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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

FENOLOGIA DE Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. (Orchidaceae) EM UM FRAGMENTO 
DE MATA ATLÂNTICA DE JOÃO PESSOA, PB
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As espécies da família Orchidaceae se reproduzem tanto de forma sexuada como assexuada. 
Nas angiospermas existem várias adaptações para garantir a reprodução sexuada, entre elas, a 
presença de flores para atração de polinizadores. O objetivo do trabalho foi avaliar a fenologia e o 
desenvolvimento da inflorescência da orquídea terrestre Oeceoclades maculata. O trabalho foi rea-
lizado na Mata Atlântica do Jardim Botânico Benjamim Maranhão, João Pessoa, PB. A fenologia de 
cem indivíduos foi acompanhada mensalmente entre abril de 2011 a abril de 2012 em uma parcela 
de 1 ha. O desenvolvimento da inflorescência foi acompanhado em 5 indivíduos entre abril e agosto 
de 2012, com observações realizadas num intervalo de 2 a 4 dias. Ao longo do período de estudo, 
18% dos indivíduos da população floresceram, 11% frutificaram e 15% morreram. A inflorescência 
dura cerca de trinta dias e a antese, aproximadamente, cinco dias. O maior número de botões foi 
observado no 7º dia, o maior número de flores no 22º dia e o de frutos maduros a partir do 21º dia. 
Foram produzidas flores por vinte e oito dias e frutos por cento e dezesseis dias. O baixo número 
de indivíduos floridos da população estudada, em comparação com a alta densidade populacional, 
pode representar que a reprodução vegetativa tenha uma grande importância para essa espécie. 
Estão sendo desenvolvidos estudos mais detalhados sobre a biologia reprodutiva de Oeceoclades 
maculata que são necessários para entender melhor os fatores que influenciam sua baixa taxa de 
floração e frutificação.
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