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Cattleya perrinii  Lindl.  encontra-se na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção,
sua  ampla  distribuição  contrasta  com  pequenas  populações  locais,  fato  ligado  ao
extrativismo  e  a  perda  de  habitat.  Com  o  objetivo  de  verificar  as  funções  biológicas  e
traçar  estratégias  para  sua  conservação,  estudou-se  a  fenologia,  biologia  floral  e  sistema
reprodutivo dessa espécie. Cantagalo/RJ localiza-se na região centro fluminense, onde C.
perrinii foi encontrada como rupícola e epífita. Durante as florações de 2008, 2009 e 2010
(Março-Abril),  25  indivíduos  foram acompanhados  em campo  para  estudos  fenológicos,
reprodutivos  e  observação  de  visitantes  florais.  O  sistema  reprodutivo  foi  estudado  em
casa  de  vegetação  (dez  autopolinizações  e  oito  polinizações  cruzadas)  e  os  indivíduos
marcados  em  campo  serviram  como  controle.  Não  foram  encontradas  evidências  de
osmóforos  e  guias  de  néctar,  apontando  para  um mecanismo  de  polinização  baseado  no
engodo. As polinizações manuais formaram frutos tanto para autopolinização (40%) como
para polinização cruzada (50%). Nas 25 plantas estudadas, houve formação de frutos em
ca. 3,2% e 3% das flores em 2008 e 2009 respectivamente. Observaram-se visitas de nove
lepdópteras, quatro hymenópteras e um beija-flor. Apesar da riqueza de visitantes, em 97
visitas  observadas  entre  2008-2010  (200  horas),  apenas  5  políneas  foram  retiradas  e
nenhuma  depositada.  Maior  número  de  flores  constitui  acréscimo  na  atração  de
polinizadores e vantagem no sucesso reprodutivo num ambiente com baixa eficiência  de
polinizadores,  consequentemente  as  visitas  efetivas  concentram-se  em  indivíduos  mais
velhos  (mais  flores),  afetando  negativamente  a  frutificação  da  população,  considerada
baixa  para  orquídeas  tropicais  com  mecanismo  de  polinização  por  engodo,  afetando
também sua conservação. Apesar da baixa eficiência dos polinizadores refletida na baixa
taxa de frutificação da população, foram observadas plantas frutificando em todos os anos
e  recrutamento  de  novos  indivíduos,  demonstrando  que  a  população  é  funcional  e  por
tanto deve ser considerada como chave para a conservação da espécie.
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