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A  agamospermia  é  um  sistema  de  reprodução  na  qual  uma  planta  produz

sementes  viáveis  sem  ocorrer  a  fusão  de  gametas.  Esse  sistema  comumente  está

relacionado  à  esterilidade  causada  por  poliploidização  e/ou  hibridação,  por  vezes

acarretando uma baixa viabilidade do pólen. A agamospermia tem sido bem documentada

em  Melastomataceae,  principalmente  entre  espécies  da  tribo  Miconieae,  apesar  do

predomínio  da  alogamia  na  família.  Miconia  stenostachya  tem  sido  citada  como  uma

espécie  agamospérmica  em  diversas  populações,  sendo  observada  acima  de  70%  de

frutificação por agamospermia, aparentemente presente em todos os indivíduos, e abaixo

de 15% de viabilidade polínica, como em populações da espécie no Jardim Botânico do Rio

de Janeiro e em cerrado em Itirapina, São Paulo. Neste trabalho, objetivamos determinar o

grau  de  apomixia  e  viabilidade  dos  grãos  de  pólen  e  testar  a  ocorrência  de  variação  no

sistema reprodutivo em uma pequena população de M. stenostachya em área de floresta

estacional  sob  perturbação  antrópica,  em  Belo  Horizonte-MG.  Foram  amostrados  cinco

indivíduos tendo cada um deles 10 botões florais emasculados e ensacados. Flores de cada

planta foram fixadas para teste de viabilidade do pólen. Em duas plantas, as inflorescências

fenesceram  sem  apresentar  frutificação,  enquanto  nos  demais,  três  indivíduos,  alguns

botões  produziram  frutos  agamospérmicos  (frutificação  26%).  A  viabilidade  média  de

pólen  foi  26%,  com  baixa  variação  observada  entre  as  amostras.  Esses  resultados  são

diversos  dos  encontrados  para  outras  populações  da  espécie,  indicando  a  ocorrência  de

diferenças  quanto  ao  sistema  de  reprodução  em  diferentes  populações,  com  um

favorecimento ou quase obrigatoriedade da reprodução assexuada em outras populações

e maior probabilidade de incidência de reprodução sexuada na população estudada. Além

disso,  as  diferenças  de  frutificação  entre  os  indivíduos  dessa  população  sugerem  a

presença de variação intrapopulacional  no sistema de reprodução, com alguns indivíduos

apresentando sistema reprodutivo misto e outros exclusivamente sexuado.
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