Ano 12 – edição n° 3 – Julho a Setembro de 2010
PALAVRAS DO PRESIDENTE

.
Caros Sócios, mais uma vez fizemos sucesso
na exposição “Orquídeas na Primavera”, no Jardim
Botânico do Rio de Janeiro. Quero agradecer a todos os que
cooperaram tanto na fase da montagem quanto no período
das vendas.
Durante os três dias da exposição pude notar que muitos
dos nossos sócios não compareceram e nem ajudaram. Sinto
que nossa OrquidaRio passa por um momento de mudança,
e são poucos os que
realmente se interessam em
manter a associação
ativa.
Atividades não
faltam, temos exposições
para participar, projetos de
conservação
para
executar, participação
no projeto “Vamos
Florir o Forte” no Forte
de Copacabana, onde
seremos responsáveis
pela parte técnica do
projeto, promovendo cursos, palestras, exposições,
assessoria na seleção das orquídeas utilizadas em cada

ambiente do Forte e também no projeto de montagem do
orquidário. Para que a OrquidaRio execute essas tarefas é
necessária a participação dos sócios em todas as etapas.
Um ex-presidente da OrquidaRio uma vez me disse uma
frase muito importante: “Uma associação forte se faz com a
participação ativa de seus sócios”.
Ainda este ano iremos participar de uma mostra de
orquídeas na UFRRJ, Universidade Rural em Seropédica e
da Exposição de Verão no Museu da República. Nessa primeira
exposição no Museu, escolhemos esta época, porque sua
floração poucas vezes foi apresentada ao público carioca.
Contaremos com cerca de 5 orquidários, workshop e
exposição de flores.
No próximo ano a OrquidaRio festejará 25 anos,
estaremos organizando 3 exposições, alem da 3ª Bienal de
Ilustração Botânica no Forte de Copacabana e participaremos
de varias outras exposições e projetos que estarão por vir.
Peço que reflitam sobre essas palavras e querendo participar
é só nos contatar e dizer como podem nos ajudar.
Ricardo de Figueiredo Filho
Presidente

NOTICIAS DE JULGAMENTO

DICAS DE CULTIVO

A comissão de juízes da OrquidaRio,
incentivadas com a vinda dos juízes da AOS para o
julgamento da exposição do Jardim Botânico, de setembro
passado, retomou a sua atividade de fazer julgamento de
qualidade de flores consideradas acima da média, usando
os critérios da AOS.
Em Niterói, na exposição da ASSON, a comissão julgou
e pontuou uma Cattleya intermédia, do Orquidário Anaflora
(Sr. Alberto de Maricá), que recebeu um HCC/ORIO (78 pontos).
Na exposição no Jardim Botânico, a comissão julgou
duas plantas: um híbrido de Cattleya, registrado na RHS com
o nome de Florália’s Story (C. Enid x C. granulosa), concedendo
um AM/ORIO (82 pontos).
Também foi julgada uma Gratrixara Fernanda Hage
“Itaorchids”, que, por ser a sua primeira floração, não atingiu
a pontuação necessária à premiação, recebendo, porém, um
JC/ORIO.
JC significa uma recomendação dos juízes quando se
deparam com uma flor com grande potencial para a próxima
floração. Com um JC a planta (aquele clone) fica como
“carimbado”, esperando a nova floração para, eventualmente,
receber uma premiação nas categorias HCC (75 a 79 pontos),
AM (80 a 89 pontos) ou FCC (90 a 100 pontos).
Não fizemos o julgamento da Cattleya schilleriana,
exibida pelo Orquidário Paulista, porque ela já havia sido
pontuada pelos juízes da AOS, estando a nossa comissão de
pleno acordo com a premiação dada pelos juízes americanos.

Escrevo a vocês colegas cultivadores uns
pequenos lembretes.
Com a chegada da primavera e posteriormente o
verão, ocorre um aumento na temperatura e um maior
tempo de luminosidade, com isso a maioria das plantas
entra em um processo de crescimento. É nesta hora que
começam a crescer raízes e brotos e aproveitamos este
momento para trocar de vaso se necessário.
A adubação passa a ter mais nitrogênio, com isso
damos força ao crescimento da massa verde. Para as
plantas com floração em dezembro, janeiro e fevereiro,
podemos intercalar um adubação rica em fósforo, assim
conseguiremos flores exuberantes.
Nessa época teremos a floração das seguintes
plantas: Laelia lobata, Laelia purpurata, Laelia tenebrosa, e
seus híbridos; final da floração da Cattleya intermedia e
Cattleya forbesi , inicio da floração da Cattleya labiata, e
muitas outras. Precisamos ficar atentos com o ataque de
pragas, tais como pulgões, cochonilhas, tentecoris ,
caramujos e outros.
A primavera e o verão são as estações onde ocorre o
desenvolvimento e acasalamento da maioria dos insetos.
Devemos usar defensivos que não trazem risco à saúde,
tais como: caldas de alho e pimenta, Combat vendido na
OrquidaRio , e fazemos a cata manual logo que virmos os
primeiros insetos.

Fernando Setembrino

Bom cultivo e até a próxima.
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EVENTOS REALIZADOS
Palestras nas Nossas Reuniões
não identificadas

por nós possam ser espécies já coletadas
em estudos anteriores.
Mapas e trilhas por onde andamos e a distribuição das
orquídeas encontradas será disponibilizada posteriormente
apenas para o PEIG e INEA.
Maria do Rosário de Almeida Braga

Dia 08/07/2010 – Carlos Manoel – Cultivo de Orquídeas
em vasos PET – Hidropônico e Convencional – A Palestra foi
sobre o artigo editado no boletim de Abril a Junho de 2010 e
se encontra também no nosso Site.

Dia 09/09/2010 – Roland Brooks Cooke - Híbridos de
Cattleyas –
Na palestra Roland explicou porque a maior quantidade
de híbridos de Cattleya de flor grande ocorrem no 1º semestre
e no 2º semestre são poucas as plantas de flor grande.
As espécies matrizes utilizadas para hibridação
florescem na sua maioria de dezembro a junho são elas:
C.labiata; C. áurea; C. gaskelliana; C. lueddemanniana e
outras. Já no 2º semestre temos apenas C. mossiae e C.
triannei.
Começam aparecer híbridos de C. walkeriana; C.
nobilior; C. aclandiae; C. gutatta; C. intermédia; C. forbesi; C.
aurantiaca que são plantas de flores médias e de novas
tendências de coloração.
Existe um trabalho sendo feito para recuperar antigos
híbridos matrizes que florescem no 2º semestre, que
acabaram caindo no esquecimento e assim terminou o
estoque de flores desta época. A previsão é que daqui a uns 8
anos teremos algumas flores grandes de híbridos de Cattleya
no 2º semestre.
Este resumo é de responsabilidade dos editores.

Dia 22/07/2010 – Carlos Eduardo M. Carvalho - Uma
História sobre os híbridos de Cattleya – Esta palestra nos
mostrou como fazer uma hibridação para se ter plantas mais
exuberante e com florações mais abundantes, além de uma
série de outras características como padronagem de cores,
forma, tamanho, época de floração, hábito de crescimento,
resistência ao clima e perfume. As diversas possibilidades
de híbridos intergenéricos em Laelineae. O exemplo da
Cattleya Chocolat Drop, um hibrido entre C. aurantiaca e C.
guttata mostrado, com suas premiações, e seu potencial como
matriz com mais de duzentos híbridos. Este potencial foi
bastante explorado para gerar cruzamentos mais complexos
como C. Chongkoonee, Lc. Nobile’s Bruno Bruno, Slc. Golden
Wax, Blc. Dennis Koone, Slc. Tutankamen, Blc. Cherry Suisse.
Dando continuidade à apresentação abordou-se alguns
dos híbridos clássicos e sua influência nos híbridos
modernos como Blc. Norman’s Bay, Lc. Bonanza, C. Horace,
Lc Amber Glow e LC Edgar Van Belle.
Carlos Eduardo M. Carvalho
Dia 12/08/10 — Sylvio Rodrigues Pereira- Registro das
Orquídeas na Coleção
Através de slides Silvio apresentou como organiza sua
coleção de orquídeas. Todos os dados são organizados em
uma planília eletrônica facilitando o controle de cada vaso
desde sua compra. Assim, a adubação, floração, núnero de
flores, reinvasamento, etc... tudo é registrado, facilitando o
total conhecimento e controle de toda a coleção.

Dia 14/10/2010 – Comentários sobre a Exposição e
Julgamento com os Juízes da AOS no Jardim Botânico –
Os sócios Carlos Antonio A. de Gouveia e Fernando
Setembrino, juízes da OrquidaRio, apresentaram comentários
sobre as plantas premiadas nas Exposições de setembro,
realizadas pela ASSON em Niterói pela OrquidaRio no Jardim
Botânico.
Especial atenção foi dada às plantas que receberam
premiação de mérito da AOS no Jardim Botânico. Dos sete
certificados distribuídos, 2 plantas receberam destaque;
Ansellia africana ‘Aranda’ e Cattleya schilleriana ‘Ana Maria’. A
Ansellia com seu porte gigantesco, suas mais de 500 flores,
com forma, tamanho e cor adimiráveis e a Cattleya com flores
magníficas, quase perfeitas. Foi discutido também a
concessão de prêmios de qualidade OrquidaRio. Em Niteroi
foi analisada uma Cattleya intermédia que obteve HCC/ORIO
de 75 pontos e no Jardim Botânico uma Cattleya Floralia’s
Story Sandra Odebrecht’ , sendo esta última premiada com
um AM/ORIO de 85 pontos. Foi também emitido um JC/ORIO
para a Gratrixara Fernanda Haje ‘Itaorchids’.
Estes certificados foram emitidos de forma provisória.
Quando a OrquidaRio tiver uma massa crítica de dados de
plantas julgadas os lauréis serão reavaliados e certificados
definitivos serão concedidos.

Dia 26/08/2010 – Maria do Rosário de Almeida Braga Levantamento das Orquídeas da Ilha Grande –
Após nove excursões feitas à Ilha Grande, com o
engajamento de 22 sócios, foram apresentados os resultados
parciais do projeto desenvolvido pela OrquidaRio. Uma lista
publicada recentemente pela UERJ cita a ocorrência de 21
espécies de orquídeas na Ilha Grande, colocando a família
das Orchidaceas como a oitava em número de espécies na
ilha. De acordo com os mesmos autores (Callado et al, 2009),
Bromeliaceae é a família melhor representada na Ilha Grande,
com 56 espécies. O presente projeto listou até agora 156
diferentes espécies de orquídeas. Este elevado número de
orquídeas inclui todas as espécies encontradas pelos sócios
da OrquidaRio.
Sessenta espécies previamente coletadas por
botânicos da UERJ e depositadas no Herbário Bradeanum e/
ou publicadas na lista ainda não foram encontradas por nosso
grupo. Acreditamos que o numero final de orquídeas ficará
em torno de 150, uma vez que algumas das espécies ainda

Carlos Antonio A. Gouveia

do estande; a Cida na divulgação e fotos; ao Carlos Keller
com seu bom gosto; ao Sylvio e Lucimar; ao Sergio Macedo,
Sergio Velho, Amália, William, Luiz Antonio e sua esposa Lucia,
a Ana Luisa minha esposa e não esquecendo as equipes do
Antônio Bernardo, Jardim Botânico e M.M.Press e
fornecedores. Peço desculpas se deixei de citar algum
colaborador e saibam que todos vocês foram muito
importantes para o sucesso da nossa exposição.

AGRADECIMENTO
Ao final da exposição da OrquidaRio no Jardim
Botânico do Rio de Janeiro e do balanço dos
resultados, me sinto na obrigação de agradecer às pessoas
que ajudaram diretamente na organização do evento. Ao
incansável Alexandre; a grande Maria do Rosário e Francisco
com seu apoio a logística; a Delfina e Carlos Manuel pelo o
curso; a nossa querida Nilce; ao Eliomar por seus controles
financeiros; a Lucia e Fátima que prepararam o almoço dos
juízes; ao Gouveia e ao Setembrino e todos os demais que
ajudaram no julgamento; a Luiza e seu caseiro na montagem

Muito Obrigado
Ricardo de Figueiredo Filho
Presidente
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Exposições que a
OrquidaRio participou:

Dia 10 a 12/09 - 17ª Exposição de Orquídeas de Niterói
– Organizada pela Associação Orquidófila de Niterói - ASSON
– Levamos 23 plantas de sócios e 3 foram premiadas: Melhor
planta da exposição Phragmipedium Schroderae ‘Barbie’ de
Fernando Setembrino, e Melhor híbrido, e mais dois primeiros
lugares, Holfmanseguella Hautiskyana x Holfmanseguella
ruprestris, de Kleber Lacerda e Oncidium blanchetii

Em Agosto de 2010 – II Exposição de
Orquídeas de Três Rios - De nossas plantas 6 receberam
premiações: Rhyncholaelia glauca de Maria do Rosário de A.
Braga e Slc. Coastal Sunrise ‘Lemon Chiffon’ de Fernando
Setembrino com primeiros lugares, Coelogyne cristata de
Maria do Rosário de A. Braga, e Calanthe roseo de Diavelo
Lecy da Silva com segundos lugares, Angraecum eburrneum
de Maria do Rosário de A. Braga com um terceiro lugar e
Paphiopedillum híbrido de João Carlos de A. Braga um quarto
lugar.

Dia 17 a 19/09 – 83 ª Exposição – Organizada pela
AOSP - Foi a primeira vez que uma planta da OrquidaRio foi
para o pódio com prêmio de melhor espécie estrangeira das
Américas, dado a um exemplar de Arpophyllum giganteum.

De 20 à 22/08 – X Exposição Nacional de Orquideas de
Juiz de Fora - Circulo Orquidófilo de Juiz de Fora , no Colégio
dos Jesuítas.

Dia 24 a 26/09 – Orquídeas na Primavera – Organizada
pela OrquidaRio no Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Homenageamos Frederico Hoehme e tivemos diversas
atividades e julgamento com juízes da OrquidaRio e da AOS.
As Principais Premiações foram:

Premiação da OrquidaRio pela CAOB
Ricardo de Figueiredo Filho
Slc. Tutankamen ‘Pop’ - 5 pontos

Melhor Espécie Laeliinea – Cattleya schilleriana –
Orquidário Paulista

Fernando Setembrino Márquez de Almeida
Colmanara Wildcat ‘Jaguar’ - 5 pontos

Melhor Híbrido Laeliinea – Cattleya Enid x C. granulosa
– José Francisco Vieira
Melhor Espécie Grupo Diversos – Anselia
africana ’Aranda’ - Aranda
Melhor Híbrido Grupo Diversos – Paphiopedillum Ho Chi
Minh - Aranda
Melhor Espécie Oncidinae – Oncidium hastilabium –
Aranda
Melhor planta da exposição - Anselia africana ’Aranda’
– Aranda
Vice-campeã - Cattleya schilleriana – Orquidário
Paulista
Melhor cultivo – Maxillaria fernandiana – Orquidário
Colibri
Prêmio AM/ORio - 82 pontos - Cattleya Florália’s Story
‘Sandra Odebrecht’ - José Francisco Vieira

Maria do Rosário de Almeida Braga
Rhyncholaelia glauca - 4 pontos
Rhyncholaelia glauca - 5 pontos
Cattleya loddigesii ‘Martinelli’ - 4 pontos
Kleber Garcia de Lacerda Junior
Hoffmannseggella x britoi - 5 pontos
Hoffmannseggella rupestris - 5 pontos
Hoffmannseggella x britoi var. bicolor - 4 pontos
Hoffmannseggella macrobulbosa - 4 pontos
Hoffmannseggella angereri - 4 pontos
Sylvio Rodrigues Pereira
Epidendrum addae - 4 pontos
José Francisco Vieira da Silva
Cattleya warneri coerulea - 4 pontos

PICASA – ORGANIZANDO SUAS FOTOS DE ORQUIDEAS
Picasa é um programa de computador útil,
pois serve para organizar arquivos de fotos classificadas
pela data em que a fotografia foi tirada ou em ordem alfabética.
As fotos podem ser importadas para dentro do programa
Picasa, sem que sejam armazenadas no disco rígido,
perdidas ou alteradas.
O Picasa também é um ótimo editor de fotos que é muito
pratico e simples de usar. Serve para melhorar a qualidade
de fotografias digitais tais como luminosidade, a nitidez, bem
como recortar parte da foto a imagem. Podem ser aplicados

os efeitos de coloração preto e branco, com aspecto granulado
de fotos analógicas, coloração sépia e varias outras alterações
que a nossa criatividade desejar
.O Picasa prepara as fotos para serem enviadas por email, diminuindo as fotos pesadas para que possam ser
suportadas pela maioria dos e-mails. Prepara as fotos,
também para serem colocadas em homepage, em grupos
de relacionamentos e para CDs de fotos para serem
presenteados.
Maria Aparecida Loures
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FLORAÇÃO DE VERÃO
Estarão florindo: Angraecum didieri, algumas Bifrenarias e
Catasetuns , Cattleya acklandiae, C. bicolor, C. forbesii, Laelia
briegeri, L. grandis, L. purpurata, L. sincorana, L. tenebrosa e a
nossa Laelia lobata, alem de diversas outras que podem ser
vistas no nosso site www,orquidario.org

O QUE ESTÁ PARA ACONTECER
EXPOSIÇÕES
De 03 a 04 de Novembro de 2010 - 4ª Exp. de
Orquídeas e Bromélias da UFRRJ - Universidade Rural
De 19 a 21 de Novembro - 1ª Exp. de Orquídeas em
Comendador Levy Gasparian - RJ
De 03 a 05 de Dezembro de 2010 – 11ª Expoverão AOSP
De 17 a 19 de Dezembro de 2010 – Exposição no
Palácio do Catete – Vejam detalhes posteriormente no
nosso site www.orquidario.org.
De 02 a 06 de Fevereiro de 2011 – IV Exposicion
Centroamericana de Orquídeas – Guatemala
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