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A  subtribo  Neotropical  Laeliinae,  ca  1.500  espécies  e  43  gêneros  é  a  segunda  maior  de
Orchidaceae,  apresentando  ampla  variação  morfológica.  O  gênero  americano  Prosthechea,
possui  aproximadamente  90  espécies,  24  delas  brasileiras.  Prosthechea  vespa  (Well.)  W.  E.
Higgins  apresenta  grande  plasticidade  morfológica  que  reflete  sua  capacidade  de  adaptação.
Devido a essas características, alguns pesquisadores chegam a segregá-la em táxons distintos: P.
vespa,  P.  vespa  subsp.  duartiana  Chiron  & V.  P.  Castro  e  P.  regentii  V.  P.  Castro  & Chiron.
Estudos  sobre  a  biologia  reprodutiva  podem  contribuir  para  delimitação  de  complexos  de
espécies,  auxiliando  em  estudos  taxonômicos.  O  presente  trabalho  teve  por  objetivo  estudar  a
biologia reprodutiva das diferentes espécies e sub-espécies do complexo “P. vespa”, verificando
os limites reprodutivos entre elas. Foram utilizados indivíduos em cultivo na casa de vegetação
da UFMT, provenientes da mesma população no Município de Campo Novo dos Parecis – MT,
ocorrentes  naturalmente  em  sincronopatria.  Os  indivíduos  foram  organizados  em  três  grupos
identificáveis que atendiam a classificação infra-específica proposta por Chiron & V. P. Castro.
Foram  realizadas  polinizações  artificiais  manuais  em  todas  as  espécies  e  sub-espécies
co-ocorrentes  selecionadas,  seguindo  os  seguintes  tratamentos:  autopolinização  (n=74),
polinização  cruzada  intra-específica  (n=56),  polinização  cruzada  inter-especifica  (n=39)  e
autopolinização  espontânea  (n=63).  A  taxa  de  frutificação  variou  de  33,3±60%  em
autopolinizações  e  de  50±60%  em  polinizações  cruzadas  intra-especificas.  Em  cruzamentos
bidirecionais  inter-especificos  houve  grande  variação,  dependendo  dos  pares  considerados:
20±40%  entre  P.  vespa  x  P.  vespa  subsp.  duartiana,  60±80%  entre  P.  vespa  x  P.  regentii  e
11±55,6% entre  P.  vespa  subsp.  duartiana  x  P.  regentii.  As  espécies  podem  ser  consideradas
interférteis,  no entanto,  os resultados apresentados devem ser analisados com cautela,  uma vez
que  a  taxa  de  frutificação  pode  mascarar  a  verdadeira  natureza  reprodutiva  dessas  espécies.
Dados  de  viabilidade  de  sementes  são  necessários  para  confirmar  o  sistema  de  reprodução
predominante das espécies analisadas.
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