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A família  Melastomataceae é composta  por  cerca de 5000 espécies  distribuídas  em
200 gêneros de ocorrência pantropical. A espécie Microlicia fulva (Spreng.) Cham.,
é endêmica do Brasil, sendo característica de campos rupestres e cerrados de Minas
Gerais,  Bahia  e  Distrito  Federal.  Estudos  de  sistemas  reprodutivos  são  importantes
para a  conservação de ambientes  naturais  e  o  presente  trabalho teve como objetivo
investigar a biologia reprodutiva de M. fulva em área de campos rupestres no Parque
Estadual do Itacolomi. Foram comparadas taxa de frutificação e germinação através
dos seguintes tratamentos: autopolinização espontânea (AE), autopolinização manual
(AM),  polinização  cruzada  (PC),  emasculação  em  flores  recém  abertas  (A)  e
polinização natural (PN). Além disso, foi avaliada a viabilidade polínica e realizada a
observação de visitantes. Os resultados demonstram a ocorrência de elevada taxa de
autocompatibilidade.  A  análise  de  pólen  mostrou  que  a  espécie  possui  grande
porcentagem de  grãos  de  pólen  viáveis  (cerca  de  80%).  O  sucesso  reprodutivo  em
Microlicia  fulva  foi  elevado e ocorreu formação de frutos  em todos  os  tratamentos
(100%  AE;  97%  AM,  93%  PC;  100%  A;  98%  PN).   A  germinação  das  sementes
ocorreu  entre  o  7º  e  o  9º  dias,  com  taxa  média  de  germinação  de  85%.
Augochloropsis  sparsilis  e  Augochlora  sp  (Hymenoptera:  Halictidae)  foram
observados em visitas às flores de M. fulva. A grande produção de frutos observada
neste  estudo  poderia  estar  relacionada  às  condições  ambientais  a  que  espécie  está
submetida, como a baixa disponibilidade de nutrientes, grandes amplitudes térmicas,
elevadas  velocidades  de  vento,  ocorrência  de  fogo  de  origem  antrópica,  dentre
outros.  Houve  pouco  registro  de  visitantes,  no  entanto,  as  espécies  de  Halictidae
encontradas  possuem  comportamento  adequado  para  polinização  de  espécies
poricidas, e seu tamanho é compatível com o das flores de M. fulva.
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