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O gênero Cyrtopodium R.Br. (Orchidaceae) possui cerca de 45 espécies, a maioria presente
no Brasil, com a maior diversidade de espécies no cerrado. Cyrtopodium glutiniferum Raddi é
uma espécie rupícola com distribuição associada à Mata Atlântica, crescendo sobre
afloramentos graníticos. Foram determinados os polinizadores e o mecanismo de polinização
de C. glutiniferum em população localizada na Estação de Pesquisa e Desenvolvimento
Ambiental de Peti/CEMIG, São Gonçalo do Rio Abaixo-MG, através de observações focais
entre 7:00 e 17:00 horas, totalizando 45 horas de observação. Além disto, foi determinado o
sistema reprodutivo através de polinizações experimentais em indivíduos coletados nesta
população e mantidos em cultivo. Durante o período de observação, foram registradas 42
visitas, ocorrendo altas taxas de remoção e deposição de polinário. Porém a frutificação é
baixa, possivelmente devido a aborto natural de frutos. Suas flores são tipicamente
melitófilas, mas não oferecem recompensa ao polinizador, atraindo exclusivamente fêmeas de
Centris fuscata Lepeletier, 1841 (Hymenoptera: Apidae) por engodo, que atuam como
polinizadores. Apesar de estarem disponíveis até cerca de 25 flores por inflorescência, essas
abelhas visitam apenas de uma a três flores por inflorescência, provavelmente devido à
ausência de recompensa, comportamento que reduz a autogamia. Foram observados machos
de C. fuscata patrulhando flores de C. glutiniferum à procura de fêmeas, mas estes não
chegaram a visitar as flores. A morfologia floral de C. glutiniferum e o comportamento das
fêmas e dos machos de C. fuscata indicam que o mecanismo de polinização da espécie não
envolve engodo alimentar, mas que as flores mimetizam flores de espécies de Malpighiaceae
que oferecem óleo como recompensa, como observado em C. polyphyllum (Vell.) Pabst ex
F.Barros. Em polinizações experimentais a análise de tubos polínicos por microscopia de
epifluorescência revelou crescimento regular em todos os tipos de cruzamento, embora a taxa
de frutificação tenha sido inferior em autopolinizações do que em polinizações cruzadas (intra
e interpopulacionais). Mesmo com menor taxa de frutificação, ocorreu elevada frutificação
nas autopolinizações experimentais, evidenciando que a espécie é auto-compatível,
característica comum na família. (CNPq)
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