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A conservação eficaz de espécies ameaçadas baseia-se em informações sobre estrutura e
dinâmica das populações. Para tal, foram estudados a estrutura populacional,
crescimento clonal e investimento reprodutivo de Cattleya lobata, C. perrinii e C.
xanthina, em áreas de Mata Atlântica. As touceiras (unidades amostrais) tiveram
características de crescimento clonal (pseudobulbos, brotos e frentes) e reprodução
sexuada (inflorescências, flores, polínias e frutos) quantificadas quinzenalmente em
cada área de estudo. As touceiras adultas de C. lobata apresentaram em média 2,9 flores
por touceira (DP=3,49; n=38) e total de 120 flores. Em C. perrinii, os valores
observados foram a média de 9,6 flores por touceira (DP=7,73; n=15) e total de 125
flores. Para C. xanthina, média de 3,75 flores por touceira (DP=2,63; n=26) e total de
146 flores. Todas as espécies apresentaram crescimento clonal positivo, dado pela
relação entre número de frentes e de pseudobulbos (por exemplo, C. lobata: R2=0,90;
N=89; p<0,001); o mesmo foi observado para investimento reprodutivo, dado em
função do número de inflorescências pelo número de frentes (C. lobata, por exemplo:
R2=0,93; N=38; p<0,001). Paradoxalmente, em C. lobata e C. xanthina não houve
formação de frutos nas populações estudadas; já para a população de C. perrinii, a
formação de frutos pôde ser representada por uma curva exponencial (R²=0,6314;
N=25; p<0,001). Tanto C. perrinii como C. xanthina possuem predominantemente
indivíduos adultos, enquanto C. lobata apresenta proporção aproximadamente igual
entre juvenis e adultos. A análise dos dados indica que o elevado crescimento vegetativo
das touceiras, associado à pequena taxa de frutificação pode levar a um baixo fluxo
gênico e conseqüente deriva genética. A despeito do considerável investimento
reprodutivo, a baixa efetividade dos visitantes florais em C. lobata e C. xanthina,
previamente reportada em outro trabalho, torna-se o principal fator limitante para a
produção de frutos e renovação do pool gênico das populações. (JBRJ/PETROBRAS-
CENPES)
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