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Introdução
Um terço das espécies de orquídeas não

oferece nenhum tipo de recompensa aos
polinizadores, no entanto, enganam estes,
mimetizando principalmente duas formas: (1)
fêmeas da espécie do polinizador (e.g.
Spaethe et al. 2007) e (2) flores de espécies
com recompensas (e.g. Pansarin et al. 2008).
Vários são os tipos de sinais que podem
enganar os polinizadores, como odor e forma
da corola, porém, alguns autores sugerem que
mimetismo baseado apenas na cor da corola já
é suficiente para que o polinizador confunda
modelos e mímicos (Gumbert 2001; Gigord et
al. 2002). Espécies do gênero Cyrtopodium
(Orchidaceae) não oferecem recursos para os
seus polinizadores, atraindo abelhas
Centridini e Euglossini por engodo (Chase et
al. 1992; Van Der Cingel 2001; e.g. Pansarin
et al. 2008). O presente estudo teve como
objetivo estudar aspectos relacionados à
biologia floral e reprodutiva de Cyrtopodium
eugenii Rchb.f. & Warm., além de investigar
espécies de plantas que poderiam servir como
modelo mimético para C. eugenii, no caso de
se confirmar a polinização por engodo.

Material e métodos
A biologia floral e reprodutiva de

Cyrtopodium eugenii foi estudada no Parque
Estadual da Serra de Caldas Novas
(PESCAN; 17º47’S, 48º39’W; 900 m de
atitude), Goiás, Brasil. Indivíduos de C.
eugenii ocorrem principalmente nas
formações rupestres.

Informações sobre a fenologia
vegetativa e de floração foram obtidas por

observações durante todo o ano de 2008. As
observações e registros fotográficos do
processo de polinização de Cyrtopodium
eugenii foram realizados, na área de estudo,
entre maio e setembro de 2008 (período de
floração da espécie na área de estudo).
Observações detalhadas do processo de
polinização, freqüência de visitantes e captura
do polinizador em flores de C. eugenii foram
feitas entre 14 e 17 de julho, e entre 15 e 17
de agosto de 2008. O período de observação
diário estendeu-se das 06:00 as 18:00 h. Não
foram realizadas observações noturnas. Para
verificar uma possível polinização noturna,
flores foram marcadas no final da tarde e
conferidas na manhã seguinte. A morfologia
externa da espécie foi descrita com o auxílio
de um microscópio estereoscópico e de um
paquímetro. O material testemunho de C.
eugenii (Hall et al. 661, 16/VIII/2008, fl.)
será depositado no Herbário da Universidade
Federal de Goiás (UFG). Os insetos coletados
foram identificados com o auxílio de
especialistas. O tratamento experimental para
investigar o sistema reprodutivo de C. eugenii
foi feito no hábitat natural e em estufa,
incluindo testes de polinização cruzada
manual, autopolinização manual,
autopolinização espontânea e agamospermia.
A ocorrência de flores que serviriam como
possíveis modelos miméticos para C. eugenii
na área de estudo foi verificada através de: (a)
busca por plantas que ocorrem e florescem na
mesma época em que C. eugenii e possuem
flores de coloração semelhante a este; (b)
verificação dos visitantes florais nessas
plantas; (c) análise dos grãos de pólen
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encontrados no corpo da espécie encontrada
como polinizador de C. eugeni; (d) estudo do
comportamento do polinizador de C. eugenii.

Resultados e discussão
Cyrtopodium eugenii é uma espécie

herbácea, perene, heliófila ou umbrófila. A
sua inflorescência, que pode compreender
mais de 50 flores, é lateral, com ca. 1 m de
altura, em racemo ou panícula. As flores
ressupinadas, típicas de Orchidaceae,
apresentam uma pétala diferenciada chamada
labelo, os órgãos reprodutivos, masculino e
feminino (exceto ovário) são fundidos em
uma estrutura chamada coluna ou ginostêmio
e os grãos de pólen agrupados em massas
chamadas de polínias. Cada flor mede cerca
de 4,0 cm de diâmetro, possui labelo com
coloração amarelo-viva, mas com os lobos
laterais castanhos, além de pétalas laterais e
sépalas amarelo-pálidas com máculas
castanhas. Flores não polinizadas chegam a
durar cerca de três semanas, porém quando
perdem as polínias ou quando são polinizadas,
murcham em poucos dias. Não foram
encontradas recompensas florais oferecidas ao
polinizador, o que corrobora a bibliografia
consultada sobre o gênero (Van Der Pijl et al.
1966; Chase 1992; Van Der Cingel 2001; e.g.
Pansarin et al. 2008). Durante as observações,
a taxa de visitação às flores de C. eugenii foi
muita baixa. Nenhum indivíduo recebeu mais
de uma visita por dia, e outros ainda tiveram
dias nos quais nenhuma visita ocorreu. Todas
as visitas observadas ocorreram de manhã,
entre as 10:00 h e 11:00 h. Apenas uma
espécie de abelha, Centris (Trachina) fuscata
Lepeletier,1841 (Anthophoridae, Centridini),
foi observada visitando flores de C. eugenii.
Após a visita das abelhas desta espécie
verificou-se a remoção de polínias das flores
visitadas. As abelhas chegaram em alta
velocidade até uma flor da inflorescência,
pousaram no labelo e se dirigiram até
próximo do pé da coluna. Após cerca de dois
segundos elas deixaram as flores e desta
forma, o viscidio entrou em contato com a
parte posterior da cabeça e a polínia foi
removida. Nenhuma abelha visitou mais de
uma flor por inflorescência.

Gigord et al. (2002) demonstraram
experimentalmente que somente a coloração

da flor já é suficiente para que um mimetismo
aconteça, independentemente da forma. O
labelo de C. eugenii possui uma coloração
amarela muito forte, contrastando com os
outros verticilos florais. Estes possuem
coloração amarela bem suave, com grandes
máculas castanhas. A coloração do labelo de
C. eugenii é muito semelhante à cor de flores
de espécies co-ocorrentes que possuem
recompensas florais. Por isso é possível que o
labelo sozinho, seja o responsável pela maior
parte do mimetismo de outras flores e,
conseqüentemente, pela atração dos
polinizadores. Essa suposição é corroborada
pelo fato de que a remoção quase completa
das outras pétalas e sépalas não afeta em nada
a taxa de visitação de flores de C. eugenii. Na
área de estudo, co-ocorrem quatro espécies
que florescem na mesma época de C. eugenii
e apresentam coloração amarela semelhante
ao labelo de C. eugenii, porém apenas
Tetrapterys ramiflora A. Juss.,
(Malpighiaceae) possuía o período de floração
totalmente sobreposto ao de C. eugenii e
também era visitado por Centris (Trachina)
fuscata. Abelhas do gênero Centris são os
principais, e às vezes os únicos, polinizadores
de muitas espécies de plantas que oferecem
óleo como recompensa floral, fazendo deste, o
maior gênero de abelhas coletoras de óleo
(Buchmann 1987). O fato de o único
polinizador constatado de C. eugenii ser uma
abelha do gênero Centris é um grande
indicativo de que a planta mimetizada é
realmente uma Malpighiaceae.

Espécies de orquídea que não oferecem
recompensas florais aos seus polinizadores
possuem taxa de visitação e número de flores
visitadas por inflorescência, inferiores aos das
espécies que oferecem recompensas (Johnson
1999), apesar disso, como os grãos de pólen
estão agrupados nas polínias, apenas uma
visita pode ser suficiente para a remoção de
todos os grãos de pólen ou para a fertilização
de todos os óvulos. Em condições naturais, C.
eugenii tem produção de frutos de cerca de
10%, valor parecido com o de outras
orquídeas sem recompensa. A taxa de
produção de frutos por autopolinização
manual e por polinização cruzada manual
foram de cerca de 70%. Esses valores
demonstram que além de ser auto-compatível,



C. eugenii tem baixa taxa de produção de
frutos (número de frutos produzidos por flor
produzida) causada pela baixa taxa de
visitação, assim como acontece com outras
orquídeas sem recompensas (Neiland 1998).
A produção de frutos em diferentes condições
está resumida na Tabela 1. Apesar do baixo
percentual de produção de frutos, a falta de
recursos traz vantagens para as espécies que
utilizam essa estratégia, como uma reduzida
taxa de auto-fecundação causada por
geitonogamia (Johnson 1999; Cozzolino
2005).
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Tabela 1 - Produção de frutos de Cyrtopodium eugenii Rchb. f. & Warm. sob diferentes condições.
Tratamento Flores tratadas Produção de frutos
Condições naturais 102 10 / 9,80 %
Autopolinização espontânea 15 0 / 0,00 %
Autopolinização manual 15 10 / 66,67 %
Polinização cruzada manual 15 11 / 73,33 %
Agamospermia 15 0 / 0,00 %


