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Declarada de Utilidade Pública Estadual 

lei nº 13.045 de 02 de julho de 2004 

 

REGIMENTO INTERNO 
 

 
Capítulo I – Das Finalidades 

 
 
Artigo 1 – A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ORQUIDOFILIA - FCO - fundada em 22 

de junho de 1985, obedecida à legislação vigente no país e os Estatutos Sociais, reger-se-á 
pelas normas deste Regimento.  

Artigo 2 - A FCO é uma entidade civil voltada para a evolução e desenvolvimento da 
orquidofilia, sem fins econômicos e com finalidades específicas no Artigo 2, de seus 
Estatutos Sociais.  

 

Capítulo II – Da Estrutura e Responsabilidades 

 

Artigo 3 - A FCO tem a seguinte estrutura: 

I - Diretoria; 
         II – Conselho fiscal; 
        III – Assembléia Geral 
 
             § Único - A Diretoria, poderá criar Comissões, Grupos de Trabalho ou Grupos de 
Estudos, de acordo com as múltiplas atividades da FCO, estabelecendo-lhes as atribuições 
e competências.  

Artigo 4 - As Comissões, Grupos de Trabalho ou Grupos de Estudos, serão compostos membros 
da Comunidade Orquidófila, convidados, especialmente para tal, interessados ou 
experientes em tarefas a serem executadas. 

    § I - Cada Comissão, Grupo de Trabalho ou Grupo de Estudos, terá um 
responsável indicado pelo grupo e homologado pelo Presidente da FCO. 

              § 2 - As Comissões, Grupos de Trabalho ou Grupos de Estudos, poderão contar 
com a assessoria técnica ou consultoria de elementos ou órgãos especializados.  
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Capítulo III – Da Administração 

 

Artigo 5 - Às atribuições e competências dos membros e dos órgãos da estrutura da FCO já 
estabelecidas nos estatutos desta Federação, fica acrescentados mais aquelas dispostas neste 
Regimento Interno.  

Artigo 6 - Ao Presidente compete: 

 I - Convocar e presidir as reuniões;  

 II - Aprovar a ordem do dia das reuniões;  

III - Verificar a presença de quorum, para as reuniões decisórias; 

IV - Designar um secretário “ad hoc” nas ausências dos titulares; 

V - Submeter ao plenário, planos, relatórios, propostas e pareceres apresentados pela 
Diretoria; 

VI - Cumprir e fazer cumprir as disposições dos Estatutos Sociais, do Regimento 
Interno e as decisões da Assembléia; 

VII - Representar a Federação Catarinense de Orquidofilia, ou designar representante, 
em todos os seus atos externos; 

VIII - Assinar documentos e correspondências; 

IX - Delegar competências e executar outros atos que se fizerem necessários à 
consecução dos objetivos.  

Artigo 7 - Compete ao Secretário: 

 I - Lavrar e ler as atas das reuniões; 

II - Providenciar a expedição e o arquivo da correspondência; 

III - Registrar em folha exclusiva de Presença, o comparecimento; 

IV - Auxiliar o Presidente nas votações, verificação de quorum e demais providências 
necessárias ao bom andamento das reuniões. 
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V – Manter e organizar arquivo das atas e documentos;  

Artigo 8 - Compete aos Conselheiros fiscais: 

 I - Participar de todas as reuniões para as quais forem convocados; 

II - Assumir as atribuições para as quais foram eleitos ou designados; 

III – Aprovar, ou não, planos, propostas e relatórios apresentados pela diretoria; 

IV - Propor medidas que julguem necessárias ao aperfeiçoamento das atividades da 
FCO; e 

V - Cumprir as normas estatutárias, do Regimento Interno e zelar por uma imagem 
favorável a Diretoria da Comunidade Orquidófila.  

Artigo 9 - Compete aos responsáveis pelas Comissões, Grupos de Trabalho ou Grupos de 
Estudos e Departamentos:  

I - Interpretar e explicar ao grupo as solicitações da Diretoria; 

II - Convocar e dirigir as reuniões do seu grupo; 

III - Zelar pelo cumprimento do cronograma de trabalho. 

 Artigo 10 - Compete aos integrantes das Comissões, Grupos de Estudos e Departamentos:  

 I - Participar de todas as reuniões para as quais forem convocados; e 

II - Prestar colaboração efetiva na execução dos trabalhos atribuídos ao seu grupo. 
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Capítulo IV – Das Obrigações 

 

Artigo 11- São obrigações desta Federação: 

                                     
I – Promover reuniões periódicas entre suas Filiadas; 

II – Dar todo apoio às Filiadas, todas as vezes que for solicitada; 

III – Zelar pelo convívio harmônico de todos; 

IV – Intermediar junto às entidades municipais, estaduais e federais assuntos que 
dizem respeito a seus eventos;  

V – Designar juízes que irão atuar no julgamento das Exposições Estaduais; 

VI – Emitir relatórios das Exposições Estaduais; 

VII – Emitir certificados juntamente com a Filiada sediante da Exposição, para os 
expositores; 

VIII – Emitir relação de todos os presidentes das Filiadas bem como o endereço 
completo para correspondência e telefone, a cada Filiada anualmente; 

Artigo 12 - São obrigações das filiadas: 

I – Participar das Exposições promovidas pela FCO; 

II – Participar das reuniões promovidas pela FCO; 

III - Remeter a FCO, em novembro do ano antecedente, a programação das 
exposições do ano; 

IV – Remeter a FCO, sempre que houver eleição, a composição da nova diretoria, 
bem como o endereço para correspondência e telefone para contato; 

V – Remeter anualmente para a FCO, uma relação atualizada dos sócios da Filiada; 

VI – Emitir relatório para a FCO das Exposições realizadas, dando informações tais 
como: quantidade de expositores, número de plantas expostas, locais da exposição, data da 
exposição e se possível o número de visitantes. 
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Capítulo IV – Das Assembléias e Reuniões 

 

Artigo 13 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e a Assembléia Geral realizarão reuniões ordinárias e 
extraordinárias, conforme dispõe o Estatuto Social.  

Artigo 14 - As reuniões ordinárias da Diretoria se dividirão em duas partes: a primeira dedicada 
ao expediente, e a segunda à ordem do dia.   

                         § 1 - A primeira parte compreende a leitura da ata da reunião anterior e sua 
aprovação pelos que assinam o livro presença referente a esta, às comunicações do 
Presidente aos respectivos membros e os assuntos que serão levados à apreciação destes 

                        § 2 - A segunda parte compreende a leitura da pauta, discussão e votação da 
matéria nela contida.  

Artigo 15 - As deliberações da Diretoria serão tomadas pelos votos dos membros presentes, 
cabendo ao Presidente o voto de desempate.  

                       § 1 - Por deliberação da Diretoria, a votação poderá ser nominal ou secreta. 

                       § 2 - Na votação nominal, proceder-se-á à chamada dos membros da Diretoria, que 
expressarão, verbalmente, seus votos.   

                       § 3 - Na votação secreta membros da Diretoria escreverão seus votos em cédulas 
depositando-as, fechadas, em urna própria.   

                      § 4 - Os votos brancos e nulos não entrarão na contagem para cálculo da maioria.   

                     § 5 - Nas deliberações da Diretoria, não se admitirá voto por procuração.  

                     § 6 - Nas Assembléias Gerais, será permitido o voto por procuração, desde que o 
procurado seja da mesma filiada que o procurador. 

Artigo 16 - As Assembléias Extra-ordinárias serão abertas pelo Presidente, elegendo-se,   logo 
em seguida, um Presidente que assumirá o comando dos trabalhos.  

Artigo 17 - Nas Assembléias Gerais, somente serão tratados os assuntos constantes do edital de 
convocação.  
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Artigo 18 - As discussões serão sempre dirigidas pelo Presidente. Cabendo-lhe decidir sobre a 
ordem das manifestações e apartes, sendo estes concedidos pelo membro da Diretoria ou  
membro da Assembléia que estiver fazendo uso da palavra. -  

Artigo 19 - Nenhum membro da Diretoria poderá escusar-se de votar, ressalvadas  as  hipóteses 
de suspensão ou impedimento.  

Artigo 20 - As sessões ou reuniões extraordinárias obedecerão no que couber, a mesma 
sistemática das ordinárias.  

Artigo 21 - Das sessões e reuniões ordinárias e extraordinárias serão lavradas atas, que deverão 
conter:  

 I - Dia, mês, ano, local e hora de abertura; 

II - Composição da mesa dirigente; 

III - Nome dos membros da Diretoria e demais pessoas presentes; 

IV - Nome dos membros da Diretoria ausentes e referência à apresentação ou não 
de justificativa. 

V - Sumário do expediente, relação da matéria lida, registro das proposições 
apresentadas e das comunicações transmitidas; 

VI - Resumo da matéria incluída na ordem do dia, com as indicações dos 
membros que participaram dos debates; 

VII - Resultados das votações; e, 

             VIII - Decisões a Diretoria  

                   § 1 - Os originais das atas, serão lavrados em folhas próprias e posteriormente 
arquivadas em pasta própria.   

                    § 2 - O disposto no ‘caput’ deste artigo e seus incisos, aplica-se com as devidas 
adaptações, às reuniões da Diretoria e às Assembléias Gerais.  

Artigo 22 - As decisões das Filiadas, que deverão ser executadas pela Diretoria da FCO, deverão 
ser comunicadas por ofício, com cópia da ata de origem, dirigido ao seu Presidente.  
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Artigo 23 - As ausências dos membros da Diretoria previstos pelo estatuto, por duas (2) reuniões 
consecutivas ou alternadas, sem motivo justificável, deverão ser por Assembléia destituídos 
e por Assembléia substituídos; 

              § 1 – Demais membros da Diretoria serão por ela substituídos; 

          § 2 - A justificativa deverá ser apresentada à Diretoria, que fará a apreciação; 

                    § 3 - O representante da Entidade poderá ser substituído por motivo de força maior, 
ou seja, por morte, invalidez ou doença grave.     

Artigo 24 - Haverá, a caráter excepcional, ou, em casos de maior responsabilidade, reuniões da 
Diretoria, especialmente, quando se tratar de: 

I - Alienação de bens patrimoniais;   

II - Eliminação de Coordenados; 

III - Acordos, convênios, empréstimos que acarretem encargos financeiros a FCO; 

         IV - Decidir casos omissos nos Estatutos Sociais.  

Artigo 25 - A convocação de Assembléias será produto de comum acordo entre os Presidentes 
da Filiada e o Presidente da FCO, sendo que ambos autorizarão a convocação através da  
Secretaria Geral 

.                     § 1 - O Presidente da FCO presidirá a Assembléia.   

                      § 2 - Da Assembléia será lavrada ata circunstanciada na pasta de Atas de 
Assembléias Gerais, por qualquer dos Secretários presentes ou designados (ad hoc) pela 
presidência; 

Artigo 26 - As disposições deste Capítulo, aplicam-se, no que couber, às Assembléias Gerais e 
às reuniões ou sessões dos Departamentos, Comissões, Grupos de Trabalho e Grupo de 
Estudos.  
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Capítulo VI – Das penalidades 

Artigo 27 – Compete à assembléia intervir na administração da FCO, podendo aplicar as 
penalidades previstas nos referidos Estatutos e cassar o mandato de toda a Diretoria, ou de 
parte dela, nos seguintes casos: 

 I - Quando por dolo, ignorância ou, indolência, negligência ou omissão, a  Diretoria 
no seu todo, ou qualquer membro, individualmente, causar prejuízo a FCO;   
        II - Quando se comprovar a sonegação de valores e objetos confiados à guarda da 
Diretoria, ou de seus membros;        
        III - Quando se comprovar a aplicação indevida de dinheiro da FCO; e,  
        IV - Quando verificar que, por negligência, benevolência, ou abuso de poder, não 
estão sendo cumpridas as determinações estatutárias, regimentais ou as deliberações 
aprovadas de forma legal, cuja execução cumpra a Diretoria. 

             § Único - Nos casos dos Incisos II e III, a cassação do mandato não exime o 
membro ou os membros da Diretoria de responsabilidade civil ou criminal que no caso couber.  

Artigo 28 - Quando a Assembléia tiver ciência ou notícia de ocorrência de irregularidades na 
administração da FCO, o seu representante determina a apuração imediata, através de uma 
Comissão de Sindicância, que no prazo de trinta (30) dias, que procederá todas as 
diligências que  julgar necessárias, ouvindo, se preciso, a opinião de técnicos ou peritos. 

                        § 1 - A Diretoria ou membro da Diretoria terá o direito de plena defesa. 

                       § 2 - Concluída as diligências e produzida a defesa, a Comissão Sindicante 
apresentará relatório, apreciando as irregularidades apontadas, as provas colhidas e as  
razões da defesa, propondo então, em caráter conclusivo, a absolvição ou a cassação dos 
indiciados.  

                       § 3 - Recebido o relatório acompanhado dos autos da sindicância, a Assembléia 
proferirá seu julgamento no prazo de trinta (30) dias.  

                      § 4 - A reunião de julgamento será secreta e as decisões tomadas por dois terços 
(2/3) de seus membros.  

Artigo 29 - Da decisão da comissão caberá recurso à Assembléia Geral, em caráter 
extraordinário e exclusivamente para apreciação do recurso.  

                     § Único - O recurso não terá efeito suspensivo e, caso a Assembléia dê provimento, 
ficará anulada a decisão da comissão, sendo reintegrados em seus cargos o membro ou 
membros da Diretoria.  
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Capítulo VII - do Calendário Oficial das Exposições 

 

Artigo 30 - A Diretoria da FCO organizará, anualmente, no mês de novembro, o Calendário 
Oficial das Exposições, para o ano seguinte.  

                   § 1 - As Entidades Coordenadas deverão comunicar por ofício, até o dia 15 de 
novembro, de cada ano, a data em que pretendem realizar a exposição oficial no ano 
subseqüente.  

                   § 2 - As Entidades que não comunicarem dentro do prazo, também serão incluídas no 
calendário oficial, fixando-se uma data tanto quanto possível, correspondente à exposição 
realizada no ano anterior, desde que a mesma tenha sido coordenada oficialmente pela 
FCO.  

                    § 3 - Havendo coincidência de datas, a Diretoria procurará um acordo entre as 
partes, e, não obtendo êxito, dará preferência, sucessivamente:   

 I - À Entidade fundadora; 

II - À Entidade que procedeu a comunicação por ofício, dentro do prazo; 

III - À Entidade que, tradicionalmente, realiza exposição em torno daquela data há 
mais tempo; e,  

IV - À filiada mais antiga.  

 § 4 - Sendo possível o cancelamento, o adiantamento, ou a transferência, a 
Diretoria da FCO poderá incluir duas ou mais exposições na mesma data, dando-se, porém, 
preferência de comparecimento à entidade melhor classificada, de acordo com os critérios 
do parágrafo anterior.   

§ 5 - As eventuais alterações ocorridas após a expedição do calendário oficial, 
deverão ser comunicadas à secretaria da FCO, com 30 dias de antecedência, a fim de se 
divulgar o fato às Entidades para as devidas correções.  
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Capítulo VIII - das Exposições 

 

Artigo 31 - Não poderá ser incluído no calendário oficial, nem serem consideradas como 
oficiais, as exposições que não obedecerem às disposições deste Capítulo e que não 
forem coordenadas pela FCO. 

Artigo 32 - Toda a Exposição estadual terá caráter competitivo, podendo apenas participar 
Associados e Filiadas devidamente em dia com a FCO; 

Artigo 33 - A responsabilidade pela organização e promoção das exposições constantes do 
calendário  oficial, cabe inteiramente às Entidades promotoras.  

 § 1 - Quando solicitada, a FCO fornecerá orientação e auxílio técnico na 
organização e promoção de exposições. 

§ 2 - O Regulamento Geral de Julgamento de Plantas nas exposições e o 
Regulamento Geral de Julgamento de Plantas para atribuição de Certificado FCO, 
devidamente aprovados, de acordo com as normas estatutárias, passam a fazer parte 
integrante deste Regimento Interno e serão, obrigatoriamente, aplicados nas exposições 
oficiais. 

           § 3 - É de livre iniciativa das Entidades Organizadoras e Promotoras das 
Exposições, a expedição de convites aos expositores amadores - das Entidades e 
Autônomos - e  profissionais, coordenados da FCO, de acordo com suas conveniências e 
disponibilidades de recursos financeiros e espaço físico.  

§ 4 – É de livre iniciativa de cada Filiada sediante a cobrança ou não de 
ingresso; 

Artigo 34 - Compete à Entidade Organizadora e Promotora da Exposição Oficial:  

  I - Providenciar local, suficientemente amplos e adequados, que facilite o acesso e a 
circulação do público e ofereça perfeitas condições de segurança contra as intempéries e 
outros fatores capazes de causar danos às plantas expostas; 

II - Providenciar guarda e vigilância permanente para prevenir danos dos exemplares 
expostos; 

 § 1 – Fica sob a responsabilidade da filiada sediadora o ressarcimento, no caso 
de danos, extravios ou furtos de material exposto, dos valores correspondentes.  
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III - Montar uma seção de vendas com as mesmas condições referidas nos incisos 
anteriores;  

IV - Providenciar instalações adequadas para que as Comissões Julgadoras possam 
julgar as plantas; 

VI - Responsabilizar-se pela aquisição de prêmios em número suficiente e de 
razoável qualidade para o julgamento em caráter comparativo; 

VII – Reserva-se o direito à entidade promotora para premiar categorias que achar 
conveniente a exposição da época ou homenagear uma planta em especial ou algum 
cidadão em especial, sendo de sua inteira responsabilidade. 

VIII - Colocar à disposição dos participantes, local de estar com cadeiras e mesas, 
para descanso e serviços de trabalho da coordenação da FCO. 

IX – Comunicar por correspondência antecipada a todas as filiadas o local, data e 
horário do evento, de entrega das plantas, do julgamento e de retirada das plantas.  

Artigo 35 - Os expositores deverão entregar as suas plantas através de um representante, que as 
terá listado em duas vias, devidamente identificadas com o cartão de cada filiada no local e 
horário comunicado pela entidade sediadora; 

§ 1 – Todas as plantas deverão ser entregues na data e horário estabelecido sob 
pena de não participarem do julgamento. 

§ 2 – Plantas portadoras de pragas e doenças contagiosas não poderão ser 
recebidas para serem expostas.  

Artigo 36 - A venda de produtos ou plantas será regida de acordo com as normas firmadas pela 
entidade organizadora da exposição e o interessado.  

 
Artigo 37 - Nenhuma planta pode ser retirada antes do termino da exposição.  
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Capítulo IX – do Julgamento das Plantas 

 

Artigo 38 - O julgamento das plantas nas exposições oficiais da FCO é de exclusiva 
responsabilidade da FCO.  

Artigo 39 - Todas as plantas expostas tem o direito de participarem do julgamento, desde que 
não firam nenhum dos artigos deste regimento.   

Artigo 40 - Cabe ao Presidente da FCO, ou ao seu representante legal, presidir as sessões de 
julgamento de plantas, nas exposições oficiais, nomeando as Comissões Julgadoras, para o 
julgamento comparativo e técnico, coordenando o trabalho das Comissões e resolvendo os 
casos omissos, bem como providenciar a soma de pontos obtidos pelos Expositores e 
Cidades Expositoras, proclamando os resultados dos julgamentos e os prêmios 
correspondentes; 

§ 1 – Cada filiada deverá indicar, em ofício a ser enviado até 10 (dez) dias antes 
do evento, um nome que deverá compor o quadro de juizes e um nome para compor o 
quadro de secretários;  

§ 2 – Cada Comissão julgadora será composta por três juizes e um secretário; 

§ 3 – No julgamento estarão presentes apenas às pessoas credenciadas pela 
Federação Catarinense de Orquidofilia, ou pela Entidade promotora do evento devidamente 
identificado por crachás. 

§ 4 – A comissão julgadora poderá contar com auxiliares indicados pela 
Federação Catarinense de Orquidofilia.  

§ 5 – As despesas de locomoção da comissão julgadora serão de responsabilidade 
da filiada indicadora, exceto a alimentação que será de responsabilidade da entidade 
sediadora; 

§ 6 – A decisão da Comissão julgadora para o julgamento técnico, será formada 
pelo voto secreto de cada juiz e o resultado será registrado em súmula assinada pela 
Comissão e pelo secretário da mesma.  

§ 7 – A decisão da Comissão Julgadora é soberana e irrecorrível, desde que não 
fira este regulamento. 
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§ 8 - Finalizado o julgamento, o secretário de cada grupo deverá entregar ao 
diretor do julgamento todas as planilhas preenchidas e assinadas.  

 

Artigo 41 – Não serão julgadas flores ou plantas e preferencialmente não expostas plantas com: 

  I – Mau estado vegetativo (cultural e Fitosanitario).  

II – Plantas recém coletadas ou recém plantadas que não tenham se estabelecido no 
seu meio de cultivo; 

 III - Flores defeituosas não totalmente desabrochadas; 

IV – Flores com vestígios de terem sofrido artifícios para modificar as suas 
características originais ou naturais, exceto a redistribuição manipulada das flores no 
cacho, para facilitar o desabrochar das flores.  

V – Cachos com flores podadas; 

VI – Uma flor, exceto se for uma característica botânica de sua categoria ou grupo 
a que pertença. 

VII – Flores com estaqueamento parcial ou total desfocando a harmonia do 
conjunto floral;  

§ 1 – Não serão julgadas plantas ou flores que não estiverem acompanhadas 
com cartão de identificação devidamente preenchido de acordo com as normas deste 
regimento; 

§ 2 – Poderão ser julgadas plantas com injurias mecânicas que ocasionaram 
perda de flores ou parte delas, desde que se apresente as flores ou partes florais faltantes. 

  
§ 3 - Plantas que sofreram danos mecânicos, mesmo que se apresente os 

segmentos ou flores faltantes, não estão livres de sofrerem demérito, no momento em que 
estão sendo julgadas, devido aos danos que apresentem; 

 

Artigo 42 – Todas as plantas expostas devem estar acompanhadas de cartão de identificação 
devidamente preenchido;  

§ 1– Cabe a Agremiação providenciar os cartões de identificação das plantas a 
cada expositor conforme coloração e numeração seguinte: 
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CIDADE COR DO CARTÃO SÉRIE NUMÉRICA 
COB Amarelo 0001  -  0999 

ABAPO Laranja 1.000 -  1.999 
ASSOF Verde 2.000 – 2.999 
AJAO Azul 3.000 – 3.999 

ASOBEM Preto 4.000 – 4.999 
COI Vermelho 5.000 – 5.999 

CORT Branco 6.000 – 6.999 
AOT Cinza 7.000 – 7.999 

AORMI Lilás 8.000 – 8.999 
ADORI Cerúlea 9.000 – 9.999 

COP Bege 10.000 – 10.999 
COLCA Marrom 11.000 – 11.999 

§ 2 – Caso alguma filiada exceda mil plantas expostas, reinicia-se nova 
contagem com a mesma numeração que cabe àquela Filiada seguida de uma letra do 
alfabeto; 

§ 3 – O cartão deve ser padronizado pela FCO e nele deverão constar nomes 
da filiada, nome do expositor, o gênero, a espécie, a variedade e se possível o epíteto 
cultivar ou híbrido, número da planta, além da classificação, se for o caso, recebido da 
comissão julgadora, conforme modelo abaixo: 

 

 

 

---------------------------10 cm ---------------------

8 cm 
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§ 4 – O preenchimento deverá obedecer as normas oficiais botânicas 
vigentes;  

Artigo 43 - O julgamento das plantas será realizado com base em tabela de pontuação oficial da 
FCO:  

§ 1 - Forma da Flor (30 pontos): 
 

1.1. Forma geral - 15 pontos 

1.2. Sépalas - 5 pontos 

1.3. Pétalas - 5 pontos 

1.4. Labelo - 5 pontos 

 

   
          Modelo de dois triângulos                      Círculo imaginário 
 

Deve ser analisada apenas a forma da flor, observando-se se a mesma se enquadra 
no modelo ideal de flor. É desejável: 

 
I - Harmonia da flor, proporcionalidade entre os segmentos florais dentro de 

um círculo imaginário formando um conjunto harmonioso, sem um ou outro segmento 
se destacando dos demais; 

 
II - Preenchimento da flor sem vazios entre os segmentos, preenchendo o 

máximo possível dos dois triângulos imaginários; 
 
III - Pétalas no mesmo plano que as sépalas, isto é, a flor possui boa 

armação; 
 
IV - Espaçamento entre as sépalas formando um triângulo com os três lados 

iguais; 
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V - Pétalas e o labelo formando um triângulo invertido, com os três lados 
iguais; 

 
VI - Sépalas largas, lisas e com as pontas arredondadas (sépalas enroladas = 

defeito grave); 
 
VII - Pétalas largas, lisas e com as pontas arredondadas (pétalas enroladas = 

defeito grave); 
 
VIII - Labelo tubular com formato arredondado e com tamanho proporcional 

à flor;  
 
 

§ 2. Cor da Flor: 
 

2.1. Cor geral - 15 pontos 

2.2. Cor das sépalas e pétalas - 7 pontos 

2.3. Cor do labelo - 8 pontos 

 
Deve ser analisada apenas a cor da flor, observando-se se a mesma é típica da 

variedade em questão. É desejável que: 
 

I - Cor geral corresponda ao ideal para aquela variedade, não deixando 
dúvidas sobre a mesma. A cor geral deve ser firme e característica; 

 
II - Sépalas e pétalas tenha cor bem definida e saturada, observando-se as 

peculiaridades de cada variedade; 
 
III - O labelo possua cor típica da variedade com colorido mais intenso. A 

cor deve ser saturada exceto no caso de variedades de cores suaves. 
   

 
§ 3. Outras Características: 

 
3.1. Tamanho da flor - 10 pontos 

3.2. Substância e textura - 20 pontos 

3.3. Haste floral - 10 pontos 
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Deve ser analisado: 
 
I - Tamanho adequado para a espécie, recebendo mais pontos para tamanhos acima 

do habitual;  
 
II - Substância adequada. (Substância é a espessura dos segmentos florais. É a 

substância que dá armação às flores). A substância pode ser, entre outras: leve ou fina, 
média ou boa, firme, dura, pesada ou excepcional. 

 
III - Textura típica. (Textura é a interpretação visual das características da 

superfície dos segmentos florais e, entre outras, pode ser: fosca, aveludada, sedosa, 
brilhante, cintilante, faiscante, cristalina, aveludada ou cerosa.) 

 
IV - Haste floral é suficientemente longa e ereta para uma apresentação 

harmoniosa, sem amontoamento das flores;  
 
V - Número de flores típico da espécie.  
 
 
 

Artigo 44 – A planta campeã de cada um dos grupos será definida pela maior pontuação 
atingida pela soma dos critérios anteriormente expostos, e as posições seqüentes pela 
ordem seqüente da pontuação atingida . 

 
§ 1 - Não se poderá atribuir premiação de 2º ou 3º lugar a alguma planta, se nesta 

categoria não forem identificadas plantas, respectivamente, com 1º ou 1º e 2º lugares. 
 

§ 2 - Os juízes poderão deixar de premiar algum dos grupos se julgarem não 
existirem plantas que obedeçam os pré-requisitos para o julgamento. 

 
§ 3 - No caso de empate no julgamento, deverá ser escolhida uma comissão pelo 

diretor de julgamento, composta de três componentes, os quais realização julgamento, 
por pontuação, para desempate.  

 
§ 4 - Os jurados poderão recomendar ao diretor de julgamento a certificação de 

alguma planta com premiação especial.  
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Artigo 45 - A FCO concederá prêmios para o julgamento técnico de acordo com a pontuação 
alcançada pela planta julgada: 

I - Medalha de Ouro (MO/FCO) - para flores que atingirem pontuação superior 
a 90 pontos; 

II – Medalha de Prata (MP/FCO) - para flores que atingirem pontuação entre 
80 a 89 pontos 

III – Medalha de Bronze(MB/FCO) - para flores que atingirem pontuação entre 
75 a 79 pontos 

IV - Certificado de Mérito Botânico (CMB/FCO) – Premiação destinada a 
avaliação dos méritos botânicos, atestando sua raridade entre as espécies orquidáceas. 

V - Certificado de Mérito Cultural (CMC/FCO) – Certificado que avalia o 
cultivo da planta; Dificuldade de cultivo, arranjo, fitossanitário, exuberância do crescimento, 
numero de hastes floridas, etc. 

§ Único - plantas que alcançarem medalha de Ouro, Certificado de Mérito 
Cultural e Certificado de Mérito Botânico simultaneamente, serão agraciados com o prêmio 
máximo “Águia de Bronze”. Este prêmio pertence a FCO e não será repassado ao 
colecionador; 

 

Artigo 46 - É de responsabilidade da FCO, tomar todas as providências quanto a etiquetas a 
serem aplicadas pelos juízes nas plantas premiadas, bem como os impressos necessários ao 
julgamento; 

 

Artigo 47 – Caberá a FCO criar a quantidade de grupos para efeito de julgamento comparativo 
e classificação, tendo como proposta o modelo: 

 

Grupo I – Planta de floração predominante na época da Exposição (Cattleya intermedia, Laelia 
purpurata, Cattleya labiata, Cattleya forbesii) 
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I.1 - Laelia purpurata Lindley - Para o julgamento da Laelia purpurata, quanto a sua 
variedade de forma e de colorido, fica defenido: 

 
§ 1 – Laelia purpurata Lindley (tipo)- Pétalas e sépalas variando do rosa claro ao rosa 

escuro. Labelo purpúreo. Fauce com estrias. 
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§ 2 – Laelia purpurata Lindley Variedade Ardósia - Sépalas e pétalas brancas ou 

tingidas de cinza-chumbo. Labelo colorido de cinza-chumbo, com ou sem veias pronunciadas. 
Fauce branca ou amarelada. 
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§ 3 – Laelia purpurata Lindley Variedade Cárnea -  Sépalas e pétalas brancas ou 

levemente coloridas. O labelo apresenta colorido de framboesa ou morango, com veias mais ou 
menos acentuadas. Fauce branca ou amarelada. 
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§ 4 – Laelia purpurata Lindley Variedade Canhaduba - Sépalas e pétalas brancas 

ou levemente coloridas. O labelo apresenta o colorido semelhante ao do interior da abóbora. 
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§ 5 – Laelia purpurata Lindley Variedade Roxo violeta - Sépalas e pétalas brancas 

ou levemente coloridas; labelo roxo com matizes azulados, com ou sem veias pronunciadas. 
Fauce branca ou amarelada. 
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§ 6 – Laelia purpurata Lindley Variedade Roxo-bispo - Sépalas e pétalas brancas 

ou levemente coloridas. Labelo com colorido roxo-bispo, isto é, da cor dos paramentos 
litúrgicos dos bispos católicos. 
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§ 7 – Laelia purpurata Lindley Variedade Semi-alba - Pétalas e sépalas totalmente 

brancas. Lobo frontal do labelo purpúreo. 
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§ 8 – Laelia purpurata Lindley Variedade Suave - Pétalas e sépalas brancas ou 

palidamente coloridas. O labelo apresenta colorido rosa suave, sem estrias coloridas. 
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§ 9 – Laelia purpurata Lindley Variedade Russeliana - Pétalas e sépalas brancas ou 

levemente coloridas. Labelo com tonalidade rosa-lilás.  
 

    
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 * Gestão 2004 – 2006 *             28 

Federação Catarinense de Orquidofilia 
Declarada de Utilidade Pública Estadual 

lei nº 13.045 de 02 de julho de 2004 

 
 
 
 
 
§ 10 – Laelia purpurata Lindley Variedade Vinicolor - Sépalas e pétalas brancas ou 

levemente coloridas; o labelo apresenta a tonalidade de vinho tinto. 
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§ 11 – Laelia purpurata Lindley Variedade Alba - Sépalas, pétalas e labelo 

totalmente brancos. A fauce pode apresentar colorido amarelo claro até amarelo-gema. 
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§ 12 – Laelia purpurata Lindley Variedade Concolor - Sépalas, pétalas e labelo 

com colorido homogêneo, podendo o labelo apresentar colorido levemente mais acentuado. 
Podem ter qualquer colorido desde que seja homogêneo nas pétalas, sépalas e labelo, 
excetuando-se a variedade alba. 
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§ 13 – Laelia purpurata Lindley Variedade Rubra - Sépalas e pétalas fortemente 

coloridas. O labelo é pupurpura. 
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§ 14 – Laelia purpurata Lindley Variedade Sanguínea - Sépalas e pétalas de 

colorido purpúreo sangüíneo. Labelo da mesma cor, porém mais intenso. 
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§ 15 – Laelia purpurata Lindley Variedade Atropurpurea - O labelo deve 
apresentar colorido púrpura intenso em toda a sua área externa. 
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§ 16 – Laelia purpurata Lindley Variedade Anelatta - Apresenta na entrada da fauce um 

anel estreito bem demarcado, de um lobo lateral ao outro. 
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§ 17 – Laelia purpurata Lindley Variedade Argolão - Semelhante a “Anelata”, 

sendo o anel mais largo e não tão nitidamente demarcado ocupando, no máximo, a terça parte 
do labelo. 
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§ 18 – Laelia purpurata Lindley Variedade Aurea -  Caracteriza-se pela 

interrupção das estrias na entrada da fauce, com intensificação do colorido amarelo. 
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§ 19 – Laelia purpurata Lindley Variedade Mandayana - Caracteriza-se pela 

ausência completa de estrias na fauce. 
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§ 20 – Laelia purpurata Lindley Variedade Marginata - Labelo com colorido 
fechado, com nítido filete branco em toda a borda. 
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§ 21 – Laelia purpurata Lindley Variedade Multiforme - Labelo apresentando 
desenhos variados em seu lobo frontal, não podendo ser enquadrado em nenhum outro tipo 
descrito. 
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§ 22 – Laelia purpurata Lindley Variedade Oculata - Apresenta duas manchas 
simétricas e opostas, bem separadas, nas partes laterais do lobo frontal. 
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§ 23 – Laelia purpurata Lindley Variedade Reginae - Labelo apresentando em seu 

contorno uma orla branca bem visível bem como a metade inferior do labelo também branca. 
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§ 24 – Laelia purpurata Lindley Variedade Schroederae - Labelo branco, 

apresentando somente estrias. 
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§ 25 – Laelia purpurata Lindley Variedade Flammea - Apresenta colorido intenso 

nas pétalas, acentuando-se em direção à ponta das mesmas. 
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§ 26 – Laelia purpurata Lindley Variedade Striata -  Caracteriza-se pelas estrias 
nitidamente demarcadas na textura externa das pétalas. 
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§ 27 – Laelia purpurata Lindley Variedade Venosa - Caracteriza-se pelas veias 

acentuadas que apresentam os segmentos florais em sua textura interna. 
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I.2 - Cattleya intermedia Graham ex Hooker -  Para o julgamento das Cattleyas intermedia, 
quanto a sua variedade de forma e de colorido, fica definido: 
 
 

§ 1 – Cattleya intermedia Graham ex Hooker (tipo) - pétalas e sépalas na cor rosa 
claro ou escuro. Labelo com lobo frontal na tonalidade purpúrea.  

 

   

 
§ 2 – Cattleya intermedia Graham ex Hooker Variedade Pelorica - pétalas, sépalas e 

lobos laterais do labelo de qualquer cor. Caracteriza-se pela convexidade das pétalas em maior 
grau e um estrangulamento no terço terminal das mesmas com nítida separação (corte) dos lobos 
laterais e frontal, imitando fortemente a forma do labelo.  
Inclui as verdadeiras pelóricas, ou seja, aquelas flores que têm simetria radial.  

                . 
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§ 3 – Cattleya intermedia Graham ex Hooker Variedade Aquinii - pétalas, sépalas e 

lobos laterais do labelo de qualquer cor. Caracteriza-se por ter pétalas largas com convexidade 
em menor grau que as “peloricas” e um estrangulamento no terço terminal das mesmas, as quais 
apresentam, em suas extremidades, duas grandes máculas (exceto no caso das albas e 
concolores), imitando o labelo.  
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§ 4 – Cattleya intermedia Graham ex Hooker Variedade Flammea – caracteriza-se 

pela intensificação do colorido, de qualquer ordem, no terço superior das pétalas formando o 
típico flammeado, com ou sem estrangulamento, em qualquer grau, nesse mesmo terço superior. 
O labelo possui lobo frontal na mesma cor ou mais intensa. 
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§ 5 – Cattleya intermedia Graham ex Hooker Variedade Bergeriana - pétalas 

alargadas com pequeno estrangulamento no terço superior das pétalas podendo ou não ter 
pequenas manchas coloridas. Sépalas típicas. 

Pode se tratar de um estado intermediário entre a variedade  “flammea” e a forma típica, 
independente de colorido ou da forma do colorido. 
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§ 6 – Cattleya intermedia Graham ex Hooker Variedade Bordeaux - pétalas e sépalas 
brancas ou rosadas. Labelo com lobo frontal na tonalidade bordeaux. Em analogia ao vinho 
Bordeaux. 

 

  
 

 
§ 7 – Cattleya intermedia Graham ex Hooker Variedade Caerulea -  pétalas e sépalas 

na cor lilás azulado. Labelo com lobo frontal na cor azulada, variando entre o roxo-violeta e o 
azul da cor do céu. 
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§ 8 – Cattleya intermedia Graham ex Hooker Variedade Amethystina – flores com 
sépalas e pétalas alvas com lobo central do labelo em colorido roxo-violeta ou ametista.  

 

    
 
 
 

§ 9 – Cattleya intermedia Graham ex Hooker Variedade Frezina – pétalas e sépalas 
na cor branca ou cor de vinho desbotado. Labelo com lobo frontal na cor fresi (vinho rose) 
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§ 10 – Cattleya intermedia Graham ex Hooker Variedade lilasina -  pétalas e sépalas 

com leve tonalidade rosa. Labelo com lobo frontal lilás claro ou rosa carneo.  
 

    
 

 
§ 11 – Cattleya intermedia Graham ex Hooker Variedade Suave – pétalas e sépalas 

puramente albas. O lobo central do labelo é colorido por colorido lilás claro ou rosa-carneo. 
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§ 12 – Cattleya intermedia Graham ex Hooker Variedade roxo-bispo - pétalas e 
sépalas brancas. Lobo frontal do labelo com colorido característico roxo-bispo (colorido típico 
dos Cardeais da Igreja Católica). 

 

   
 
 

§ 13 – Cattleya intermedia Graham ex Hooker Variedade Semi- alba  -  pétalas e 
sépalas brancas. Labelo com lobo frontal purpúreo. 
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§ 14– Cattleya intermedia Graham ex Hooker Variedade Vinicolor - pétalas e sépalas 

brancas ou coloridas em tom de vinho. Lobo frontal apresenta o colorido vinho tinto. 
 

    
 
 

§ 15 – Cattleya intermedia Graham ex Hooker Variedade Alba  -  pétalas, sépalas e 
labelo branco puro homogêneo em toda a flor, podendo apresentar, na fauce (garganta), a 
tonalidade amarela ou creme. 
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§ 16– Cattleya intermedia Graham ex Hooker Variedade Concolor  -  pétalas, sépalas 

e labelo rosa claro ou escuro homogêneo em toda a flor, podendo apresentar na fauce, coloração 
mais clara. 

 

    
 
 

§ 17 – Cattleya intermedia Graham ex Hooker Variedade Rubra  -  pétalas, sépalas e 
tubo do labelo com colorido vermelho rubro e homogêneo em toda a flor. Labelo com lobo 
frontal purpúreo escuro, podendo apresentar na fauce uma tonalidade mais clara. 
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§ 18 – Cattleya intermedia Graham ex Hooker Variedade Sanguinea  -  pétalas, 
sépalas e tubo do labelo com colorido vermelho sangüíneo brilhante e homogêneo em toda a 
flor. Labelo com lobo frontal purpúreo escuro. 

 

  
 
 

§ 18 – Cattleya intermedia Graham ex Hooker Variedade Albescens -  pétalas, 
sépalas e labelo brancos, com pequenas pintas de outro matiz, e/ou tendo a coluna rosada. 
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§ 19– Cattleya intermedia Graham ex Hooker Variedade Punctata  -  pétalas e 
sépalas visivelmente salpicadas de pontos bem pronunciados (pintada). Labelo com lobo frontal 
de cor mais escura. As pintas devem ser bem nítidas e bem distribuídas, podendo ser de 
qualquer cor. 
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§ 20 – Cattleya intermedia Graham ex Hooker Variedade Maculata  -  caracteriza-se 

pelas máculas espalhadas nas pétalas e/ou sépalas, independente do colorido que apresente. 
 

    
 
 

§ 21 – Cattleya intermedia Graham ex Hooker Variedade Orlata  -  caracteriza-se 
pela acentuada coloração nas bordas frontais dos lobos laterais. Essa variedade é independente 
do colorido que apresente 
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22– Cattleya intermedia Graham ex Hooker Variedade Marginata  -  caracteriza-se 

pela propagação do colorido do lobo frontal pelas margens dos lobos laterais até a origem do 
tubo,  com estas margens voltadas para fora, deixando a coluna, ou parte da mesma descoberta. 
Esta variedade também é independente do colorido que apresente. 
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§ 23 – Cattleya intermedia Graham ex Hooker Variedade Multiforme  -  caracteriza-

se por possuir desenhos variados no lobo frontal do labelo, não se encaixando em nenhuma 
outra categoria, apresentando desenhos variados em qualquer colorido. 

 

   
 
 
 

§ 24 – Cattleya intermedia Graham ex Hooker Variedade Oculata  -  caracteriza-se 
por apresentar no lobo frontal do labelo, duas manchas simétricas, bem separadas, como se 
fossem dois olhos.  
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§ 25 – Cattleya intermedia Graham ex Hooker Variedade Pseudo-Tipo -  caracteriza-

se por ter o lobo frontal com duas nuanças de colorido, separados por uma linha horizontal. A 
parte inferior do lobo central do labelo é de colorido mais escuro. 

 

    
 
 

§ 26 – Cattleya intermedia Graham ex Hooker Variedade Striata - caracteriza-se 
pelas estrias nítidas ao longo das pétalas e/ou sépalas. As “estrias” aparentam colorir-se 
externamente aos  segmentos florais). 
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§ 27 – Cattleya intermedia Graham ex Hooker Variedade Venosa - caracteriza-se 
pelas veias nítidas que aparentam coloridas internamente aos segmentos florais.  

 

    
. 
 

 



 

 * Gestão 2004 – 2006 *             63 

Federação Catarinense de Orquidofilia 
Declarada de Utilidade Pública Estadual 

lei nº 13.045 de 02 de julho de 2004 

 
 
I.3 – Cattleya forbesii Lindley - Para o julgamento das Cattleya forbesii Lindley, quanto a sua 
variedade de forma e de colorido, fica definido: 
 

§ 1. Cattleya forbesii Lindley (tipo) – Pétalas e sépalas em tons de colorido verde-
amareladas ao bege, labelo internamente completamente estriado em tons avermelhados ao 
castanho sobre fundo amarelo; Leves venulações nas sépalas e pétalas são comuns para esta 
variedade. O lobo central do labelo e a face externa do tubo normalmente apresenta leve colorido 
rosado. 
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§ 2. Cattleya forbesii Lindley Variedade albina - Pétalas e sépalas verdes e lobo 

central do labelo branco; Em alguns exemplares o tom amarelo do tubo se estende por todo o 
labelo cobrindo o habitual colorido branco do lobo central do labelo. Os relevos das estrias são 
bem aparentes, mas nunca coloridas; Estas plantas quando envelhecem tingem as sépalas e 
pétalas em tons amarelados, sempre puro sem presença de outros pigmentos. 

Existem relatos de exemplar que apresenta o interior do tudo totalmente branco. Esta 
planta também trata de variedade albina, à exemplo de outras espécies já descritas.  
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§ 3. Cattleya forbesii Lindley Variedade Semi Albina –Apresenta pétalas e sépalas 

puramente verdes e labelo com estrias coloridas mesmo que incompletas; Da mesma forma que a 
variedade albina, com o envelhecer da flor o colorido verde é gradualmente substituído pelo 
amarelo. Nesta variedade, à exemplo da variedade albina, os botões florais são verdes ao longo 
de todo seu desenvolvimento. 
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§ 4. Cattleya forbesii Lindley Aurea - O que caracteriza esta variedade é o interior do 
tubo da planta. As sépalas e pétalas apresentam coloração tópica, no entanto o interior do tubo 
apresenta coloração amarelada e as estrias mostram apenas o seu relevo sem qualquer colorido 
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§ 5. Cattleya forbesii Lindley Rosa – Variedade definida pelo colorido das pétalas e 

sépalas em tons rosados sobre fundo de colorido da variedade tipo; Algumas plantas apresentam 
uma desejável saturação de pigmentos que cobre totalmente o fundo verde amarelado. 
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§ 6. Cattleya forbesii Lindley Parda -  Variedade dependente do colorido de pétalas e 

sépalas, as quais apresentam colorido do amarelo ocre ao pardo escuro. Não deve apresentar 
quaisquer tons de róseo ou verde. 
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§ 7.  Cattleya forbesii Lindley Multiforme – Variedade que é definida pelo colorido no 

interior do tubo. Apresentam pétalas e sépalas de colorido típico, no entanto as estrias no interior 
do tubo apresentam-se incompletamente coloridas, embora seu relevo seja nítido em toda sua 
extensão 
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§ 8. Cattleya forbesii Lindley Suave – Flores que apresentam sépalas e pétalas de 

colorido rosa suave uniforme. Adicionalmente, apresentam estrias, mesmo que por vezes 
incompletas, de colorido rosa cereja no interior do tubo.  
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§ 9. Cattleya forbesii Lindley Punctata – Flor com pétalas e sépalas com pintas, 

independente de seu colorido;  
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§ 10. Cattleya forbesii Lindley Marginata – flores com pétalas e sépalas de colorido 

típico; Os lobos laterais do labelo são fortemente pintados, prolongando-se a pintura por toda a 
margem do tudo, como uma fusão das estrias nestas bordas; 
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§ 11. Cattleya forbesii Lindley Venosa – Embora a presença de leves venulações seja 

característica comum para a variedade descrita como tipo, esta variedade se caracteriza pelas 
pétalas e sépalas apresentando venulação bem nítidas, visíveis tanto na face interna quanto na face 
externa de sépalas e pétalas; 
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§ 12. Cattleya forbesii Lindley Caerulea –  Apresenta sépalas e pétalas rosadas com 

labelo apresentando estrias de colorido rosa azulado; A parte externa do tubo segue com colorido 
azulado. 
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§ 13. Cattleya forbesii Lindley Rubra – Variedade caracterizada pelo colorido de sépalas e 

pétalas, em que o colorido apresenta tons de púrpura.  
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§ 14. Cattleya forbesii Lindley Albescens – Flor em que as pétalas e sépalas apresentam 

colorido típico, normalmente esverdeado com o labelo albino (tubo externamente e lobos albinos 
com interior do tubo amarelo sem estrias coloridas)  

   
 
 

§ 15. Cattleya forbesii Lindley Maculata – Flor apresentando os segmentos florais de 
colorido típico, no entanto manchadas por manchas irregulares de colorido purpura. 
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I.4 – Cattleya labiata Lindley - Para o julgamento das Cattleya labiata Lindley, quanto a sua 
variedade de forma e de colorido, fica definido: 
 

§ 1. Cattleya labiata Lindley (tipo) - Flores de pétalas e sépalas de colorido rosa 
consistente. O labelo é completamente preenchido pelo colorido púrpura. 
 

   
 

 
§ 2 - Cattleya labiata Lindley Variedade Orlata – Variação do colorido típico em que a 

mancha púrpura do lobo anterior se expande para os lobos laterais formando lábios. A variedade 
albo-oculata, será aceita no grupo das orlatas;  
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§ 3 - Cattleya labiata Lindley Variedade Marginatas – Outra variação do colorido típico 

em que o labelo é totalmente tomado de colorido púrpura, com exceção de uma grossa margem de 
colorido rosa mais claro que circunda todo o labelo. Flores com margens discretas devem ser 
classificadas como sendo da variedade atropurpurea;  
 

   
 
 

§ 4 - Cattleya labiata Lindley Variedade Multiforme – Pétalas e sépalas de colorido rosa 
típico.  O labelo apresenta colorido púrpuro, no entanto não apresenta colorido sólido e que não 
podem ser enquadrados nas variedades purpúreo-lineata, purpúreo-striata ou venosa; 
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§ 5. Cattleya labiata Lindley Variedade Alba – Esta variedade apresenta todos os 

segmentos florais rigorosamente brancos; O interior do tubo apresenta amarelo característico.  Em 
alguns casos o colorido da fauce pode se apresentar em tons esverdeados. 
 
 

  
 
  

§ 6.  Cattleya labiata Lindley Variedade Semi-alba – Pétalas e sépalas puramente  
brancas, sem qualquer nuance de colorido. Labelo apresentando um disco central purpúreo, 
denso, regular ou não, formado por uma mancha de cor ou estrias muito unidas. A fauce 
usualmente é da mesma cor que o disco central, trazendo veias douradas vindas do interior 
da garganta. 
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§ 7. Cattleya labiata Lindley Variedade Amesiana - Flores que apresentam 

sépalas e pétalas esbranquiçadas com leve tonalidade rosa. O lobo anterior do labelo é 
tingido por um tênue colorido rosa-lilás ou cárneo. O fauce apresenta as veias amarelas 
características.  
 

   
 

 
 

§ 8. Cattleya labiata Lindley Variedade Amoena - Flores que apresentam sépalas e pétalas 
de cor branco puro com labelo tingido de colorido rosa claro em diversas formas – veios, linhas, 
sólido. A fauce apresenta colorido amarelo com as veias amarelo ouro características da espécie; 
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§ 9 - Cattleya labiata Lindley Variedade Amethystina – pétalas e sépalas de coloridos 

muito claros, que variam do branco puro ao rosa-azulado quase que imperceptível. O lobo anterior 
do labelo apresenta colorido ametista nas suas diversas formas. A fauce apresenta amarelo 
característico;  
 

   
 

 
§ 10 - Cattleya labiata Lindley Variedade Caerulea – Da mesma forma que na 

amethystina, as pétalas e sépalas são geralmente brancas ou com leve tom rosa-azulado. O labelo 
apresenta, como sugestão do nome, uma pintura azul celeste forte ou ardósia. 
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§ 11 - Cattleya labiata Lindley Variedade Caerulsecens – O conjunto de pétalas e sépalas 

apresenta colorido similar ao caeruleo – do branco ao leve tom de rosa-azulado.  A diferença 
fundamental está na intensidade de pigmentação do lobo anterior do labelo – um tom azul celeste 
menos intenso. 
 

   
      

 
 § 12. Cattleya labiata Lindley Variedade Concolor – todas as peças florais apresentam o 

mesmo tom de colorido. Independente desse tom, o importante é que não exista variação dentro da 
mesma planta. O labelo poderá ter no centro do disco frontal um colorido esbranquiçado.A fauce pode 
ou não acompanhar o tom de toda a planta, ou ainda pode acompanhar o amarelo e seus veios áureos. 
Deve-se prestar atenção que plantas todas brancas são na verdade albas, conforme já descrito 
anteriormente, e não concolores;  
 

   
 
 

 
 



 

 * Gestão 2004 – 2006 *             84 

Federação Catarinense de Orquidofilia 
Declarada de Utilidade Pública Estadual 

lei nº 13.045 de 02 de julho de 2004 

 
 
§ 13. Cattleya labiata Lindley Variedade Rubra – Em todos os segmentos florais 

predomina um colorido avermelhado, com superfície do labelo tomado por um colorido púrpura. 
Esta variedade pode ainda apresentar traços purpúreos nas extremidades das pétalas e sépalas. 
Devido a forma de colorido do labelo de muitas plantas desta variedade, não confundir esta 
variedade com a variedade atropuprurea. 
 

   
 

 
§ 14. Cattleya labiata Lindley Variedade Atropurpurea – as flores são de colorido rosa 

típico com o labelo também na cor purpúrea típica. A diferença esta na forma do colorido do labelo, 
apresentando todos os lobos coloridos de púrpura, algumas vezes contornado por uma fina margem 
rósea (não confundir com marginata). A fauce apresenta uma tonalidade purpúrea mais intensa ou 
escura com veios áureos. As sépalas e pétalas podem ter, nas extremidades, traços purpúreos.     
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§ 15. Cattleya labiata Lindley Variedade Rosada – As flores quando abrem costumam 

apresentar sépalas e pétalas esbranquiçadas. O amadurecimento da flor faz surgirem nuances de 
colorido rosa sobre estes segmentos florais. O labelo tem mancha púrpura arredondada ou um 
conjunto de estrias muito unidas no disco frontal penetrando pela garganta. As veias do interior do 
tubo são tipicamente áureas.  
 

   
 
 
 

§ 16. Cattleya labiata Lindley Variedade Vinicolor – coloração bem específica, pouco 
difundida; Sua tonalidade de vinho “Bordeaux” toma toda a flor, mantendo o labelo mais 
escurecido, ou mais denso.Garganta com estrias douradas. Variedade não descrita botanicamente; 
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§ 17. Cattleya labiata Lindley Variedade Purpureo-lineata – As pétalas e sépalas são de 
colorido rosa. O que caracteriza esta variedade é a presença de um único traço púrpura longitudinal 
sobre o lobo anterior do labelo sobre um fundo claro. A fauce apresenta estrias áureas típicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 18. Cattleya labiata Lindley Variedade Purpureo-striata – Coloração de sépalas e 
pétalas para esta variedade são tipicamente rosa. É semelhante à variedade purpúreo-lineata.  O que 
caracteriza esta variedade é a presença de estrias longitudinais no lobo anterior do labelo. 
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§ 19. Cattleya labiata Lindley Variedade Venosa – Variedade semelhante a variedade 

purpúreo-striata. No entanto se caracteriza por veios, os quais são mais largos e mais densos que na 
variedade purpúreo-striata. 

 

   

 

Grupo II – Espécies Nacionais de interesse botânico. São consideradas espécies botânicas, de 
acordo com as que mais figuram nas exposições: 

1) Acacallis; 
2) Aganisia 
3) Amblostoma 
4) Aspásia; 
5) Baptistonia; 
6) Barbosella 
7) Baskervílla 
8) Batemánia 
9) Bifrenária;  
10) Binótia 
11) Bipínnula 
12) Blétia 
13) Bóllea 

14) Brachionídium 
15) Brachystéle 
16) Brassavola;  
17) Brassia; 
18) Buchtienia 
19) Bulbophylum – Desde 

que não seja micro 
20) Campylocentrum. 
21) Capanemia  - Desde 

que não seja micro. 
22) Catasetum; 
23) Cattleya – desde que não 

constitua grupo I; 

24) Caularthron; 
25) Centroglóssa 
26) Chaubardia 
27) Cheiradénia 
28) Chloraea 
29) Chytroglóssa 
30) Cirrhaea; 
31) Cladóbium 
32) Cleistes 
33) Cochleánthes 
34) Codonórchis 
35) Cogniauxiócharis 
36) Comparéttia 
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37) Constántia 
38) Coryántes 
39) Corymbórchis 
40) Cránichis 

41) Cryptárrhena 
42) Cryptophoránthus 
43) Cyanaeóchis 
44) Cyclopógon 

45) Cycnoches; 
46) Cyrtopodium; 
47) Diadénium 
48) Dichaea; 

49) Dimerándra 
50) Dipteránthus 
51) Discyphus 
52) Dryadélla 
53) Duckeélla 
54) Elleánthus 
55) Eltroplestris 
56) Encyclia; 
57) Epidendrum;  
58) Eriópsis 
59) Erythródes 
60) Epistéphium 
61) Eria; 
62) Eulóphia 
63) Eurystyles 
64) Galeándra 
65) Geoblásta 

66) Gomesa; 
67) Gongora; 
68) Govénia 
69) Grobya; 
70) Habenária 
71) Hapalórchis 
72) Hexadésmia 
73) Hexísea 
74) Hoehneella 
75) Houllétia 
76) Huntleya; 
77) Ionopsis; 
78) Isabelia; 
79) Isochílus 
80) Jacquiniélla 
81) Kegeleélla 
82) Koellenstéinia 

83) Laelia – desde que não 
participem do Grupo I;  

84) Lánium 
85) Lankesterélla 
86) Leochílus 
87) Lepánthes  
88) Lepanthópsis 
89) Leptotes 
90) Leucohyle 
91) Líparis 
92) Lockartia; 
93) Loefgreniántus 
94) Lycáste 
95) Lyroglóssa  
96) Macradênia 
97)  Maláxis 
98) Masdevallia 

99) Maxillaria;  
100) Mendoncélla 
101) Mesadenélla 
102) Mesadénus 
103) Miltônia; 
104) Mormódes 
105) Mormólyca 
106) Nanódes 

107) Neogarnéria 
108) Neolehmánnia 
109) Notýlia 
110) Octoméria 
111) Odontorrhínchus 
112) Oeceocládes 
113) Oncidium – desde que 

não seja micro; 

114) Orleanésia 
115) Ornithocéphalus  
116) Ornithophora – 

desde que não seja micro; 
117) Otoglóssum 
118) Otostýlis 
119) Pábstia 
120) Palmórchis 
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121) Paphínia 
122) Paradisánthus 
123) Peléxia 

124) Peristéria 
125) Phloeóphila 
126) Phragmipédium 

127) Phymatídium 
128) Physosíphon 

 

129) Pinélia 
130) Platyrhíza 
131) Platystéle 
132) Plectróphora 
133) Pleurobótrium 
134) Pleurothallis; 
135) Pleurothallópsis 
136) Pogoniópsis 
137) Polýcynis 
138) Polyotídium 
139) Polystáchya 
140) Ponéra 
141) Ponthiéva 
142) Prescóttia 
143) Promenaea; 
144) PseudoLaelia 
145) Psygmórchis 
146) Psilochílus 
147) Pteroglóssa 
148) Pteroglossáspis 
149) Pterostémma 
150) Pygmaeórchis  

151) Psychopsis;  
152) Quekéttia 
153) Reichenbachánthus 
154) Renáta 
155) Rodriguesia; 
156) Rodrigueziópsis 
157) Rudolfiélla 
158) Sanderélla 
159) Srcoglóttis 
160) Saundérsia 
161) Sauroglossum 
162) Scphyglóttis 
163) Schomburgkia; 
164) Scuticaria; 
165) Selenipédium 
166) Sigmatóstalix 
167) Sobralia; 
168) Solenídium 
169) Sophronítélla 
170) Sophronitis; 
171) Stanhopea; 
172) Stelis 

173) Sténia 
174) Stnóptera 
175) Stenorrhýnchus 
176) Tetragaméstus 
177) Thysanoglóssa 
178) Trchocéntrum 
179) Trichopília 
180) Trigonidium; 
181) Tríphora 
182) Trizeûxis 
183) Uleiórchis 
184) Vanilla;  
185) Warmíngia 
186) Wárrea 
187) Wullschlaegélia 
188) Xerórchis 
189) Xilobium; 
190) Zygopástia 
191) Zygopetalum.  
192) Zygosépalum 
193) Zygostátes. 
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Grupo III - Espécies Nacionais de Cattleya e Laelia que não participem do grupo I; 
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Grupo IV – Orquídeas Híbridas - Para fins de julgamento e premiação serão subdivididos 
conforme segue: 

1 – Híbridos primários – em que só houve uma geração de cruzamentos entre duas 
espécies; 

 

 

 

 

2 – Híbridos Complexos – Cruzamento de híbridos em que participem três espécies ou mais em 
uma só planta. 
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Grupo V – Micro-orquídeas.  É considerada toda planta de cuja flor individual mede menos de 
um centímetro de diâmetro, mesmo que disposta em cachos ou panículos; 
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Grupo VI – Espécies do gênero Cattleya e Laelia estrangeiras: 
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Grupo VII – Gêneros estrangeiros de interesse botânico.  

 

    

1) Acineta;  
2) Aerantes;  
3) Aerides;  
4) Angraecum;  
5) Anguloa;  
6) Andechtorchilys; 
7) Acandhephippium; 
8) Ancelia; 
9) Ascocenda; 
10) Ascocentrum;  
11) Barkeria;  
12) Batemam; 
13) Bletia; 
14) Bollea; 
15) Calante;  
16) Calopogon;  
17) Calypso;  

18) Coehidda; 
19) Coelogyne; 
20) Camparetia; 
21) Coryantes; 
22) Cryptanthemis; 
23) Cryptostylis; 
24) Cymbidium; 
25) Ciprypedilum; 
26) Cytorchis; 
27) Dendrobium  
28) Doriatenopsis; 
29) Dorites; 
30) Elophya;  
31) Eulophidium; 
32) Grammatophyllim;  
33) Masdevallia;  
34) Odontoglossum;  

35) Ornitocephalus; 
36) Paphiopedilum;  
37) Pescatorea;  
38) Phayus;  
39) Phalaenopsis;  
40) Phragmipedium;  
41) Renantada;  
42) Renanthera;  
43) Renanthopsis;  
44) Rynchostylis;  
45) Vanda; 
46) Trochoglotis;  
47) Polystachia;  
48) Platyclinis 

(Dendrochilum) 
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Grupo VIII - Bromélias; 

    

    

  

 

 

Grupo IX– Plantas ornamentais (desde que não seja orquidácea); 
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Grupo X – Cactos e suculentas; 

 

 

 

 

Grupo XI – Bonsai; 
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§ 1 - Nenhuma planta poderá ser julgada em mais de uma categoria; 

§ 2 - Em caso de espécies que tem seu habitat distribuído por vários países e também no 
Brasil, para efeito de julgamento serão consideradas nacionais. 

 

Capítulo IX - Disposições Gerais e Finais 

 

Artigo 48 - Os casos omissos neste Regimento Interno, serão resolvidos em reunião conjunta da 
Diretoria e Assembléia.  

Artigo 49 – A diretoria poderá apresentar propostas de alteração neste Regimento em qualquer 
tempo, as quais somente poderão entrar em vigor após aprovação da Assembléia Geral.  

Artigo 50 - O presente Regimento Interno, após o parecer favorável de dois terços (2/3) dos 
membros, entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembléia Geral. 
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