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A família Melastomataceae é pantropical, ocorrendo ca. de 70 gêneros e 1000 espécies no
Brasil.  Caracteriza-se  por  apresentar  síndrome  de  polinização  por  vibração,  tendo,  a  
maioria dos seus representantes, anteras poricidas. O sistema reprodutivo nesta família foi
estudado  em  cerca  de  128  espécies  havendo  representantes  autocompatíveis,
autoincompatíveis  e  agamospérmicos,  especialmente  na  tribo  Miconieae.  Comolia
ovalifolia é uma espécie arbustiva que ocorre nas restingas de Pernambuco até o Espírito
Santo,  sendo  conhecido  o  espectro  de  seus  visitantes  florais  apenas  para  uma  área  de
restinga na Bahia. O objetivo deste estudo foi investigar a fenologia reprodutiva, a biologia
floral, a ecologia da polinização e o sistema reprodutivo  de C. ovalifolia em uma área de
restinga em Pernambuco. Foram registradas mensalmente as intensidades das fenofases de
botão,  flor  e  fruto,  sendo  os  padrões  de  floração  e  frutificação  contínuos,  com  picos  em
outubro e janeiro, respectivamente. As flores são tetrâmeras, com androceu constituído por
oito  estames  falciformes  e  anteras  poricidas.  No  início  da  antese  as  flores  são
actinomorfas,  tornando-se  funcionalmente  zigomorfas,  a  partir  do  agrupamento  dos
estames  junto  ao  estilete.  São  melitófilas  e  não  secretam  néctar,  sendo  pólen  o  único
recurso floral. Foram observadas sete espécies de abelhas (Augochlora, Bombus, Centris e
Xylocopa  spp.)  visitando  suas  flores.  Centris  flavifrons  foi  a  espécie  mais  freqüente  e
efetiva,  concentrando suas  visitas  nos  meses  de  outubro  e  dezembro,  enquanto  Xylocopa
cearensis  foi  mais  freqüente  em novembro  e  janeiro.  Todas  se  comportaram  de  maneira
similar,  coletando  pólen  por  meio  de  vibração  das  anteras.  A  razão  pólen/óvulo  e
viabilidade polínica foram altas, enquadrando C. ovalifolia como xenógama facultativa. A
espécie é autocompatível, porém não produz frutos por autopolinização espontânea. A alta
porcentagem  de  frutos  desenvolvidos  em  condições  naturais  difere  do  esperado  para  o
gênero, e como C. ovalifolia  não apresenta  agamospermia,  depende dos visitantes  florais
para a reprodução.
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