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Orquídeas  da  subtribo  Goodyerinae  destacam-se  pelo  hábito  diferenciado,  ou  seja,  com
rizomas  tenros  e  ramos  prostrados  sobre  o  solo.  Foram objetivos  estudar  a  morfologia  e
biologia  floral  e  identificar  os  polinizadores  de  Aspidogyne  hylibates  na  “Mata  do
Paraíso”, com 195 ha, em Viçosa, Zona da Mata de Minas Gerais. A morfologia floral foi
analisada  em  flores  frescas  ou  estocadas  em  etanol  70%.  Foram  realizados  testes  para  a
localização  de  osmóforos  e  presença  de  néctar.  Além  disso,  foram  acompanhados  30
botões da pré-antese à senescência. A visitação foi observada por 19h. A. hylibates habita o
sub-bosque em meio à serrapilheira nas áreas mais sombreadas da mata. As inflorescências
são  espigas  terminais  com  flores  dispostas  espiraladamente.  As  flores  são  calcaradas,
brancas  e  medem  2cm  de  comprimento  (com  o  calcar).   As  pétalas  laterais  são
parcialmente fundidas à sépala superior. O labelo possui duas máculas amarelas e sua base
envolve parcialmente a coluna. A coluna é ereta, o rostelo é aparente e o estigma é inteiro.
O  polinário  é  composto  por  duas  polínias  bipartidas,  caudícula  e  viscídio  com  região
adesiva  na  superfície  dorsal.  A  antese  inicia-se  por  volta  das  06:00h.  Nesse  horário,  as
pétalas  separam-se  na  região  distal  e  a  partir  das  10:00h  o  labelo  afasta-se  das  demais
pétalas  e  torna-se  levemente  reflexo.  No  segundo  dia,  o  labelo  encontra-se  reflexo.  As
flores permaneceram em antese por dois (70% das flores) a quatro dias (6%); esta variação
ocorre  inclusive  dentro  de  uma  mesma  inflorescência.  O  odor  é  produzido  no  ápice  do
labelo, na caudícula e no capuz da antera. O néctar encontrava-se disponível durante todo o
período  de  antese  das  flores.  Foram  observados  machos  de  Trichocerapis  mirabilis
(Eucerini) em visitas rápidas e pouco frequentes (uma visita a cada três horas). As visitas
ocorreram  apenas  durante  a  manhã  e  essas  abelhas  não  foram  observadas  carregando
polinários. 
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