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A herbivoria floral é definida como qualquer tipo de dano por consumo nos botões florais ou
flores maduras antes do desenvolvimento das sementes. Esta pode ter efeitos diretos
(consumo de estruturas sexuais) e indiretos (redução da atratividade da flor ao polinizador)
sobre o sucesso reprodutivo da planta. Cyrtopodium eugenii Rchb.f. & Warm. (Orchidaceae)
é uma espécie melitófila que não oferece recompensa ao seu polinizador, sendo polinizada por
engodo, e por isso tem uma baixa produção de frutos. O objetivo deste estudo foi verificar os
níveis de herbivoria natural ocorrentes nas flores de C. eugenii em seu hábitat natural, além de
avaliar os efeitos indiretos da herbivoria floral na reprodução de C. eugenii, através de um
experimento manipulativo. A quantificação da herbivoria natural em 317 flores mostrou que,
55,20% das flores não sofreram herbivoria enquanto 15,45% foram inutilizadas pelo consumo
das estruturas sexuais. Foram encontradas mais flores com herbivoria no labelo (20,50%) do
que com herbivoria em outros verticilos (18,92%). Foi realizado um experimento
manipulativo com tratamentos de herbivoria artificial (flores com danos causados por uma
tesoura) sobre o labelo ou sobre os outros verticilos protetores. Esse experimento mostrou que
há diferenças significativas do sucesso reprodutivo, apenas nos tratamentos com herbivoria do
labelo. Estes tratamentos apresentaram uma séria redução do sucesso reprodutivo masculino e
feminino. As diferenças do sucesso reprodutivo entre o controle e os tratamentos nos outros
verticilos não foram significativas. Esse resultado indica que o labelo é a parte da flor mais
importante na atração do polinizador e para a reprodução de C. eugenii, pois apesar de um
alto nível de herbivoria nos outros verticilos ter sido aplicada, não houve diminuição
significativa no sucesso feminino e masculino dos indivíduos. (Funape-GO)
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