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Vanilla Sw. possui distribuição pantropical. Plantas desse gênero são conhecidas 
popularmente por baunilha e são muito importantes economicamente, pois seus frutos 
(principalmente de Vanilla planifolia Andrews) são fonte natural de vanilina. A 
produção dos frutos depende da polinização, assim a maioria necessita de um 
polinizador biótico para a transferência de pólen. Porém, estudos mostram que em 
Vanilla há espécies que se autopolinizam. O objetivo desse trabalho foi estudar a 
polinização da Vanilla palmarum Lindl. na região de São Luís (MA) em áreas de 
babaçu (Attalea speciosa Mart. ex Spreng - Arecaceae). O trabalho foi realizado na 
cidade universitária Dom Delgado, Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e em 
mais três localidades do município de São Luís, entre março de 2015 e abril de 2016. 
Em cada inflorescência três tipos de tratamentos foram realizados: autopolinização 
espontânea, autopolinização manual e polinização cruzada. Além disso, foi verificada a 
taxa de frutificação em condições naturais (polinização aberta). As inflorescências 
possuíam de três até 21 flores que abriam alternadamente. A floração de V. palmarum 
ocorreu ao longo do ano inteiro, principalmente na estação chuvosa (janeiro a junho). 
Cada flor durou cerca de 12 horas (das 6:00 h até 18:00 h) e não emitia perfume 
perceptível ao olfato humano. Os frutos amadureceram em média a cada quatro 
meses. Nos tratamentos de polinização cruzada e autopolinização manual 78,3% e 
83,8% das flores manipuladas resultaram na formação de frutos, respectivamente. No 
tratamento de autopolinização espontânea 73,5% das flores manipuladas resultaram 
na formação de frutos. A taxa de frutificação em condições naturais (polinização 
aberta) foi de 70,6%. Nem sempre aconteceu a formação de frutos em condições 
naturais: dos 30 indivíduos observados, 6 não produziram nenhum fruto . Nenhum 
visitante floral foi visto nos locais de estudo. Os resultados mostram que na região de 
estudo V. palmarum  produz frutos espontaneamente por autopolinização (FAPEMA). 
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