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Os  sistemas  de  reprodução  predominantes  em  Orchidaceae  continuam  controversos,
entretanto,  a  auto-compatibilidade  tem  sido  considerada  como  regra,  onde  o  isolamento
entre espécies é dado por uma série de barreiras parciais pré-polinização. Epidendroideae
de regiões tropicais  contradizem essa afirmação e  linhagens auto-incompatíveis  são  mais
freqüentes.  A  escassez  de  trabalhos  sobre  sistemas  de  reprodução  envolvendo  espécies
Neotropicais  compromete  o  entendimento  dos  mecanismos  de  especiação,  bem  como  os
processos  envolvidos  na  manutenção  e  isolamento  de  espécies  filogeneticamente
próximas.  O  gênero  Hoffmannseggella  ca.  40  espécies  é  monofilético,  circunscreve
espécies exclusivamente rupícolas ocorrentes nos complexos rupestres de altitude de MG,
RJ,  ES  e  BA.  Cruzamentos  experimentais  manuais,  intra  e  inter-específicos  foram
realizados para determinar os sistemas de reprodução predominantes em 36 populações de
13 espécies de Hoffmannseggella (H. angereri, H. bradei, H. briegeri*, H. caulescens*, H.
cinnabarina,  H.  crispata,  H.  endsfeldzii,  H.  fournieri,  H.  ghillanyi,  H.  gracilis,  H.
liliputana, H. longipes e H. rupestris*). A verificação dos sistemas de reprodução foi feita
através  da observação  do  crescimento  de  tubos  polínicos  e  viabilidade  de  sementes.  Dez
espécies  são  predominantemente  auto-incompatíveis,  e  três  auto-compatíveis  (*).  Quatro
das espécies, H. angereri, H. bradei, H. caulescens e H. rupestris apresentam populações
com  sistemas  de  reprodução  diferentes,  de  auto-compatíveis  a  incompatíveis.  A  maioria
das espécies é alogâmica e não apomítica. A taxa de viabilidade de sementes não difere em
cruzamentos  intra  e  inter-populacionais  e  populações  isoladas  geograficamente  não
necessariamente  são  reprodutivamente  isoladas.  Cruzamentos  inter-específicos  revelaram
que a maioria das espécies é interfértil, provando que em condições naturais a hibridação
pode ocorrer, desde que sejam sincronopátricas. Alterações dos tubos polínicos na região
do ovário em autopolinizações são similares às observadas em espécies com mecanismo de
auto-incompatibilidade  gametofítica.  Os  resultados  se  mostraram úteis  na  delimitação  de
espécies  e  interpretações  evolutivas,  e  poderão  ser  utilizados  em  programas  de
conservação-manejo destas espécies.
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