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O gênero Galeandra Lindl. (Orchidaceae) pertence à subfamília Epidendroideae, a mais
numerosa da família, e possui cerca de 20 espécies no Brasil. Galeandra montana
Barb.Rodr. possui ampla distribuição, ocorrendo principalmente em formações
campestres, desde o Pará até o estado de São Paulo. Foi encontrada uma população de
G. montana, localizada na Serra da Moeda, Itabirito–MG,  apresentando uma incomum
frutificação, de virtualmente a totalidade das flores de todos os indivíduos observados.
Desta forma, realizamos um estudo dos sistema de reprodução desta população, com a
hipótese de que os seus indivíduos poderiam apresentar autopolinização espontânea ou
agamospermia. Ao todo, 62 indivíduos tiveram suas inflorescências em botões florais
marcadas e ensacadas com filó, totalizando 103 flores que foram submetidas a
autopolinização, polinização cruzada, emasculação e controle (flores não manipuladas).
Destas, algumas tiveram seu processo de frutificação interrompido para análise de
crescimento e morfologia de tubos polínicos e fertilização em microscopia de
epifluorescência. Nos indivíduos deixados para polinização aberta, não ocorreu remoção
ou deposição de polinário, sugerindo a não ocorrência de polinização na população,
apesar de que estas flores iniciaram o desenvolvimento de frutos. As taxas de
frutificação foram próximas a 95% em todos os tratamentos realizados. Foi observado
crescimento regular dos tubos polínicos tanto em autopolinizações quanto em
polinizações cruzadas, atingindo a base da coluna com cerca de 7 dias e penetrando no
ovário por volta de 11 dias. Nas flores utilizadas como controle, não houve germinação
dos grãos de pólen, evidenciando a não ocorrência de autopolinização espontânea.
Tanto em flores emasculadas quanto no controle, pôde-se observar intumescimento do
ovário 7 dias após a antese, com posterior desenvolvimento do fruto. Desta forma,
podemos concluir que a população estudada apresenta a agamospermia como principal
sistema de reprodução. Porém, análises de sementes em frutos provenientes de flores
polinizadas, a fim de verificar se acontece fecundação, são necessárias para esclarecer
se a população é estritamente agamospérmica ou se pode apresentar um sistema misto
de reprodução caso as flores sejam polinizadas. Tal forma reprodutiva é rara entre as
orquídeas, sendo a maioria dos casos relatada para espécies terrestres da subfamília
Orchidoideae, sendo esse, virtualmente, o segundo caso descrito para Epidendroideae.
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