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Resumo 

 
 O gênero Ionopsis Kunth (Orchidaceae) apresenta seis espécies epífitas 

distribuídas ao longo do continente americano, incluindo o Caribe, e também nas ilhas 

de Galápagos. Neste trabalho foram estudadas a anatomia e histoquímica das 

estruturas secretoras, e caracterizadas as fragrâncias florais das espécies brasileiras de 

Ionopsis: I. satyrioides e I. utricularioides. A identificação dos componentes químicos 

das fragrâncias florais de ambas as espécies foi realizada a partir de análises por GC-

MS.  Além disso, observações de campo foram realizadas para investigar a polinização 

de I. utricularioides e identificar seus polinizadores. Foram realizados os tratamentos 

de autopolinização manual, autopolinização espontânea, polinização cruzada e 

emasculação para caracterizar o sistema reprodutivo da espécie. Plantas foram 

marcadas como controle no campo para determinar a taxa de frutificação natural. Para 

I. utricularioides os dados de frutificação obtidos foram comparados com o que é 

descrito na literatura para populações de Porto Rico. Também foram determinadas a 

porcentagem de sementes viáveis nos frutos formados pelos tratamentos e em 

condições naturais. Além disso, I. utricularioides foi investigada com vermelho neutro 

para determinar se há produção de néctar no cálcar presente nas flores da espécie. 

Foram encontrados osmóforos em ambas as espécies de Ionopsis estudadas. Ionopsis 

satyrioides possui osmóforos nas protuberâncias na base do labelo, que pode ser 

caracterizado por uma epiderme de células arredondadas que produz uma fragrância 

composta principalmente por farnesol. Por outro lado, I. utricularioides possui um 

osmóforo papiloso na região das protuberâncias, além das células epidérmicas 

arredondadas presentes nas protuberâncias, produzindo uma fragrância com ocimeno 

ou pentadecan-2-ona como o principal constituinte, de acordo com a população 

analisada. As espécies puderam ser distinguidas de acordo com as suas fragrâncias. 

Ionopsis utricularioides é polinizada exclusivamente por abelhas, que são atraídas por 

engano. O polinário fica aderido à porção dorsal da probóscide. Os tratamentos 

manuais de polinização revelaram que as populações brasileiras de I. utricularioides 

são auto-incompatíveis e produzem menos frutos que as caribenhas em condições 

naturais. Os frutos apresentaram uma taxa de 99% de sementes viáveis. De acordo 

com a Lei de Baker, organismos autocompatíveis são favorecidos pela seleção natural 

em ambientes isolados como ilhas. Considerando um evento de dispersão associado a 
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um efeito bottleneck, um pequeno número de indivíduos autocompatíveis de I. 

utricularioides pode ter sido selecionado ao colonizar a ilha de Porto Rico. 

 

Palavras-chave: Epidendroideae, fragrância floral, anatomia floral, polinização, 

Oncidiinae 
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Abstract 

 
 Ionopsis Kunth (Orchidaceae) presents six epiphytic species distributed 

throughout the Americas and also at the Galapagos Islands and the Caribbean Islands. 

This study investigated the anatomy and histochemistry of the secretory structures, and 

characterized the floral fragrances of I. satyrioides and I. utricularioides. Also, it was 

studied in details the floral and reproductive biology of I. utricularioides at the São 

Paulo state interior, Brazil. Chemical compounds of the flower fragrances were 

identified with GC-MS analysis. Field observations were made to investigate the 

pollination of I. utricularioides and identify its pollinators. It were performed the 

treatments of manual self-pollination, spontaneous self-pollination, cross-pollinations 

and emasculation to establish the reproductive system of the species. Plants were kept 

as controls in their natural habitats in order to define the fruit set. Fructification data 

were compared with the existing literature data for the Puerto Rico populations. It was 

also determined the percentage of viable seeds in all of the fruits formed by the 

treatments and also for those formed in natural conditions. Additionally, for I. 

utricularioides, it was performed a neutral red test to investigate if there is nectar 

production at the spur present at the species flowers. It was found osmophores in both 

of the Ionopsis species studied. Ionopsis satyrioides possesses osmophores at the 

protuberances at the base of the lip, which can be characterized by an epidermis with 

rounded cells, which produces a fragrance mainly composed by farnesol. On the other 

hand, I. utricularioides possesses a papillose osmophore at the protuberances region in 

addition to the odor producing rounded cells of the protuberances epidermis, 

producing a fragrance with ocimene or pentadecan-2-one as the major compound. The 

species can be distinguished according to their fragrances. In the Southeastern Brazil, I. 

utriculariodies flowers from July to October. The species is pollinated exclusively by 

bees that are attracted by food deceit. The pollinarium gets attached to the dorsal 

portion of the bee’s proboscis, while they insert their head in the flowers searching for 

nectar. The manual pollination treatments revealed that the Brazilian populations of I. 

utricularioides are self-incompatible and produces less fruits in natural conditions than 

the self-compatible Caribbean populations. The fruits present 99% of viable seeds. 

According to Baker’s Law, self-compatible organisms are favored by natural selection 

in isolated environments, such as islands. Taking in consideration a dispersion event 
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associated with bottleneck effect, a small number of self-compatible individuals of I. 

utricularioides could have been selected while colonizing the Puerto Rico Island.  

 

Key-words: Epidendroideae, floral fragrance, floral anatomy, pollination, Oncidiinae 

  



! 13!

Introdução Geral 

 
Orchidaceae apresenta mais de 24.000 espécies distribuídas em cerca de 800 

gêneros sendo considerada a maior família entre as plantas com flores (Dressler 2005). 

As orquídeas podem ser encontradas em todos os continentes, exceto a Antártica (Fay 

& Chase 2009). No Brasil, podem ser encontradas por volta de 2.500 espécies em 240 

gêneros (Barros et al. 2014), ocorrendo em todas as formações vegetacionais 

brasileiras (Hoehne 1949). 

A maioria das espécies de orquídeas é epífita. No entanto, existem espécies 

rupícolas, terrícolas, palustres e mico-heterotróficas (Dressler 1993). As flores das 

orquídeas são geralmente zigomorfas e constituídas de três sépalas e três pétalas, 

sendo que uma delas é diferenciada em uma estrutura denominada labelo. Os órgãos 

reprodutivos das orquídeas se encontram fundidos em uma estrutura, a coluna, com 

uma ou, mais raramente, duas ou três anteras e uma região estigmática, formada pela 

fusão dos três lobos do estigma (Dressler 1981). As flores apresentam uma construção 

floral mais ou menos uniforme quanto ao número e arranjo de suas partes, mas há 

grande variação na estrutura, forma e tamanho da conformação básica, o que leva ao 

surgimento de estruturas muito complexas em algumas espécies (Mondragón-

Palomino & Theiβen 2009). A maioria das Orchidaceae apresenta os grãos de pólen 

reunidos em duas ou mais polínias, que, em conjunto com o viscídio, uma estrutura 

adesiva responsável pela fixação ao polinizador, mais o estipe, presente em alguns 

gêneros, formam o polinário (Dressler 1993). 

Nas orquídeas, a diversidade de estruturas florais, está diretamente relacionada 

com os mecanismos de polinização (Fay & Chase 2009). As flores de Orchidaceae 

podem ser polinizadas por várias ordens de insetos – sendo Hymenoptera a mais 

comum (van der Pijl & Dodson 1966) – e ainda por beija-flores (van der Pijl & 

Dodson 1969) e roedores (Wang et al. 2008). Os mecanismos de polinização em 

Orchidaceae são intimamente relacionados aos seus polinizadores, o que demonstra 

tamanha a importância destes na evolução da família (Garay 1960, van der Pijl & 

Dodson 1966). Alguns autores ainda afirmam que as relações entre orquídeas e seus 

polinizadores podem ser tão profundas que resultam em grande especialização e 

diversidade da morfologia floral (Dressler 1981). 
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Em algumas orquídeas também pode ocorrer autopolinização espontânea, sem o 

auxílio de vetores bióticos (Catling 1980, Pansarin et al. 2008, Aguiar et al. 2012). 

Além disso, em cerca de um terço das espécies de Orchidaceae ocorre polinização por 

engano (Ackerman 1986), quando os polinizadores não são capazes de distinguir 

entre flores com e sem recursos (Renner 2006, Pansarin et al. 2008). Na maioria dos 

casos, ocorre engano generalizado de alimento, em que os polinizadores buscam por 

néctar em flores sem recursos (Jersáková et al. 2006). Muitas Orchidaceae que não 

produzem néctar apresentam estruturas que se assemelham a nectários florais (e.g., 

cunículo de muitas Laeliinae) (van der Pijl & Dodson 1966, Dressler 1993) e isso 

pode estar relacionado ao engano generalizado de alimento (Jersáková et al. 2006). 

Por não apresentarem recurso algum, as visitas às orquídeas polinizadas por engano 

são raras e, como consequência, essas plantas formam poucos frutos em relação às 

orquídeas que oferecem algum tipo de recompensa (Neiland & Wilcock 1998, 

Tremblay et al. 2005). 

Por outro lado, as orquídeas que oferecem recompensas florais aos seus 

visitantes apresentam ampla variedade de recursos, sendo o néctar o mais comum 

(van der Pijl & Dodson 1969, Dressler 1993). Pólen, pseudopólen, óleos florais e 

fragrâncias são outros recursos que podem estar presentes nas flores de Orchidaceae 

(van der Pijl & Dodson 1966). Tal variedade nos recursos de polinização disponíveis 

é um reflexo da grande diversidade de glândulas florais presentes na família, de forma 

que as flores de suas espécies podem apresentar nectários (Aguiar et al. 2012, 

Pansarin et al. 2012, Nunes et al. 2013), elaióforos (Pansarin & Pansarin 2011, 

Blanco et al. 2013), osmóforos (Pansarin & Amaral 2009, Pansarin et al. 2013) e 

outras estruturas produtoras de recurso (van der Pijl & Dodson 1966). 

Oncidiinae é uma das maiores subtribos de Orchidaceae, apresentando cerca 

de 1700 espécies (Chase et al. 2005). O grupo é altamente diverso em relação aos 

seus polinizadores e recursos florais, de forma que são encontradas desde espécies 

ornitófilas que produzem néctar, como Comparettia falcata Poeppig & Endlicher  

(van der Pijl & Dodson 1966, Ackerman 1995), até espécies como Notylia nemorosa 

Barb. Rodr., polinizada por machos de Euglossini e que oferece como recompensa 

fragrâncias florais (Singer & Koehler 2003). A maioria das espécies, no entanto, não 

apresentam recursos florais e são polinizadas por engano (Chase et al. 2005, L.M. 

Pansarin com. pess.). 
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 O gênero Ionopsis Kunth pertence à Oncidiinae (Pridgeon et al. 2009) e possui 

seis espécies epífitas distribuídas ao longo da América e também nas ilhas de 

Galápagos (Alrich & Higgins 2008). Apesar da Lista de Espécies da Flora do Brasil 

considerar que existem três espécies do gênero no Brasil (Barros et al. 2014), 

atualmente Ionopsis burchellii Rchb.f é considerado um sinônimo de I. satyrioides 

(Sw.) Rchb.f. (Burchell. 9708 (Kew); Det. E.A. Christenson). Desta forma, para o 

Brasil devem ser consideradas apenas I. satyrioides e I. utricularioides (Sw.) Lindl.  

 Ionopisis satyrioides está presente no Caribe, América Central e norte da 

América do Sul e apresenta flores fragrantes (Ackerman 1995). Ionopsis 

utricularioides, por sua vez, é uma orquídea que apresenta grande distribuição, 

podendo ser encontrada na Flórida, México, América Central, Caribe, América do Sul 

e Ilhas de Galápagos (Ackerman 1995). Suas flores não apresentam recursos, e a 

polinização acontece por engano (Montalvo & Ackerman 1987). Os polinizadores de 

I. satyrioides e I. utricularioides não são conhecidos, mas ambas as espécies 

necessitam de polinizadores para formar frutos (Ackerman 1995). Além disso, sabe-se 

que uma espécie não identificada de Ionopsis é polinizada por abelhas Trigona 

fulviventris no Panamá (Roubik 2000). 

Assim como ocorre com outras orquídeas polinizadas por engano, Ionopsis 

utricularioides não forma muitos frutos em condições naturais. Em um estudo 

realizado em Porto Rico foi demonstrado que as flores de I. utricularioides são 

autocompatíveis e que, mesmo com o incremento de polinizações manuais, as plantas 

apresentam baixa taxa de frutificação (6-19%). Isso indica que há uma limitação de 

recursos para a planta, abortando frutos excedentes. Em I. utricularioides o fato das 

flores não produzirem néctar também pode estar relacionada com a economia de 

energia pelas plantas (Montalvo & Ackerman 1987). 

 Espécies de plantas de ampla distribuição podem apresentar diferenças nos 

seus aspectos reprodutivos quando comparados os diferentes locais em que ocorrem. 

Variações no sistema reprodutivo são evidentes principalmente quando se compara 

espécies que ocorrem em ambientes continentais e insulares (Baker 1967). Em 

Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl., por exemplo, foram encontradas diferenças na 

biologia reprodutiva quando comparadas populações brasileiras (continentais) e de 

Porto Rico (insulares) (Aguiar et al. 2012). Campbell (1987) aponta os problemas 

causados por generalizações realizadas em estudos de polinização feitos em uma 

única área. Estudos realizados em mais de uma área de ocorrência são importantes, 
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principalmente em espécies com ampla distribuição. Muitas vezes, quando estudos de 

biologia floral de uma espécie são realizados em mais de uma localidade, diferenças 

são observadas em relação à sua biologia reprodutiva (Smith & Snow 1976, Cole & 

Firmage 1984). 

 Desta forma, este trabalho teve como objetivo estudar e descrever em detalhes 

aspectos da biologia floral e reprodutiva das espécies de Ionopisis brasileiras. O 

primeiro capítulo descreve as glândulas florais existentes nas duas espécies 

apresentadas, bem como os compostos por elas produzidos, trazendo uma discussão a 

respeito da importância do estudo anatômico e histoquímico das flores de orquídeas, 

além da caracterização química das substâncias produzidas por elas. O segundo 

capítulo trata detalhadamente da biologia reprodutiva e da polinização de I. 

utricularioides no Brasil, comparando o que já foi descrito para populações em Porto 

Rico e revelando a identidade dos polinizadores dessa espécie. 
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Capítulo 1 

 

 

Osmóforos e compostos voláteis florais das Ionopsis Kunth 

(Orchidaceae) brasileiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Orquídeas não foram feitas por um engenheiro ideal;  

elas são um improviso a partir de um conjunto de componentes limitados 

disponíveis. Assim, elas tem que ter evoluído a partir de flores comuns. 

Stephen Jay Gould  
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Resumo 

 

 Osmóforos são as estruturas florais responsáveis por produzirem compostos 

voláteis que compõem a fragrância. Em orquídeas, essas substâncias fragrantes 

podem estar relacionadas à atração dos polinizadores ou ainda serem utilizadas como 

recurso de polinização. A estrutura anatômica dos osmóforos e a identidade dos 

compostos químicos presentes nas espécies brasileiras de Ionopsis foram estudados 

utilizando testes histoquímicos e análises por GC-MS, respectivamente. Foi 

encontrado que I. satyrioides possui  osmóforos nas protuberâncias entre os lobos 

laterais do labelo, caracterizados por uma epiderme lisa que produz uma fragrância 

predominantemente composta por farnesol. Além dos osmóforos nas protuberâncias, I. 

utricularioides ainda possui papilas secretoras ao redor das protuberâncias, 

produzindo uma fragrância composta principalmente por ocimeno ou pentadecan-2-

ona. Ambas as espécies puderam ser distinguidas por meio de seus voláteis florais. 

Estudos sobre a anatomia das glândulas florais e das fragrâncias produzidas por elas 

são muito importantes, uma vez que  ajudam a entender tanto a polinização quanto a 

evolução da numerosa e diversa família das orquídeas. 

 

Palavras-chave: farnesol – fragrância floral – GC-MS – testes histoquímicos – 

ocimeno – Oncidiinae – pentadecan-2-ona – compostos voláteis  
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Abstract 

 

 Osmophores are the floral structures responsible for producing volatile 

compounds. In orchids, these fragrant substances can be related to attraction of 

pollinators or even be used as a pollination resource. The anatomic structure of the 

osmophores and the identity of the chemical compounds present in Brazilian species 

of Ionopsis were studied using histochemical tests and GC-MS analysis, respectively. 

It was found that I. satyrioides possess an osmophore on the protuberances at the base 

of the lip, characterized as a flat epidermis that produces a fragrance mainly 

composed by farnesol. On the other hand, I. utricularioides, additionally possess a 

papillose osmophore, on the protuberances region at the base of the labellum, which 

produces a fragrance with ocimene or pentadecan-2-one as the major constituent. 

Both species could be distinguished trough the floral bouquet components. Studies on 

the anatomy of floral glands and on the floral fragrances are very important once they 

help understanding the pollination and evolution of the huge and diverse orchid 

family. 

 

Keywords: farnesol - floral scent – GC-MS - histochemical tests - ocimene - 

Oncidiinae - pentadecan-2-one - volatile compounds   
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Introdução 

  

 A família Orchidaceae é conhecida pela sua grande diversidade de estruturas 

florais, incluindo as glândulas florais (van der Pijl & Dodson 1966, Mondragón-

Palomino & TeiBen 2008). As flores das orquídeas podem possuir nectários (Aguiar 

et al. 2012, Pansarin et al. 2012, Nunes et al. 2013), elaióforos (Pansarin & Pansarin 

2010, Blanco et al. 2013), osmóforos (Pansarin et al. 2009, Pansarin et al. 2013) e 

outras estruturas produtoras de recursos (van der Pijl & Dodson 1966). Essas 

glândulas florais geralmente estão diretamente relacionadas aos processos de 

polinização, uma vez que elas produzem recursos florais e/ou compostos voláteis 

relacionados à atração de polinizadores (e.g., van der Pijl & Dodson 1966). Esses 

compostos voláteis também podem  ser considerados como recurso de polinização nos 

casos em que a fragrância é coletada por abelhas Euglossini (Pansarin & Amaral 

2009). 

 Osmóforos são as estruturas responsáveis por produzir as fragrâncias florais 

(Vogel 1963, 1990). Eles podem ser encontrados como uma única camada de células 

epidérmicas ou, ainda, podem ser compostos por papilas uni ou multicelulares (Curry 

et al. 1991, Endress 1994, Ascenção et al. 2005, Cseke et al. 2007, Pansarin et al. 

2009). Nas orquídeas, os osmóforos produzem fragrâncias que podem ser muito 

diversas em sua composição química e a maioria das espécies apresentam uma 

fragrância constituída por cerca de sete a dez diferentes compostos (Dodson et al. 

1969). 

 Ionopsis Kunth (Oncidiinae) é um gênero de orquídeas que possui seis 

espécies epífitas,  distribuídas ao longo das Américas e também nas Ilhas de 

Galápagos (Alrich & Higgins 2008). Apesar de Barros et al. (2013) considerar três 

espécies de Ionopsis ocorrendo no Brasil, I. burchellii Rchb.f. é atualmente 

considerada um sinônimo de I. satyrioides (Sw.) Rchb.f. (Burchell. 9708 (Kew); Det. 

E.A. Christenson). Assim, apenas I. satyrioides e I. utricularioides (Sw.) Lindl. 

devem ser consideradas como espécies do gênero que ocorrem no Brasil.  

Ambas as espécies necessitam de polinizadores para produzirem frutos 

(Ackerman 1995, Aguiar et al. in prep.). As flores de Ionopsis satyrioides são 

fragrantes (Ackerman 1995), mas não existem dados a respeito dos osmóforos 

responsáveis por produzir seus compostos voláteis e qual a identidade química destes. 

Ionopsis utricularioides é considerada uma espécie polinizada por engano (Ackerman 
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1995) e também não existem informações sobre a presença de osmóforos ou 

compostos fragrantes nessa espécie. Desta forma, esse estudo teve por objetivo 

investigar a anatomia e a histoquímica das glândulas florais e a composição química 

das fragrâncias presentes nas flores das Ionopsis brasileiras. 

 

Materiais e Métodos 

 

Locais de estudo 

 

 Os dados foram coletados a partir de plantas mantidas em cultivo no 

Orquidário LBMBP (Orquidário do Laboratório de Biologia Molecular e 

Biossistemática de Plantas), da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil (Col. J.M.R.B.V. Aguiar 

LBMBP 450, LBMBP 455, LBMBP 456, LBMBP 747, LBMBP 748). As plantas de 

Ionopsis satyrioides foram obtidas de duas populações: Apuí (07º 11’ S, 59º 53’ O), 

Amazonas, e Rondolândia (10º 10’ S, 59º 28’ O), Mato Grosso, Brasil. Essa região é 

composta pela floresta tropical amazônica e seu clima pode ser caracterizado como 

“Ami” (Köppen 1948), com uma curta estação seca, apresentando alta quantidade de 

chuvas nos outros períodos do ano (Moraes et al. 1996). As plantas de I. 

utricularioides coletadas são provenientes de três populações do interior do estado de 

São Paulo, Brasil: São Simão (21° 28' S, 47° 33' O), Pradópolis (21° 21' S, 48° 03' O) 

e Dobrada (21° 31' S, 48° 23' O). Essa região apresenta um clima caracterizado como 

“Cwa” (mesotérmico com uma estação seca de inverno) de acordo com Köppen 

(1948), e é predominantemente composta por florestas mesofíticas semidecíduas 

(Pinto 1989). 

 

Estudos anatômicos e histoquímicos 

 

 Cinco flores frescas de cada espécie foram coletadas no primeiro dia de antese 

e usadas nos testes histoquímicos. Duas flores de cada espécie foram mergulhadas em 

vermelho neutro aquoso 0,1% (m/v) por 20 minutos (Vogel 1963) para detectar 

regiões metabolicamente ativas. Posteriormente, as flores foram lavadas em água e 

examinadas. Cortes à mão das regiões metabolicamente ativas do labelo de flores 

frescas foram testados com Sudan IV (Sass 1951) para lipídeos, cloreto de ácido 
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tânico (Pizzolato 1977) para mucilagem, reagente de Fehling para açúcares redutores 

(Purvis et al. 1964), Lugol para amido (Johansen 1940) e cloreto férrico 10% 

(Johansen 1940) para compostos fenólicos. Para todos os testes histoquímicos, foram 

realizados controles, simultaneamente. 

 Para caracterizar a estrutura anatômica dos osmóforos, foi seguida a mesma 

metodologia adotada por Pansarin et al. (2006). Flores recém abertas foram fixadas 

em Formalina-Glutaraldeído-Ácido-Álcool (FGAA) e armazenadas em etanol 70%. 

Os labelos foram, então, desidratados em série etanólica e incluídos em historesina. 

Cortes transversais de 8 µm de espessura foram realizados utilizando micrótomo 

rotativo e corados com azul de toluidina (Sakai 1973). Imagens digitais de todos os 

cortes histológicos foram obtidas usando um microscópio óptico Leica DM500 com 

uma câmera digital Leica ICC50 acoplada e analisadas com o software IM50. 

 

Análise química dos compostos voláteis  

 

 Para o headspace com microextração em fase sólida (HS-SPME) dos voláteis 

florais, as flores foram colocadas separadamente em um frasco de vidro de 20 ml e 

submetidas à temperatura constante de 35 ºC por 60 minutos. Durante esse período, a 

fibra de sílica fundida coberta com 100 µm de polidimetilsiloxano (PDMS) (Supelco 

Inc., Bellefont, PA) foi inserida no frasco e exposta ao headspace floral. 

 A análise dos compostos voláteis foi realizada usando um cromatógrafo a gás 

acoplado à um espectrômetro de massa QP2010 Shimadzu. Um detector de 

espectrometria com fonte de ionização por elétrons (EI-MS) foi operado sob a 

temperatura da fonte a 250 ºC, uma corrente de emissão de 60 µA e uma energia de 

ionização de 70 eV. O tempo global de corrida foi registrado em modo de varredura 

completo (40-500 m/z de variação de massa) e uma proporção de leitura de 0,30 scan 

s-1. Os compostos foram dessorvidos termicamente da fibra SPME no injetor por 2 

minutos a 250 ºC, com modo de injeção em splitless. Esses compostos foram 

separados em uma coluna capilar DB-5MS (J&W Agilent) de 30 m X 0,24 mm, sendo 

a espessura do filme de 0,25 µm, com He (79,7 kPa) como gás de arraste a um fluxo 

de 1,3 ml min-1. A temperatura do GC se iniciou a 60 ºC, e aumentou linearmente 3 

ºC por minuto até atingir 240 ºC, durante 60 minutos. 

 Os dados de cromatografia foram analisados com o software GC-MS Solution 

e os compostos voláteis foram identificados com as bibliotecas NIST 62, WILEY 7 e 
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FFNSC 1.3, por comparação dos espectros de MS. Além disso, os índices de retenção 

de Kováts (KI) de cada composto foram calculados de acordo com a fórmula de 

Kováts (Robards et al. 1994). As áreas de cada pico dos cromatogramas foram 

integradas para determinar a abundância relativa de cada composto.!

 

Resultados 

 

Estudos anatômicos e histoquímicos 

 

 As flores de Ionopsis satyrioides são predominantemente brancas com guias 

de néctar roxos nas pétalas e labelo (Fig. 1A-B). Elas possuem duas protuberâncias 

triangulares, longitudinais e amarelas entre os lobos laterais do labelo, que também 

atuam como guia de néctar (Fig.  1B-C). O teste com vermelho neutro indicou que 

essa é a região produtora de odor nesta espécie (Fig. 1D). Os cortes transversais das 

protuberâncias revelaram uma epiderme com uma camada de células arredondadas e  

com um parênquima adjacente formado por células anisodiamétricas (Fig. 1E). Essas 

células epidérmicas arredondadas são responsáveis pela produção da fragrância, uma 

vez que possuem núcleo grande e citoplasma denso quando coradas com azul de 

toluidina, indicando atividade metabólica intensa. Apenas o teste com Sudan IV 

obteve resultado positivo, revelando a natureza lipofílica da substância secretada pelas 

células (Fig. 1F). Os demais testes histoquímicos apresentaram resultados negativos. 

Essa espécie possui uma fragrância suave que pode ser facilmente percebida pelo  

olfato humano. 

 A maioria das flores de Ionopsis utricularioides estudadas apresentavam 

coloração rosa ou lilás, com guias de néctar roxos no labelo (Fig. 2A-B). No entanto, 

plantas com flores brancas também foram encontradas nas populações analisadas. 

Foram encontradas duas protuberâncias arredondadas, longitudinais e amarelas entre 

os lobos laterais do labelo, que também atuam como guias de néctar (Fig. 2B-C). 

Tanto as protuberâncias quanto as papilas presentes ao redor das mesmas foram 

coradas no teste com vermelho neutro, indicando que nesta região é produzido o odor 

(Fig. 2D). Os cortes transversais da região revelaram uma epiderme papilosa com um 

parênquima adjacente formado por células anisodiamétricas. Tanto as papilas 

digitiformes quanto as células arredondadas da epiderme das protuberâncias possuem 

núcleo grande e citoplasma densamente corado por azul de toluidina, indicando 
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intensa atividade metabólica (Fig. 2E). Todos os testes histoquímicos foram negativos, 

incluindo o teste com Sudan IV (Fig. 2F). A fragrância nessa espécie é praticamente 

imperceptível para o  olfato humano. 

 

Análise química dos compostos voláteis  

 

 Foram encontrados sete compostos voláteis diferentes nas flores de Ionopsis 

satyrioides e 22 nas flores de I. utricularioides. O volátil floral mais abundante em 

ambas as populações analisadas de I. satyrioides foi o Z,Z-farnesol com uma 

porcentagem de área relativa de 54,2%. Foi encontrada variação na fragrância quando 

comparadas as populações de I. utricularioides estudadas. O composto mais 

abundante para as populações de São Simão e Dobrada foi o  β-ocimeno (70,2% e 

32,3%, respectivamente), enquanto que para a população de Pradópolis o composto 

mais abundante foi a pentadecan-2-ona (35,1%). A Tabela 1 mostra os dados obtidos 

para os compostos voláteis detectados nas populações de I. satyrioides e I. 

utricularioides.   

 

Discussão 

 

 Em Orchidaceae os osmóforos podem estar localizados em diferentes regiões 

da flor, mas são mais comumente encontrados na superfície  adaxial do labelo (Stern 

et al. 1986, Vogel 1990, Antón et al. 2012), onde também foram encontrados os 

osmóforos de ambas as espécies de Ionopsis estudadas no presente trabalho. Um 

osmóforo com epiderme sem papilas, como registrado para I. satyrioides, também 

ocorre em outras espécies de orquídeas, como Cirrhaea dependens Loudon (Pansarin 

et al. 2006), Epidendrum martianum Lindl. (B.C. Vieira, com. pess.) e Vanilla 

edwallii Hoehne (Pansarin et al. 2013). Ainda, osmóforos papilosos, como o que foi 

revelado para I. utricularioides, também podem ser encontrados nas flores de 

Orchidaceae  (Davies & Turner 2004, Pansarin et al. 2009). 

 Em Ionopsis satyrioides a análise histoquímica revelou a natureza lipofílica da 

substância produzida, uma vez que o teste com Sudan IV se mostrou positivo. A 

produção de óleos voláteis já foi amplamente descrita para espécies pertencentes à 

Orchidaceae (Pansarin et al. 2009, Fancisco & Ascenção 2013), incluindo espécies de 

Oncidiinae (Stpiczyńska & Davies 2013, Pansarin et al. in prep.) Os resultados 
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negativos para o teste com Lugol em ambas as espécies pode ser um indicador de 

ausência de amido ou que tal reserva já tinha sido consumida pela flor para a 

produção da fragrância. Stpiczyńska (2001) sugere que o amido está envolvido na 

síntese de substâncias voláteis na orquídea Gymnadenia conopsea L. O teste de Sudan 

IV também foi negativo nas flores de I. utricularioides, provavelmente porque as 

flores já tinham liberado seu aroma, identificado pela análise por GC-MS. 

 A fragrância tem um papel importante na atração dos polinizadores às flores 

de orquídeas (van der Pijl & Dodson 1966). Os voláteis florais são especialmente 

importantes na polinização de orquídeas Stanhopeiinae, atuando tanto na atração 

quanto como recurso de polinização para machos de abelhas Euglossini (Stern et al. 

1986, Pansarin et al. 2006). A fragrância é igualmente importante em orquídeas 

polinizadas por engano, atuando como um falso sinal para machos jovens de vespas e 

abelhas em mecanismos de engano sexual (Singer 2002, Stökl et al. 2007), moscas 

saprofíticas em orquídeas que apresentam engano de local de oviposição (Humeau et 

al. 2011), e muitos outros polinizadores em orquídeas com engano de alimento (Moya 

& Ackerman 1993, Salzmann et al. 2007). Este último caso parece ser o que ocorre 

com as espécies brasileiras de Ionopsis, uma vez que I. utricularioides não possui 

néctar (Ackerman 1995), assim como I. satyrioides (L.M. Pansarin, com. pess.). No 

entanto, apenas estudos focados no mecanismo de polinização dessas espécies podem 

assegurar que os polinizadores não utilizam os voláteis florais como recurso de 

polinização. 

 Os principais compostos das fragrâncias presentes em ambas as espécies de 

Ionopsis estudadas podem ser encontrados em aromas florais de outras orquídeas. O 

farnesol, composto principal da fragrância de I. satyrioides, também é parte 

importante das fragrâncias das orquídeas africanas Mystacidium venosum Kraenzl, 

polinizada por mariposas Esfingiidae (Luyt & Johnson 2001) e Eulophia parviflora 

(Lindl.) A.V.Hall, polinizada por abelhas (Peter 2008). Em I. utricularioides os 

componentes principais foram ocimeno nas populações de Dobrada e São Simão e 

pentadecan-2-ona na população de Pradópolis. O ocimeno pode ser igualmente 

encontrado como um dos componentes da fragrância floral de espécies de Orchis 

Tourn. ex L. (Salzmann et al. 2007), Epidendrum paniculatum Ruiz & Pav. (Reis et al. 

2004) e em pequenas quantidades em Polystachia estrellensis Hook. (Reis et al. 

2004), Mormodes lineata Bateman ex Lindl. e Gongora galeata (Lindl.) Rchb.f. 

(Cancino & Damon 2007). Flores de outros grupos de plantas, como a alfafa 
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(Medicago sativa L.) e o trevo vermelho (Trifolium repens L.) também apresentam 

ocimeno em suas fragrâncias florais (Waller et al. 1974, Buttery et al. 1984). Todas 

essas espécies que apresentam ocimeno são polinizadas por abelhas. A pentadecan-2-

ona  também foi encontrada como constituinte do cheiro da orquídea Disa spathulata 

(L.f.) Sw., também polinizada por abelhas (Johnson et al. 2005), e em várias 

orquídeas secretoras de óleo da África do Sul (Steiner et al. 2011). No entanto, o 

presente estudo não pode estabelecer a importância desses compostos voláteis na 

polinização das Ionopsis do Brasil, uma vez que seus polinizadores ainda são 

desconhecidos (Ackerman 1995). Estudos sobre a polinização das Ionopsis brasileiras 

estão sendo preparados, de forma a elucidar essa questão (Aguiar et al. in prep.). A 

composição da fragrância floral pode ser considerada uma maneira efetiva de 

distinguir as espécies brasileiras de Ionopsis, uma vez que os componentes do aroma 

das populações analisadas de I. satyrioides não foram encontrados em nenhuma das 

populações estudadas de I. utricularioides, e o contrário é igualmente verdadeiro. 

 Foi encontrada variação na fragrância floral de plantas de Ionopsis 

utricularioides originárias de diferentes populações. Isso também foi encontrado para 

outras orquídeas polinizadas por engano. Nas orquídeas do gênero Orchis, polinizadas 

por engano de alimento, Salzmann et al. (2007) revelou variação intra- e 

interpopulacional  nos voláteis que compõem as fragrâncias. Do mesmo modo, 

diferenças populacionais foram encontradas na fragrância floral de orquídeas 

polinizadas por engano sexual pertencentes ao gênero Ophrys L., e isso pode ter sido 

conduzido por preferências de polinizadores em cada população (Mant et al. 2005). 

Variação entre flores de diferentes populações também  foi  localizada na orquídea 

Epidendrum ciliare L., que é polinizada por mariposas, como uma estratégia que 

atrapalha o processo de aprendizagem associativa dos polinizadores, inibindo suas 

habilidades em reconhecer flores sem recursos (Moya & Ackerman 1993). No entanto, 

esta hipótese foi pouco testada e estudos recentes tem mostrado que a variação nos 

atributos florais de orquídeas polinizadas por engano pode não possuir ligação com 

seu sucesso reprodutivo (Juillet & Scopece 2010). Além disso, a variação 

interpopulacional na fragrância de orquídeas com recurso também ocorre, como  no 

caso de Disa fragrans Schltr. que possui néctar em suas flores, e isso parece estar 

relacionado a uma mudança evolutiva para a polinização generalizada (Johnson & 

Hobbhahn 2010). Ainda, diferentes fatores ambientais como temperatura, umidade e 
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solo, podem ser responsáveis pela variação intraespecífica no aroma floral (Dobson et 

al. 1997, Nault 2003, Salzmann et al. 2007).  

 Estudos sobre a anatomia dos osmóforos em orquídeas tem sido intensificados 

nos últimos anos (e.g., Wiener et al. 2009, Antón et al. 2012, Francisco & Ascenção 

2013). No entanto, a identidade dos compostos químicos das fragrâncias produzidas é 

geralmente negligenciada, especialmente para orquídeas polinizadas por engano de 

alimento, em que a cor é considerada o principal atributo atrativo (Dafni 1986) e a 

maioria das flores produzem fragrâncias fracas para o  olfato humano. Foi revelado  

com este estudo que osmóforos relativamente simples podem produzir complexas 

fragrâncias florais nas espécies brasileiras de Ionopsis, particularmente em I. 

utricularioides que apresenta um aroma praticamente imperceptível para humanos, 

mas que é composto por 22 diferentes componentes químicos. Ainda, a fragrância 

floral se mostrou um caráter taxonômico confiável para essas espécies, uma vez que 

com as diferenças encontradas nos componentes do aroma floral é possível distingui-

las. Assim, mais estudos devem levar em consideração não apenas o aspecto 

estrutural da produção de odor, mas também quais são os voláteis responsáveis pela 

fragrância floral. Além disso, identificar os compostos químicos das fragrâncias é 

importante para compreender a polinização, biodiversidade e evolução de 

Orchidaceae. 
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Tabela 1: Compostos voláteis detectados nas fragrâncias florais de Ionopsis satyrioides e I. utricularioides. Os compostos mais abundantes de 

cada população estão indicados em negrito. Note que nenhum dos componentes é encontrado em ambas as espécies. 

 

Tempo de 

retenção 

(min) 

Compostos voláteis 
Índice de 

Kováts  
Abundância relativa (%) 

   I. satyrioides I. satyrioides I. utricularioides I. utricularioides I. utricularioides 

   Apuí Rondolândia São Simão Pradópolis Dobrada 

8.6 β-ocimene 1042 - - 70.2 4.2 32.3 

10.6 linalool 1108 - - - 1.3 9.4 

23.1 α-gurjunene 1409 - - - 1.7 - 

23.2 tetradecane 1310 - - - - 6.4 

23.3 β-caryophyllene 1414 - - 6.5 - - 

23.6 dodecanal 1420 - - - 0.6 - 

23.9 β-dihydroionone 1429 18.2 18.2 - - - 

24.4 trans-α-bergamotene 1429 - - 6.6 4.4 2.7 

25.3 β-farnesene 1451 - - 1.0 0.7 1.5 

25.8 β-ionone 1475 19.6 19.6 - - - 

26.6 benzyl (E)-2-methyl- 1495 - - 4.6 - - 
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Tempo de 

retenção 

(min) 

Compostos voláteis 
Índice de 

Kováts  
Abundância relativa (%) 

   I. satyrioides I. satyrioides I. utricularioides I. utricularioides I. utricularioides 

   Apuí Rondolândia São Simão Pradópolis Dobrada 

2-butenoate 

27.1 trans-2-butenoic acid 1507 - - - 8.6 - 

27.3 pentadecane 1511 - - - - 9.8 

27.4 α-farnesene 1514 - - - - 2.7 

27.5 β-bisabolene 1504 - - 1.6 1.2 1.1 

27.6 γ-bisabolene 1507 - - 2.6 1.7 1.2 

30.1 farnesyl cyanide 1571 - - 1.9 5.7 - 

33.1 caprylic ether 1662 1.7 1.7 - - - 

34.8 pentadecan-2-one 1709 - - - 35.1 - 

35.0 Z,Z-farnesol 1713 54.2 54.2 - - - 

35.2 2-hexadecanol 1718 - - - 2.3 - 

37.2 benzyl benzoate 1775 - - - 2.8 - 

39.4 isopropyl 

tetradecanoate 
1838 - - - 1.4 - 
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Tempo de 

retenção 

(min) 

Compostos voláteis 
Índice de 

Kováts  
Abundância relativa (%) 

   I. satyrioides I. satyrioides I. utricularioides I. utricularioides I. utricularioides 

   Apuí Rondolândia São Simão Pradópolis Dobrada 

39.9 hexahydrofarnesyl 

acetone 
1854 - - - 1.1 - 

41.5 (Z)-9-hexadecanoic 

acid methyl ester 
1901 1.8 1.7 - - - 

45.2 nonadecane 2014 - - - - 2.4 

48.3 heneicosane 2100 - -  3.2 9.8 

47.7 (Z,Z,Z)-9,12,15-

octadecatrienoic acid 

methyl ester 

2094 2.6 2.6 - - - 

47.9 (Z)-9-octadecanoic 

acid methyl ester 
2102 2.0 2.0 - - - 
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Figura 1: Flores, anatomia dos osmóforos e testes histoquímicos de Ionopsis 

satyrioides (Sw.) Rchb.f. A: Inflorescência de I. satyrioides. B: Flor de I. satyrioides. 

Note as protuberâncias no labelo (seta). C: Detalhe do labelo mostrando o formato 

triangular das protuberâncias (setas). D: Resultado positivo para o teste com vermelho 

neutro, indicando que as protuberâncias são responsáveis pela produção da fragrância. 

E: Corte transversal do osmóforo de I. satyrioides corado com azul de toluidina. Note 

como a epiderme é formada por células arredondadas com núcleo grande e citoplasma 

denso. F: Resultado positivo para o teste Sudan IV, revelando a natureza lipofílica da 

substância que está sendo produzida pelas protuberâncias. Barras de escala: A: 10mm. 

B: 5mm. C, D: 2mm. E, F: 100µm. 

 

Figura 2: Flores, anatomia dos osmóforos e testes histoquímicos de Ionopsis 

utricularioides (Sw.) Lindl. A: Inflorescência de I. utricularioides. B: Flor de I. 

utricularioides. Note a protuberância no labelo (seta). C: Detalhe do labelo mostrando 

o formato arredondado das protuberâncias. É possível visualizar muitas papilas na 

região. D: Resultado positivo para o teste com vermelho neutro, indicando que ambas 

as papilas adjacentes às protuberâncias (seta) e as protuberâncias (detalhe) são 

responsáveis pela produção da fragrância. E: Corte transversal da epiderme papilosa 

de I. utricularioides corado com azul de toluidina. Note como as células produtoras de 

odor apresentam um núcleo grande e citoplasma denso (setas). F: Resultado negativo 

para o teste Sudan IV. Provavelmente as células já haviam liberado os óleos voláteis. 

Barras de escala: A: 10mm. B: 5mm. C, D: 0,5mm. E, F: 100µm.  
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Figura 1 
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Figura 2 
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Capítulo 2 

 

 

Biologia reprodutiva de Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl. 

(Orchidaceae): uma orquídea de ampla distribuição 

polinizada por engano de néctar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dificilmente podemos acreditar em tão gigantesca fraude. 

Charles Darwin, sobre polinização por engano em orquídeas 
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Resumo 

 

 Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl. é uma orquídea epífita de ampla 

distribuição, ocorrendo da Florida até a América do Sul. Sabe-se que a espécie não 

possui recursos de polinização e a identidade de seus polinizadores ainda é 

desconhecida. Em Porto Rico, a espécie é autocompatível e a taxa de frutificação em 

condições naturais é baixa. Baseando-se em dados sobre a fenologia reprodutiva, 

polinizadores, mecanismos de polinização e sistemas de reprodução, a biologia 

reprodutiva desta orquídea é descrita para populações brasileiras. No sudeste do 

Brasil, I. utricularioides floresce de Julho a Outubro, produzindo de três a 194 flores 

por inflorescência. A espécie é polinizada exclusivamente por abelhas, que visitam a 

flor em busca de néctar. Como o cálcar presente no labelo não produz néctar, as flores 

são polinizadas por engano e operam como um mímico generalista de alimento. O 

polinário fica aderido à porção dorsal da probóscide das abelhas, quando elas inserem 

sua cabeça dentro da flor buscando por néctar. Os tratamentos de polinização manual 

revelaram que as populações brasileiras de I. utricularioides são autoincompatíveis, e 

produzem menos frutos que as populações caribenhas em condições naturais. No 

entanto, os frutos possuem 99% de sementes potencialmente viáveis. De acordo com 

a Lei de Baker, organismos autocompatíveis são favorecidos pela seleção natural em 

ambientes isolados, como ilhas. Considerando um evento de dispersão associado a um 

efeito bottleneck, um pequeno número de indivíduos autocompatíveis de I. 

utricularioides pode ter sido selecionado ao colonizar a ilha de Porto Rico. Ainda, o 

sistema generalista de polinização encontrado para a espécie pode explicar como essa 

orquídea atingiu tão ampla distribuição. 

 

Palavras-chave: Epidendroideae – biologia floral – engano de alimento – Oncidiinae 

– biologia da polinização. 
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Abstract 

 

 Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl. is a widespread epiphytic orchid 

occurring from Florida to South America. Is widely known for decades that the 

species is rewardless, but the identity of its pollinators never was mentioned 

elsewhere. In Puerto Rico the species is self-compatible and the fruit set in its natural 

conditions is low. Based on the data on reproductive phenology, pollinators, 

pollination mechanism and breeding system, the reproductive biology of this orchid 

species was studied in Brazilian populations. In the southeastern Brazil, I. 

utricularioides flower from July to October, producing 3-194 flowers per 

inflorescence. The species is pollinated exclusively by bees, which visit the flowers 

by searching the floral nectar. As the spur-like nectary is dry, the flowers are 

pollinated by deceit and operate as a generalized food mimic. The pollinarium is 

attached on the dorsal portion of the proboscis of bees, while they put their head 

inside the flowers during nectar foraging. The experimental manipulations for record 

the breeding system reveled that Brazilian populations of I. utricularioides are self-

incompatible and produces less fruits than those Puerto Rico in natural conditions. 

However, the fruits possess 99% of potentially viable seeds. According to Baker’s 

Law, there is reinforcement for self-compatible populations in isolated environments 

such as islands. Considering a dispersal event associated with bottleneck effect, a 

small number of self-compatible individuals of I. utricularioides could have been 

favored by natural selection in colonizing the Caribbean island. In addition, the 

nonspecific pollination system found here can explain how this orchid reached such 

widespread distribution. 

 

Key words: Epidendroideae, floral biology, food deception, Oncidiinae, pollination 

biology. 
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Introdução 

 

 A polinização das orquídeas tem intrigado biólogos por décadas (Darwin 1862, 

van der Pijl & Dodson 1966, Micheneau et al. 2009). Ao longo dos anos, 

pesquisadores descreveram vários mecanismos de polinização envolvendo 

principalmente abelhas (van der Pijl & Dodson 1966), mas também outros insetos 

(Aguiar et al. 2012, Pansarin & Pansarin 2013), beija-flores (Singer & Sazima 2000) 

e roedores (Wang et al. 2008) como polinizadores. 

 Cerca de um terço das espécies de orquídeas são polinizadas por engano 

(Ackerman 1986), o que ocorre quando os polinizadores não são capazes de distinguir 

entre flores com e sem recursos (Renner 2006, Pansarin et al. 2008). O engano 

generalizado de alimento é o mecanismo mais comum de engano que pode ser 

encontrado em Orchidaceae (Jersáková et al. 2006) e, uma vez que orquídeas 

polinizadas por engano não apresentam recursos florais, as visitas de polinizadores à 

essas espécies são escassas e, por consequência, formam menos frutos na natureza 

que aquelas que oferecem recursos de polinização aos seus polinizadores (Neiland & 

Wilcock 1998, Tremblay et al. 2005). 

 Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl. é uma orquídea de ampla distribuição, 

ocorrendo da Flórida até a América do Sul (Ackerman 1995). De acordo com 

Montalvo & Ackerman (1987), essa espécie é polinizada por engano em Porto Rico, 

uma vez que suas flores não possuem recursos de polinização. No entanto, seus 

polinizadores na ilha são desconhecidos. Além disso, em Porto Rico as plantas de I. 

utricularioides formam poucos frutos em condições naturais e suas flores são 

autocompatíveis (Montalvo & Ackerman 1987). 

 Espécies de plantas de ampla abrangência podem apresentar diferenças em 

seus aspectos reprodutivos ao longo de sua distribuição. Variações no sistema de 

reprodução são ainda mais evidentes quando comparadas populações continentais e 

insulares (Baker 1967). Na orquídea Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl., foi 

encontrada variação nas taxas de frutificação quando comparadas populações 

brasileiras e caribenhas (Aguiar et al. 2012). A Lei de Baker  declara que quando o 

serviço de polinização é incerto, grupos de plantas que mudam para 

autocompatibilidade, ou até mesmo autogamia, ao longo da evolução, possuem maior 

probabilidade de serem favorecidas pela seleção natural (Baker 1955, 1967). Apesar 

dessa afirmação ser controversa para alguns autores (Massol & Cheptol 2011), a Lei 
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de Baker pode manter sua utilidade preditiva quando é considerado um efeito 

bottleneck associado a um evento de dispersão, resultando em um número pequeno de 

colonizadores (Busch 2011). 

 Com base em dados sobre a fenologia reprodutiva, polinizadores, mecanismos 

de polinização e sistemas de reprodução, a biologia reprodutiva de Ionopsis 

utricularioides no Brasil é descrita neste estudo. Os resultados obtidos foram 

comparados com os dados presentes na literatura para populações de Porto Rico e 

discutidos levando em consideração a ampla distribuição da espécie.!

 

Materiais e Métodos 

 

Espécie de estudo 

 

 De acordo com Ackerman (1995), Pansarin & Pansarin (2010) e Aguiar et al. 

(in prep.), os indivíduos de Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl. são caracterizados 

como plantas epífitas, pequenas e cespitosas, com numerosas raízes. Os pseudobulbos 

são inconspícuos, geralmente cobertos pelas folhas. As inflorescências laterais podem 

atingir até 80 cm de comprimento apresentando poucas ou muitas flores, de acordo 

com o tamanho da planta. As flores variam do rosa pálido ao violeta e são 

ressupinadas, possuindo de 5 a 11 mm de comprimento. As sépalas laterais são unidas 

no pé da coluna, formando um pequeno cálcar. As pétalas são oblongas e obtusas. O 

labelo é 3-lobado, com protuberâncias entre os lobos laterais. A coluna é curta (1,5 – 

2 mm de comprimento) e mais larga na região do estigma. As polínias amarelas são 

globosas e os frutos são cilíndricos. 

 

Locais de estudo 

 

 O estudo foi realizado na cidade de Ribeirão Preto (21º10’ S, 47º48’ O), SP, 

Brasil, com plantas cultivadas no Orquidário LBMBP (Orquidário do Laboratório de 

Biologia Molecular e Biossistemática de Plantas), da Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. As plantas foram coletadas em 

duas pequenas populações ocorrendo em matas de galeria alagadas nos municípios de 

Pradópolis (21° 21' S, 48° 03' O) e Dobrada (21° 31' S, 48° 23' O), e em uma 

população em uma área paludosa aberta na cidade de Serra Azul (21º 30’ S, 47º 56’ 
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O). Todas essas cidades pertencem à região de Ribeirão Preto e compartilham um 

clima classificado como “Cwa”, i.e., mesotérmico com uma estação seca de inverno 

(Köppen 1948). A região é caracterizada como um ecótone entre a Mata Atlântica e o 

Cerrado (Pinto 1989, Kronka et al. 1993). 

 

Fenologia reprodutiva e teste com vermelho neutro 

 

 A fenologia reprodutiva foi estudada durante os períodos de floração de 2012 

e 2013. Foram coletados dados a respeito da produção de pseudobulbos e 

inflorescências, período de antese, longevidade das flores e deiscência dos frutos. 

Para determinar o tempo de vida das flores, 30 flores (duas plantas; duas 

inflorescências) foram conferidas diariamente durante o período de floração de 2013. 

 Cinco flores frescas de cinco plantas diferentes foram cortadas 

longitudinalmente, de forma que o lúmen do cálcar ficasse exposto. As flores foram, 

então, imersas em solução aquosa de vermelho neutro 0,1% (m/v), para avaliar se 

existe atividade metabólica intensa na epiderme do cálcar (Dafni 1992), verificando 

se existiria produção de néctar no local. 

 

Visitantes florais e processo de polinização 

 

 Durante o período de floração de 2012, observações de campo foram 

realizadas na população de Serra Azul (área aberta paludosa), durante 2 e 3 de Agosto, 

das 9:00 às 16:00 h, 8 e 9 de Agosto, das 9:00 às 15:00 h, 10 de Agosto, das 9:00 às 

13:00 h, 14 a 17 de Agosto, das 9:00 às 15:00 h, e 20 de Agosto, das 9:00 às 14:00 h, 

totalizando 59h de observações. Durante o período de floração de 2013, as 

observações foram realizadas no jardim do Orquidário LBMBP, em Ribeirão Preto, 

de 30 de Julho a 1º de Agosto, das 8:00 às 16:00 h, 2 de Agosto, das 9:00 às 12:00 h, 

6 de Agosto, das 8:00 às 16:00 h, e 8 de Agosto, das 13:00 às 16:00, totalizando 38h 

de observações. Desta forma, ao todo foram realizadas 97h de observações ao longo 

dos dois períodos de floração. 

 Os visitantes florais foram fotografados com câmera digital e coletados com 

rede entomológica. Detalhes dos polinizadores foram fotografados em um 

estereomicroscópio Stereozoom Leica S8 APO, e analisados com o software de 

imagens IM50. Os insetos coletados foram identificados e armazenados como 
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vouchers na “Coleção Camargo” (RPSP) do Departamento de Biologia, Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

 

Sistemas de reprodução 

 

 Os sistemas de reprodução de Ionopsis utricularioides foram investigados em 

54 plantas mantidas em vasos comunitários no Orquidário LBMBP (Col. J.M.R.B.V. 

Aguiar LBMBM 450, LBMBP 455, LBMBP 456). Quatro diferentes tratamentos 

manuais foram realizados: autopolinização manual (n = 30 flores, 10 inflorescências, 

10 plantas), autopolinização espontânea (n = 30 flores, 10 inflorescências, 10 plantas), 

polinização cruzada (n = 77 flores, 24 inflorescências, 24 plantas) e emasculação (n = 

30 flores, 10 inflorescências, 10 plantas). O tratamento de polinização cruzada foi 

realizado usando plantas de diferentes populações. As flores foram manipuladas no 

primeiro dia de antese. 

 As taxas de frutificação foram obtidas para todos os tratamentos realizados, 

assim como para indivíduos mantidos como controle na mata de galeria e na área 

aberta paludosa (n = 30 e 37 indivíduos, respectivamente), e os resultados obtidos 

foram comparados com os dados disponíveis para populações de Porto Rico 

(Montalvo & Ackerman 1987). De cada fruto formado nos tratamentos manuais, 

assim como para os frutos formados em condições naturais, foram analisadas 200 

sementes para quantificar a porcentagem de sementes potencialmente viáveis, de 

acordo com a presença ou ausência de embrião. 

 

Resultados 

 

Fenologia reprodutiva e teste com vermelho neutro 

 

 Nas populações estudadas de Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl. as plantas 

começaram a produzir novas inflorescências em Maio e as primeiras flores abrem ao 

final de Julho. O pico de floração ocorre em Agosto e o período de floração termina 

no começo de Outubro. Em condições naturais cada inflorescência produz de três a 

194 flores, que abrem ao longo do dia. Flores não polinizadas duram até 25 dias e a 

deiscência dos frutos ocorre aproximadamente quatro meses após a polinização, 

mesmo período em que um novo pseudobulbo é formado. 
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 O teste de vermelho neutro revelou que a epiderme do lúmen do cálcar não 

apresenta atividade metabólica evidente (Fig. 1A-B), indicando que não há produção 

de néctar no local. Ainda, os cortes longitudinais revelaram que o cálcar é inacessível 

aos polinizadores, uma vez que sua entrada é fechada a partir do labelo (Fig. 1A). 

 

Visitantes florais e processo de polinização 

 

 Durante as observações ao longo do período de floração de 2012, na 

população de Serra Azul, apenas uma visita de uma abelha Meliponini não 

identificada foi registrada. Além disso, outra abelha Meliponini, Nannotrigona 

testaceicornis (Lepeletier), foi coletada com um polinário de Ionopsis utricularioides 

aderido à probóscide. Essa abelha foi capturada enquanto coletava pólen nas flores de 

um indivíduo de Hedyosmum brasiliense Miq. (Chloranthaceae), que é um dos 

forófitos da espécie de estudo na área. Porém, durante as observações na cidade de 

Ribeirão Preto (período de floração de 2013), 27 visitas de abelhas foram registradas 

(Tabela 1) e ao menos oito remoções de polinários ocorreram ao longo das 

observações. As visitas ocorreram durante o dia e foram mais frequentes entre as 

10:00 e 15:00 h. Em todas as visitas as abelhas pousaram no labelo e seguiram os 

guias de néctar até a sua base, inserindo a cabeça dentro da flor, entre o labelo e a 

coluna (Fig. 1C,E). Enquanto procuravam por néctar, as abelhas tocavam o viscídio 

com a porção dorsal da probóscide, removendo o polinário. Cada abelha visitou de 

uma a cinco flores por inflorescência e as visitas duraram de um a oito segundos. 

 Muitas espécies de abelhas foram registradas como visitantes florais de 

Ionopsis utricularioides no período de floração de 2013 (Tabela 1), mas apenas 

Paratetrapedia flaveola (Aguiar & Melo), Ceratina sp. (Latreille), Paratrigona 

lineata (Lepeletier) e Augochlora sp. (Smith) podem ser consideradas polinizadores 

dessa espécie de orquídea, levando em consideração a remoção do polinário. Em P. 

flaveola e Ceratina sp. foram encontrados mais de um viscídio e/ou polinário aderidos 

à probóscide (Fig. 1D,F), indicando que esses indivíduos realizaram várias visitas 

efetivas às flores de I. utricularioides. 
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Sistemas de reprodução e frutificação natural 

 

 Nas flores em que foi realizado o tratamento de polinização cruzada, a taxa de 

frutificação foi de 55,84%. No entanto, as flores emasculadas, intactas (ensacadas) e 

autopolinizadas manualmente não formaram frutos, indicando que as populações de 

Ionopsis utricularioides do sudeste brasileiro são completamente autoincompatíveis. 

Sob condições naturais, a taxa de frutificação foi de 5,35% na área aberta paludosa e 

de 0,58% dentro da mata de galeria. Muitas plantas não formaram frutos em seu 

habitat natural (48,65% na área paludosa e 83,33% na mata de galeria). A Tabela 2 

mostra todos os resultados obtidos a partir deste estudo, fazendo uma comparação 

com os dados previamente apresentados para populações de Porto Rico. 

 A porcentagem de sementes potencialmente viáveis nos frutos provenientes do 

tratamento de polinização cruzada e da frutificação natural exibiram variação 

irrelevante, e apresentaram cerca de 99% de sementes potencialmente viáveis. 

 

Discussão 

 

 Apesar de Ionopsis Kunth ser um gênero de ampla distribuição, pouco se sabe 

sobre os seus polinizadores e biologia reprodutiva. De acordo com Roubik (2000),  

Trigona fulventris (Gérin) (Hymenoptera: Meliponini) foi coletada com um polinário 

de uma Ionopsis não identificada, não deixando evidente os detalhes da polinização 

da espécie. Assim, a presente investigação é o primeiro estudo relatando os 

polinizadores de uma espécie de Ionopsis, descrevendo em detalhes o processo de 

polinização de I. utricularioides (Sw.) Lindl., que é polinizada por abelhas sociais e 

solitárias no sudeste brasileiro.  

 Hymenoptera é considerado o mais importante grupo de polinizadores de 

Orchidaceae, os quais buscam nas flores de orquídeas néctar, óleos comestíveis, 

fragrâncias e outros recursos de polinização (van der Pijl & Dodson 1966). Além 

disso, muitas orquídeas polinizadas por engano são polinizadas pelas espécies de 

Hymenoptera (e.g., Pansarin et al. 2008, Vale et al. 2011, Pansarin et al. 2013). 

 O teste com vermelho neutro revelou que não existe secreção de néctar no 

cálcar dessa espécie de orquídea. No entanto, a presença de um cálcar pode ser 

importante nos processos de polinização por engano, juntamente com o padrão de 

coloração e a presença de guias de néctar (Jersáková et al. 2006). Ainda, Aguiar et al. 
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(in prep.) mostra que, no Brasil, as flores de I. utricularioides possuem muitos 

compostos químicos fragrantes, produzidos pelos osmóforos no labelo, que também 

podem estar relacionados à atração dos polinizadores, uma vez que alguns dos 

componentes da fragrância dessa espécie também estão presentes em outras espécies 

polinizadas por abelhas. Assim, em I. utricularioides os polinizadores são atraídos por 

meio de um mecanismo de engano generalizado de alimento, já que suas flores não 

possuem recursos florais e apresentam sinalizações típicas de flores produtoras de 

néctar (Jersáková et al. 2006), enganando abelhas que forrageiam em busca desse 

recurso. 

 Orquídeas que apresentam o mecanismo de engano generalizado de alimento 

tendem a ser menos específicas em relação aos seus polinizadores, compartilhando os 

mesmos com várias outras plantas que crescem simpatricamente (Cozzolino & 

Widmer 2005, Schiestl & Schlüter 2009). Ionopsis utricularioides parece se encaixar 

nessa premissa, uma vez que apresenta várias espécies de abelhas como visitantes 

florais e ao menos quatro destas como polinizadores. No entanto, em Cyrtopodium 

flavum (Nees) Link & Otto ex Rchb.f., outra orquídea brasileira que apresenta um 

mecanismo de engano de alimento (Pansarin et al. 2008; como C. polyphyllum (Vell.) 

Pabst ex F.Barros), foi encontrado um espectro restrito de polinizadores, já que 

apenas espécies de Centris (Fabricius) (Hymenoptera: Apidae) polinizam essa 

orquídea. Neste caso, as flores apresentam um mimetismo Batesiano, juntamente à 

produtora de óleo Stigmaphyllon arenicola C.E. Anderson (Malpighiaceae), e, assim, 

são encontradas apenas abelhas coletoras de óleo visitando as flores de ambas as 

espécies. No caso de I. utricularioides não existe um modelo de mimetismo 

específico, o que explica o fato de terem sido encontradas diversas espécies de 

abelhas, de grupos não relacionados, visitando as flores dessa orquídea. 

 Além dos atrativos florais, orquídeas polinizadas por engano de alimento 

também podem se beneficiar de plantas produtoras de recurso que crescem na mesma 

comunidade e atuam como imãs de polinizadores. Em Anacamptis morio (L.) 

Bateman, Pridgeon & M.W. Chase, uma orquídea polinizada por mamangavas, a 

presença de plantas produtoras de néctar aumenta significantemente as visitas de 

polinizadores às suas flores (Johnson et al. 2003). Na área aberta paludosa, onde 

apenas uma visita de abelha à I. utricularioides foi registrada, existiam poucas plantas 

produtoras de néctar florindo durante as observações de campo deste estudo. No 

entanto, no jardim em Ribeirão Preto existem muitas plantas cultivadas que possuem 
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pólen e néctar como recurso, incluindo Streptosolen jamesonii Miers (Solanaceae) 

que floresce vigorosamente ao mesmo tempo que I. utricularioides e produz néctar 

em abundância (Schuel 1961). Além disso, muitas das espécies de abelhas que 

visitaram as flores de I. utricularioides foram vistas coletando pólen e néctar nas 

flores de S. jamesonii. Na área paludosa, a única abelha coletada com polinário da 

orquídea estudada estava forrageando por pólen nas flores de Hedyosmum brasiliense 

Miq., que também deve atuar como uma planta imã nesse ambiente. Apesar de não 

existir qualquer semelhança entre as flores das plantas imãs e as flores de I. 

utricularioides, assim como ocorre no caso de A. morio (Johnson et al. 2003), as 

abelhas atraídas pelas plantas produtoras de recursos florais se enganam enquanto 

forrageiam por outras fontes de recursos, visitando as flores de I. utricularioides por 

engano. Assim, a presença de mais plantas imãs no jardim em Ribeirão Preto pode 

explicar a maior frequência de visitas registradas durante o período de floração de 

2013. 

 Ionopsis utricularioides apresentou uma alta porcentagem de sementes 

potencialmente viáveis (99%), o que é incomum para Epidendroideae, cujas espécies 

geralmente possuem várias sementes sem embriões (Lock & Profita 1975, Stort & 

Martins 1980, Borba et al. 2001, Borba & Braga 2003, Pansarin & Pansarin 2013). 

Porém, algumas espécies de Epidendroideae apresentam porcentagens de sementes 

potencialmente viáveis acima de 90%, como Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. 

(González-Diaz & Ackerman 1988), Trichocentrum pumilum (Lindl.) M.W. Chase & 

N.H. Williams (Pansarin & Pansarin 2011) e Acampe rígida (Buch-Ham ex Sm.) P.F. 

Hunt (Fan et al. 2012). 

 Os resultados de frutificação natural mostraram que existe certa variação na 

biologia reprodutiva de Ionopsis utricularioides de acordo com o habitat em que a 

espécie está inserida. Na área aberta paludosa, as plantas apresentaram uma taxa de 

frutificação quase nove vezes maior que as plantas da mata de galeria. Isso indica que, 

provavelmente, os polinizadores são mais abundantes na área palustre que na mata de 

galeria. 

 Além disso, foi encontrada uma grande diferença no sistema de reprodução 

quando comparadas as populações de Ionopsis utricularioides do sudeste brasileiro e 

de Porto Rico. Neste estudo, foi mostrado que no Brasil as plantas são 

autoincompatíveis e a taxa de frutificação natural atingiu um máximo de 5,25%. Na 

ilha caribenha, as flores são autocompatíveis e, na metade do período de floração, a 
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frutificação natural era de 7,20% (Montalvo & Ackerman 1987). Os autores ainda 

relataram que até o final do período de floração em Porto Rico a taxa de frutificação 

natural poderia dobrar o seu valor. Analisando 447 espécies de plantas, Sutherland 

(1986) encontrou que plantas autocompatíveis possuem uma taxa de frutificação 

significantemente maior que espécies autoincompatíveis. Ainda, apesar de uma baixa 

frutificação ser geralmente relacionada à escassez de polinizadores em orquídeas 

(Neiland & Wilcock 1998, Tremblay et al. 2005, Mickeliunas et al. 2006), isso pode 

ser também uma consequência da autoincompatibilidade (Pansarin & Pansarin 2011). 

Na orquídea autoincompatível Coelogyne fimbriata Lindl., a deposição de polínias 

ocorre em 69,5% das flores, mas a taxa de frutificação é sempre menor que 10%, 

indicando que a sua autoincompatibilidade está realmente relacionada à baixa taxa de 

frutificação, uma vez que a maioria das deposições de polínias são geitonogâmicas 

(Cheng et al. 2009). Assim, a autocompatibilidade em Porto Rico pode também 

permitir que as plantas de I. utricularioides produzam mais frutos que no Brasil, onde 

a espécie é autoincompatível.  

 A Lei de Baker declara que a seleção natural favorece populações 

autocompatíveis em ambientes insulares, quando comparamos as suas biologias 

reprodutivas com as de populações continentais (Baker 1955, 1967). Stebbins (1975) 

mostrou que tal premissa também é plausível para outros tipos de ambientes isolados, 

como topos de montanhas. Ele dá o exemplo das gramíneas Secale montanum Guss. e 

S. africanum Stapf., que são dificilmente distinguíveis morfologicamente e estão 

isoladas uma da outra, visto que S. africanum está confinada a uma cadeia de 

montanhas da África do Sul. No entanto, híbridos artificiais das duas espécies são 

viáveis e a característica mais distinta entre elas é que S. africanum é autocompatível, 

enquanto que S. montanum é autoincompatível. Para espécies autógamas, a 

colonização de ambientes isolados é ainda mais facilitada, uma vez que elas não 

dependem de polinizadores bióticos. Oeceoclades maculata é uma orquídea de ampla 

distribuição que ocorre tanto em ambientes insulares quanto continentais (Ackerman 

1995). Essa espécie apresenta um sistema misto de reprodução composto por 

polinização cruzada realizada por borboletas e autogamia mediada pela chuva (Aguiar 

et al. 2012) e isso provavelmente está relacionado como seu sucesso em colonizar 

ambientes novos e isolados. 

 O argumento de Busch (2011) a respeito da Lei de Baker leva à inferência de 

que um evento de dispersão aliado à um efeito bottleneck pode ter favorecido a 
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colonização da ilha de Porto Rico por plantas autocompatíveis de Ionopsis 

utricularioides. A partir disso, e considerando a efetiva relação entre essa espécie de 

orquídea e seus fungos micorrizos (Otero et al. 2007) aliada aos resultados 

encontrados aqui relacionados ao uso de um mecanismo efetivo de polinização por 

engano generalizado de alimento – e um diverso espectro de polinizadores – é 

possível compreender como essa espécie de orquídea consegue manter sua ampla 

distribuição geográfica. 
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Tabela 1: Visitantes florais e polinizadores (*) de Ionopsis utricularioides, 

registrados no período de floração de 2013. 

 

Espécies Número de visitas Polinizador 

Apidae   

   Apini   

      Apis mellifera scutellata (Lepeletier) 1 - 

   Bombini   

      Bombus sp.  1 - 

   Ceratinini   

      Ceratina sp.  6 * 

      Ceratinula sp. 1 - 

   Meliponini   

      Paratrigona lineata (Lepeletier) 5 * 

      Trigona spinipes (Fabricius) 2 - 

   Tapinotaspidini   

      Paratetrapedia flaveola (Aguiar & Melo) 6 * 

Halictidae   

   Augochlorini 

      Augochlora sp.  

   

5 * 
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Tabela 2: Resultados de frutificação obtidos pelos tratamentos realizados em 

populações de Ionopsis utricularioides do sudeste brasileiro, comparados com os 

dados apresentados para populações de Porto Rico. Os valores entre parênteses são 

frutos/flores. 

 

Tratamentos Taxa de Frutificação (%) 

Sudeste brasileiro Porto Rico* 

Polinização cruzada 55,84 (43/77) 89,70 (61/68) 

Autopolinização manual 0 (0/30) 88,70 (55/62) 

Autopolinização espontânea 0 (0/30) - 

Emasculação 0 (0/30) - 

Frutificação natural Área paludosa – 5,25 (72/1.371) 7,20 (20/276) 

Mata de galeria – 0,58 (7/1.190) 

* Baseado em Montalvo & Ackerman (1987). 
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Figura 1: Flores e polinizadores de Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl. A: Corte 

longitudinal da flor de I. utricularioides, corado com vermelho neutro. A seta mostra 

que a entrada do cálcar é fechada. B: Detalhe do nectário corado com vermelho neutro, 

indicando que a epiderme do lúmen não apresenta atividade metabólica intensa. C: 

Ceratina sp. visitando flor de I. utricularioides. D: Ceratina sp.  portando dois 

polinários (cabeças de seta) na porção dorsal da probócide. E: Paratetrapedia lineata 

visitando flor de I. utricularioides. F: Paratetrapedia lineata com polinários (seta). 

No detalhe, é possível visualizar três vicídios (cabeças de seta) indicando múltiplas 

visitas às flores. Barras de escala: A, D, F: 2 mm. B: 1mm. C: 5mm. E: 10mm. 
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Figura 1 
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Considerações Finais 

 
O estudo de anatomia floral e histoquímica das duas espécies de Ionopsis que 

ocorrem no Brasil revelou que ambas apresentam osmóforos localizados nas 

protuberâncias encontradas entre os lobos laterais do labelo. Ambas as espécies 

produzem fragrâncias diferentes, mas apenas o aroma das flores de I. satyrioides pode 

ser facilmente percebido pelo nariz humano. Ionopsis utricularioides apresenta uma 

fragrância que só pode ser detectada na análise por GC-MS. Além disso, enquanto em 

I. satyrioides foram identificadas apenas as células epidérmicas das protuberâncias 

como produtoras de fragrâncias, em I. utricularioides também foram encontradas 

papilas secretoras na região próxima às protuberâncias. Ambas as espécies são 

polinizadas por engano. O estudo de biologia reprodutiva  de I. utricularioides 

revelou que não existe produção de néctar no cálcar da flor. Já os estudos de da 

biologia floral até agora realizados para I. satyrioides mostram que também não existe 

néctar no cálcar dessa espécie. 

 Apesar da proximidade filogenética dos táxons estudados, a fragrância floral 

de cada uma apresenta componentes químicos diferentes, que não se repetem entre as 

espécies, mesmo quando são analisadas mais de uma população. Isso mostra que, para 

as Ionopsis do Brasil, a fragrância é um caráter taxonômico relevante na distinção das 

espécies. Aliás, existe a necessidade de uma revisão taxonômica do gênero, uma vez 

que ao menos I. burchellii é considerada como um sinônimo de I. satyrioides por 

alguns autores.  

Ambas as espécies apresentam várias características visuais que 

provavelmente são os principais atrativos aos seus polinizadores, como coloração 

acentuada, guias de néctar – incluindo as protuberâncias amarelas do labelo – e a 

presença de cálcar. Além disso, ambas as espécies apresentam fragrâncias que, apesar 

de terem um papel aparentemente secundário na atração dos polinizadores, possuem 

componentes químicos conhecidos por sua capacidade em atrair abelhas polinizadores, 

principalmente aqueles encontrados em I. utricularioides. Estudos acerca da 

polinização de Ionopsis satyrioides estão sendo preparados, mas para I. 

utricularioides a polinização por abelhas já foi comprovada, uma vez que o este 

estudo revelou que ela é visitada e polinizada por várias espécies desse grupo de 

insetos.  
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 Todos esses atributos florais, aliados à ausência de néctar e à grande 

diversidade de espécies de abelhas visitantes, permitem concluir que Ionopsis. 

utricularioides é polinizada por engano generalizado de alimento, imitando 

características comuns às de flores produtoras de néctar, as flores de I. utricularioides 

atraem as abelhas, que acabam visitando várias flores em busca do recurso. Desta 

forma, abelhas foram capturadas com mais de um polinário ou viscídio, como 

ilustrado no segundo capítulo dessa dissertação. 

 Apesar dos polinizadores visitarem várias flores de uma mesma planta, a taxa 

de frutificação natural de Ionopsis utricularioides pode ser considerada baixa em 

relação à encontrada para outras orquídeas. Isso provavelmente está relacionado  com 

o fato de as populações brasileiras estudadas serem autoincompatíveis, de forma que 

polinizações geitonogâmicas não resultam na formação de frutos. Em Porto Rico, as 

plantas estudadas na década de 80 mostraram-se autocompatíveis e apresentaram uma 

frutificação natural maior que a encontrada Brasil pelo estudo aqui apresentado. Essa 

diferença geográfica encontrada na biologia reprodutiva da espécie mostra a 

importância do estudo da polinização em diferentes áreas, principalmente nos 

extremos de ocorrência de uma espécie, principalmente para as de ampla distribuição, 

como é o caso de I. utricularioides. Estudos preliminares acerca dos sistemas de 

reprodução de I. satyrioides revelam que a espécie é autocompatível e apresenta taxa 

de frutificação natural maior que a encontrada para I. utricularioides. 

 As flores e a polinização das orquídeas tem intrigado pesquisadores há séculos 

e vários trabalhos já foram escritos mostrando a diversidade das flores, polinizadores 

e mecanismos de polinização em Orchidaceae. Atualmente, novas ferramentas vem 

sendo empregadas para compreender de forma cada vez mais aprofundada como as 

orquídeas se reproduzem e como a polinização está relacionada à evolução da família. 

Os trabalhos presentes nessa dissertação adicionam à essa literatura dados inéditos a 

respeito da biologia reprodutiva de Ionopsis. Estudos sobre a reprodução das plantas 

são imprescindíveis para a sua conservação, principalmente no Brasil onde a 

destruição de hábitats é intensa. Para as orquídeas, em especial, ainda existem os 

abusos do extrativismo ilegal, uma vez que suas belas flores são muito almejadas para 

fins ornamentais.!
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