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Esterhazya splendida Mikan (Scrophulariaceae) é uma espécie ornitófila encontrada em áreas
de Cerrado, Restinga e Campos Rupestres; com flores apresentando coloração que variam de
tons de vermelho à laranja. Este estudo objetivou determinar o sistema reprodutivo da espécie
no período de floração, que ocorreu entre os meses de abril e julho em 2008. Foram realizados
tratamentos de polinização e, sementes provenientes desses tratamentos foram utilizadas para
experimentos de germinação. Os tratamentos realizados foram: polinização natural,
autopolinização manual, autopolinização espontânea, polinização manual cruzada e apomixia.
Para os experimentos de germinação, foram feitas 10 repetições para polinização natural, 10
para polinização cruzada e quatro para autopolinização; sendo 25 sementes por repetição. Os
experimentos foram mantidos em câmara de germinação (Seedburo Equipment Company,
modelo MPG-2000) sob luz branca fluorescente contínua, com irradiância próxima de
13μmol.m-2 .s-1. A taxa de formação de frutos foi de 87,1% (n=70) para polinização natural,
70% (n=70) para autopolinização manual, 75% (n=60) para autopolinização espontânea,
84,3% (n=70) para polinização cruzada e 66% (n=50) para o tratamento de apomixia. Apesar
da alta taxa de formação de frutos, nem todos apresentaram sementes. Assim, a percentagem
de frutos com sementes foi de 81,9% (n=61) para polinização natural, 84,7% (n=50) para
polinização cruzada, 14,2% (n=49) para autopolinização manual, e 17,7% (n=45) para
autopolinização espontânea. Os frutos resultantes de apomixia eram bem menores em
comparação com os outros tratamentos, e nenhum deles apresentou sementes desenvolvidas.
Houve variação em relação ao peso (F= 29.702, p<0,001), ao comprimento (F=129.553,
p<0,001) e à largura (F= 135.263, p<0,001) dos frutos formados entre os tratamentos,
prevalecendo aqueles provenientes de polinização cruzada. Houve uma maior produção de
sementes a partir dos tratamentos de polinização cruzada (F=30.195, p<0,001). Sementes
provenientes de polinização cruzada apresentaram taxas de germinação maiores (56%) do que
todos os outros tratamentos (F=8,875, p<0,001). Assim, E. splendida parece ser capaz de
formar frutos e sementes por autopolinização, mas a polinização cruzada parece resultar num
sucesso reprodutivo muito maior. (FAPEMIG e CNPq).
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