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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva
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As orquídeas são conhecidas pelas flores de diversas formas e cores. A maioria não apresenta 
sistema de incompatibilidade e a autopolinização espontânea é evitada pela presença do rostelo. 
Estudamos a biologia floral e reprodução de Epidendrum denticulatum Barb. Rodr. e Epidendrum 
orchidiflorum Salzm. ex. Lindl.  no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011, na restinga de 
Maricá, Rio de Janeiro. Os indivíduos foram marcados com GPS, ao longo de uma área de 6ha, 
nas fisionomias: arbustiva aberta inundável, não inundável e fechada. A eficiência da polinização foi 
estimada a partir das taxas de remoção e deposição de polinários e o sistema reprodutivo através 
de técnicas de polinização manual. As espécies são terrestres, simpátricas, florescem juntas, com 
flores nectaríferas dispostas em inflorescências racemosas. Em E. denticulatum são diurnas, de 
coloração rosa conspícua, com guia de néctar branco e  visitadas por lepidópteros Hesperiidae. Em 
E. orchidiflorum, as flores são  ressupinadas, noturnas, verdes e odoríferas, com polínias removi-
das apenas à noite. A produção natural de frutos é baixa (3%). Não houve diferença na produção de 
frutos (20%) a partir de polinização cruzada (xenogamia), de autopolinização (autogamia induzida), 
sugerindo que ambas as espécies sejam autocompatíveis. As espécies são intercompatíveis (14%). 
Nem todos os frutos maduros continham sementes férteis (maior percentual nos frutos xenóga-
mos). Possivelmente as espécies apresentem uma autoincompatibilidade parcial ou ocorre aborto 
das sementes por depressão autogâmica. A proporção entre percentuais de polínias removidas e 
frutos produzidos naturalmente indica o grau de eficiência dos polinizadores em Orchidaceae. Para 
E. denticulatum (18,9:1) e E. orchidiflorum (16,9:1) indicam polinização ineficiente. Diferenças no 
horário de antese, nos visitantes florais e a ressupinação de E. orchidiflorum constituem eficientes 
mecanismos de isolamento pré-polinização entre as espécies estudadas. 
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