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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

BIOLOGIA REPRODUTIVA DE Epidendrum tridactylum Lindl. (Orchidaceae: 
Epidendroideae): EVIDÊNCIA DE POLINIZAÇÃO POR MOSCAS EM Epidendrum
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 Epidendrum Lindl. é um gênero neotropical que compreende 1.125 espécies distribuídas entre 
o sudeste dos Estados Unidos (Carolina do Norte) e a Argentina. Cerca de 132 espécies são 
encontradas no Brasil. Embora esse gênero seja bastante numeroso, estudos sobre a biologia 
da polinização em Epidendrum são muito escassos e até o presente apenas lepidópteros e bei-
ja-flores foram registrados como polinizadores. A biologia reprodutiva de Epidendrum tridactylum 
foi estudada no município de Itirapina, estado de São Paulo, sudeste do Brasil. Os polinizadores 
e o processo de polinização foram documentadosentre 15-22/02/2012 e a presença de recursos 
florais foi investigada. Também foram realizados tratamentos manuais para verificar o sistema re-
produtivo da espécie, além da contagem do número de sementes potencialmente viáveis obtidas 
em cada tratamento. Para cada tratamento foram usadas 60 flores (4 plantas; 4 inflorescências). 
Para cada fruto formado foram amostrados 100 sementes. Epidendrum tridactylum floresce em 
janeiro. As inflorescências terminais produzem numerosas flores amareladas. O labelo é amarelo 
e está parcialmente unido à base da coluna. A porção mediana do labelo possui osmóforos, que 
são responsáveis pela produção de uma suave fragrância. Epidendrum tridactylum é polinizado 
por várias espécies de moscas das famílias Muscidae e Syrphidae, que são atraídas pela fragrân-
cia produzida pelas flores. As flores não possuem qualquer tipo de recurso, mas as moscas se 
alimentam da substância secretada pelos nectários extraflorais localizados logo abaixo das brác-
teas. O polinário é depositado na probóscide das moscas enquanto procuram por néctar dentro 
das flores. Epidendrum tridactylum é auto-incompatível. Frutos foram formados apenas no trata-
mento de polinização cruzada. A porcentagem de sementes potencialmente viáveis obtidas nas 
polinizações cruzadas é bastante variável, entre 48 e 88%.
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