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No Brasil, o gênero Macairea, pertencente à família Melastomataceae, é
 constituído por 11 espécies, sendo Macairea radula (Bonpl.) DC. a única
 ocorrente em Minas Gerais, com frutificação na estação chuvosa. O objetivo do
 estudo foi descrever a morfologia de frutos, sementes e plântulas da espécie,
 além de aspectos da germinação. As amostras de frutos foram coletadas em uma
 área de vereda na Estação Ecológica do Panga em Uberlândia-MG. Em
 laboratório as sementes foram quantificadas e posteriormente mantidas em
 câmara de Emanueli para acompanhar o processo de germinação e as fases do
 desenvolvimento das plântulas (25°C). Os indivíduos adultos apresentaram altura
 de 1,51 ± 0,17 m (n=6) e diâmetro na base do caule de 1,02 ± 0.31 cm (n=6), com
 média de 28,57 ± 22,87 (n= 29) frutos por infrutescência. Os frutos são cápsulas
 do tipo velatídio, secos, de coloração acastanhada quando maduros, com
 deiscência do tipo loculicida e mediram 0,39 ± 0,05 cm e 0,29 ± 0.04 cm (n=141)
 de comprimento e largura, respectivamente. Cada fruto apresentou em média
 198,3 ± 18,01 (n= 10) sementes. As sementes são do tipo cocleariforme, de
 coloração amarelada, com tegumento fino e transparente, medindo 0,58 ± 0,06
 mm (n=43) de comprimento e 0,27 ± 0,04 mm (n=43) de largura. As primeiras
 sementes germinaram sete dias após a semeadura, sendo registrados 12,9% de
 germinação (n=1809 sementes), o que é comum para espécies da família. Na
 germinação, observa-se o deslocamento da porção rafeal dos tegumentos
 seminais, provocado pela emergência da raiz primária. A região do colo e da raiz
 apresenta  coloração róseo-avermelhada, devido a presença de antocianina. A
 plântula é do tipo epígea e fanerocotiledonar, apresentando cotilédones foliáceos,
 hipocótilo com antocianina nos tecidos mais externos e colo demarcado por uma
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 grande quantidade de pêlos radiculares. Por se tratar de uma espécie autocórica
 e com baixa germinabilidade, essas características poderiam explicar sua
 ocorrência restrita na área.
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