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O gênero  Gomesa s.  str.  (Orchidaceae)  ocorre  predominantemente  nas  regiões  sudeste  e
sul  do  Brasil.  Possui  cerca  de  treze  espécies,  algumas  das  quais,  apresentam  posição
taxonômica  dúbia  devido  à  grande  plasticidade  fenotípica  floral.  Suas  flores  apresentam
coloração amarela, emitem forte odor adocicado, produzem óleo e o labelo funciona como
uma plataforma de pouso para o polinizador. Este trabalho teve como objetivo conhecer a
biologia  floral  de  Gomesa  recurva  R.  BR e  os  insetos  visitantes  de  suas  flores  em  uma
área de Floresta Ombrófila Mista do município de São José dos Pinhais, Paraná. Através
de  observações  focais  entre  06h00min  e  20h00min,  foram avaliados  os  visitantes  florais
durante o período de floração em janeiro de 2010, totalizando 62 horas de observação. Os
insetos foram coletados e a identificação feita por especialista da coleção entomológica da
UFPR, onde foram depositados. A emissão de odor ocorreu a partir das 13h00min. Todas
as  visitas  ocorreram entre  as  15h05min  às  18h10min.  Nesse  período  foram coletados  os
seguintes polinizadores:  Melipona bicolor schenki  Gribodo, M. marginata  Lepeletier,  M.
quadrifasciata  Lepeletier,  M.  mondury  Smith,  Partamona  helleri  Friese  e  Polybia
minarum  Ducke. Todos os insetos mostraram comportamento similar de manipulação da
flor, pousando no labelo e posicionando a cabeça frontalmente à antera ficando as políneas
depositadas entre o clípeo e a fronde, próximas à sutura epistomal. As abelhas do gênero
Melipona  visitam  mais  de  uma  flor  por  inflorescência  promovendo  autopolinizações
freqüentes  em condições naturais.  Esta  espécie  é  polinizador  dependente  e  experimentos
iniciais  sobre  sistema  reprodutivo  resultaram  na  ausência  total  de  frutos  em
autopolinizações (0% N=36), onde as flores manipuladas eram abortadas após 3-4 dias, e
em taxa de frutificação em polinizações cruzadas não tão elevadas (47% N=36). Embora o
comportamento  altamente  exploratório  dos  polinizadores  contribua  para  a  geitonogamia,
cruzamentos  naturais  autogâmicos  são  restringidos  devido  ao  possível  mecanismo  de
autoincompatibilidade. 

Palavras-chave: Floresta Ombrófila Mista, Gomesa, Melipona, Orchidaceae, Polinização.
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