

 

Palavras-chave: Myrtaceae. Massa do fruto. Fruto sem semente. 

 

6.2 ABSTRACT 

 

The Surinan cherry is native fruit tree with potential of market, whose fruits can 

attend the industry or the consumption in natura. However, the pulp content may to be 

impaired by the seed fruit size. At UTFPR, there is a genotype that produces fruit 

without seeds  that it can potentiate the use of this species in orchards, it being 

important to analyze the quality of its fruit produced. The objective of this study was to 

determine the quality of the fruits of different Surinan cherry (E. uniflora) genotypes. In 

the years of 2012, 2013 and 2015, 40 mature fruits were obtained from 23 accessions of 

Surinan cherry, including the apirenic genotype. The fruits were taken to the Laboratory 
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and the total fruit and seed weight, equatorial diameter of the fruit and seed, total 

soluble solids content (TSS), total sugars and reducers were evaluated. Genotype 23 

presented physical characteristics that stand out, but the larger seed size is an 

undesirable factor, because with the industrialization, the pulp contend will be reduced. 

On the other hand, the genotype 19, corresponding to the Surinan cherry with apirenic 

fruit had the smallest diameter and weight of the seed, it being this characteristic 

desirable. This genotype also presented the physical-chemical characteristics considered 

suitable for processing or in natura market. 

 

Key words: Myrtaceae. Fruit mass. Fruit without seed. 

 

6.3 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil vem se destacando nos últimos anos como grande produtor no setor de 

frutas, tendo exportado anualmente volume de produção considerável. Entretanto, as 

fruteiras nativas do Brasil, que apresentam potencial, ainda são pouco exploradas pelo 

mercado interno e exerno, mesmo com possibilidade para atender o consumo in natura e 

as indústrias alimentícias, de cosméticos e farmacêutica.  

Atualmente, com a busca cada vez maior por produtos naturais e com a 

crescente utilização de compostos antioxidantes em terapias preventivas para doenças, 

nas quais os radicais livres estão implicados, os produtos naturais, como vitaminas e 

flavonóides, tem merecido atenção especial (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2000).  

Por isso, as fruteiras nativas vêm ganhando atenção pelos produtores e 

consumidores, já que estudos demonstraram que algumas possuem ação antioxidante, 

como P. guajava (goiaba) (MELO et al., 2008a), E. dysenterica (cagaita) (ROESLER et 

al., 2007), E. uniflora (pitanga) (MELO et al., 2008b; BAGETTI, 2009), E. pyriformis 

Camb. (uvaia), E. involucrata DC. (cereja-do-mato) e Plinia sp., Berg (jabuticaba) 

(SCHLLEMER et al., 2009), sendo todas pertencentes a família Myrtaceae. 

Os frutos produzidos pela pitangueira são ricos em vitaminas A e C (LORENZI, 

2002; BEZERRA et al., 2000) e em substâncias antioxidantes, como em óleos 

essenciais, os quais podem ser extraídos de folhas e de outras partes da planta (MARIN 

et al., 2004). 

No Sul do país, por ser um dos centros de origem de diversas espécies de 

fruteiras e pela presença da agricultura caracterizada como familiar, estas assumem 
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papel importante, pois seu grande potencial de exploração econômica possibilita atingir 

nichos de mercado ávidos por novidades, aliado as inúmeras possibilidades de 

beneficiá-las, obtendo-se produto diferenciado, atrativo e com maior tempo de 

prateleira, além da agregação de valor comercial (FRANZON, 2008). 

Porém, para desenvolver esse potencial econômico são necessárias pesquisas, 

principalmente quanto ao melhoramento genético e propagação vegetativa, para que 

possam ser lançadas e mantidas cultivares produtivas, possibilitando pomares 

padronizados, com poucas variações na qualidade dos frutos (GOMES et al., 2007). 

Contudo, para isso torna-se importante a caracterização das qualidades físicas e 

sensoriais dos frutos dos diferentes genótipos de pitangueira, principalmente aquelas em 

que tornam-se mais atrativos por não possuírem sementes.  

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi determinar a qualidade física e sensorial 

dos frutos de acessos de pitangueira (E. uniflora) pirênicos e um apirênico. 

 

6.4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Nos anos de 2012, 2013 e 2015, foram coletados 40 frutos maduros de 23 

acessos de pitangueiras provenientes da área da coleção de Fruteiras Nativas da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Dois Vizinhos. Os acessos são 

provenientes de sementes colhidas de oito plantas matrizes oriundas de Honório Serpa 

em 30/10/2004. 

 Após a colheita, os frutos foram levados para o Laboratório de Fisiologia 

Vegetal, no qual foram analisados quanto ao massa total do fruto e da semente, diâmetro 

equatorial do fruto e semente, massa e porcentagem de polpa e, teor de sólidos solúveis 

totais (SST). 

A massa do fruto e semente (g) foi realizado com auxílio de balança analítica, 

obtendo-se primeiro o valor do fruto e depois das sementes, quando fez-se a retirada da 

polpa. Pela diferença obteve-se o valor da massa da polpa. As avaliações dos diâmetros 

equatorial do fruto e semente foram determinadas com o auxílio de paquímetro digital. 

O teor de SST foi mensurado com refratômetro digital (RTD-45), da média obtida de 10 

frutos. 

A massa da polpa foi realizada de acordo com a diferença entre a massa do fruto e 

a massa da semente, e a partir dai realizada a porcentagem da polpa. 
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Foi utilizado delineamento inteiramente casualizado, compondo cada acesso um 

tratamento, com quatro repetições, e 10 frutos por unidade experimental. 

Os dados foram submetidos ao teste de normalidade de Lilliefors, sendo que os 

mesmos não foram transformados. Posteriormente, as médias foram submetidas à 

análise de variância e ao teste de Scoot-Knott (α = 0,05). Todas as análises foram 

efetuadas pelo aplicativo computacional ASSISTAT
®
 (SILVA; AZEVEDO, 2009). 

 

6.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Entre os acessos avaliados no presente estudo houve variabilidade em todas 

variáveis. Porém, tais variações são importantes para o melhoramento genético, pois 

constituem-se em matéria-prima para o melhorista.  

De acordo com Villachica et al. (1996), frutos de espécies nativas, como a 

pitangueira, são desuniformes, o que torna necessário estabelecer critérios de seleção, 

como cor, tamanho e massa.  

Variações na massa e no tamanho dos frutos revelam o potencial de uma espécie 

frutífera para seleção e melhoramento genético (FENNER, 1993), sendo que tais 

comportamentos podem ser modificados de acordo com o manejo a ser adotado. 

Os resultados obtidos no ano de 2012 permitiram formação de 6, 7, 5, 3 e 5 

grupos quanto as análises da massa e diâmetro dos frutos, massa e diâmetro da semente 

e, teor de sólidos solúveis totais, respectivamente (Tabela 8). Neste ano, o acesso 4 foi o 

de maior peso e diâmetro de fruto. Porém, este também foi o de maior média para o 

diâmetro da semente e, juntamente com o acesso 1, com relação ao peso da mesma 

(Tabela 8). Isso demonstra que, normalmente, frutos de pitangueira maiores tendem 

também a apresentar semente maiores, o que não é vantajoso para industrialização, pois 

afeta o rendimento da polpa. Entretanto, pelo aspecto visual no momento da compra da 

fruta in natura, pode ser interessante. 

 

Tabela 8: Massa do fruto e da semente, diâmetro do fruto e da semente, sólidos 

solúveis totais (SST) e massa e porcentagem de polpa, de 22 acessos de pitangueira (E. 

uniflora) da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR, coletados em 2012. 

Acesso Massa 

fruto 

Diâmetr

o fruto 

Massa 

semente 

Diâmetro 

semente 

SST 

(
o
Brix) 

Massa 

polpa 

% Polpa 



101 

 

 
 

(mg) (mm) (mg) (mm) (mg) 

1 22,18 b* 15,44 b 8,80 a 10,18 a 12,67 c 13,38 c 60,35 d 

2 12,27 f 12,85 e 3,20 d 6,66 b 7,85 e 9,07 e 73,81 b 

3 16,22 e 13,68 d 6,32 b 9,44 a 17,40 a 9,90 d 60,98 d 

4 25,52 a 16,48 a 8,40 a 10,72 a 9,07 e 17,12 a 67,17 c 

5 12,76 f 11,94 f 5,57 c 11,98 a 15,22 b 7,19 e 56,23 e 

6 14,27e 12,72 e 5,74 c 8,60 b 11,25 d 8,53 e 59,67 d 

7 16,63 e 13,46 d 5,28 c 8,35 b 15,10 b 11,35 d 68,25 c 

8 13,37 f 12,30 e 5,05 c 8,46 b 15,02 b 8,33 e 62,29 d 

9 11,42 f 11,18 g 3,81 d 7,39 b 15,77 b 7,60 e 66,69 c 

10 18,00 d 13,68 d 5,22 c 8,11 b 13,02 c 12,76 c 70,83 b 

11 20,40 c 15,20 b 5,56 c 8,38 b 9,45 e 14,83 b 72,73 b 

12 15,50 e 13,79 d 3,83 d 7,93 b 12,97 c 11,67 d 75,27 b 

13 12,15 f 12,06 f 4,06 d 8,01 b 7,77 e 8,08 e 66,61 c 

14 20,63 c 15,41 b 5,89 c 8,36 b 7,65 e 14,74 b 71,26 b 

15 16,78 e 14,05 d 6,21 b 9,03 b 11,95 d 10,57 d 62,97 d 

16 22,98 b 16,57 a 6,98 b 10,12 a 10,85 d 16,00 a 69,61 c 

17 20,50 c 15,74 b 6,46 b 9,25 a 10,15 d 14,03 c 68,50 c 

18
1
 12,19 f 12,94 e 4,35 d 8,52 b 10,80 d 7,84 e 64,27 d 

19
2
 11,07 f 12,64 e 0,29 e 1,01 c 10,77 d 10,79 d 97,49 a 

20 20,62 c 15,58 b 5,44 c 9,34 a 8,65 e 15,18 b 73,70 b 

21 15,83 e 14,28 c 4,03 d 8,45 b 8,97 e 11,80 d 74,48 b 

22 16,76 e 14,60 c 5,14 c 9,32 a 16,30 a 11,62 d 69,22 c 

C.V (%) 8,41 3,16 11,73 16,43 9,39 9,35 3,89 

*
Médias com letras minúsculas diferentes na mesma coluna, diferem pelo teste de 

Scoot-Knott (α = 0,05). 

1 
Acesso de pitanga pirênica usada em outros trabalhos em comparação com a apirênica. 

2 
Acesso da pitanga apirênica. 

 

O consumidor é considerado o elemento mais importante de qualquer empresa 

ou negócio, uma vez que, tem papel decisivo sobre os produtos e a qualidade daquilo 

que se deseja adquirir (RASEIRA, 2000). Atributos como tamanho dos frutos são 

referências que o consumidor leva em consideração no momento da escolha do produto 

(TREVISAN, 2003; FRUTIFATOS, 2002). 
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Por outro lado, o acesso 19, de fruto apirênico, em 2012 esteve no grupo de 

menor peso de fruto juntamente com os acessos 18, 2, 5, 8, 9 e 13. Mas, tal classificação 

não se manteve em relação ao diâmetro deste, pois o acesso 9 mostrou-se isolado no 

grupo de menor média. Todavia, o aspecto de semente rudimentar no acesso 19, quando 

presente, se confirmou nas análises realizadas, demonstrando-se em ambas variáveis 

(peso e diâmetro), ser enquadrado isoladamente no grupo de menores médias (Tabela 

8). O fato deste acesso não ter semente ou tê-la praticamente rudimentar interferiu 

diretamente sobre o peso do fruto. O fruto normalmente é comercializado pelo seu peso, 

mas como este acesso apresenta característica diferenciada, ou seja, sem semente, o que 

diminui seu peso, é importante agregar valor na hora da venda, para que assim não haja 

perda economia ao produtor e estímulo para seu uso em pomar. 

Quanto ao teor de sólidos solúveis totais, o grupo de maior média apresentou 2 

acessos, sendo estes os acessos 3 (17,40Brix) e 22 (16,30Brix) e, o de menor média 7 

acessos (acessos 2, 4, 11, 13, 14, 20 e 21).  

Esses valores são maiores do que aqueles encontrados por Bezerra et al. (2004), 

que estudando o comportamento de seleções de pitangueira da Empresa Pernambucana 

de Pesquisa Agropecuária – IPA, originadas através da propagação sexual, constataram 

que os acessos em estudos apresentaram frutos com SST de 9,0 a 13,4 ºBrix. Após 

avaliação clonal, o acesso IPA-2.2 foi lançado como a primeira cultivar comercial 

brasileira, sob a denominação de „Tropicana‟, a qual apresenta como principais 

vantagens a alta produção - 20,8 Kg de frutos ano
-1

 (média de dez anos), peso médio do 

fruto variando de 3 a 4,5 g, polpa avermelhada, SST de 9,0 ºBrix e relação SST/Acidez 

de 4,1 (IPA, 2000). 

Ao comparar a descrição desta cultivar Tropicana com a pitangueira apirênica, 

verificou-se que as características descritas para esta última foram superiores em massa 

e SST nos dois anos de análise, reforçando a potencialidade da mesma. 

Outro ponto importante é que o acesso 19 não esteve dentre aqueles agrupados 

como de menor SST (Tabela 8), reforçando a potencialidade do mesmo, para 

beneficiamento ou mercado in natura, pois neste último caso, pode até despertar o 

interesse para exportação de sua fruta. 

Além disso, os resultados encontrados permitem verificar que o acesso de maior 

peso de fruto (4) esteve dentre aqueles de menor SST (Tabela 8), característica que deve 

ser bem analisada nos próximos ciclos produtivos de forma conjunta, pois caso o fruto 
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seja ofertado para o mercado in natura, este atrai pelo aspecto visual, mas pode 

comprometer o retorno da compra pelo sabor que apresenta. 

Quanto a massa de polpa, o grupo de maior média apresentou 2 acessos, sendo 

estes os acessos 4 e 16 e, o de menor média 7 acessos (acessos 2, 5, 6, 8, 9, 13 e 18) 

(Tabela 8). Já para a porcentagem de polpa o acesso 19, correspondente ao acesso 

apirênico foi o que apresentou a maior média (97,49 %). 

No ano de 2013, para as mesmas variáveis avaliadas (peso e diâmetro dos frutos, 

peso e diâmetro da semente, e teor de sólidos solúveis totais), teve-se redução no 

número de grupos formados para as características físicas relacionadas ao fruto, em 

comparação ao ano anterior (Tabela 9). O peso de frutos formou cinco grupos, tendo as 

maiores médias aquele formado pelos acessos 3, 10, 11 e 14 e, o de menor somente 

composto pelo acesso 1 (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Massa do fruto e da semente, diâmetro do fruto e da semente, sólidos 

solúveis totais (SST) e massa e porcentagem de polpa, de 22 acessos de pitangueira (E. 

uniflora) da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR, coletados em 2013. 

Acesso Massa 

fruto 

(mg) 

Diâmetro 

fruto 

(mm) 

Massa 

semente 

(mg) 

Diâmetro 

semente 

(mm) 

SST 

(
o
Brix) 

Massa 

polpa 

(mg) 

% 

Polpa 

1 6,81 e* 13,25 d 2,05 d 7,49 e 12,92 b 4,75 h 69,62 c 

2 19,15 b 17,73 a 5,73 b 10,42 b 15,92 a 13,42 d 69,97 c 

3 22,25 a 15,67 b 7,31 a 10,02 b 16,87 a 14,94 c 67,28 c 

4 18,80 b 18,81 a 4,99 c 10,98 a 10,22 d 13,81 c 73,55 c 

5 19,39 b 15,34 c 6,97 a 10,13 b 12,40 c 12,42 d 63,93 d 

6 20,45 b 15,21 c 6,22 b 9,70 c 11,95 c 14,23 c 69,60 c 

7 19,46 b 14,64 c 6,32 b 9,53 c 10,75 c 13,14 d 67,44 c 

8 11,69 d 12,41 e 4,78 c 8,71 d 13,07 b 6,91 g 59,01 e 

9 19,88 b 14,96 c 5,67 b 8,99 d 13,62 b 14,20 c 71,41 c 

10 23,10 a 15,04 c 4,46 c 8,72 d 10,25 d 18,64 a 80,64 b 

11 23,52 a 16,33 b 5,30 c 9,46 c 9,17 d 18,22 a 77,45 b 

12 19,46 b 15,04 c 4,65 c 8,71 d 10,45 d 14,80 c 76,09 b 

13 19,40 b 14,54 c 4,34 c 8,56 d 8,07 e 15,06 c 77,58 b 

14 22,49 a 18,15 a 5,02 c 9,65 c 9,47 d 17,47 a 77,70 b 
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15 13,16 d 13,94 d 4,69 c 9,06 d 11,42 c 8,46 f 63,86 d 

16 13,37 d 16,13 b 3,77 c 9,77 c 11,85 c 9,59 f 71,84 c 

17 20,67 b 16,25 b 4,76 c 9,24 d 11,67 c 15,90 b 77,02 b 

18
1
 16,03 c 13,82 d 4,90 c 8,91 d 11,57 c 11,12 e 69,37 c 

19
2
 12,19 d 13,52 d 0,28 e 0,51 f 11,47 c 11,91 d 97,74 a 

20 17,17 b 16,24 b 4,62 c 10,34 b 7,40 e 12,55 d 73,06 c 

21 19,32 b 16,33 b 5,39 c 10,11 b 9,95 d 13,92 c  71,93 c 

22 13,58 d 12,79 e 4,84 c 8,84 d 12,02 c 8,74 f 64,27 d 

C.V (%) 9,08 4,24 12,51 5,09 7,12 10,17 4,27 

*
 Médias com letras minúsculas diferentes na mesma coluna, diferem pelo teste de 

Scoot-Knott (α =  0,05). 

1 
Acesso de pitanga pirênica usada em outros trabalhos em comparação com a apirênica. 

2 
Acesso da pitanga apirênica. 

 

Para o diâmetro dos frutos, também foram formados cinco grupos, sendo, o de 

maiores médias constituído pelos acessos 2, 4 e 14, repetindo-se somente este último 

como o de maior peso. Por outro lado, o grupo de menor diâmetro foi formado pelos 

acessos 8 e 22, diferente também daquele constituído pelo peso (Tabela 9). Com isso, 

verifica-se que o diâmetro do fruto de pitangueira nem sempre tem relação com seu 

peso. 

Quanto ao peso das sementes em 2013, foram formados cinco grupos, com os 

acessos 3 e 5 compondo aquele de maior média e o 19 como de menor. O diâmetro 

destas, possibilitou a formação de seis grupos, sendo o acesso 4 agrupado no de maior 

valor e os acessos 19 e 1 de menor (Tabela 9).  

O acesso 19 (pitangas sem sementes ou quando com sementes presentes estas 

são rudimentares) nos ciclos produtivos confirmam o menor diâmetro e peso da 

semente.  Também houve repetição para o acesso 4, para o diâmetro da semente, sendo 

este de maior diâmetro, fato que se relacionado ao rendimento da polpa, pode 

comprometê-lo para o mercado industrial. 

 Quanto aos sólidos solúveis totais em 2013, houve a formação de cinco grupos, 

sendo o de maiores médias formado pelos acessos 2 (15,92Brix) e 3 (16,87Brix), e o 

de menor pelos 13 (8,07Brix) e 20 (7,40Brix) (Tabela 9).  
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Os acessos 13 e 20 (Tabelas 8 e 9), nos dois anos de avaliação, repetiram os 

menores valores no teor de sólidos solúveis. Com isso, caso haja interesse na 

comercialização de seus frutos, deve-se buscar atender mercados que prefiram tal frutos 

menos doces ou para o processamento. Por outro lado, o acesso 3 (Tabelas 8 e 9), teve o 

maior teor de sólidos solúveis em ambos os anos de avaliação, o que é interessante para 

o mercado in natura. 

O consumidor tem papel decisivo sobre os produtos e a qualidade daquilo que 

deseja adquirir (RASEIRA et al., 2000). As características qualitativas dos frutos, 

envolvendo as propriedades físicas e químicos são fatores relevantes nessa decisão 

(SOARES et al., 2010).  

Para a massa da polpa, o grupo de maior média foi composto por 3 acessos, 

sendo o 10, 11 e 14, e o grupo de menor média também composto por 3 acessos, o 15, 

16 e 22. Já para a porcentagem de polpa o acesso 19, correspondente ao acesso 

apirênico foi o que apresentou a maior média (97,74 %) (Tabela 9). 

Em 2015, não foram realizadas análises nos frutos dos acessos 9 e 10, pois os 

mesmos não frutificaram. Por isso, fez-se a inclusão do acesso 23, caracterizado por 

produzir pitangas de coloração preta. Este acesso (23) foi o que apresentou os maiores 

pesos e diâmetros de frutos e sementes (Tabela 10). Em compensação, o acesso 19 

manteve o mesmo comportamento das análises realizadas para o peso e diâmetro da 

semente em 2012 e 2013 (Tabelas 8 e 9, respectivamente) em 2015 (Tabela 10), fato 

que realmente comprova a característica apirênica.  

 

Tabela 10: Massa do fruto e da semente, diâmetro do fruto e da semente, sólidos 

solúveis totais (SST) e massa e porcentagem de polpa, de 21 acessos de pitangueira (E. 

uniflora), da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR, coletados em 2015. 

Acessos Massa 

fruto 

(mg) 

Diâmetro 

fruto 

(mm) 

Massa 

semente 

(mg) 

Diâmetro 

semente 

(mm) 

SST 

(
o
Brix) 

Massa 

polpa 

(mg) 

% 

Polpa 

1 17,50 d* 17,27 b 5,59 b 9,79 b 11,82 c 11,90 c 67,80 d 

2 16,28 d 15,69 c 4,52 c 9,14 c 14,47 a 11,75 c 72,27 c 

3 13,44 e 14,59 d 3,59 d 8,90 c 11,90 c 9,85 d 73,31 c 

4 20,85 b 17,69 b 4,90 c 9,85 b 9,57 d 15,95 b 76,52 b 

5 12,57 e 14,24 d 3,93 c 9,11 c 13,30 b 8,64 d 68,42 d 
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6 11,42 e 13,75 d 3,00 d 8,39 d 9,47 d 8,41 d 73,68 c 

7 10,63 e 13,08 e 2,52 e 7,68 e 10,90 c 8,11 d 76,23 b 

8 8,66 f 12,23 f 3,35 d 8,62 d 6,40 e 5,31 e 61,14 e 

11 15,57 d 15,87 c 3,34 d 8,18 d 9,02 d 12,24 c 78,57 b 

12 11,79 e 14,28 d 2,33 e 7,49 e 10,77 c 9,47 d 80,14 b 

13 10,90 e 13,33 e 2,36 e 7,80 e 9,25 d 8,54 d 78,31 b 

14 16,92 d 16,52 c 3,22 d 7,36 e 11,35 c 13,70 b 80,95 b 

15 7,66 f 12,06 f 2,43 e 7,20 e 11,40 c 5,23 e 68,43 d 

16 10,92 e 14,31 d 2,31 e 7,91 e 10,75 c 8,60 d 78,79 b 

17 16,92 d 16,37 c 4,25 c 9,70 b 10,10 d 12,67 c 74,69 b 

18
1
 9,22 f 13,35 e 2,97 d 8,14 d 7,52 e 6,25 e 67,56 d 

19
2
 14,57 d 15,44 c 0,54 f 2,68 f 11,87 c 14,03 b 96,45 a 

20 15,82 d 15,54 c 4,35 c 9,01 c 10,80 c 11,47 c 72,25 c 

21 18,35 c 16,23 c 4,10 c 8,43 d 11,17 c 14,25 b 77,60 b 

22 10,01 f 14,00 d 3,03 d 8,55 d 10,05 d 6,97 e 69,63 d 

23
3
 28,12 a 20,52 a 6,88 a 11,04 a 12,60 b 21,23 a 75,61 b 

C.V (%) 11,56 5,23 17,54 7,28 9,24 13,28 4,43 

*
 Médias com letras minúsculas diferentes na mesma coluna, diferem pelo teste de 

Scoot-Knott (α = 0,05). 

1 
Acesso de pitanga pirênica usada em outros trabalhos em comparação com a apirênica. 

2 
Acesso da pitanga apirênica. 

3 
Acesso de pitanga pirênica preta. 

 

Aliado a isso, este acesso 19 não esteve agrupado naquele grupo de menor média 

para o peso e diâmetro do fruto, o que possibilita ser favorável seu rendimento da polpa, 

como observado em todos os anos de avaliação (Tabelas 8, 9 e 10), no qual pode ser útil 

para seu processamento, pois, a presença de sementes dificulta seu aproveitamento e 

manuseio (SHIFRISS; EIDELMAN, 1986). 

Quanto ao peso e diâmetro dos frutos em 2015, o menor grupo para o primeiro 

foi formado pelos acessos 22, 18, 15 e 8, e para o segundo com os acessos 15 e 8 

(Tabela 10), comprovando assim, relação de ambas variáveis nos acessos que repetiram 

os menores valores. 

Além disso, nos três anos de análise, os acessos 22, 18 e 8 tiveram em dois 

destes, menores valores, sendo o primeiro relacionado ao diâmetro do fruto, ao segundo 
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ao peso deste e, no último em ambas variáveis (Tabelas 8, 9 e 10). Isso pode estar 

relacionado ao fato de que estes acessos não passam por nenhum processo de manejo, 

principalmente de raleio, o que possibilita alternância de produção, com um ano 

produzindo maior número de frutos e com menor peso e diâmetro e, em outro menor 

número de frutos e como consequência possibilitando maiores pesos e diâmetros. 

A alternância é um dos problemas comuns para a grande maioria de frutíferas, 

sendo tendência das mesmas em produzir colheita excessiva no ano vigente, seguida de 

produção escassa no ano seguinte (MONSELISE; GOLDSCHMIDT, 1982), 

ocasionando, nos anos de excessiva produção, frutos de tamanho muito pequeno, que 

muitas vezes não chegam a ser comercializados e podendo ocasionar, em algus casos 

quebra de ramos nas plantas (COGGINS; HIELD, 1968).  

Em relação ao teor de sólidos solúveis, na análise de 2015, houve a formação de 

5 grupos, com o acesso 2 isoladamente componto o grupo de maior média e, o 18 e 8 

como de menor média, sendo os valores destes três foram de 14,47Brix, 7,52Brix e 

6,40Brix, respectivamente (Tabela 10). 

O que chama atenção é o fato do acesso 2, em 2012 (Tabela 8) estar entre 

aqueles de menor sólidos solúveis totais e nos demais anos (2013 e 2015) apresentar-se 

superior (Tabelas 9 e 10). Isso reforça a hipótese de que a falta de manejo na planta 

influencia o sabor ou o fato de que as condições climáticas também alteraram-se ao 

longo dos anos, interferindo na qualidade dos frutos. 

Além disso, demonstra-se que para seleção de frutos em qualquer programa de 

melhoramento é necessário no mínimo análises em mais de dois ciclos produtivos. 

Danner et al. (2010), citaram que no programa de melhoramento de fruteiras 

nativas da Embrapa Clima Temperado, as características dos frutos são avaliadas por 

quatro ou cinco ciclos produtivos consecutivos, de forma a subsidiar a seleção de 

genótipos superiores e servir como descritores das possíveis cultivares, sendo esse 

número de medições considerados adequado para predizer o valor real dos indivíduos, 

com confiabilidade superior a 80% em todos os caracteres, indicando que esses 

caracteres podem ser utilizados na seleção fenotípica de genótipos superiores em 

araçazeiro e pitangueira. 

Pode-se dizer, em geral, que os sólidos solúveis totais (SST) dos frutos avaliados 

com pitangueiras pirênica e apirênica nestes anos de coleta, variou entre 10 e 12 
o
Brix 

(Tabelas 8, 9 e 10). Tal faixa de análise está dentro dos valores considerados adequados 

para a espécie, conforme verificado pelo IPA (2007), onde destaca que o Ministério da 
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Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 1999), através da Instrução 

Normativa de nº 136, de 31 de março de 1999, estabelece os seguintes valores padrões 

referente às características físico-químicas à industrialização da polpa de pitanga: 

sólidos solúveis totais de 6 °Brix (mínimo); acidez total de 0,92% de ácido cítrico 

(mínimo); açúcares totais naturais de 9,5 g/100 g (máximo); pH entre 2,5 e 3,4; polpa de 

cor vermelha; sabor e aroma próprios. 

 

6.6 CONCLUSÕES 

 

O acesso relacionado à pitangueira apirênica confirmou as qualidades de seu 

fruto para atender principalmente o mercado industrial, porém, pode-se fazer uso 

também para dupla finalidade. Os acessos 2 e 23 se destacaram como sendo produtores 

de frutos que podem ser direcionados para consumo in natura, porém, o último citado, 

produtor de frutas pretas, deve ser melhor avalidado nos próximos anos para resultado 

mais conclusivo.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A E. uniflora apresenta grande potencial para ser explorada economicamente, 

tanto para o consumo in natura como para indústria, isso deve-se ao fato de que esta 

fruteira traz inúmeros benefícios à saúde humana. Entretanto, este potencial ainda é 

pouco explorado e cultivos comerciais são raros. Por isso, acredita-se que para 

desenvolver esse potencial econômico são necessários o uso de materiais genéticos que 

atraiam o consumidor, como fruto sem semente, para que haja aumento no consumo e 

demanda no mercado. Somente dessa forma, o fruticultor estará incentivado a plantá-la. 

No presente estudo, identificou-se uma pitangueira apirênica, sendo que esta 

característica torna-se vantajosa para a produção comercial, aumentando o rendimento 

da polpa e manuseio pela indústria, sendo este último, talvez, a melhor forma de uso 

desta fruta, pois a mesma apresenta alta perecebilidade após colheita. 

Devido os dados obtidos sobre a floração, frutificação, formação da semente e 

caracterização geral da pitangueira apirênica serem pioneiros, tornam-se necessárias 

mais observações, analisando o comportamento deste acesso ao longo dos anos, em 

diferentes condições e o tipo de herança envolvida. 

Também é importante a continuação de estudos referentes à propagação destas 

sementes rudimentares e posterior avaliação da planta, observando-se a herdabilidade 

desta característica quando realizado cruzamentos dirigidos. 

Contudo, desenvolver o cultivo comercial desta fruteira nativa é essencial para 

aumentar sua importância econômica e, para isso, faz-se necessário dar continuidade 

aos trabalhos aqui apresentados. 
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APÊNDICES  

 

APENDICE 1: Quadro da análise de variância referente ao número de pólen por antera 

do experimento número médio de anteras por flor, de grãos de pólen por antera e de 

pólen por flor, em flores de pitangueira (E. uniflora) do acesso pirêico e apirênico. 

UTFPR, Dois Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 

Tratamento 1 904512.50 904512.50 42.54** 

Resíduo  6 127575.00 21262.50  

Total 7 1032087.50   

CV (%) 9.48    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

APENDICE 2: Quadro da análise de variância referente ao número de pólen por flor do 

experimento número médio de anteras por flor, de grãos de pólen por antera e de pólen 

por flor, em flores de pitangueira (E. uniflora) do acesso pirêico e apirênico. UTFPR, 

Dois Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 

Tratamento 1 4967552812.50 4967552812.50 54.42** 

Resíduo  6 547704587.00 91284097.83  

Total 7 5515257399.50   

CV (%) 9.80    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

APENDICE 3: Quadro da análise de variância referente ao número de anteras por flor 

do experimento número médio de anteras por flor, de grãos de pólen por antera e de 

pólen por flor, em flores de pitangueira (E. uniflora) do acesso pirêico e apirênico. 

UTFPR, Dois Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 

Tratamento 1 55.65 55.65 86.34** 
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Resíduo  6 3.87 0.64  

Total 7 59.52   

CV (%) 9.80    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

APENDICE 4: Quadro da análise de variância referente ao acesso pirênico do 

experimento germinação in vitro de pólen (%) obtida após 3, 5, 7, 9 e 24 horas de 

incubação a 25°C, de pitangueira (E. uniflora) pirênica e apirênica, coletados de balões 

florais e flores após a antese. UTFPR, Dois Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 

Fator 1 (F1) 1 7.10 7.10 0.28
ns

 

Fator 2 (F2) 4 3169.64 792.41 31.20** 

Int. F1xF2 4 301.84 75.46 2.97* 

Tratamento 9 3478.59 386.51 15.22** 

Resíduo  30 761.81 25.39  

Total 39 4240.40   

CV (%) 29.26    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns
 não significativo (p >= .05)                                    

 

APENDICE 5: Quadro da análise de variância referente ao experimento germinação in 

vitro de pólen (%) obtida após 3, 5, 7, 9 e 24 horas de incubação a 25°C, de pitangueira 

(E. uniflora) pirênica e apirênica, coletados de balões florais e flores após a antese. 

UTFPR, Dois Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 

Fator 1 (F1) 1 175.73 175.73 18.33** 

Fator 2 (F2) 4 895.04 223.76 23.34** 

Fator 3 (F3) 1 6220.27 6220.27 648.99** 

Int. F1xF2 4 278.85 69.71 7.27** 

Int. F1xF3 1 63.39 63.39 6.61* 

Int. F2xF3 4 266.56 66.64 6.95** 
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Int.F1xF2xF3 4 191.92 47.98 5.00** 

Tratamento 19 8091.78 425.88 44.43** 

Resíduo  60 575.07 9.58  

Total 79 8666.85   

CV (%) 14.39    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns
 não significativo (p >= .05)                                    

 

APENDICE 6: Quadro da análise de variância referente ao experimento frutificação 

efetiva (%) em pitangueira (E. uniflora) pirênica e apirênica, submetidos a diferentes 

tratamentos de polinização (T1 – ramos ensacados com TNT; T2 – ensacados com tela 

anti-afídeo; T3 – polinização livre). UTFPR, Dois Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 

Fator 1 (F1) 1 1376.94 1376.94 52.49** 

Fator 2 (F2) 2 3886.44 1943.22 74.08** 

Int. F1xF2 2 942.66 471.33 17.97** 

Tratamento 5 6206.05 1241.21 47.32** 

Resíduo  18 472.11 26.23  

Total 23 6678.16   

CV (%) 41.20    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns
 não significativo (p >= .05)                                    

 

APENDICE 7: Quadro da análise de variância referente a massa do fruto do 

experimento massa do fruto e da semente, diâmetro do fruto e da semente, sólidos 

solúveis totais (SST) e massa e porcentagem de polpa, de 22 acessos de pitangueira (E. 

uniflora) da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR, coletados em 2012. UTFPR, Dois 

Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 

Tratamento 21 1451.35 69.11 34.92** 

Resíduo  66 130.61 1.98  

Total 87 1581.96   
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CV (%) 8.41    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

APENDICE 8: Quadro da análise de variância referente ao diâmetro do fruto do 

experimento massa do fruto e da semente, diâmetro do fruto e da semente, sólidos 

solúveis totais (SST) e massa e porcentagem de polpa, de 22 acessos de pitangueira (E. 

uniflora) da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR, coletados em 2012. UTFPR, Dois 

Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 

Tratamento 21 197.64 9.41 48.41** 

Resíduo  66 12.83 0.19  

Total 87 210.47   

CV (%) 3.16    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

APENDICE 9: Quadro da análise de variância referente a massa da semente do 

experimento massa do fruto e da semente, diâmetro do fruto e da semente, sólidos 

solúveis totais (SST) e massa e porcentagem de polpa, de 22 acessos de pitangueira (E. 

uniflora) da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR, coletados em 2012. UTFPR, Dois 

Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 

Tratamento 21 266.27 12.67 33.32** 

Resíduo  66 25.11 0.38  

Total 87 291.38   

CV (%) 11.73    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    
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APENDICE 10: Quadro da análise de variância referente ao diâmetro do fruto do 

experimento massa do fruto e da semente, diâmetro do fruto e da semente, sólidos 

solúveis totais (SST) e massa e porcentagem de polpa, de 22 acessos de pitangueira (E. 

uniflora) da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR, coletados em 2012. UTFPR, Dois 

Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 

Tratamento 21 197.67 9.41 48.41** 

Resíduo  66 12.83 0.19  

Total 87 210.47   

CV (%) 3.16    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

APENDICE 11: Quadro da análise de variância referente a massa da semente do 

experimento massa do fruto e da semente, diâmetro do fruto e da semente, sólidos 

solúveis totais (SST) e massa e porcentagem de polpa, de 22 acessos de pitangueira (E. 

uniflora) da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR, coletados em 2012. UTFPR, Dois 

Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 

Tratamento 21 266.27 12.68 33.32** 

Resíduo  66 25.11 0.38  

Total 87 291.38   

CV (%) 11.73    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

APENDICE 12: Quadro da análise de variância referente ao diâmetro da semente do 

experimento massa do fruto e da semente, diâmetro do fruto e da semente, sólidos 

solúveis totais (SST) e massa e porcentagem de polpa, de 22 acessos de pitangueira (E. 

uniflora) da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR, coletados em 2012. UTFPR, Dois 

Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 



149 

 

 
 

Tratamento 21 348.16 16.58 8.44** 

Resíduo  66 129.69 1.96  

Total 87 477.85   

CV (%) 16.43    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

APENDICE 13: Quadro da análise de variância referente aos sólidos solúveis totais  do 

experimento massa do fruto e da semente, diâmetro do fruto e da semente, sólidos 

solúveis totais (SST) e massa e porcentagem de polpa, de 22 acessos de pitangueira (E. 

uniflora) da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR, coletados em 2012. UTFPR, Dois 

Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 

Tratamento 21 759.67 36.17 29.69** 

Resíduo  66 80.41 1.22  

Total 87 840.09   

CV (%) 9.39    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

APENDICE 14: Quadro da análise de variância referente a massa da polpa do 

experimento massa do fruto e da semente, diâmetro do fruto e da semente, sólidos 

solúveis totais (SST) e massa e porcentagem de polpa, de 22 acessos de pitangueira (E. 

uniflora) da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR, coletados em 2012. UTFPR, Dois 

Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 

Tratamento 21 745.12 35.48 30.81** 

Resíduo  66 76.01 1.15  

Total 87 821.13   

CV (%) 9.35    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  
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ns não significativo (p >= .05)                                    

 

APENDICE 15: Quadro da análise de variância referente a porcentagem de polpa do 

experimento massa do fruto e da semente, diâmetro do fruto e da semente, sólidos 

solúveis totais (SST) e massa e porcentagem de polpa, de 22 acessos de pitangueira (E. 

uniflora) da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR, coletados em 2012. UTFPR, Dois 

Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 

Tratamento 21 5822.36 277.27 38.75** 

Resíduo  66 472.20 7.15  

Total 87 6294.57   

CV (%) 3.89    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

APENDICE 16: Quadro da análise de variância referente a massa do fruto do 

experimento massa do fruto e da semente, diâmetro do fruto e da semente, sólidos 

solúveis totais (SST) e massa e porcentagem de polpa, de 22 acessos de pitangueira (E. 

uniflora) da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR, coletados em 2013. UTFPR, Dois 

Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 

Tratamento 21 1560.87 74.33 28.47** 

Resíduo  66 172.29 2.61  

Total 87 1733.16   

CV (%) 9.08    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

APENDICE 17: Quadro da análise de variância referente ao diâmetro do fruto do 

experimento massa do fruto e da semente, diâmetro do fruto e da semente, sólidos 

solúveis totais (SST) e massa e porcentagem de polpa, de 22 acessos de pitangueira (E. 
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uniflora) da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR, coletados em 2013. UTFPR, Dois 

Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 

Tratamento 21 233.69 11.13 26.45** 

Resíduo  66 27.76 0.42  

Total 87 261.46   

CV (%) 4.24    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

APENDICE 18: Quadro da análise de variância referente a massa da semente do 

experimento massa do fruto e da semente, diâmetro do fruto e da semente, sólidos 

solúveis totais (SST) e massa e porcentagem de polpa, de 22 acessos de pitangueira (E. 

uniflora) da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR, coletados em 2013. UTFPR, Dois 

Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 

Tratamento 21 188.11 8.96 24.15** 

Resíduo  66 24.48 0.37  

Total 87 212.59   

CV (%) 12.51    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

APENDICE 19: Quadro da análise de variância referente ao diâmetro da semente do 

experimento massa do fruto e da semente, diâmetro do fruto e da semente, sólidos 

solúveis totais (SST) e massa e porcentagem de polpa, de 22 acessos de pitangueira (E. 

uniflora) da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR, coletados em 2013. UTFPR, Dois 

Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 

Tratamento 21 352.72 16.79 79.99** 

Resíduo  66 13.86 0.21  

Total 87 366.58   
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CV (%) 5.09    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

APENDICE 20: Quadro da análise de variância referente aos sólidos solúveis totais do 

experimento massa do fruto e da semente, diâmetro do fruto e da semente, sólidos 

solúveis totais (SST) e massa e porcentagem de polpa, de 22 acessos de pitangueira (E. 

uniflora) da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR, coletados em 2013. UTFPR, Dois 

Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 

Tratamento 21 416.98 19.85 29.73** 

Resíduo  66 44.08 0.67  

Total 87 461.06   

CV (%) 7.12    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

APENDICE 21: Quadro da análise de variância referente a massa da polpa do 

experimento massa do fruto e da semente, diâmetro do fruto e da semente, sólidos 

solúveis totais (SST) e massa e porcentagem de polpa, de 22 acessos de pitangueira (E. 

uniflora) da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR, coletados em 2013. UTFPR, Dois 

Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 

Tratamento 21 1055.68 50.27 29.12** 

Resíduo  66 113.93 1.73  

Total 87 1169.61   

CV (%) 10.17    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    
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APENDICE 22: Quadro da análise de variância referente a porcentagem de polpa do 

experimento massa do fruto e da semente, diâmetro do fruto e da semente, sólidos 

solúveis totais (SST) e massa e porcentagem de polpa, de 22 acessos de pitangueira (E. 

uniflora) da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR, coletados em 2013. UTFPR, Dois 

Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 

Tratamento 21 5199.31 247.58 25.96** 

Resíduo  66 629.46 9.54  

Total 87 5828.77   

CV (%) 4.27    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

APENDICE 23: Quadro da análise de variância referente a massa do fruto do 

experimento massa do fruto e da semente, diâmetro do fruto e da semente, sólidos 

solúveis totais (SST) e massa e porcentagem de polpa, de 21 acessos de pitangueira (E. 

uniflora) da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR, coletados em 2015. UTFPR, Dois 

Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 

Tratamento 20 1827.33 91.36 33.91** 

Resíduo  63 169.73 2.69  

Total 83 1997.06   

CV (%) 11.57    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

APENDICE 24: Quadro da análise de variância referente ao diâmetro do fruto do 

experimento massa do fruto e da semente, diâmetro do fruto e da semente, sólidos 

solúveis totais (SST) e massa e porcentagem de polpa, de 21 acessos de pitangueira (E. 

uniflora) da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR, coletados em 2015. UTFPR, Dois 

Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 
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Tratamento 20 320.04 16.00 25.71** 

Resíduo  63 39.21 0.62  

Total 83 359.25   

CV (%) 5.23    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

APENDICE 25: Quadro da análise de variância referente a massa da semente do 

experimento massa do fruto e da semente, diâmetro do fruto e da semente, sólidos 

solúveis totais (SST) e massa e porcentagem de polpa, de 21 acessos de pitangueira (E. 

uniflora) da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR, coletados em 2015. UTFPR, Dois 

Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 

Tratamento 20 145.97 7.29 19.33** 

Resíduo  63 23.78 0.37  

Total 83 169.75   

CV (%) 17.54    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

APENDICE 26: Quadro da análise de variância referente ao diâmetro da semente do 

experimento massa do fruto e da semente, diâmetro do fruto e da semente, sólidos 

solúveis totais (SST) e massa e porcentagem de polpa, de 21 acessos de pitangueira (E. 

uniflora) da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR, coletados em 2015. UTFPR, Dois 

Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 

Tratamento 20 206.68 10.33 28.09** 

Resíduo  63 23.18 0.37  

Total 83 229.86   

CV (%) 7.28    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  
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ns não significativo (p >= .05)                                    

 

APENDICE 27: Quadro da análise de variância referente aos sólidos solúveis totais do 

experimento massa do fruto e da semente, diâmetro do fruto e da semente, sólidos 

solúveis totais (SST) e massa e porcentagem de polpa, de 21 acessos de pitangueira (E. 

uniflora) da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR, coletados em 2015. UTFPR, Dois 

Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 

Tratamento 20 267.71 13.38 13.71** 

Resíduo  63 61.48 0.97  

Total 83 329.20   

CV (%) 9.24    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

APENDICE 28: Quadro da análise de variância referente a massa da polpa do 

experimento massa do fruto e da semente, diâmetro do fruto e da semente, sólidos 

solúveis totais (SST) e massa e porcentagem de polpa, de 21 acessos de pitangueira (E. 

uniflora) da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR, coletados em 2015. UTFPR, Dois 

Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 

Tratamento 20 1203.19 60.16 29.83** 

Resíduo  63 127.06 2.01  

Total 83 1330.25   

CV (%) 13.28    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                    

 

APENDICE 29: Quadro da análise de variância referente a porcentagem de polpa do 

experimento massa do fruto e da semente, diâmetro do fruto e da semente, sólidos 

solúveis totais (SST) e massa e porcentagem de polpa, de 21 acessos de pitangueira (E. 
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uniflora) da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR, coletados em 2015. UTFPR, Dois 

Vizinhos – PR, 2017. 

FV GL SQ QM F 

Tratamento 20 4011.28 200.56 18.36** 

Resíduo  63 688.22 10.92  

Total 83 4699.51   

CV (%) 4.43    

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  

ns não significativo (p >= .05)                                 

 


