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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

BIOLOGIA FLORAL COMPARATIVA ENTRE DUAS ESPÉCIES DE ONCIDIINAE 
(Orchidaceae): Gomesa varicosa M.W.Chase & N.H.Williams E Comparettia coccinea Lindl.
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Oncidiinae é uma das maiores e mais importantes subtribos de Maxillarieae, compreendendo 
mais de mil espécies distribuídas em cerca de 70 gêneros. Entre esses gêneros estão Gomesa 
(sensu lato) e Comparettia, que cocorrem como simpátricos na Serra do Japi, no município de 
Jundiaí-SP, sudeste do Brasil. Nessa região foram estudados os polinizadores, o processo de 
polinização, e a anatomia das regiões produtoras de recursos florais de duas espécies: Gomesa 
varicosa M.W.Chase & N.H.Williams e Comparettia coccinea Lindl. Testes histoquímicos para es-
tabelecer a natureza dos recursos produzidos aos polinizadores também foram realizados. Gome-
sa varicosa não apresenta nenhum tipo de glândula produtora de recurso floral e é polinizada por 
engano por abelhas Centridini (Epicharis (Epicharana) flava (Friese, 1900) e Centris sp.) que pou-
sam sobre a calosidade da porção central do labelo e vibram essa estrutura, exibindo um com-
portamento típico de coleta de pólen em antera poricida. Essa calosidade possui uma coloração 
marrom que contrasta com o amarelo das demais peças florais, tonando-se visualmente seme-
lhante a um conjunto de anteras, o que poderia explicar o comportamento do polinizador. Nessa 
espécie o polinário é depositado na cabeça das abelhas. Comparettia coccinea apresenta flores 
vermelhas com um longo cálcar recurvado formado pela fusão das sépalas laterais. O interior do 
esporão apresenta tricomas unicelulares responsáveis pela secreção de néctar. Essa espécie é 
polinizada por borboletas (Heliconius ethilla narcaea (Godart, 1819) e H. erato phyllis (Fabricius, 
1775)). Os polinários são depositados nos olhos das borboletas enquanto elas tomam o néctar 
das flores.
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