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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

BIOLOGIA REPRODUTIVA DE Zygopetalum triste Barb. Rodr. (Orchidaceae): POLINIZAÇÃO, 
SISTEMA REPRODUTIVO E IMPLICAÇÕES PARA DELIMITAÇÃO DE ESPÉCIES 
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O gênero Zygopetalum Hook. contém 14-15 espécies sendo seis consideradas no complexo ‘Zy-
gopetalum maculatum’, pois apresentam sobreposição de caracteres morfológicos. Nosso objetivo 
é conhecer a biologia reprodutiva deste complexo para compreender processos de especiação 
no grupo. Especificamente descrevemos a fenologia, biologia floral, polinização e sistema repro-
dutivo de Z. triste Barb. Rodr.. Adicionalmente estudamos o sistema reprodutivo de Z. brachype-
talum Lindl. e Z. intermedium Lodd., tradicionalmente consideradas como espécies distintas. As 
observações em campo foram realizadas no Pico dos Marins, Piquete/SP. Os dados da fenologia 
foram coletados mensalmente, a partir de fevereiro de 2012, em 50 indivíduos. Os cruzamentos 
foram realizados em casa de vegetação, considerando os tratamentos auto-polinização (AP), poli-
nização espontânea (PE), emasculação (E) e polinização cruzada (PC). Para o tratamento de PC 
foram considerados cruzamentos dentro e entre duas populações de Z. triste Barb. Rodr. e com 
as duas espécies adicionais. O pico de floração ocorreu nos meses de maio e junho. Apenas 36% 
dos indivíduos marcados em campo desenvolveram inflorescências. Realizaram-se 113h de obser-
vação em campo. Dois espécimes (macho e fêmea) de Bombus atratus Franklin (Apidae) foram 
registrados removendo polinários. Também observaram-se eventos de AP espontânea em flores 
senescentes. Os tratamentos de PE e E não resultaram em frutos em nenhuma das três espécies. 
Houve frutificação em 86-100% dos tratamentos AP e 75-100% de PC/intraespecífica e 70-100%/
interespecífica considerando as três espécies. A polinização em Z. triste  Barb. Rodr. é por engodo 
e limitada pelo baixo número de polinizadores disponíveis. A limitação de recursos e a endogamia 
podem afetar a produção de inflorescências e manutenção de frutos. A AP espontânea parece ser 
uma estratégia importante para o sucesso reprodutivo de Z. triste. Barb Rodr..
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