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 Oncidium Sw. (Oncidiinae Benth.; Orchidaceae) é um gênero de orquídeas 

neotropicais, frequentemente encontradas no Parque Estadual do Ibitipoca, Minas 
Gerais, distribuídas pelos vários ambientes e formações vegetacionais. Embora a 
autocompatibilidade prevaleça nas orquídeas, a autoincompatiblidade na subtribo 
Oncidiinae é registrada para os gêneros Tolumnia Raf., Trichocentrum Poepp. & Endl. e 
Oncidium Sw. A finalidade foi estudar a biologia floral e o sistema reprodutivo de 
Oncidium pirarense Rchb.f., Oncidium warmingii Rchb.f. e Oncidium batemannianum 
Parm. ex. Knowles & Westc.. O sistema reprodutivo foi avaliado através de técnicas de 
polinização manual. Flores foram coletadas e analisadas quanto à remoção e deposição 
do polinário: 299, 315 e 352 flores respectivamente. As espécies são terrestres ou 
rupícolas. Oncidium warmingii e O. batemannianum estão amplamente distribuídas no 
Parque. Oncidium pirarense ocorre entre 1.670 e 1.730m de altitude no “Circuito Janela 
do Céu”. As flores diurnas, odoríferas e ressupinadas oferecem óleo como recurso floral 
aos polinizadores. A produção de frutos alcançou o maior sucesso nos experimentos de 
xenogamia: O.warmingii (15,08%), O.batemannianum (28,15%), O.pirarense 
(16,21%). Em relação à autopolinização manual, somente houve produção de frutos 
maduros de tamanho e aparência normais para O. batemannianum (6,54%) e para O. 
pirarense (7,89%). Em O.warmingii os frutos abortaram ainda no início do 
desenvolvimento. Foram, assim, consideradas autoincompatíveis, tendo IAc inferior a 
0,75 (IAc O.batemannianum = 0,23; IAc O.pirarense = 0,49). A produção de frutos a 
partir de polinizações naturais (controle) revelou um sucesso muito baixo, não 
excedendo 2% para todas as espécies. Não foram observadas visitas às flores por 
abelhas, especialmente as coletoras de óleo. No entanto, entre 28% (para O. 
batemannianum) até 37% (para O. warmingii) das flores analisadas apresentaram 
polínias removidas, o que mostra que ocorrem mais visitas do que as registradas. No 
entanto, estas visitas resultam em baixa taxa de polinização, já que apenas entre 1% 
(para O. warmingii) até 6% (para O. pirarense) das flores apresentaram polínias 
inseridas na cavidade estigmática. Estes dados sugerem forte limitação polínica 
envolvendo baixa quantidade (poucas visitas às flores observadas) e qualidade dos 
polinizadores (quantidade de polínias inseridas na cavidade estigmática 
surpreendentemente pequena em relação à quantidade de polínias removidas). (CAPES) 
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