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Com  aproximadamente  400  espécies,  o  gênero  Oncidium  (SW)  está  distribuído  na
América  Tropical,  125  delas  descritas  para  o  Brasil.  Oncidium  cebolletta  (Jacq.)  SW.  é
uma espécie epífita de ampla distribuição, desde o México ao Sudeste brasileiro, associada
uma  grande  diversidade  de  ambientes  e  fitofisionomias.  Geralmente,  as  espécies  de
orquídea são auto-compatíveis. No entanto, uma série de trabalhos recentes mostram que,
em  muitos  casos,  essa  afirmação  pode  ser  um  artefato  de  generalizações  baseadas  em
grupos específicos. Entretanto, poucas são as espécies que possuem a biologia reprodutiva
estudada.  Este  trabalhou  visou  determinar  quais  os  tipos  de  mecanismos  de  reprodução
determinam  a  taxa  de  frutificação  e  a  viabilidade  de  sementes  em  O.  cebolleta.  Os
experimentos  foram  realizados  no  Orquidário  Jardim  da  Biodiversidade  no  campus  da
UFMT,  Cuiabá  –  MT,  com  indivíduos  provenientes  de  resgates  da  PCH  -  Garganta  da
Jararaca  –  Companhia  Elétrica  Atiaia,  município  de  Campo  Novo  dos  Parecis  -  MT.
Foram  efetuadas  polinizações  manuais  artificiais,  com  os  seguintes  tratamentos:
autopolinização  (n=100),  polinização  cruzada  (n=100)  e  autopolinização  espontânea
(n=61).  Todo  material  proveniente  dos  cruzamentos  foi  armazenado  em  FAA  50.  Dois
parâmetros foram avaliados posteriormente aos cruzamentos: taxa de frutificação (número
de frutos formados) e viabilidade de sementes (análise morfológica dos embriões). A taxa
de  frutificação  foi  de  1%  em  autopolinização,  60%  em  polinização  cruzada  e  nula  em
autopolinização  espontânea.  A  viabilidade  de  sementes  variou  de  87,2±10,2%  em
polinizações  cruzadas  a  86,7%  em  autopolinizações.  Pode-se  afirmar  que  Oncidium
cebolleta é auto-incompativel, alógama obrigatória e depende de vetor para ocorrência da
polinização. A alogamia obrigatória promove maior variabilidade genética na população e
garante a diminuição da endogamia, possibilitando a recombinação gênica e a adaptação à
ambientes  variáveis.  Os  dados  obtidos  corroboram  a  predominância  da
auto-incompatibilidade  no  gênero  Oncidium,  e  reforçam  a  necessidade  de  estudos
adicionais para o entendimento de padrões reprodutivos em Orchidaceae. 
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