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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

BIOLOGIA FLORAL E ANÁLISES HISTOQUÍMICAS DE Vanilla edwallii Hoehne 
(Orchidaceae: Vanilloideae): UMA ORQUÍDEA POLINIZADA POR MACHOS DE ABELHAS 
CENTRIDINI
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O gênero Vanilla é o mais numeroso entre as Vanilleae, com cerca de 90 espécies distribuídas 
ao longo de regiões tropicais. Embora seja um grupo de importância econômica, estudos sobre a 
biologia da polinização em Vanilla são muito escassos e dados sobre polinizadores em espécies 
endêmicas do Brasil estão faltando. Baseado na escassez de estudos com baunilhas brasileiras, 
o objetivo do trabalho foi estudar a biologia floral de Vanilla edwallii na Serra do Japi, no município 
de Jundiaí, estado de São Paulo, sudeste do Brasil. Os polinizadores e o processo de polinização 
foram estudados e a presença de recursos florais foi investigada. Vanilla edwallii floresce no verão. 
As inflorescências laterais produzem até quatro flores verde-pálidas. O labelo é branco e está unido 
à base da coluna formando um mento amarelo. Além disso, apresenta cinco cristas longitudinais 
em direção ao ápice. Na população estudada, V. edwallii é polinizada por machos de Epicharis (Ho-
plepicharis) affinis (Smith, 1874), que apresenta comportamento territorial, defendendo as flores de 
outros possíveis visitantes florais. Uma mássula de pólen é depositada no escutelo da abelha quan-
do ela abandona a flor. A região do mento não apresenta nenhuma secreção. As únicas estruturas 
secretoras existentes são osmóforos, que estão dispersos na superfície interna do labelo. A flor 
exala uma suave fragrância que é responsável pela atração das abelhas. O labelo é rico em células 
mucilaginosas. A mucilagem fica retida no interior das células. As análises histoquímicas também 
detectaram a presença de compostos fenólicos e amido que ficam concentrados principalmente na 
face adaxial do labelo e ao redor dos feixes vasculares.
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