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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

FENOLOGIA DE Sarcoglottis grandiflora (Lindl.) Klotzsch (Orchidaceae) EM FRAGMENTO 
DE MATA ATLÂNTICA DA PARAÍBA, NORDESTE DO BRASIL
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Orchidaceae é uma das maiores famílias de angiospermas, e apresenta ampla distribuição, sendo 
abundante em áreas tropicais. Muitas espécies desta família não são estudadas apesar da im-
portância que a família apresenta. O objetivo do presente trabalho foi investigar a fenologia de S. 
grandiflora em área de na Mata Atlântica do Jardim Botânico Benjamim Maranhão, João Pessoa, 
Paraíba. A fenologia de 132 indivíduos foi acompanhada mensalmente de abril de 2011 a março 
de 2012 em uma parcela de 1 ha. Durante esse período, foram acompanhadas as fenofases de 
floração e frutificação, além da dormência vegetativa, considerada a partir do desaparecimento 
das estruturas vegetativas. A floração de S. grandiflora foi observada de julho a setembro, com o 
máximo de 70 indivíduos florescendo (53%). O pico de floração foi observado em setembro, com 
23,48% dos indivíduos floridos. A dormência foi observada em 23,5%, sendo o mês de novembro 
o que apresentou maior porcentagem de indivíduos neste estado (15,9%). Apenas dois indivíduos 
(1,5%) foram considerados mortos por não apresentarem o ressurgimento de suas estruturas vege-
tativas, visto que a dormência é uma característica da espécie. Esses são resultados preliminares 
de um estudo de longo prazo para a caracterização fenológica de S. grandiflora. A continuação do 
estudo é necessária para um melhor entendimento sobre os fatores que influenciam as fenofases 
reprodutivas, assim como o estado de dormência que a espécie apresenta. 
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