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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

VISITANTES FLORAIS DE Cyrtopodium paludicolum Hoehne (Orchidaceae) E UMA 
POSSÍVEL ATRAÇÃO POR ENGANO
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A família Orchidaceae possui grande importância florística e ecológica no bioma Cerrado, princi-
palmente devido a suas interações especializadas com polinizadores. Este trabalho teve como 
objetivos: (a) identificar os visitantes florais e apontar os possíveis polinizadores de Cyrtopodium 
paludicolum Hoehne, uma orquídea terrestre que habita em veredas do centro-oeste e sudeste 
brasileiro; (b) estimar a taxa de frutificação por polinização natural. O estudo foi conduzido em duas 
veredas próximas à Estação Ecológica do Panga, Uberlândia - MG, entre março e abril de 2012. 
Para visualizar e coletar os visitantes, observações em campo foram realizadas nesse período en-
tre 8h e 17h, totalizando 24 horas. Durante as visitas foi registrado o horário da visita, freqüência, 
comportamento e o local em que o polinário foi aderido. Já para estimar a taxa de frutificação em 
condições naturais 794 flores (21 indivíduos) foram marcadas e ficaram expostas aos visitantes. 
Os resultados mostraram que apenas três espécies de abelhas visitaram as flores de C. paludico-
lum. Destas, apesar de ter realizado somente uma visita, Centris (ptilotopus) scopipes foi o único 
visitante apontado como polinizador desta espécie. Pois, após sua visita o polinário foi encontrado 
aderido à parte posterior de sua cabeça. Todas as visitas ocorreram entre 10h e 14h. A taxa de fruti-
ficação por polinização natural foi muito baixa, apenas 3 das 794 flores marcadas foram convertidas 
em cápsulas. Essa baixa formação de frutos, a baixa freqüência do polinizador e a ausência de 
recursos florais nas espécies do gênero Cyrtopodium corroboram a hipótese de que o polinizador é 
atraído por engano. Visto que, independente da forma, somente a coloração da flor já é suficiente 
para que o mimetismo aconteça, esse engodo pode ser baseado no mimetismo de Ludwigia ner-
vosa (Poir.) Hara e L. peruviana (L.) Hara, espécies simpátricas que possuem flores de coloração 
semelhante e florescem na mesma época que C. paludicolum.
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