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RESUMO 

Levantamento e diagnose das orquídeas (ORCHIDACEAE A. Juss.) de um 

fragmento de Floresta Ombrófila Mista do Centro-Oeste do Estado do Paraná 

A Mata Atlântica é um bioma com especificidade de interações ecológicas que evolui há 

milhares de anos, tornando-a um dos “hotspots” com maior riqueza de espécies do 

planeta, porém muito sensível às mudanças proporcionadas pelo homem. Entre os mais 

frágeis ecossistemas deste bioma destaca-se a Floresta Ombrófila Mista (FOM) 

popularmente conhecida como Floresta de Araucárias (Araucaria angustifolia (Bertol.) 

Kuntze). O presente levantamento de espécies de Orchidaceae em fragmento neste 

ambiente, revelou a ocorrência expressiva de espécies desta família, e mesmo possuindo 

relevo homogêneo e pequena área, é capaz de abrigar maior diversidade do que áreas mais 

extensas e com relevo heterogêneo. Embora haja predomínio dos gêneros Acianthera e 

Gomesa, que são comuns também a outras fitofisionomias da Mata Atlântica, o fragmento 

apresentou orquídeas incomuns e ainda não registradas em FOM, evidenciando a riqueza 

local. A presença de 26 espécies endêmicas do Brasil, algumas ainda sem confirmação 

no Flora do Brasil 2020 para o Estado do Paraná denota a importância ecológica deste 

ambiente e de sua fitofisionomia. Foi constatado que algumas espécies de orquídeas 

demostraram participar de relações espécie-específicas com forófitos exclusivos da FOM, 

e a degradação desta floresta fez com que algumas delas conste na Lista Vermelha das 

Espécies Ameaçadas, como: “vulnerável”, “rara” ou “em perigo”. Visando dispor 

informações para subsidiar a conservação das espécies, e conhecendo a dificuldade em 

encontrar orquídeas florescidas durante o período das pesquisas, foram disponibilizadas 

informações ecológicas e fenológicas das espécies encontradas, assim como uma breve 

descrição das espécies, com chaves dicotômicas baseadas sempre que possível em 

caracteres vegetativos, a fim de facilitar a identificação dos gêneros e das espécies de seus 

respectivos grupos em qualquer época do ano. 

 

Palavras-chave: orquídeas; Floresta de Araucária; fenologia; espécies ameaçadas; Flora 

Brasileira. 
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ABSTRACT 

Survey and diagnosis of orchids (ORCHIDACEAE A. Juss.) on a Araucaria Forest 

fragment from Midwest of the Paraná State 

The Atlantic Forest is a biome with specificity of ecological interactions that has evolved 

over thousands of years, becoming one of the Hotspots with greater planet is richness of 

species, however very sensitive to human-made changes. Among the most fragile 

ecosystems in this biome, it is noticed the Floresta Ombrófila Mista (FOM) which is 

popularly known as Araucarias forest (Araucaria angustifolia Bertol. Kuntze). The 

present study of Orchidaceae species in fragments in this environment, revealed the 

expressive occurrence of species of this family, and even having homogeneous relief and 

small area, is able to harbor greater diversity than larger areas and with heterogeneous 

relief. Although there is a predominance of the two genus most common also to other 

Atlantic Forest phytophysiognomies, the fragment presented unusual and not yet 

unregistered orchids in FOM evidencing the local richness. The presence of 26 endemic 

species from Brazil, some still without confirmation in Brazil Flora 2020 for the Paraná 

State, indicates the ecological importance of this environment and its 

phytophysiognomies. Despite that some orchids species demonstrated participate of the 

species-specific relationships with exclusive forophytes of the FOM, and the degradation 

of this forest has made that some of the species found here appear on the Red List of 

Threatened Species as: "vulnerable," "near threatened” or “endangered”. Aiming to 

provide information to subsidize the conservation of species, and knowing the difficulty 

that normally there is in finding flowered orchids during the research period, the 

researchers were provided with ecological and phenological information of the species 

found, as well as a brief description of the species, with dichotomous keys based 

whenever possible on vegetative characters, with the view to facilitate the identification 

of the genera and species of their respective groups at any period of the year. 

 

Keywords: orchids; Araucária Forest; phenology; endangered species; Brazilian Flora. 
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1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1.1 SITUAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA 

O bioma Mata Atlântica é um Hotspot muito suprimido, e segundo o Atlas dos 

Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, este bioma registrou aumento de 57,7% na 

taxa de desmatamento no período 2015-2016, isso se dá por constantes avanços nas 

fronteiras agrícolas e urbanas, além das demais ações antrópicas que vêm causando perda 

de área das florestas tropicais por todo planeta. 

No estado do Paraná a abrangência da cobertura original de Mata Atlântica 

alcançava 99% de seu território, mas atualmente não passa de 11,6 %, em função de 

principalmente da agricultura. No relatório do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE, 2017), baseado em dados de 2015-2016, o aumento de desmatamento da Mata 

Atlantica no Estado do Paraná foi de 74% em relação ao período 2014-2015. Entre as 

formações vegetais da Mata Atlântica que mais sofrem degradação, destaca-se a Floresta 

Ombrófila Mista – FOM, conhecida popularmente como Floresta com Araucárias. 

 

1.2 FLORESTA COM ARAUCÁRIAS 

Florestas com Araucárias é denominada tecnicamente no Manual Técnico do 

IBGE como Floresta Ombrófila Mista. O temo Ombrófila está relacionado à carga de 

chuvas distribuídas ao longo do ano, e o termo Mista, advém da formação vegetal 

composta pela junção de duas floras antigas, a Afro-Brasileira e a Temperada Austro-

Brasileira (LEITE, 1994). A FOM ocorre com maior plenitude em áreas com altitude 

média acima de 1000 m. 
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No ecossistema FOM a fitofisionomia vegetal é marcada por florestas densas, com 

a presença maciça de araucárias, Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntz., que exerce 

predomínio no dossel da floresta. Esta característica marcante inspirou as denominações 

populares deste ecossistema com: Floresta de Araucárias, Floresta com araucárias ou 

internacionalmente conhecida como “Araucaria Forest”. 

Entretanto, como parte da Mata Atlântica, a FOM possui riqueza própria e alto 

grau de endemismo, sendo as que das árvores que ocorrem neste ambiente, 13,3 % são 

exclusivas e 45,7 % ocorrem preferencialmente neste habitat (LEITE, 1994). Encontram-

se neste ecossistema espécies como a imbuia [Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso], 

erva-mate (Ilex paraguariensis A. St.-Hil), entre outras. 

No Estado do Paraná, a FOM está associada principalmente aos planaltos, onde 

campos naturais são conjugados com capões de florestas consideradas Alto-Montana 

segundo sistema fitogeográfico (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

2012). A região planáltica do Centro-Oeste paranaense ainda possui fragmentos pouco 

alterados deste tipo de composição vegetacional, formando matrizes diversificadas em 

nichos ecológicos, e abrigando comunidades de animais, fungos e plantas nativas e 

dependentes deste ecossistema, nas quais a da Família Orchidaceae encontra-se presente, 

ocorrendo em hábito terrestre, rupícola e principalmente epifítico. 

 

1.3 ORCHIDACEAE 

Orchidaceae Juss. pertence à ordem Aspargales, sendo a família mais derivada 

dentro das monocotiledôneas (SOUZA & LORENZI, 2012), com aproximadamente 

24.500 espécies distribuídas em 850 gêneros (DRESSLER, 1993). O Brasil possui cerca 

de 235 gêneros e 2.500 espécies (SOUZA & LORENZI, 2012). No território do Estado 
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do Paraná segundo a Flora do Brasil 2020 (2018) ocorrem cerca de 623 espécies de 

orquídeas nativas distribuídas em 123 gêneros (BARROS et al., 2018). Para Silva & 

Silva (2004) os valores relacionados a esta família correm o risco de estarem defasados 

em função de constantes descobertas de novas espécies. Há ainda que se considerar os 

ajustes filogenéticos em andamento, os quais agregam ou separam espécies, renomeando 

e reposicionando-as em novas opções cladísticas. 

As orquídeas com hábito epifítico correspondem a 70% das espécies da família 

Orchidaceae (SILVA & SILVA, 2004), e provavelmente sejam as epífitas com maior 

número de espécies conhecidas em todo planeta, graças à capacidade de reter água e 

nutrientes em suas estruturas morfológicas adaptadas à sobrevivência sem o contato 

direto com o solo (BONNET et al., 2014). Nestas espécies epífitas, as raízes possuem 

capacidade de fixação, envolvendo ou permeando variadas superfícies dos forófitos que 

ocupam. Uma camada superficial multiestratificada chamada velame, permite que a raiz 

da orquídea absorva nutrientes e umidade diretamente da atmosfera, sem causar danos ao 

forófito. Entretanto, este hábito limita-as a ambientes úmidos, ocorrendo geralmente nas 

regiões tropicais e subtropicais (DRESSLER, 1993). 

As folhas das orquídeas possuem a capacidade de absorver espectros de luz 

mesmo em locais bem sombreados, e em alguns gêneros como Pabistiella e Anathalis, 

além da fotossíntese, as folhas são carnosas e desempenham a função de armazenar água. 

Outras adaptações, como a presença de pseudobulbo e caules entumecidos preservam 

água e viabilizam a ocupação de ambientes aéreos (OLIVEIRA & SAJO, 1999). 

As sépalas e pétalas das orquídeas possuem ornamentações e estruturas 

modificadas que atraem polinizadores específicos. O labelo é um exemplo de adaptação 

de uma das pétalas para atrair visitantes, estruturada com morfologia apta para suportar o 
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impacto do seu pouso, direcionando-os à parte reprodutiva da flor. Além das variações 

de formas e cores, há nas estruturas florais secreções de substâncias que são ofertadas a 

seus polinizadores (FARIA et al., 2012). 

Acredita-se que as variações estruturais das orquídeas advêm da coevolução com 

seus polinizadores. Estudos em amostras de grãos de pólen preso na região dorsal do 

corpo de uma abelha da espécie Meliorchis caribea fossilizada em âmbar, propõem que 

as orquídeas podem ter surgido há 65 milhões de anos, no fim do Cretáceo (RAMÍREZ 

et al., 2007). Para Barros (1990) a evolução da família é intensa, adaptando-se 

paulatinamente à entomofilia e ao epifitismo, resultando em grande complexidade nos 

grupos mais derivados.  

Entretanto, sua evolução resulta em associações ecológicas restritas com 

polinizadores e fungos específicos, sem os quais a polinização de suas elaboradas flores 

e germinação de suas sementes seriam inviáveis. Isso determina a necessidade de um 

ambiente conservado não só para as plantas, mas também para os demais seres vivos que 

com elas se relacionam, tornando-as vulneráveis às alterações nas condições bióticas e 

abióticas de seus habitats. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Em função das ameaças à FOM, e consequentemente, às plantas da família 

Orchidaceae que ocorrem neste habitat, faz-se urgente o desenvolvimento de ações para 

a preservação e recuperação. O levantamento de informações possibilita o planejamento 

de coletas de sementes e tecidos, visando fins científicos, segundo Farias et al. (2012) 

estes materiais podem ser usados para multiplicação de mudas de espécies de orquídeas 

ameaçadas. Em testes laboratoriais Milaneze-Gutierre et al. (2016) obtiveram sucesso na 
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germinação em sementes de orquídeas nativas, que foram anteriormente coletadas e 

criopreservadas em nitrogênio líquido, endossando a necessidade da disponibilidade de 

material biológico para produção de mudas, e consequente conservação destas espécies. 

Considerando este cenário foi desenvolvido um trabalho para conhecer as espécies 

ocorrentes em um fragmento de FOM localizado em Faxinal do Céu, região do Centro-

Oeste do Estado do Paraná. Com importância taxonômica e ecológica, este trabalho 

realizou levantamento em região pouco estudada para Orchidaceae, disponibilizando 

listas com a diversidade de gêneros e suas respectivas espécies, seus graus de risco de 

extinção e endemismo. Visando disponibilizar informações que possam ajudar em 

planejamentos estratégicos de conservação, foram criadas chaves dicotômicas com 

descrição diagnóstica sintetizada para fácil identificação das espécies em trabalhos de 

campo, além de uma tabela fenológica para facilitar a cronologia dos trabalhos de 

observações e coletas de materiais. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho objetivou registrar a ocorrência de espécies de plantas da 

família Orchidaceae que ocorrem em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista do 

Centro-Oeste do Estado do Paraná. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar o levantamento das espécies de Orchidaceae que ocorrem no fragmento 

de FOM do Centro-Oeste do Estado do Paraná; 

 identificar as espécies segundo as nomenclaturas científicas adotadas pelo Flora 

do Brasil 2020; 

 verificar as condições de endemismo das espécies; 

 verificar se as espécies se encontram sob algum nível de risco de extinção; 

 registrar a fenologia das espécies encontradas; 

 descrever sucintamente a morfologia das espécies, para fácil diagnose; 

 criar uma chave dicotômica baseada principalmente em caracteres morfológicos 

vegetativos, que propicie a identificação dos gêneros de Orchidaceae encontradas. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

Faxinal do Céu é um distrito rural do município de Pinhão, localizado na região 

Centro-Oeste do Estado do Paraná, Sul do Brasil. É conhecido principalmente pelas 

belezas de seu Jardim Botânico, no qual mescla plantas nativas com exóticas 

predominantemente de clima temperado. Possui em suas imediações uma Área de 

Preservação Permanente (APP) com 50 hectares de vegetação da fitofisionomia FOM, 

que se encontra em estágio avançado de regeneração, onde foi realizado o estudo. A área 

fica situada em altitude média de 1133 m, localizada dentro da área entre as coordenadas 

25°55’20”S - 51°35’55”O / 25°53’54”S - 51°36’12”O / 25°53’33“S - 51°35’29”O / 

25°55’24”S - 51°35’05”O (figura 1). O ambiente apresenta clima Temperado Subtropical 

Cfb, segundo a classificação de Köppen-Geiger, com temperaturas médias no verão 

abaixo de 22°C e com ocorrência de geadas frequentes no inverno. 

Segundo o Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), e de acordo 

com as características florísticas e de altitude, os fragmentos analisados são classificados 

como Floresta Ombrófila Mista Alto-Montana. 

A APP de Faxinal do Céu é banhada por umidade oriunda da evaporação do 

reservatório da Usina Hidrelétrica Gov. Bento Munhoz da Rocha Netto, na bacia do Rio 

Iguaçu, distante cerca de 6 km, que possibilita a formação de nevoeiros ao amanhecer e 

anoitecer, constantes ao longo de todo o ano. 
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Figura 1 – Referenciamento geográfico da área de estudo, A – Brasil; B – Estado do Paraná; C – Faxinal 
do Céu. Imagens captadas via software Google Earth Pro. versão 7.1.7.2600. 

 

 

3.2 LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES 

A coleta de dados ocorreu no período de 01/11/2014 a 01/11/2017, para a qual se 

adotou a metodologia de “Busca Ativa” em 5 rotas criadas para inspeção, que partiam de 

clareiras ou de trilhas pré-existentes e se ramificavam no interior na floresta, sem direção 

definida, visando a varredura do máximo de área, possibilitando a inspeção de árvores e 

do solo até aproximadamente 6 m de altura. 

As rotas foram percorridas em incursões quinzenais para verificar e registrar a 

presença de plantas e monitoramento de sua fenologia. 

Foi possível estudar as espécies que ocorrem acima de 6 m de altura, mediante 

incursões extraordinárias após eventos climáticos como chuvas e vendavais, que 
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cuminam na queda de galhos das copas das árvores, nos quais estão amostras de plantas 

do dossel. 

Também foram registradas informações sobre o georreferenciamento e altitude 

dos ambientes analisados via Sistema de Posicionamento Global (G.P.S.), e coletados os 

seguintes dados ecológicos: 

 hábito de vida da planta encontrada: “terrícola” ou “epifítica”; 

 luminosidade recebida pela planta recebe, considerando: “baixa” para ambiente 

onde a luz do Sol não incide diretamente sobre a planta, geralmente sob locais de 

dossel fechado; “moderada” onde há variações no decorrer do dia, geralmente 

em locais parcialmente sombreados; “intensa” onde há incidência direta de 

espectros solares na maior parte do dia; 

 posição geográfica da planta em relação a matriz do fragmento: “borda” para 

plantas que estão localizadas no ecótono da margem; “interno” para ambientes 

onde não há influência física (luz, vento e temperatura) direta da área externa e 

“clareira” em locais sem cobertura florestal ou abertos, como por exemplo os 

campos e as várzeas; 

 altura em que a orquídea epífita se desenvolve no forófito em relação ao solo: 

“abaixo” ou “acima” de cerca de 4 m; 

 presença de odores exalados pela flor: “imperceptível” quando mesmo se 

aproximando cerca de 10 cm da flor, não se sente a presença de odores,  

“moderado” quando, ao se aproximar cerca de 30 cm da flor se percebe a 

existência de odores; “intenso” quando os odores são facilmente percebidos à 

distância aproximada de 50 cm. 
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3.3 IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES 

As identificações, ao nível específico, ocorreram através das características 

morfológicas dos órgãos vegetativos e reprodutivos, baseando-se em publicações 

científicas e sites especializados, entre eles:  

• TROPICOS® Missouri Botanical Garden 1; 

• KEW - Royal Botanic Gardens 2; 

• Orquídeas do Rio Grande do Sul 3; 

• Flora do Brasil 2020 4; 

• Herbário Virtual Reflora 5; 

• Orquídeas da Mata Atlântica 6; 

A nomenclatura das espécies foi padronizada de acordo com consultas no portal 

virtual The International Plant Name Idex 7.     

Nos casos onde não foram possíveis as identificações precisas, foram enviadas 

amostras para especialistas da família no Instituto de Botânica do Estado de São Paulo - 

Brasil. 

 

3.4 GRAU DE ENDEMISMO 

As informações sobre o endemismo das espécies encontradas foram obtidas no 

portal digital Flora do Brasil 2020 (2018), analisando dados de ocorrências confirmadas 

                                                 
1 www.tropicos.org/ 
2 www.kew.org 
3 www.orquideasgauchas.net 
4 floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil 
5 reflora.jbrj.gov.br/reflora/herbariovirtual 
6 orquideasdamatatlantica.com/ 
7 www.ipni.org/ 
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no Brasil e no território do Estado do Paraná. Também foram verificados os registros de 

ocorrência das espécies na fitofisionomia da Floresta Ombrófila Mista. 

 

3.5 REGISTROS FÍSICOS E DIGITAIS 

Após a aquisição dos dados acima, foram coletadas amostras das plantas em fase 

reprodutiva, para herborização conforme métodos de Peixoto & Maia (2013) e a seguir 

enviadas ao herbário da Universidade Estadual de Maringá (HUEM), para tombamento 

conforme os registros da Tabela 1. 

Visando o registro digital das espécies, foram obtidas imagens com câmera 

Nikon® do modelo Coolpix L830, a partir das quais foram confeccionadas pranchas com 

destaque para os caracteres morfológicos mais relevante afim de propiciar a identificação 

ao nível de gênero e/ou espécie. As pranchas foram montadas seguindo uma sequência 

padrão de imagens, sendo “A” visão geral da planta em seu ambiente natural, “B” imagem 

aproximada da planta inteira, “C” imagem de fundo infinito com foco na inflorescência 

e “D” imagem da flor com fundo infinito, eviedenciando o verticilo floral. Demais 

imagens visam registrar a ecologia ou aspectos incomuns que as plantas apresentaram. O 

tratamento das imagens ocorreu com o uso do software Adobe® Photoshop® ver. CC14.0. 

 

3.6 DESCRIÇÕES E CHAVE DICOTÔMICA 

A chave dicotômica e a diagnose descritiva foram elaboradas conforme padrões 

morfológicos adotado por Radford et al. (1970), J.M. Thomas-Doménech (1972) e Souza 

& Lorenzi (2012). 

A confecção da chave dicotômica para identificação até nível hieráquico de 

gênero foi baseada principalmente em caracteres morfológicos dos órgãos vegetativos. 
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Para os gêneros com várias espécies que possuem caracteres vegetativos semelhantes, 

foram utilizados caracteres dos verticilos florais. 

As diagnoses das espécies foram ilustradas com imagens das espécies locais, e 

relacionado os estados brasileiros onde há registros de ocorrências confirmadas, segundo 

a listagem Flora do Brasil 2020 (2018). Foram utilizados valores médios aproximados 

de altura (alt.) e comprimento (compr.) da seção longitudinal para dimensionar os órgãos 

vegetativos. Para o tamanho médio da flor, foi considerado apenas o diâmetro (diam.) 

frontal do verticilo, conforme exposto na Figura 2, poupando o uso de outras medidas 

pontuais específicas, acreditando ser mais prático ao profissional de campo, uma 

descrição sucinta do que uma descrição minuciosa das plantas. 

As diagnoses descritivas dos gêneros obtidos seguiram o padrão: hábito de 

ocorrência da planta, forma de crescimento, sua altura média, tipos e tamanho do caule, 

comprimento médio e morfologia da folha, tipo de raiz e inflorescência. Nas diagnoses 

das espécies também foram citadas seguintes características da flor, considerando: cor 

predominante, tamanho médio, presença de máculas e estrias, e demais características 

que facilitem a identificação, como os detalhes do labelo e da coluna. 

 

 Figura 2 – Exemplo da obtenção do diâmetros da flor de Dryadella liliputiana (A) com cerca de 5 mm, e 
da flor de Anathallis laciniata (B) com cerca de 2 mm. 
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3.7 TABELA FENOLÓGICA 

Visando dispor informações que possam subsidiar estratégias de conservação, foi 

monitorada a fenologia das plantas, a fim de criar uma tabela com a periodicidade dos 

ciclos de floração, frutificação e dispersão de sementes das orquídeas encontradas na área 

de amostragem. 

A tabela fenológica apresenta observações realizadas em quatro ciclos 

fenomenológicos anuais. Considerando que fatores bióticos e abióticos possam induzir 

variações na fenologia, foram avaliados os períodos de maior média de incidência das 

fases reprodutivas, e então sintetizados ciclos anuais e bienais de floração, frutificação e 

dispersão das sementes, em uma sazonalidade média anual. 

 

3.8 ANÁLISE DE GRAU DE RISCO DE EXTINÇÃO  

As análises de graus de risco de extinção das espécies foram baseadas nas 

publicações: Lista Vermelha de Plantas Ameaçadas de Extinção do Paraná, de 

Hatschbach & Ziller (1995) e Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de 

Extinção do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2014). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 DIVERSIDADE 

O presente estudo revelou a ocorrência de 57 espécies de Orchidaceae, 

distribuídas em 26 gêneros para o fragmento de FOM analisado (Tabela 1). A diversidade 

desta composição vegetacional é relevante tanto em gêneros, quanto número de espécies. 

O gênero Acianthera Scheidw. foi o mais representativo para a área, apresentando 

nove espécies, seguido por Gomesa R.Br. e Pabstiella Brieger & Senghas, que 

apresentaram respectivamente seis e cinco espécies cada, enquanto que outros seis 

gêneros apresentaram três espécies cada, e os vinte e três gêneros foram representados 

por uma ou duas espécies. 

O tamanho da área e sua heterogenia são fatores relevantes para à diversidade de 

epífitas (BONNET et al., 2010). Entretanto, ao analisar o ambiente do fragmento florestal 

de Faxinal do Céu, cujo o relevo possui variação máxima de altitude de aproximadamente 

40 m, em teoria desfavorável à riqueza de orquídeas, foi obtida maior diversidade em 50 

ha da área inspecionada do que o alcançado em alguns ambientes maiores e mais 

heterogêneos da Mata Atlântica. Em altitude de 1.177 m, similar à de Faxinal do Céu, 

porém com variação aproximada de 300 m no relevo do terreno e 178 ha de área, Wängler 

(2015) encontrou 43 espécies distribuídas em 27 gêneros. 

O fragmento analisado está em área vegetacional homogênia e consolidada, e 

quando comparado com áreas de vegetações paranaense, localizadas em ecótonos 

ecológicos, o mesmo apresenta número de diversidade relativamente menor, porem 

semelhante a valores de diversidade encotrada por Milaneze-Gutierre et al. (2017) em 

área mista de fitofisionomias FOM e Floresta Estacional Semidecidual – FESD, na qual 

levantaram 67 espécies. 
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TABELA 1 – Listagem dos gêneros e suas respectivas espécies encontradas nos fragmentos de FOM do distrito de Faxinal do Céu, município de 
Pinhão, Estado do Paraná, Brasil. Espécies classificadas segundo seu grau de endemismo no Brasil e marcadas como novas ocorrências na FOM 
e no Estado do Paraná, segundo FLORA DO BRASIL 2020 (2018). 

Gêneros Espécies Vouchers HUEM 

Espécies 

endêmicas do 

Brasil  

Novas 

ocorrências 

para FOM 

Novas ocorrências 

para o Estado do 

Paraná 

1 Acianthera 1 Acianthera asaroides (Kraenzl.) Pridgeon & 

M.W.Chase 

29770 X X X 

 2 Acianthera auriculata (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase 33268 e 33271  X  

 3 Acianthera crepiniana (Cogn.) Chiron & van den Berg 29758 (2014) 31542 e 

31550 (2015) 

X X  

 4 Acianthera cryptantha (Barb.Rodr.) Pridgeon & 

M.W.Chase 

33264 e 33270 X   

 5 Acianthera hatschbachii (Schltr.) Chiron & van den 

Berg 

29749 (2014) 31549 (2015)    

 6 Acianthera hygrophila (Barb.Rodr.) Pridgeon & 

M.W.Chase 

30734 e 30760 (2016)    

 7 Acianthera klingelfusii Luer & Toscano 33265 X X  

 8 Acianthera saundersiana (Rchb.f.) Pridgeon & 

M.W.Chase 

31560    

 9 Acianthera sonderiana (Rchb.f.) Pridgeon & 

M.W.Chase 

29750 31562 X X  

2 Anathallis 10 Anathallis dryadum (Schltr.) F.Barros 29779 (2015) 30737 (2016) X X  

 11 Anathallis laciniata (Barb.Rodr.) F.Barros & Barberena 29776 X X X 

 12 Anathallis linearifolia (Cogn.) Pridgeon & M.W.Chase 31553    
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Gêneros Espécies Vouchers HUEM 

Espécies 

endêmicas do 

Brasil  

Novas 

ocorrências 

para FOM 

Novas ocorrências 

para o Estado do 

Paraná 

        

3 Barbosella 13 Barbosella dusenii (A.Samp.) Schltr. 29766 (2015) 31566 (2016) X   

4 Brasiliorchis 14 Brasiliorchis chrysantha (Barb.Rodr.) R.B.Singer, 

S.Koehl 

31543 (2017) e 33275 

(2018) 

   

 15 Brasiliorchis picta (Hook.) R.B.Singer, S.Koehler & 

Carnevali 

30545  X  

 16 Brasiliorchis porphyrostele (Rchb.f.) R.B.Singer, 

S.Koehler & Carnevali 

30543 X X  

5 Bulbophyllum 17 Bulbophyllum regnellii Rchb.f. 31535  X  

6 Campylocentrum 18 Campylocentrum grisebachii Cogn. 29751    

7 Capanemia 19 Capanemia micromera Barb.Rodr. 30757    

 20 Capanemia superflua (Rchb.f.) Garay 31552    

 21 Capanemia thereziae Barb.Rodr. 29777 (2014) 31548 (2015) X X  

8 Chloraea 22 Chloraea membranacea Lindl. 33274  X  

9 Christensonella 23 Christensonella neowiedii (Rchb.f.) S.Koehler 29756 X  X 

 24 Christensonella paranaensis (Barb.Rodr.) S.Koehler 31564    

 25 Christensonella vernicosa (Barb.Rodr.) Szlach., 

Mytnik, Górniak & Smiszek 

33261  X  

10 Cranichis 26 Cranichis candida (Barbosa) Cogn. 29762 (2015) 31559 (2016) X   
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Gêneros Espécies Vouchers HUEM 

Espécies 

endêmicas do 

Brasil  

Novas 

ocorrências 

para FOM 

Novas ocorrências 

para o Estado do 

Paraná 

11 Cyclopogon 27 Cyclopogon apricus (Lindl.) Schltr. PENDENTE  X  

 28 Cyclopogon argyrifolius Barb.Rodr. PENDENTE X X X 

 29 Cyclopogon micranthus Barb.Rodr. 33262 e 33267  X  

12 Dryadella 30 Dryadella liliputiana (Cogn.) Luer 29764  X  

13 Epidendrum 31 Epidendrum caldense Barb.Rodr. 31565  X  

14 Eurystyles 32 Eurystyles actinosophila (Barb.Rodr.) Schltr. 33266  X  

15 Gomesa 33 Gomesa bifolia (Sims) M.W.Chase & N.H.Williams 29753 e 31537    

 34 Gomesa concolor (Hook.) M.W.Chase & N.H.Williams 33276 X X  

 35 Gomesa longicornu (Mutel) M.W.Chase & 

N.H.Williams 

PENDENTE X X  

 36 Gomesa paranensoides M.W.Chase & N.H.Williams 29774  X  

 37 Gomesa ranifera (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams 29760, 31536, 31540 X X  

 38 Gomesa widgrenii (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams 29772  X X 

16 Govenia 39 Govenia utriculata (Sw.) Lindl. 31571  X  

17 Isabelia 40 Isabelia pulchella (Kraenzl.) Van den Berg & 

M.W.Chase 

29755 (2015) 30759 (2016)    

 41 Isabelia virginalis Barb.Rodr. PENDENTE    

18 Leptotes 42 Leptotes unicolor Barb.Rodr. 33272 e 33273    
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Gêneros Espécies Vouchers HUEM 

Espécies 

endêmicas do 

Brasil  

Novas 

ocorrências 

para FOM 

Novas ocorrências 

para o Estado do 

Paraná 

19 Octomeria 43 Octomeria crassifolia Lindl. 29767    

 44 Octomeria hatschbachii Schltr. 31544 (2015) 31563 (2016) X X  

 45 Octomeria octomeriantha  (Hoehne) Pabst 31561 X   

20 Pabstiella 46 Pabstiella aveniformis (Hoehne) Luer PENDENTE  X  

 47 Pabstiella bacillaris (Pabst) Luer 29752 (2014) 31557 (2016) X X  

 48 Pabstiella matinhensis (Hoehne) Luer 29773 X X  

 49 Pabstiella mirabilis (Schltr.) Brieger & Senghas 29775 X   

 50 Pabstiella varellae Toscano, Luer & Jacques Klein 33269 X   

21 Phymatidium 51 Phymatidium aquinoi Schltr. 29765 X   

 52 Phymatidium microphyllum (Barb.Rodr.) Toscano 31556 X   

22 Prescottia 53 Prescottia oligantha (Sw.) Lindl. 33263    

23 Sacoila  54 Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay 31555  X  

24 Specklinia 55 Specklinia grobyi (Bateman ex Lindl.) F.Barros 29768    

25 Trichocentrum 56 Trichocentrum pumilum (Lindl.) M.W.Chase & 

N.H.Williams 

31539    

26 Zygopetalum 57 Zygopetalum maxillare Lodd. 29769  X  
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Quando comparado às áreas homogêneas, com as analisadas por Sabóia, 

Scudeller e Ribeiro (2009) e Kock, Santos e Borges (2014) ambas na Amazônia, onde 

foram localizadas respectivamente 23 espécies distribuídas em 16 gêneros e 33 espécies 

distribuídas em 24 gêneros, fica mais evidente a diversidade presente em Faxinal do Céu.  

A diversidade local pode estar relacionada com as variações no clima com 

estações marcadas durante o ano, comuns em região subtropical, alterando sazonalmente 

as condições de luminosidade, temperatura e precipitação. Entretanto, mesmo nos meses 

mais frios, com dias ensolarados e secos, a região apresenta formação de densas nuvens 

de vapor de água “neblina” pela manhã e ao anoitecer. Para Tardivo (2010) estes são 

fatores relevantes à manutenção das orquídeas. Esta disponibilidade de microclimas ao 

decorrer do dia e ao longo do ano, abre nichos assimiláveis à família de plantas com 

morfologia e fisiologia diversificada e abrangente, como ocorre na Orchidaceae, 

refletindo positivamente na diversidade de espécies no Centro-Oeste do Paraná. 

O predomínio dos dois gêneros mais ricos encontrado neste fragmento, parece não 

ser exclusividade da FOM, pois Kersten (2010) também constatou maior 

representatividade nos gêneros Acianthera e Gomesa em trabalho envolvendo várias 

formações vegetais em diferentes ecossistemas da Mata Atlântica. Em outro estudo, ainda 

mais amplo na MA, Caetano et al. (2017) constataram predomínio de ocorrência similar 

dos gêneros, na seguinte ordem: Acianthera, seguido de Pabstiella, Epidendrum, Gomesa 

e Maxillaria. 

A riqueza de diversidade do gênero Acianthera ocorre, possivelmente, pela 

capacidade de ocupar ambientes diversificados em estratos horizontais e níveis de 

luminosidade, conforme exposto na Tabela 2. Segundo Rodrigues; Smidt e Barros 
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(2015), Acianthera ocorre nas Américas Tropical e Subtropical, com alguns grupos 

restritos ao Sul. 

 

4.2 CONSERVAÇÃO 

Com base nas listagens do FLORA DO BRASIL 2020 (2018), dentre as 57 

espécies encontradas, 26 delas distribuídas em 14 gêneros estão atualmente classificadas 

como endêmicas ao território brasileiro (Tabela 1). 

A localização do fragmento analisado em relação à distância de fronteiras 

geográficas importantes, e no centro de uma composição vegetacional consolidada, 

expressa com maior exatidão o portfólio de espécies, sobretudo as que ocorrem 

exclusivamente naquele ecossistema, pois dificulta a possibilidade de ocorrência das 

espécies de áreas de transição, favorecendo a análise sobre endemismos local e nacional 

das espécies. 

Os resultados obtidos em Faxinal do Céu, possibilitaram a indicação de Pabstiella 

varellae como “nova ocorrência” para o estado do Paraná. Sendo recentemente descrita 

e reorganizada taxonomicamente por Brito & Luer (2013), os exemplares desta espécie 

foram encontrados em dois pontos da área amostrada. Até então, não se conheciam 

registros de ocorrência fora do território do Estado do Rio Grande do Sul, denotando a 

importância da conservação da FOM paranaense, visto abrigar espécies ainda pouco 

conhecidas para o Estado do Paraná. 
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O presente estudo apresenta o primeiro registro de ocorrência da espécie 

Pabstiella varellae para o Estado do Paraná. Recentemente descrita e reorganizada por 

Brito & Luer (2013), os exemplares desta espécie foram encontrados em dois pontos da 

área amostrada. Até então, não se conheciam registros de ocorrência fora do território do 

Estado do Rio Grande do Sul, denotando a importância da conservação deste ambiente, 

visto abrigar espécies ainda pouco conhecidas. 

Outras cinco espécies encontradas não possuem confirmação de ocorrência no 

Estado do Paraná, são elas: Acianthera asaroides, Anathallis laciniata, Christensonella 

vernicosa, Cyclopogon argyrifolius e Gomesa widgrenii. 

Entre as espécies levantadas, 56% (32 espécies) não possuíam confirmação de 

registros da ocorrência na FOM (Tabela 1). A confirmação na listagem FLORA DO 

BRASIL 2020 (2018), com indicacões apenas para outras fitosionomias do bioma Mata 

Atlântica, fato ilustrado pelo gênero Baptistonia Barb.Rodr anteriormente citado por 

Chiron (2009) como endêmico à Floresta Ombrófila Densa, teve uma de suas espécies, 

Baptistonia widgrenii atual Gomesa widgrenii encontrada na FOM. 
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4.3 DADOS ECOLÓGICOS 

Em relação ao hábito de vida das plantas de Faxinal do Céu, 49 espécies ocorrem 

de modo epifítico, correspondendo a 86% do total encontrado, sendo as demais oito 

espécies de hábito terrícula. Proporções similares foram encontradas por Caetano et al. 

(2017), com 86,9% epífitas, 10,9% terrículas e 2,2% rupícola. Em ambos os casos corram  

predomínio de plantas epífitas ligeiramente acima do padrão médio proposto por Kersten 

(2010), o qual menciona que comumente 2/3 do total da comunidade de orquídeas ocorre 

como epífitas. 

Com relação à altura que as orquídeas epífitas ocupam (Figura 3) entre 0 e 4 m. 

No nível acima de 4 m de altura foram encontradas 22 espécies, enquanto que, ocupando 

ambos os níveis de altura foram encontradas 13 espécies. 

Figura 3 – Distribuição espacial proporcional das orquídeas de Faxinal do Céu. Imagem adaptada de 
Kersten & Waechter (2011). 
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A maior quantidade de espécies no estrato inferior, pode ter relação com a nutrição 

e umidade da planta, pois quanto mais antiga for a superfície do súber, no fustre das 

árvores, maior é a disponibilidade de fissuras com disponibilidade de tecido poroso 

propício a reter água.  Para Kersten & Silva (2001) é perceptível que a umidade aumenta 

no sentido dossel-solo, inversamente proporcional à luminosidade e à exposição ao vento. 

A umidade adesorvida nas fissuras dos tecidos porosos, favoresce a formação de colônias 

de liquens e ocupação de briófitas, proporcionando um ambiente adequado à germinação 

simbiótica das sementes, e a hidratação das plântulas em desenvolvimento. 

Possivelmente a defasagem na proporção local de espécies de orquídeas terrículas 

pode ter relação com a dificuldade em visualizar a planta em seu ambiente natural. Esta 

situação advém da variação de sua morfologia em função da fase do seu ciclo fisiológico, 

adaptado às condições necessárias para habitar nas áreas de Campos de Altitude, comuns 

nas matrizes de FOM. Algumas orquídeas de floresta possuem folhas até 30cm, 

dificultando a distinção entre ela e demais plantas de seu meio. Outras orquídeas 

desenvolvem morfologia foliar semelhante à outras famílias, como é o caso da Govenia 

utriculata que assemelha-se a plântula de Syagrus romanzoffiana. 

Nas clareiras de campos, a herbivoria, as geadas e as queimadas naturais que são 

fatores determinantes na evolução desta comunidade, induz a uma fisiliologia suprimem 

parte de seus órgãos aéreos em períodos sazonais. Pode se citar como exemplo típico as 

espécies Chloraea membranacea e Cyclopogon apricus que em grande parte do tempo 

encontram-se em dormência, apresentando caule inconspícuo e folhas senis ou 

imperceptíveis na relva, e quando surgem as florações, estas são efêmeras, e pode não 

coincidir com as incursões dos pesquisadores em campo. 

Algumas espécies de hábito normalmente terrestre, neste estudo também foram 

encontradas na forma epifítica acidental. Indivíduos da espécie Cranichis candida 
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normalmente terrícula, foram encontrados ocorrendo em substrato folhoso acumulado 

sobre uma bifurcação dos ramos de um monjoleiro (Senegalia polyphylla), conforme 

figura 4. Esta ocorrência é considerada por Benzing (1990) como: “Holoepifitismo 

Acidental”, pois trata-se de situação ocasional onde formou-se solo em cavidade do 

tronco do forófito, sem o qual o forófito não teria capacidade de abrigar esta espécie de 

orquídea. Situação similar foi observada com indivíduos da espécie Prescottia oligantha, 

ocorrendo como epífita em  arbusto de Arecaceae. Neste caso trata-se de Holoepifitismo 

Facultativo, visto esta espécie possuir adaptações que permitem sobreviver tanto no solo 

quanto em determinados forófitos.  

Figura 4 – População de Cranichis candida desenvolvendo-se de modo Holoepifitismo Acidental em 
substrato folhoso / fibroso acumulado em bifurcação do tronco de um monjoleiro. 

 

Ocorrências cruzadas pouco comuns, trazem luz sobre a evolução desse grupo, 

demonstrando que ocorrências mesmo que acidental em hábitos adversos, só se tornam 

possível à medida que indivíduos sofrem modificações fenotípicas frutos de mutações 

genéticas aleatórias, que restringem uns e capacitam outros a habitar nichos diversos. Para 

Barros (1990) estas adaptações são graduais e encontram-se sob ativo e intenso estado de 

evolução. 
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Percebe-se, que na maioria das orquídeas, as relações ecológicas da com seus 

forófitos possuem característica de comensalismo não específico. Entretanto, algumas 

espécies apresentaram afinidades específicas por determinados forófitos. Espécies como 

Isabelia pulchella e Zygopetalum maxillare foram encontradas ocupando sempre 

forófitos dos gêneros, Ocotea sp. e Dicksonia sellowiana respectivamente, indicando que 

pode haver algum grau de dependência destas espécies por hospedeiros específicos 

(Figura 5). 

 

Figura 5 – Zygopetalum maxillare ocupando Dicksonia sellowiana, a espécie não foi encontrada em outras 

espécies de forófito. 

Isabelia pulchella possui como agravante a necessidade de fixar suas raízes em 

substrato em decomposição do tronco de Ocotea sp. (Figura 6), isso só ocorre depois que 

o forófito alcança idade avançada ou morte. Para Kersten (2010) isso tem relação com a 

composição química e morfologia da superfície do forófito. 

 

Figura 6 – Isabelia pulchella ocupando troncos de Ocotea sp., neste caso, além do gênero específico do 
hospedeiro, há a necessidade do substrato em estágio de degeneração. 
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O gênero Pabstiella sp. indicou forte relação com Araucaria angustifolia, 

ocorrendo na ampla maioria das vezes sobre seus ramos. A espécie P. bacillaris 

raramente foi encontrada em outro forófito, enquanto que a espécie P. Varellae, em 

nenhuma das vezes foi encontrada sobre os ramos de outros forófitos. Em ambos os casos, 

as orquídeas necessitam que o forófito esteja vivo, e com idade intermediária capaz de 

propiciar matéria orgânica e atividade biológica disponível para seu desenvolvimento, 

entretanto ao desprender o ramo do forófito, a orquídea sucumbe pela mudança de 

ambiente, e acaba morrendo. Estas íntimas inter-relações revelam a premissa em 

preservar áreas com vegetações nativas em todos estágios de desenvolvimento, inclusive 

com os troncos mortos. 

Os exemplos da necessidade das orquídeas pelas condições de ciclos ambientais 

naturais, ficam evidentes em Govenia ultriculata, ocorrendo sobre camada fina de solo 

humífero, assimilando a matéria orgânica de troncos deteriorados, em contraste a 

exemplares de Capanemia thereziae, os quais foram observados apenas em ramos vivos 

de seus forófitos. 

Ao comparar ramos recém caídos com outros ramos caídos há mais tempo, fica 

evidente que espécimes como as dos gêneros: Pabstiella, Octomeria e Bulbophyllum 

comumente encontradas nestes ramos, não suportam este novo ambiente e morrem pouco 

tempo após a mudança da copa do forófito para o solo (Figura 7). 
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Figura 7 – Sequência de imagens da degradação da espécie Bulbophyllum regnellii. A - planta habitando 
ramos da copa do forófito; B - planta cerca de 10 dias após queda ramo do forófito; C - planta 40 dias após 
a queda do ramo seu forófito. 
 

Esta dinâmica limita os ciclos de vida destas orquídeas, pois a ocupação ocorre 

em uma janela restrita de tempo, iniciando quando o súber do ramo atinge maturidade 

mínima que viabilize as condições físicas e orgânicas propícias para o estabelecimento 

de fungos que fazem simbiose com suas sementes e viabilizam a germinação da planta. 

Ao alcançar idade avançada, os ramos são naturalmente desprendidos das árvores em 

função de sua fragilidade, causando a morte das epífitas nele presentes, finalizando o 

ciclo de vida destas. Isso denota a importância da presença de árvores em diferentes 

idades na floresta para a preservação de relações ecológicas, sem as quais algumas 

espécies de orquídeas passam a sofrer ameaças. 

Na tabela 2 foram estruturados dados ecológicos das orquídeas observadas em 

Faxinal do Céu, visando criar informações relevantes para futuros projetos de preservação 

ambiental. Foram estratificados dados de posicionamentos biogeográficos bem como 

características relevantes às relações ecológicas desenvolvidas nos ambientes da região 

Centro-Oeste do Estado do Paraná. 
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TABELA 2 – Dados ecológicos das Orchidaceae encontradas na de FOM de Faxinal do Céu, município de Pinhão, Estado do Paraná, Brasil. 

Espécie 
Hábito de 

vida 
Exp. a luz 

Altitude 
(m) 

Posicionamento no forófito Localização na floresta Odor 

Nome do forófito 
Até 
4m 

Acima 
de 4m 

Clareira Borda Interior 
Imperceptí

vel 
Moderado Intenso 

Acianthera asaroides (Kraenzl.) Pridgeon & 
M.W.Chase 

Epifítica Baixa 1172 Prunus sp.  X   X X   

Acianthera auriculata (Lindl.) Pridgeon & 
M.W.Chase 

Epifítica  Moderada 1169 Ocotea sp X   X  X   

Acianthera crepiniana (Cogn.) Chiron & van 
den Berg 

Epifítica Moderada 1160 Tabebuia sp. X   X X X   

Acianthera cryptantha (Barb.Rodr.) Pridgeon 
& M.W.Chase 

Epifítica  Moderada 1140 Prunus sp. X    X X   

Acianthera hatschbachii (Schltr.) Chiron & 
van den Berg 

Epifítica Moderada 1147 Ilex sp. X X  X X  X  

Acianthera hygrophila (Barb.Rodr.) Pridgeon 
& M.W.Chase 

Epifítica Moderada 1150 Handroanthus sp. X X  X X X   

Acianthera klingelfusii Luer & Toscano Epifítica Moderada 1167 Ocotea sp. X    X X   
Acianthera saundersiana (Rchb.f.) Pridgeon & 
M.W.Chase 

Epifítica Moderada 1162 Ilex sp. X    X X   

Acianthera sonderiana (Rchb.f.) Pridgeon & 
M.W.Chase 

Epifítica Intensa 1149 A. angustifolia X   X X X   

Anathallis dryadum (Schltr.) F.Barros Epifítica Moderada 1160 A. angustifolia.  X   X  X  
Anathallis laciniata (Barb.Rodr.) F.Barros & 
Barberena 

Epifítica Moderada 1145 Handroanthus sp. X    X X   

Anathallis linearifolia (Cogn.) Pridgeon & 
M.W.Chase 

Epifítica Moderada 1171 Podocarpus sp. X   X    X 

Barbosella dusenii (A.Samp.) Schltr. Epifítica Intensa 1173 Ocotea sp. X   X   X  
Brasiliorchis chrysantha (Barb.Rodr.) 
R.B.Singer, S.Koehl & Carnevali 

Epifítica Moderada 1173 Ocotea sp.  X   X   X 

Brasiliorchis picta (Hook.) R.B.Singer, 
S.Koehler & Carnevali 

Epifítica Intensa 1154 Ocotea sp. X X  X X  X  

Brasiliorchis porphyrostele (Rchb.f.) 
R.B.Singer, S.Koehler & Carnevali 

Epifítica Moderada 1148 Ilex sp.  X   X   X 

Bulbophyllum regnellii Rchb.f. Epifítica Moderada 1139 A. angustifolia. X X  X X X   
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Espécie 
Hábito de 

vida 
Exp. a luz 

Altitude 
(m) 

Posicionamento no forófito Localização na floresta Odor 

Nome do forófito 
Até 
4m 

Acima 
de 4m 

Clareira Borda Interior 
Imperceptí

vel 
Moderado Intenso 

Campylocentrum grisebachii Cogn. Epifítica Moderada 1133 Gochnatia sp. X   X  X   
Capanemia micromera Barb.Rodr. Epifítica Moderada 1161 Prunus sp. X    X  X  
Capanemia superflua (Rchb.f.) Garay Epifítica Moderada 1169 Lalanonia sp. X   X X   X 
Capanemia thereziae Barb.Rodr. Epifítica Moderada 1134 Ilex sp. X   X   X  
Chloraea membranacea Lindl. Terrestre Intensa 1170 Solo   X     X 
Christensonella neowiedii (Rchb.f.) S.Koehler Epifítica Baixa 1142 Ocotea sp. X X  X X   X 
Christensonella paranaensis (Barb.Rodr.) 
S.Koehler 

Epifítica Moderada 1152 Ilex sp.  X   X   X 

Christensonella vernicosa (Barb.Rodr.) 
Szlach., Mytnik, Górniak & Smiszek 

Epifítica Baixa 1168 Ocotea sp. X X   X  X  

Cranichis candida (Barbosa) Cogn. Terrestre Moderada 1161 Serapilheira 
acumulada em  
Senegalia sp. 

  X    X  

Cyclopogon apricus (Lindl.) Schltr. Terrestre Intensa 1160 Solo   X    X  
Cyclopogon argyrifolius Barb.Rodr. Terrestre Moderada 1158 Solo   X    X  
Cyclopogon micranthus Barb.Rodr. Terrestre Intensa 1152 Solo   X    X  
Dryadella liliputiana (Cogn.) Luer Epifítica Baixa 1168 Sloenea sp X X  X X X   
Epidendrum caldense Barb.Rodr. Epifítica Moderada 1164 Lamanonia sp. X   X X  X  
Eurystyles actinosophila (Barb.Rodr.) Schltr. Epifítica Moderada 1143 Prunus sp. X    X   X 
Gomesa bifolia (Sims) M.W.Chase & 
N.H.Williams 

Epifítica Intensa 1147 Eugenia sp X   X X  X  

Gomesa concolor (Hook.) M.W.Chase & 
N.H.Williams 

Epifítica Moderada 1162 Ilex sp. X X  X X   X 

Gomesa longicornu (Mutel) M.W.Chase & 
N.H.Williams 

Epifítica Moderada 1149 Ocotea sp. X    X X   

Gomesa paranensoides M.W.Chase & 
N.H.Williams 

Epifítica Baixa 1154 Ocotea sp. X    X  X  

Gomesa ranifera (Lindl.) M.W.Chase & 
N.H.Williams 

Epifítica Intensa 1146 Tabebuia sp. X X  X X   X 

Gomesa widgrenii (Lindl.) M.W.Chase & 
N.H.Williams 

Epífita Pouca 1160 Ilex sp. X X   X  X  

 

Epifítica Baixa 1160 Ilex sp. X X   X  X  
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Espécie 
Hábito de 

vida 
Exp. a luz 

Altitude 
(m) 

Posicionamento no forófito Localização na floresta Odor 

Nome do forófito 
Até 
4m 

Acima 
de 4m 

Clareira Borda Interior 
Imperceptí

vel 
Moderado Intenso 

             
Govenia utriculata (Sw.) Lindl. Terrestre Baixa 1149      X   X 
Isabelia pulchella (Kraenzl.) Van den Berg & 
M.W.Chase 

Epifítica Intensa 1150 Ocotea sp. X X  X X X   

Isabelia virginalis Barb.Rodr. Epifítica Baixa 1149 Cedrela sp. X   X   X  
Leptotes unicolor Barb.Rodr. Epifítica Moderada 1157 Lamanonia sp. X   X   X  
Octomeria crassifolia Lindl. Epifítica Moderada 1157 Desconhecido  X   X  X  
Octomeria hatschbachii Schltr. Epifítica Moderada 1163 Ocotea sp.  X   X X   
Octomeria octomeriantha  (Hoehne) Pabst Epifítica Moderada 1160 Ocotea sp. X X  X X X   
Pabstiella aveniformis (Hoehne) Luer Epifítica Moderada 1177 Tabebuia sp. X   X  X   
Pabstiella bacillaris (Pabst) Luer Epifítica Moderada 1150 A. angustifolia. X X  X X X   
Pabstiella matinhensis (Hoehne) Luer Epifítica Moderada 1157 A. angustifolia       X  
Pabstiella mirabilis (Schltr.) Brieger & 
Senghas 

Epifítica Moderada 1154 Cedrela sp. X X  X X  X  

Pabstiella varellae Toscano, Luer & Jacques 
Klein 

Epifítica Moderada 1149 A. angustifolia  X   X X   

Phymatidium aquinoi Schltr. Epifítica Intensa 1148 Senegalia sp. X   X  X   
Phymatidium microphyllum (Barb.Rodr.) 
Toscano 

Epifítica Moderada 1167 Desconhecido X   X  X   

Prescottia oligantha (Sw.) Lindl. Terrestre Moderada 1154 Syagrus sp. X   X   X  
Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay Terrestre Intensa 1171 Solo   X     X 

Specklinia grobyi (Bateman ex Lindl.) F.Barros 
Epifítica Moderada 1165 Dicksonia sp. no 

solo 
X    X   X 

Trichocentrum pumilum (Lindl.) M.W.Chase & 
N.H.Williams 

Epifítica Baixa 1152 Ilex sp. X   X    X 

Zygopetalum maxillare Lodd. Epifítica Baixa 1165 Dicksonia sp. X    X  X  
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Os valores de ocorrência em relação aos pontos geográficos dos fragmentos 

mostraram que 10% ocorrem em áreas abertas de matrizes dos fragmentos, sendo todas 

terrículas. Outras 50% ocorrem em borda, e 66% das espécies ocorrem preferencialmente 

no interior, estas todas epífitas. Ocorrendo tanto na borda como no interior dos 

fragmentos, foram 17 espécies, correspondem a 30% do total. 

O método utilizado para coleta de exemplares pode ter exercido influência na 

quantidade de espécies amostradas nos diferentes estratos dos forófitos. Neste trabalho 

não foram realizadas escaladas nas árvores inspecionadas (Figura 8). Em compensação, 

foram inspecionados ramos que caem do dossel da floresta, e verificado a presença de 

orquídeas, visando compor uma amostragem mais fidedigna das espécies do fragmento, 

diminuindo a distorção natural do método.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Bosque de Araucaria angustifolia e seus ramos fragmentados do forófito após vendaval (A); 
ramo abrigando diversos epífitos (B); Octomeria octomeriantha ocorrendo no ramo quebrado (C). 
 

A inspeção de ramos que se desprendem do dossel se mostro importante para 

composição amostral da riqueza local, pois conforme figura 9, ficou evidente a riqueza 
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de orquídeas em ramos no dossel da floresta, ambiente que é pouco acessível sem adoção 

de técnicas e infraestruturas elaboradas. Entretanto, na maioria das vezes apenas ramos 

velhos caem de árvores, e considerando que possa haver diferença entre espécies as 

orquídeas que habitam ramos jovens das que habitam ramos mais velhos, dá-se outra 

possibilidade de imprecisão. Sendo assim, leva-se a crer que inspecionar os galhos caídos 

retrate parte significativa das espécies do dossel, embora não represente todas. 

Figura 9 – Amostragem em ramos caído que estava a 6m de altura no forófito próximo à 6 m de altura e foi 
quebrado com a chuva. Ao centro – visão geral do tronco ocupado por vários espécimes; à esq. sup. – 
Acianthera sonderiana; à esq. inf. – Brasiliorchis picta; à dir. sup. – Brasiliorchis porphyrostele; à dir. inf. 
– Pabstiella mirabilis e Brasiliorchis sp. 
 

A complementação da inspeção de solo com a adoção de novos métodos de 

monitoramento do dossel da floresta, como imagens e registros aéreos sobre o 

componente epifítico é considerada plausível para trabalhos futuros. 
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4.4 AMEAÇA DE EXTINÇÃO 

Entre as espécies encontradas, oito encontram-se classificadas sob graus 

preocupantes de ameaça. Barbosella dusenii e Gomesa concolor (anteriormente 

denominada Carenidium ottonis), constam com a classificação “RARA” na Lista 

Vermelha de Plantas Ameaçadas de Extinção do Paraná (HATSCHBACH & 

ZILLER, 1995). Na mesma publicação, Pabstiella bacillaris esta classificada como “EM 

PERIGO”. 

Na Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção 

(MMA, 2014), Dryadella liliputiana, Isabelia virginalis, Octomeria hatschbachii, 

Gomesa longicornu ora sinonimizada como Coppensia macronyx, estão classificadas 

como “VULNERÁVEL”. Para Chloraea membranacea e P. bacillaris foram 

classificadas como “EM PERIGO”. 

A espécie Pabstiella varellae se enquadra no critério “D” do método de 

classificação da International Union for Conservation of Nature (IUCN, 2010) para 

composição da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas, visto possuir população 

registrada muito pequena, e até o momento segundo a Fora do Brasil 2020 (2018), sua 

ocorrência só foi confirmada no Estado do Rio Grande do Sul, sendo este o primeiro 

registro no Estado do Paraná, isso denota a necessidade de atenção especial com esta 

espécie. 

De maneira geral, há declínio e vulnerabilidade das populações, que decorrem da 

degradação ambiental e do extrativismo ilegal (MILANEZE-GUTIERRE 2017). Dessa 

forma mesmo espécies ainda não oficialmente ameaçadas, inspiram cuidados. Área 

florestal conservada é premissa para ocorrência de Isabelia pulchela (ENGELS & 
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TARDIVO, 2013). Para Sacoila lanceolata, espécie atualmente pouco preocupante, é a 

supressão dos campos naturais por agricultura e pecuária que podem levar a espécies a 

riscos futuros (CESCHIN et al., 2015). O baixo índice de ocorrência é o que ameaça 

Phymatidium microphyllum (ROYER et al., 2014). 
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4.5 FENOLOGIA DAS ESPÉCIES 

O estudo da fenologia ajuda a entender a ecologia das espécies vegetais, inferindo 

sobre as relações das florações com os possíveis visitantes disponíveis no período em que 

ocorrem. (Figura 10). O interesse científico da-se pela íntima interdependência das 

relações ecológicas que as orquídeas desenvolveram ao longo da evolução com seus 

visitantes. 

Baseado em observações ao longo de quatro anos, foram estabelecidos os ciclos 

fenológicos das orquídeas da área estudada. A tabela 5 mostra os períodos dos ciclos de 

floração, frutificação e dispersão, distribuídos segundo a média de maior ocorrência do 

evento durante os anos observados. 

Para o grupo de orquídeas analisado, foram constatadas floração e frutificação em 

todos os meses do ano (Tabela 3), indicando presença de polinizadores que suprem a 

polinização das espécies em todas as estações.  

Figura 10 – Ciclo fenológico de Chloraea membranacea Lindl., espécie observada em Faxinal do Céu, 
Pinhão Pr. Imagem adaptada de A. Gonzalez (2009) apud Steinfort et al. (2012). 
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TABELA 3 – Fenologia das Orchidaceae ocorrentes nos fragmentos de FOM do distrito de Faxinal do Céu, município de Pinhão, Estado do 
Paraná, Brasil. Legenda:  ....... Florescimento; ....... Frutificação; ....... Dispersão de sementes. 

Espécie 
Mês do ano 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
Acianthera asaroides (Kraenzl.) Pridgeon & M.W.Chase             

            

            

Acianthera auriculata (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase             

            

            

Acianthera crepiniana (Cogn.) Chiron & van den Berg             

            

            

Acianthera cryptantha (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase             

            

            

Acianthera hatschbachii (Schltr.) Chiron & van den Berg             

            

            

Acianthera hygrophila (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase             

            

            

Acianthera klingelfusii Luer & Toscano             

            

            

Acianthera saundersiana (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase             

            

            

Acianthera sonderiana (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase             

            

            

Anathallis dryadum (Schltr.) F.Barros             

            

            

Anathallis laciniata (Barb.Rodr.) F.Barros & Barberena             

            

            

Anathallis linearifolia (Cogn.) Pridgeon & M.W.Chase             

            

            

Barbosella dusenii (A.Samp.) Schltr.             

            

            

Brasiliorchis chrysantha (Barb.Rodr.) R.B.Singer, S.Koehl & 
Carnevali 

            

            

            

Brasiliorchis picta (Hook.) R.B.Singer, S.Koehl & Carnevali             

            

            

Brasiliorchis porphyrostele (Rchb.f.) R.B.Singer , S.Koehl & 
Carnevali 
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Espécie 
Mês do ano 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
Bulbophyllum regnellii Rchb.f.             

            

            

Campylocentrum grisebachii Cogn.             

            

            

Capanemia micromera Barb.Rodr.             

            

            

Capanemia superflua (Rchb.f.) Garay             

            

            

Capanemia thereziae Barb.Rodr.             

            

            

Chloraea membranacea (Lindl.)             

            
            

Christensonella neowiedii (Rchb.f.) S.Koehler             

            

            

Christensonella paranaensis (Barb.Rodr.) S.Koehler             

            

            

Christensonella vernicosa (Barb.Rodr.) Szlach., Mytnik, 
Górniak & Smiszek 

            

            

            

Cranichis candida (Barbosa) Cogn.             

            

            

Cyclopogon apricus (Lindl.) Schltr.             

            

            

Cyclopogon argyrifolius Barb.Rodr.             

            

            

Cyclopogon micranthus (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.             

            

            

Dryadella liliputiana (Cogn.) Luer             

            

            

Epidendrum caldense Barb.Rodr.             

            

            

Eurystyles actinosophila (Barb.Rodr.) Schltr.             

            

            

Gomesa bifolia (Sims) M.W.Chase & N.H.Williams             
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Espécie Mês do ano 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
Gomesa concolor (Hook.) M.W.Chase & N.H.Williams             

            

            

Gomesa longicornu (Mutel) M.W.Chase & N.H.Williams             

            

            

Gomesa paranensoides M.W.Chase & N.H.Williams             

            

            

Gomesa ranifera (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams             

            

            

Gomesa widgrenii (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams             

            

            

Govenia utriculata (Sw.) Lindl.             

            

            

Isabelia pulchella (Kraenzl.) Van den Berg & M.W.Chase             

            

            

Isabelia virginalis Barb.Rodr.             

            

            

Leptotes unicolor Barb.Rodr.             

            

            

Octomeria crassifolia Lindl.             

            

            

Octomeria hatschbachii Schltr.             

            

            

Octomeria octomeriantha (Hoehne) Pabst             

            

            

Pabstiella aveniformis (Hoehne) Luer             

            

            

Pabstiella bacillaris (Pabst) Luer             

            

            

Pabstiella matinhensis (Hoehne) Luer             

            

            

Pabstiella mirabilis (Schltr.) Brieger & Senghas             

            

            

Pabstiella varellae Toscano, Luer & Jacques Klein             
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Espécie 
Mês do ano 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dec. 
Phymatidium aquinoi Schltr.             

            

            

Phymatidium microphyllum (Barb.Rodr.) Toscano             

            

            

Prescottia oligantha (Sw.) Lindl.             

            

            

Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay             

            

            

Specklinia grobyi (Bateman ex Lindl.) F.Barros             

            

            

Trichocentrum pumilum (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams             

            

            

Zygopetalum maxillare Lodd.             
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As florações distribuídas em todos os períodos ao longo do ano, leva a inferir que 

há boas condições ambientais no fragmento estudado, permitindo a perpetuação das 

espécies de orquídeas locais e seus polinizadores, sobretudo insetos.  

O maior período reprodutivo foi observado em Octomeria octomeriantha e O. 

hatschbachii. Porém apresentam ciclos com temporadas pouco definidas, não 

sincronizadas entre os indivíduos da mesma espécie, enquanto alguns indivíduos 

encontravam-se em estágio reprodutivo, outros permaneciam em estágio vegetativo. Os 

gêneros com ciclos mais claramente definidos foram Gomesa e Cyclopogon. 

Ao comparar os contrastes, nota-se que no primeiro caso trata-se de plantas que 

possuem inflorescência uniflora, no segundo caso as plantas possuem inflorescência do 

tipo racemo, variando entre 20-60 flores. Esta diferença leva a crer que a administração 

de energia gasta na fase de reprodução é um fator importante, plantas com poucas flores 

ou flores diminutas conseguem disponibilizar energia para floração em períodos maiores, 

ao contrário das plantas que investem em dispendiosos cachos com dezenas de flores 

volumosas. Esta seria uma hipótese plausível, considerando principalmente as epífitas, 

sem acesso ao solo, e consequentemente sofrem restrições maiores de água e nutrientes. 

Indivíduos que florescem mais cedo ou mais tarde do que a média da população 

da sua espécie, induzem à seleção disruptiva, aumentando a abrangência temporal da fase 

reprodutiva, favorecendo a espécie na competição interespecífica por polinizadores 

(FRITZ & NILSSON, 1996). Em outras espécies, a exemplo de Gomesa bifolia, em que 

a maturação de suas flores acontecem sincronizadamente dentro um curto período de 

tempo, os indivíduos que possuem inflorescência volumosa e de coloração mais atraente, 

se destacam no habitat, e exercem maior atração a polinizadores restritos, favorecendo-

os na competição intraespecífica (SRIMUANG et al. 2010) . 
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O conhecimento adquirido da cronologia dos períodos fenológicos das orquídeas 

ameaçadas é útil na avaliação das condições ecológica, sobretudo por tratar-se de plantas 

com zoofilia específica. Constatado no monitoramento que as espécies que inspiram 

atenção como a Barbosella dusenii, Chloraea membranácea, Gomesa concolor, G. 

longicornu, possuem um período curto de floração, variando entre 30 e 60 dias. Este 

entendimento ajuda na identificação de distúrbios ecológicos que podem estar levando 

estas e outras espécies a riscos de extinção. A diminuição de polinizadores por razões 

antrópicas, ou alterações na sazonalidade do clima em função do aquecimento global, 

mesmo que sutis podem gerar divergências entre a data do voo dos insetos polinizadores 

e o tempo de floração das orquídeas, reduzindo drasticamente o sucesso reprodutivo da 

planta (ROBBIRT et al., 2014). 

A coleta planejada de sementes e tecidos de orquídeas pode viabilizar a 

multiplicação de mudas em laboratório para fim de reposição na natureza e 

comercialização, diminuindo a pressão sobre as espécies ameaçadas (FARIAS et al. 

2012). Milaneze-Gutierre et al. (2016) obtiveram viabilidade germinativa entre 98,65 a 

54,86% em sementes de orquídeas nativas, anteriormente coletadas e criopreservadas. 

Foi observado que as orquídeas locais da espécie Chloraea membranacea, 

florescem a cada dois anos, porém como normalmente é encontrada em grupos, todo ano 

o local apresenta indivíduos desta espécie em floração. Em estudo de análise de fenologia 

Steinfort et al. (2012) observou a mesma periodicidade na espécie Chloraea crispa, 

ressaltando que este ciclo bienal de floração desfavorece a produção laboratorial deste 

grupo, pois o torna a espécie menos atrativo ao comércio de ornamentação. Entretanto a 

aplicação desta técnica para recomposição na natureza pode ser viável, pois trata-se de 

uma planta terrícula adaptada às condições rústicas do Campos de Altitude, não 

requisitando tantos cuidados e recursos. 
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A reintrodução de espécies de orquídeas para recuperação da população natural 

requer análise das condições locais e dos ciclos fenológicos individualmente, pois cada 

grupo tem suas peculiaridades, que são determinantes no sucesso ou fracasso da operação. 

Parthibhan, Kumar e Rao (2014) analisaram a fenologia de uma Orchidaceae, com 

objetivo de reposição florestal de mudas cultivadas em laboratório. Nos primeiros 

estágios obtiveram taxa de sobrevivência de 92,5%, porém após o decorrer de meses, em 

função de ações antrópica naquele ambiente e alterações no clima, a taxa de sobrevivência 

declinou para 12%. 

Em trabalho envolvendo análise fenológica e reposição de várias espécies de 

orquídeas ameaçadas de Singapura, Yam et al. (2011) alcançaram a taxa de sobrevivência 

de 80% após oito anos, além disso as plantas floresceram e interagiram ecologicamente, 

produzindo frutos e dispersando sementes, trazendo ânimo às equipes de conservação 

daquele país. 

A sazonalidade das condições abióticas levaram as orquídeas ao desenvolvimento 

de estruturas anatômicas especializadas, permitindo ciclos de vida com períodos de 

crescimento e dormência (FLAISHMAN & KAMENETSKY, 2009). Embora possa 

ocorrer variações nos ciclos normais das plantas em função de condições atípicas de 

clima, conclui-se que a fenologia aqui traçada, poderá servir como subsídio ao 

planejamento de estratégias de defesa das espécies da FOM. Poderá indicar o melhor 

período para coleta de sementes e tecido vegetativo, assim como a melhor época para 

reposição destas plantas na natureza, conjugando esta etapa com condições ambientais 

que possam supri-las. Ajudará também a monitorar sua ecologia, visando alertar quanto 

a anormalidades nas fases de floração, frutificação e dispersão de suas sementes, 

diminuindo a necessidade de aplicação de ações posterior dispendiosas para correção 

deste ecossistema.  
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4.6 DIAGNOSE DAS ESPÉCIES 

A fim de fornecer subsídios a pesquisadores e profissionais da conservação, segue 

uma sucinta diagnose baseada principalmente as características vegetativas, e ilustradas 

com imagens das espécies locais.   

Buscou-se através desta diagnose possibilitar ao pesquisador, a identificação das 

plantas até o nível taxonômico de gênero, e se possível ao nível de espécie, mesmo em 

época em que as plantas não apresentem seus verticilos florais, os quais comumente 

servem como principal característica para identificação específica dentro da família. 

Abaixo da descrição dos gêneros com mais de uma espécie, foi inserida uma chave 

dicotômica para identificação de suas respectivas espécies.  
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ACIANTHERA (Acianthera Scheidw.) 

Epífita, 1-35 cm alt.; Caule primário rizoma reptante, caule secundário (quando presente) 

ramicaules eretos; Folha coriácea - carnosa, limbo elíptico - acicular, sulcados; 

Inflorescência adpressa ou cachos, inserida na base foliar, 1-6 flores. 

1. Tamanho do limbo > 10 cm compr. 

2. Limbo acicular........................................................Acianthera hatschbachii 

2’ Limbo lateralmente compresso ou falciforme.......... Acianthera crepiniana 

1’. Tamanho do limbo < 10 cm compr. 

3. Limbo linear 

4. tamanho do limbo > 3 cm compr......................... Acianthera hygrophila 

4’. Tamanho do limbo < 3 cm compr.  

 5. Flores amarelo intenso “ouro”..................Acianthera sonderiana 

5’. Flores amarelo pálido...............................Acianthera auriculata 

3’. Limbo não linear 

 6. Limbo estreitamente elíptico 

7. Limbo perfil côncavo ....................................Acianthera asaroides 

7’. Limbo perfil plano.................................. Acianthera klingelfusii 

 6’. Limbo elíptico 

  8. Flor amarelo – marrom esverdeado.......Acianthera saundersiana
  8’. Flor rosa com púrpuras vermelhas........... Acianthera cryptantha 
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Acianthera asaroides (Kraenzl.) Pridgeon & M.W. Chase 

Epífita, 2-3 cm alt., crescimento reptante; Caule primário rizoma, caule secundário 

rígido, ereto, pendente, unifoliar, 2-4 entrenós; Folha carnosa, limbo estreitamente 

elíptico, sulcado, perfil côncavo, ápice acuminado. Raiz radicante, penetrante; 

Inflorescência dupla, 2 flores opostas com fronte (abertura) convergente; Flor 2-3 cm 

diam., roxa, verticilos totalmente fusionados, coluna e labelo interno. 

 

 

Estados com ocorrência confirmada: Santa Catarina. 
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Acianthera auriculata (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase 

Epífita, 4-6 cm alt., crescimento cespitoso formando touceiras pendentes; Caule ereto, 2-

3 cm, unifoliar; Folha carnosa, 1,5-2 cm compr., limbo linear, levemente sulcado e 

curvado, ápice agudo; Raiz superficial volumosa; Inflorescência monocásio escorpioide, 

inserida na junção foliar, 1,5-2 cm compr., 2-4 flores; Flor amarelo pálido levemente 

translúcida, tênues estrias longitudinais lilases, 0,7 cm diam., labelo amarelo. 

 

 

Estados com ocorrência confirmada: Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 
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Acianthera crepiniana (Cogn.) Chiron & van den Berg 

Epífita, 8-12 cm alt., crescimento linear; Caule primário rizoma, caule secundário rígido, 

ereto, 5-8 cm compr., 2-4 entrenós, unifoliar; Folha carnosa, 5-10 cm compr., limbo 

lanceolado, curvado, lateralmente compresso, falciforme; Raiz superficial; 

Inflorescência par de hastes opostas, inseridas na junção foliar, 3-7 flores; Flor 0,5-1 cm 

diam., verde, púrpura e marrom, pétalas e sépalas com máculas púrpuras, labelo púrpuro. 

 
 
 

 
Estados com ocorrência confirmada: Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina. 
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Acianthera cryptantha (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase 

Epífita, 3-5 cm alt., crescimento reptante linear; Caule rizoma; Folha carnosa, 3-3,5 cm 

compr., limbo elíptico, sulcado, ápice obtuso; Raiz penetrante; Inflorescência haste 

inserida na junção foliar, 1-2 flores; Flor 0,5 cm diam., rosada, máculas vermelhas, 

verticilo valviforme parcialmente fusionado, coluna e labelo internos “crypto”.  

 

 

Estados com ocorrência confirmada: Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina. 
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Acianthera hatschbachii (Schltr.) Chiron & van den Berg 

Epífita, 20-35 cm alt., crescimento linear; Caule primário rizoma; Caule secundário 

rígido, ereto, 10-20 cm compr., unifoliar; Folha cilíndrica - acicular, 10-13 cm compr., 

lateralmente compresso, falciforme; Raiz superficial, volumosa; Inflorescência haste, 

inserida na junção foliar, 5-13 flores sequenciais; Flor 0,5 cm diam., marrom - 

esverdeada, máculas púrpuras, labelo discreto.  

 

 

Estados com ocorrência confirmada: Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 
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Acianthera hygrophila (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase 

Epífita, 6-12 cm alt., crescimento reptante; Caule ereto, 5-10 cm compr., unifoliar; Folha 

carnosa, 4-8 cm compr., máculas purpuras, limbo linear, sulcado e curvado, ápice agudo; 

Raiz superficial volumosa; Inflorescência monocásio, inserida na junção foliar, 3-5 cm 

compr., 5-8 flores; Flor amarela, 0,5 cm diam., linhas longitudinais marrons, labelo 

amarelo, ápice ondulado. 

 

Estados com ocorrência confirmada: Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 
 

 

 

 

 

A 
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B 
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Acianthera klingelfusii Luer & Toscano 
 
Epífita, 2-4,5 cm alt., crescimento reptante; Caule primário rizoma, caule secundário 

ramicaule ereto 2,4 cm compr., unifoliar; Folha carnosa - coriácea, 2-3 cm compr., limbo 

estreitamente elíptico, sulcado, ápice cuneado; Raiz superficial; Inflorescência racemo, 

inserida na junção foliar, 2-3 flores; Flor amarelo - esverdeado levemente translúcida, 

0,25 cm diam., máculas púrpuras, estrias longitudinais, sépalas concrescidas, labelo 

púrpuro na base e amarelo no ápice, coluna amarela. 

 

 

Estados com ocorrência confirmada: Paraná. 
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Acianthera saundersiana (Rchb.f.) Pridgeon & M.W. Chase 

Epífita, 6-10 cm alt., crescimento reptante; Caule primário rizoma, caule secundário ereto 

2,4 cm compr., 2-3 entrenos, unifoliar; Folha carnosa - coriácea, 4-6 cm compr., limbo 

elíptico, sulcado, curvado, ápice cuneado; Raiz superficial volumosa; Inflorescência 

simples, adpressa ao limbo, 1 flor; Flor amarelo - marrom esverdeado, 1 cm diam., 

internamente púrpura (vinho), sépala superior estriada longitudinalmente, sépalas 

concrescidas, coluna amarela, labelo caloso interno. 

 

Estados com ocorrência confirmada: Bahia, Ceará, Pernambuco, Espírito Santo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 
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Acianthera sonderiana (Rchb.f.) Pridgeon & M.W. Chase 

Epífita, 2,5-7 cm alt., crescimento formando touceiras; Caule ramicaule clorofilados, 0,5-

5 cm compr., unifoliar; Folha carnosa, 1-2 cm compr., limbo linear, sulcado, ápice agudo; 

Raiz penetrante; Inflorescência 1-2 racemos, inseridos na junção foliar, 1-3 cm compr., 

2-4 flores; Flor amarelo claro - laranja, 0,5-0,7 cm diam., sépalas concrescidas e labelo 

discreto. 

 

Estados com ocorrência confirmada: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 
 

 

  

A 

C 

B 

D 
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ANATHALLIS (Anathallis Barb.Rodr.)  

Epífita, 0,5-8 cm alt., crescimento rasteiro ou entouceirado; Caule primário rizoma, caule 

secundário rígido ereto; Folha carnosa 0,5-4 cm compr., linear, lanceolada, elíptica ou 

obovada, levemente curvada, discretamente sulcada, máculas purpuras; Raiz penetrante 

ou superficial; Inflorescência 0,2-4 cm compr., inserida na base folhar, 1-5 flores 

dispostas sequencial ou alternadamente. 

 
1. Tamanho do limbo < 2 cm de compr...................................Anathallis laciniata 

1’. Tamanho do limbo > 2 cm de compr. 
2. Limbo linear................................................................Anathallis linearifolia 
2’ Limbo elíptico................................................................ Anathallis dryadum 
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Anathallis dryadum (Schltr.) F. Barros 

Epífita, 3-6 cm alt., crescimento cespitoso; Caule primário rizoma discreto, caule 

secundário ramicaule unifoliar, 2-4 cm compr., 1-2 entrenos; Folha carnosa, 1 cm compr., 

limbo elíptico - oval, ápice obtuso; Raiz penetrante; Inflorescência 1-2 racemos, 3-5 cm 

inseridos na junção foliar, 2-7 flores, distribuição sequencial unilateral; Flor amarelo 

claro, 0,8cm diam., levemente translúcida, verticilos totalmente livres, labelo amarelo, 

coluna levemente púrpura.  

 

Estados com ocorrência confirmada: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 
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Anathallis laciniata (Barb.Rodr.) F. Barros & Barberena 

Epífita, 0,5-1,3 cm alt., crescimento cespitoso formando touceira; Caule rizoma; Folha 

carnosa, 1x0,5 cm compr., limbo elíptico, ápice obtuso; Raiz penetrante; Inflorescência 

haste simples, 0,5 cm compr., 1 flor; Flor vinho e amarelo claro, 0,3 cm diam., verticilos 

parcialmente livres, labelo púrpuro, com linha central amarelo, coluna amarelo. 

 

 

Estados com ocorrência confirmada: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. 
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Anathallis linearifolia (Cogn.) Pridgeon & M.W. Chase 

Epífita, 8-12 cm alt., crescimento cespitoso; Caule primário rizoma discreto, caule 

secundário ramicaule unifoliar, 2-3 cm compr., 2-3 entrenos; Folha carnosa, 1,5-3 cm 

compr., limbo linear lanceolado, sulcado e curvado, ápice agudo; Raiz penetrante; 

Inflorescência racemo, inserido na junção foliar, 5-8 cm, 3-5 flores sequencialmente 

dispostas; Flor branca - amarelo claro, 0,7 cm diam., translúcida, verticilo totalmente 

livres, labelo e coluna clara.  

 

 

 

Estados com ocorrência confirmada: Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 
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BARBOSELLA (Barbosella Schltr.) 

Epífita, 0,5-1,5 cm alt., crescimento reptante multidirecional; Caule rizoma; Folha 

carnosa, elíptica – oval, 0,7 cm compr.; Raiz volumosa penetrante; Inflorescência haste 

simples, 3-4 cm compr., uniformemente distribuídas ao longo do rizoma. 

 

Barbosella dusenii (A. Samp.) Schltr. 

Epífita, 0,5-1 cm alt., crescimento reptante - cespitoso formando mantos; Caule rizoma; 

Folha carnosa, elíptica 0,5 cm compr.; Raiz volumosa penetrante; Inflorescência haste 

simples, 3-4 cm compr., inserido no rizoma, 1 flor; Flor amarelo esverdeado, 0,8 cm 

diam., levemente translúcida com traços marrons, estrias longitudinais púrpuras, 

verticilos tota lmente livres, labelo e coluna amarelo claro.  

 

Estados com ocorrência confirmada: Bahia, Espirito Santo, Minas Gerais, São Paulo, 
Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 
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BRASILIORCHIS (Brasiliorchis R.B. Singer et. al.) 

Epífita, 20-35 cm alt., crescimento linear, touceiras; Caule primário rizoma fibroso, caule 

secundário pseudobulbo bifoliado, 3-5 cm compr., ovoide - cilíndrico, fortemente 

sulcados, estriadas pardas, bainha fibrosa; Folha 12-25 cm compr., lanceolada curvada, 

ápice agudo; Raiz superficial ou penetrante; Inflorescência 1-3 hastes simples, 5-20 cm, 

inseridas na base do caule. 

1. Sépalas monocolor.................................................Brasiliorchis porphyrostele 

1’. Sépalas bicolor 

2. Sépalas com maculadas “pictas”.......................................Brasiliorchis picta 

2’. Sépalas com linhas longitudinais nas bordas..........Brasiliorchis chrysantha 
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Brasiliorchis chrysantha (Barb.Rodr.) R.B. Singer, S. Koehl 

Epífita, 25-35 cm alt., crescimento linear; Caule primário rizoma fibroso, caule 

secundário pseudobulbo bifoliado, 6-8 cm, ovoide, fortemente sulcado; Folha coriácea, 

25-33 cm compr., lanceolada curvada, ápice agudo; Raiz superficial - penetrante; 

Inflorescência 1-2 ramicaules, 10-14 cm compr., inseridos na base do bseudobulbo, 1 

flor apical; Flor amarela, 4 cm diam., sépalas com linhas púrpuras nas bordas, verticilos 

livres, labelo claro com tracejados lilás; coluna lilás. 

 

 

Estados com ocorrência confirmada: Bahia, Espirito Santo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 
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Brasiliorchis picta (Hook.) R.B. Singer, S. Koehler & Carnevali 

Epífita, 15-35 cm alt., crescimento linear; Caule primário rizoma fibroso, caule 

secundário  pseudobulbo bifoliado, 3-6 cm compr., ovoide, fortemente sulcado; Folha 

coriácea, 10-35 cm compr., lanceoladas curvadas, ápice agudo;  Raiz superficial - 

penetrante; Inflorescência 1-2 ramicaules, 6-16 cm compr., inseridos na base do 

pseudobulbo, 1 flor apical; Flor amarelo, 5 cm diam., sépalas com máculas “pictas” 

púrpuras na porção externa, pétalas com traços púrpuros na porção interna, verticilos 

livres, labelo trilobado, claro com tracejados lilás; coluna lilás. 

 

 

Estados com ocorrência confirmada: Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 
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Brasiliorchis porphyrostele (Rchb.f.) R.B.Singer, S.Koehler & Carnevali 

Epífita, 12-25 cm alt., crescimento linear; Caule primário rizoma fibroso, caule 

secundário pseudobulbo bifoliado, 2,5-5 cm compr., ovoide, fortemente sulcados, bainha 

fibrosa; Folha coriácea, 10-18 cm compr., lanceoladas curvadas, ápice agudo; Raiz 

penetrante; Inflorescência 1-2 ramicaules, 4-9 cm compr., inseridos na base do 

pseudobulbo, 1 flor apical; Flor amarelo cítrico, 5 diam., pétalas com traços púrpuras na 

base interna, verticilos livres, labelo trilobado, claro com tracejados lilás, coluna lilás. 

 

 

Estados com ocorrência confirmada: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 
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BULBOPHYLLUM (Bulbophyllum Thouars)  

Epífita, 4-8 cm alt., crescimento reptante - estolhoso; Caule primário rizoma radicante, 

caule secundário pseudobulbo piriforme unifoliar, 0,5-1,5 cm compr., uniformemente 

espaçados; Folha 4-6 cm, coriácea, estreitamente elíptica, sulcada, levemente curvada no 

ápice; Raiz radicante; 2-4 cm; Inflorescência haste 3-7 cm compr., inserida na base do 

pseudobulbo, 1-4 flores. 

Bulbophyllum regnellii Rchb.f. 

Epífita, 4-6 cm alt., crescimento estolhoso; Caule primário rizoma fibroso, caule 

secundário pseudobulbo piriforme unifoliar, 1-1,5 cm compr., uniformemente espaçados; 

Folha coriácea, 3-5 cm compr., estreitamente elíptica, sulcada, extremidade apical 

levemente curvada; Raiz radicante volumosa, penetrante - superficial; Inflorescência 

haste 4-5 cm compr., inserida na base do pseudobulbo, 2- 3 flores em planos opostos; 

Flor verde claro - amarelo, 0,8 cm diam., sépalas com linhas longitudinais vermelho - 

vinho, labelo fortemente curvado, coluna amarelo claro. 

Estados com ocorrência confirmada: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 
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CAMPYLOCENTRUM (Campylocentrum Benth.)  

Epífita, 0,2 a 5 cm alt.; crescimento simpodial ou monopodial; Caule monopodial 0,1-

0,2 cm ou dextrorso indefinido; Folha 3-5 cm compr., estreitamente elíptica - lanceolada, 

algumas espécies são ausentes (afilas); Raiz adventícias volumosas, superficiais, 

clorofilada; Inflorescência racemo 6-40 flores minúsculas, 0,1 cm diam., disposição 

alternada. 

 

Campylocentrum grisebachii Cogn. 

Epífita, crescimento monopodial diminuto no caule; Caule monopodial, 0,1 cm 

(diminuto); Folha ausente (áfila), Raiz adventícia volumosa (planta composta 95% por 

raízes), superficial, clorofilada; Inflorescência 5-15 racemos eretos, 20-40 flores 

minúsculas (observável mediante lupa), disposição alternada; Flor 0,1 cm diam., amarela. 

 

 

Estados com ocorrência confirmada: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 
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CAPANEMIA (Capanemia Barb.Rodr.) 

Epífita, 3-9 cm alt.; crescimento cespitoso formando touceiras aderidas ou suspensas; 

Caule pseudobulbo unifoliar, cilíndrico ou ovoide, bainhas fibrosas; Folha 2-6 cm 

compr., limbo estreitamente elíptico, coriáceo, fortemente sulcado, acicular; Raiz 

superficial volumosa; Inflorescência haste 2-6 cm compr., inserida na base do 

pseudobulbo paralela a folha, 2-20 flores, distribuição alternada. 

1. Limbo estreitamente elíptico............................................Capanemia thereziae 

1’. Limbo acicular 

2. Pseudobulbo fusiforme...............................................Capanemia superflua 

2’. Pseudobulbo piriforme............................................Capanemia micromera 
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Capanemia micromera Barb.Rodr. 

Epífita, 3-5 cm alt., crescimento cespitoso, formando touceiras densas; Caule 

pseudobulbo piriforme unifoliar, 0,4-0,8 cm compr., sulcado, bainha fibrosa; Folha 

acicular, 3-5 cm compr., sulcada; Raiz superficial - penetrante; Inflorescência haste 1-2 

cm compr., inserida na base do pseudobulbo, 1- 3 flores; Flor branca - rosada levemente 

translúcida, 0,5 cm diam., labelo amarelo, coluna branca. 

 
Estados com ocorrência confirmada: Espirito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 
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Capanemia superflua (Rchb.f.) Garay 

Epífita, 5-9 cm alt., crescimento cespitoso formando touceiras densas; Caule 

pseudobulbos fusiformes unifoliares, 0,4-0,8 cm compr., sulcados, bainha fibrosa; Folha 

carnosa acicular, 4-6 cm compr.; Raiz superficial - penetrante; Inflorescência racemo, 3-

5 cm compr., inserida na base do pseudobulbo, 8-20 flores; Flor branca levemente 

translúcida, 0,8 cm diam., labelo branco com manchas amarelo na base, coluna branca. 

 

 
 
Estados com ocorrência confirmada: Acre, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 
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Capanemia thereziae Barb.Rodr. 

Epífita, 3-5 cm alt., crescimento cespitoso formando touceiras suspensas ou aderidas; 

Caule pseudobulbo piriforme unifoliar, 0,3-0,7 cm compr., sulcado, bainha fibrosa; 

Folha coriácea, 1,5-4 cm compr., estreitamente elíptica, sulcada, curvada, ápice agudo; 

Raiz volumosa, superficial; Inflorescência racemo 0,5-2 cm compr., inserida na base do 

pseudobulbo, 1-3 flores; Flor verde cítrico, 0,5 cm diam., labelo amarelo esverdeado, 

parcialmente translúcido, coluna verde.  

 

Estados com ocorrência confirmada: Bernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 
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CHLORAEA (Chloraea Lindl.) 

Terrícula, 25-50 cm alt.; Caule inconspícuo, Folha 15-35 cm compr., membranácea, 

lanceolada, filotaxia alterna; Raiz tuberosa; Inflorescência escapo. 

 

Chloraea membranacea Lindl. 

Terrícula, 25-40 cm alt.; Caule inconspícuo (fase vegetativa), monopódio envolvido 

(fase reprodutiva); Folha decorrente 15-25 cm compr., membranácea, lanceolada, 

filotaxia alternada; Raiz fasciculada tuberosa, volumosa; Inflorescência escapo apical 

racemosa, 20-35 cm compr., 4-10 fores; Flor externamente verde e internamente branca, 

3 cm, diam., sépalas serosas, labelo branco, trilobado, papilas com pigmentação roxa, 

coluna branca com base marrom.  

 
Estados com ocorrência confirmada: Paraná e Rio Grande do Sul. 
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CHRISTENSONELLA (Christensonella Szlach. et al.)  

Epífita, 4-8 cm alt., crescimento cespitoso bifurcante compacto formando touceira 

fortemente aderida, ou menos compacto e suspenso; Caule pseudobulbo bifoliado, 0,5- 2 

cm compr., piriforme sulcado, levemente entumecido, parcialmente coberto por bainha 

fibrosa; Folha coriácea, limo estreitamente linear - acicular, fortemente sulcado, ápice 

agudo; Raiz penetrante; Inflorescência simples, origina na base do pseudobulbo, envolta 

por bainha fibrosa reticulada. 

1. Tamanho do limbo > 7 cm compr............................Christensonella paranaensis 

1’.  Tamanho do limbo < 7 cm compr. 

2. Flor cor vinho – marrom......................................Christensonella neowiedii 

2’. Flor com amarela................................................Christensonella vernicosa 
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Christensonella neowiedii (Rchb.f.) S.Koehler 

Epífita, 4-6 cm alt., crescimento cespitoso bifurcante formando touceiras aderentes; 

Caule pseudobulbo bifoliado, 0,8-1 cm compr., piriforme sulcado; Folha coriácea, 3-5 

cm compr., limo linear, sulcado, ápice agudo; Raiz penetrante; Inflorescência haste 1,5-

2 cm compr., inserida base do pseudobulbo, 1 flor; Flor cor de vinho - marrom, 1 cm 

diam., labelo cor de vinho brilhante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados com ocorrência confirmada: Bahia, Espirito Santo, Minas Gerais, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 
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Christensonella paranaensis (Barb.Rodr.) S.Koehler 

Epífita, 7-10 cm alt., crescimento cespitoso bifurcante formando touceiras com 

ramificações espaçadas e suspensas; Caule pseudobulbo bifoliado, 1-1,5 cm compr., 

fusiforme sulcado; Folha coriácea, 5-7 cm compr., limo linear, sulcado, ápice agudo; 

Raiz superficial - penetrante; Inflorescência haste 2-3 cm compr., inserida base do 

pseudobulbo, 1 flor; Flor cor de vinho - marrom, 1,5 cm diam., sépalas levemente 

translúcidas, labelo cor de vinho brilhante. 

 
Estados com ocorrência confirmada: Minas Gerais, Espirito Santo, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 
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Christensonella vernicosa (Barb.Rodr.) Szlach., Mytnik, Górniak & Smiszek 

Epífita, 3-5 cm alt., crescimento cespitoso bifurcado formando touceiras aderidas; Caule 

pseudobulbo bifoliado, 0,5-1 cm compr., fusiforme sulcado; Folha acicular, 1,5-3 cm 

compr.; Raiz superficial - penetrante; Inflorescência haste 1 cm compr., inserida base do 

pseudobulbo, 1 flor; Flor amarela, 0,5 cm diam., labelo amarelo com máculas marrom, 

coluna clara. 

 

Estados com ocorrência confirmada: Bahia, Espirito Santo, Minas Gerais, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 
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CRANICHIS (Cranichis Sw.)  

Terrícula, 25-40 cm alt.; Caule inconspícuo - escapo; Folha membranácea, limo 

estreitamente elíptico 8-10 cm compr., campilódroma aparente; Raiz adventícia, 

penetrante; Inflorescência racemosa sequencial, 15-40 flores diminutas de 0,2-0,3 cm 

diam. 

Cranichis candida (Barbosa) Cogn. 

Terrícula, 25-40 cm alt.; Caule inconspícuo (fase vegetativa), escapo (fase reprodutiva); 

Folha membranácea, 10-15 cm compr., limo elíptico, campilódroma aparente; Raiz 

adventícia, penetrante; Inflorescência racemo sequencial alternado, 15-40 flores; Flor 

branca, 0,3 cm diam., sépala superior com máculas internas verde, labelo e colunas 

brancos.  

 

 

 

 

 

 

 

Estados com ocorrência confirmada: Pernambuco, Sergipe, Distrito Federal, Minas 
Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 
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CYCLOPOGON (Cyclopogon C.Presl ) 

Terrícula herbácea, 05-20 cm alt.; Caule inconspícuo 1-3 cm alt.; escapo 12-40 cm alt.; 

Folha decorrente 4-10 cm compr., membranácea, limo elíptico ou estreitamente elíptico; 

Raiz fasciculada, tuberosa; Inflorescência cacho apical, roseta espiralada compacta no 

ápice. 

1. Limbo lanceolado........................................................Cyclopogon argyrifolius  

1’.  Limbo elíptico 

2. Limbo peciolada....................................................Cyclopogon micranthus 

2’. Limbo decorrente.........................................................Cyclopogon apricus 
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Cyclopogon apricus (Lindl.) Schltr. 

Terrícula, 10-25 cm alt., herbácea; Caule inconspícuo 2-3 cm alt. (fase vegetativa), 

escapo 12-15 cm alt. (fase reprodutiva); Folha membranácea, 5-7 cm compr., base 

decorrente, limo elíptico, ápice cuneado; Raiz fasciculada volumosa; Inflorescência 

racemo roseta apical compacto, 8-20 flores; Flor branca, 0,3 cm diam., verticilos 

vegetativos externamente verdes - marrom claro com bordas brancas, labelo branco, 

coluna branca pouco aparente.  

 

Estados com ocorrência confirmada: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 
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Cyclopogon argyrifolius Barb.Rodr. 

Terrícula, 20-35 cm alt., herbácea; Caule inconspícuo 4 cm alt. (fase vegetativa), escapo 

25-25 cm alt. (fase reprodutiva); Folha membranácea, 12-20 cm compr., lanceolada, 

ápice agudo; Raiz fasciculada tuberosa; Inflorescência racemo apical, 10-20 flores; Flor 

branca, 0,5 cm diam., verticilos vegetativos verdes - marrom, labelo branco, coluna 

branca pouco aparente. 

 

Estados com ocorrência confirmada: Minas Gerais, Espirito Santo, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul. 
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Cyclopogon micranthus Barb.Rodr. 

Terrícula, 15-30 cm alt., herbácea; Caule inconspícuo 1 cm alt. (fase vegetativa), escapo 

12-22 cm alt. (fase reprodutiva); Folha membranácea, 12-20 cm compr., elíptica - oval, 

peciolada, ápice cuneado; Raiz 1-2 bulbo-tuberoso; Inflorescência racemo apical, 4-10 

flores uniformemente espaçadas; Flor branca, 0,3 cm diam., bráctea superior verde, 

labelo branco com estrias longitudinais marrons, coluna interna. 

 

Estados com ocorrência confirmada: No Flora do Brasil 2020 (2018) esta espécies 
consta como homotípico de Hapalorchis micranthus. Porém morfologia da planta aqui 
apresentada características vegetativas (folha) e reprodutivas (flor) diferente de 
Hapalorchis micranthus, necessitando de maiores estudos para o esclarescimento, mas 
de imediato não podem ser agrupadas. 
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DRYADELLA (Dryadella Luer) 

Epífita, 2-6 cm alt., crescimento formando touceiras densas; Caule rizoma fibroso; Folha 

1-3 cm compr., limo carnoso - coriáceo, curvado, sulcado, ápice agudo, cuneado; Raiz 

curta penetrante; Inflorescência haste 0,5-1 cm compr. 

 

Dryadella liliputiana (Cogn.) Luer 

Epífita, 1,5-3 cm alt., crescimento cespitoso formando touceiras densas compactas; Caule 

rizoma fibroso; Folha verde - púrpuro, carnosa, 1-2 cm compr., limbo sulcado, ápice 

cuneado; Raiz curta penetrante; Inflorescência haste 1 cm compr., aderida no rizoma; 

Flor rosa, máculas cor de vinho - púrpura, 0,8-1 cm diam., sépalas alongadas, labelo 

amarelo, coluna clara com pigmentação púrpura.  

 

Estados com ocorrência confirmada: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina. 
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EPIDENDRUM (Epidendrum L.) 

Epífita, terrícula e rupícola; Caule 20-30 cm alt., ramicaule ereto, rígido com base 

levemente entumecida, suspenso, bainha fibrosa; Folha 5-8 cm compr., decorrente e 

linear - estreitamente elíptica, filotaxia alternadamente dística; Inflorescência racemo, 2-

4 cachos no ápice do caule, 3-10 flores. 

 

Epidendrum caldense Barb.Rodr. 

Epífita, 25-35 cm alt., crescimento cespitoso formando touceiras pendentes; Caule 

ramicaule ereto, rígido com base levemente entumecida, 20-30 cm compr., suspenso; 

Folha coriácea, 6-8 cm compr., linear, curvada, base decorrente, filotaxia alternadamente 

dísticas; Raiz superficial volumosa; Inflorescência racemo, 1-4 cachos pendentes no 

ápice do caule, 3-10 flores; Flor marrom claro - verde claro, 2 cm diam., verticilos livres, 

labelo verde levemente translúcido.  

 

Estados com ocorrência confirmada: Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 
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EURYSTYLES (Eurystyles Wawra)  

Epífita, 4-10 cm alt.; Caule monopodial 0,2-0,5 cm alt.; Folha lanceolada membranácea 

de 4 a 6 cm compr., serosa translúcidas, campilódroma, filotaxia roseta; Raiz tuberosa, 

penetrante; Inflorescência ramalhete umbela. 

 

Eurystyles actinosophila (Barb.Rodr.) Schltr. 

Epífita, 4-6 cm alt.; Caule monopodial, inconspícuo 0,2-0,5 cm alt.; Folha membranácea, 

4-5 cm compr., limbo lanceolado, seroso, parcialmente translúcido, campilódromo, ápice 

agudo, filotaxia roseta; Raiz tuberosa penetrante; Inflorescência ramalhete umbela 

pendente. Flor branca, 0,3 cm diam., fusiforme, labelo branco, coluna interna.  

 
Estados com ocorrência confirmada: Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 
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GOMESA (Gomesa R.Br.) 

 Epífita, ocasionalmente terrícula e rupícola, 10-40 cm alt.; Caule primário rizoma 

reptante rígido, caule secundário pseudobulbo bifoliado, 5-15 cm compr., piriforme, 

fusiforme, ovoide ou compressos lateralmente, liso ou sulcado longitudinalmente; Folha 

coriácea, 10-25 cm compr., lanceoladas curvadas e sulcadas. Alguns grupos de espécies 

não possuem pseudobulbos, e sim um rizoma fibroso 1-3 cm compr.; Folha 6-12 cm 

compr., carnosa, elíptica, estreitamente elíptica; Raiz volumosa superficial - penetrante; 

Inflorescência cacho, 5-40 flores amarelo intenso (caractere que identifica popularmente 

o grupo como “Chuva de Ouro”). 

1. Pseudobulbo fusiforme.........................................................Gomesa widgrenii 

1’. Pseudobulbo piriforme 

2. Labelo com protuberância frontal semelhante a um corno............ 

.................................................................................Gomesa longicornu 

2’. Labelo com ausência de protuberância semelhante a um corno. 

3. Flor maior que 3 cm de compr. 

4. Flor amarelo ouro, com estrias transversais escuras nas pétalas 

superiores..............................................................Gomesa bifolia. 

4’. Flor amarelo ouro sem estrias nas pétalas superiores........... 

...........................................................................Gomesa concolor 

3’. Flor menor que 3 cm compr. 

5. Labelo com porção distal bem desenvolvida (longo) .......... 

...........................................................................Gomesa ranifera. 

5’. Labelo com porção distal pouco desenvolvida (curto) ........ 

..................................................................Gomesa paranensoides 
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Gomesa bifolia (Sims) M.W.Chase & N.H.Williams 

 Epífita, 20-40 cm alt.; Caule primário rizoma reptante rígido, caule secundário 

pseudobulbo bifoliado, 3-5 cm, ovoide - piriforme, sulcado; Folha coriácea 8-15 cm 

compr., lanceolada, sulcada, curvada, ápice obtuso; Raiz volumosa superficial; 

Inflorescência racemo ereto 30-100 cm compr., 5-40 flores, inserida na base do 

pseudobulbo;  Flor amarelo, 2-3 cm diam., sépalas internamente com estrias transversais 

marrom, labelo extremamente desenvolvido (50-70% da flor), bilobado, amarelo com 

caloma marrom claro, coluna amarela. 

 

 

Estados com ocorrência confirmada: Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 
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Gomesa concolor (Hook.) M.W. Chase & N.H.Williams 

 Epífita, 10-25 cm alt.; crescimento cespitoso; Caule primário rizoma, caule secundário 

pseudobulbo bifoliado, 2,5-4 cm compr., ovoide - piriforme, sulcado; Folhas coriáceas 

5-10 cm compr., lanceoladas, sulcadas, curvadas, ápice obtuso; Raiz volumosa 

superficial; Inflorescência cacho 10-30 cm compr., 3-15 flores, inserida na base do 

pseudobulbo; Flor amarelo, 2-3 cm diam., sépala superior com estrias longitudinais 

marrons, pétalas voltadas para coluna, labelo bilobado, ondulado amarelo, coluna 

amarela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados com ocorrência confirmada: Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul. 
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Gomesa longicornu (Mutel) M.W.Chase & N.H.Williams 

 Epífita, 12-20 cm alt.; crescimento cespitoso; Caule primário rizoma, caule secundário 

pseudobulbo bifoliado, 3-6 cm compr., piriforme, sulcado com estrias transversais 

marrons; Folha coriácea 6-12 cm compr., lanceolada, sulcada, curvada, ápice obtuso; 

Raiz volumosa superficial; Inflorescência racemo de cachos, 30-60 cm compr., 20-50 

flores, inserida na base do pseudobulbo;  Flor amarelo com marrom, 2-3 cm diam.,  

sépalas superiores com estrias transversais e máculas marrom - cor de vinho; labelo 

bilobado, bordas amarelas e base marrom claro, possui protuberância corniforme (forma 

de corno), coluna púrpura com fronte clara. 

 
Estados com ocorrência confirmada: Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. 
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Gomesa paranensoides M.W.Chase & N.H.Williams 

 Epífita, 5-12 cm alt.; crescimento cespitoso; Caule primário rizoma, caule secundário 

pseudobulbo bifoliado, 2-4 cm compr., piriforme, sulcado; Folha coriácea 4-10 cm 

compr., lanceoladas, fortemente sulcadas, curvadas, ápice obtuso; Raiz volumosa 

penetrante; Inflorescência racemo de cachos, 10-15 cm compr., 20-30 flores, inserida na 

base do pseudobulbo;  Flor amarela, 0,5 cm diam., sépalas superiores com estrias 

transversais e máculas marrom claro; labelo amarelo com linhas marrons, calosidade 

concrescida secretora, brilhante, coluna clara.  

 
Estados com ocorrência confirmada: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. 
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Gomesa ranifera (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams 

 Epífita, 7-15 cm alt.; crescimento cespitoso; Caule primário rizoma, caule secundário 

pseudobulbo bifoliado, 3-5 cm compr., piriforme, sulcado, estrias longitudinais negras; 

Folha coriácea 5-10 cm compr., lanceolada, sulcada, ápice agudo; Raiz volumosa 

superficial; Inflorescência racemo de cachos, 30-40 cm compr., 15-30 flores, inserida na 

base do pseudobulbo; Flor amarela, 0,5-1 cm diam., sépalas superiores com estrias 

transversais e máculas marrom claro, labelo bilobado, extremidade amarela e base 

marrom, calosidade concrescida secretora, brilhante, coluna marrom na base e 

extremidade clara.  

 
Estados com ocorrência confirmada: Bahia, Espirito Santo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. 
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Gomesa widgrenii (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams 

 Epífita, 12-25 cm alt.; crescimento cespitoso; Caule primário rizoma, caule secundário 

pseudobulbo bifoliado, 4-7 cm compr., fusiforme, sulcado, bainha fibrosa; Folha 

coriácea 8-15 cm compr., lanceolada, sulcada, curvada, ápice obtuso; Raiz volumosa 

penetrante; Inflorescência racemo de cachos, 10-15 cm compr., 20-30 flores, inserida na 

base do pseudobulbo; Flor amarelo e marrom, 3 cm diam., verticilos livres, sépalas verde 

claro com porção mediana marrom, labelo bilobado, bordas amarelo com marrom claro, 

protuberância calosa e alongamento lateral curvado para dentro, coluna marrom amarela. 

 

 

Estados com ocorrência confirmada: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. 
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GOVENIA (Govenia Lindl.) 

Terrícula 30-50 cm alt.; Caule primário rizoma indefinido subterrâneo, caule secundário 

aéreo; Folha decorrente; Raiz fasciculada, superficial; Inflorescência escapo 10-30 cm 

compr., 4-10 flores. 

 

Govenia utriculata (Sw.) Lindl. 

Terrícula herbácea, 30-50 cm alt.; Caule primário rizoma indefinido subterrâneo 3- 4 cm 

compr., caule aéreo, cônico envolto por bainha; Folha geralmente 02 folhas 

membranáceas, decorrentes, 20-23 cm compr., limbo elíptico, frisado, ápice agudo; Raiz 

fasciculada, superficial; Inflorescência escapo 20-30 cm compr., aderida medianamente 

ao caule aéreo, com bainha, 4-10 flores. Flor branca, 2 cm diam., pétalas laterais com 

máculas rosas - cor de vinho, labelo folhoso máculas marrons na borda, coluna clara. 

 
Estados com ocorrência confirmada: Minas Gerais, Distrito Federal, Espirito Santo, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. 
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ISABELIA (Isabelia Barb.Rodr) 

Epífita, 3-7 cm alt., crescimento reptante - estolhoso; Caule primário rizoma fibroso, 

caule secundário pseudobulbo piriforme – cônico, unifoliar, 1 cm, uniformemente 

espaçados - aglomerados, roxo - marrom, tunicado - expostos; Folha coriácea, 3-7 cm 

compr., estreitamente elíptica, linear, acicular; Raiz radicante; Inflorescência haste 

simples, 3-7 cm compr., inserida na base da junção foliar, 1 flor; Flor rosa - violeta, 1 cm 

diam. 

1. Pseudobulbo tunicado em espessa bainha fibrosa reticulada não 

espaçado.............................................................................Isabelia virginalis 

1’. Pseudobulbo tunicado em tênue bainha reticulada uniformemente 

espaçados..................................................................................Isabelia pulchella 
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Isabelia pulchella (Kraenzl.) Van den Berg & M.W.Chase 

Epífita, 5-7 cm alt., crescimento estolhoso; Caule primário rizoma fibroso, caule 

secundário pseudobulbo piriforme unifoliar, 1 cm, uniformemente espaçados, roxo - 

marrom, tunicado em tênue bainha reticulada; Folha coriácea, 4-6 cm, estreitamente 

linear, conduplicado; Raiz radicante, penetrante; Inflorescência haste simples, 4-5 cm, 1 

flor; Flor rosa - violeta, 1 cm diam. 

 

Estados com ocorrência confirmada: Bahia, Goias, Distrito Federal, Minas Gerais, 
Espirito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. 
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Isabelia virginalis Barb.Rodr. 

Epífita, 3-5 cm alt., crescimento reptante; Caule pseudobulbo piriforme unifoliar, 0,5 cm 

compr., tunicado em espessa bainha fibrosa reticulada; Folha coriácea, 3-4 cm compr., 

estreitamente linear, conduplicada; Raiz radicante, penetrante; Inflorescência haste 

simples, 2,5-3 cm compr., inserida na base junção foliar, 1 flor; Flor rosa claro, 1 cm 

diam., verticilos livres, labelo branco com base rosa, coluna rosa claro. 

 

Estados com ocorrência confirmada: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul. 
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LEPTOTES (Leptotes Lindl.) 

Epífita, 5-10 cm alt.; Caule rizoma reptante formando touceiras; limbo estreitamente 

lanceolado, linear quase acicular, sulco mediano, bordo arredondado, ápice agudo; Raiz 

volumosa superficial; Inflorescência simples, pendente, ligada na base da folha. 

 

Leptotes unicolor Barb.Rodr. 

Epífita, 4-9 cm alt.; crescimento reptante; Caule rizoma reptante formando touceiras; 

Folha carnosa, 2-7 cm compr., limbo, linear ligeiramente acicular, sulcado, superfície 

rugosa, ápice cuneado; Raiz volumosa superficial; Inflorescência simples, pendente, 

adpressa ao limbo, 1 flor; Flor rosa - violeta claro, 3 cm diam., verticilos livres, labelo 

lanceolado.  

Estados com ocorrência confirmada: Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul. 
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OCTOMERIA (Octomeria R.Br.)  

Epífita, 7-15 cm alt.; Caule primário rizoma 0,5-1 cm; Caule secundário ereto unifoliar 

5-10 cm compr., forma touceiras pendentes; Folha carnosa, 4-8 cm compr., limbo 

elíptico, estreitamente elíptico e acicular, sulcado e levemente curvado; Inflorescência 

ramalhete ou simples, aderida na junção do ápice do caule secundário com a folha. 

 

1. Limbo linear..................................................................Octomeria crassifolia 

1’. Limbo acicular 

2. Flor com pétalas variando de amarelo ouro a branca, com listas purpuras 

longitudinais e labelo amarelo...........................Octomeria hatschbachii 

2’. Flor com pétalas branca levemente translúcidas e labelo 

púrpuro...........................................................Octomeria octomeriantha 
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Octomeria crassifolia Lindl. 

Epífita, 10-14 cm alt.; crescimento cespitoso formando touceiras pendentes; Caule 

primário rizoma 1-3 cm compr., caule secundário ramicaule unifoliar 4-6 cm compr.; 

Folha carnosa, 5-7 cm compr., limbo linear, sulcado; Raiz volumosa superficial - 

penetrante; Inflorescência ramalhete, aderido na junção do ápice com o limbo, 3-10 

flores; Flor amarela, 0,7 cm diam., verticilos translúcidos, labelo trilobado, translúcido 

com estrias longitudinais amarelas. 

 

Estados com ocorrência confirmada: Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Espirito 
Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. 
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Octomeria hatschbachii Schltr. 

Epífita, 8-11 cm alt.; crescimento cespitoso formando touceiras pendentes; Caule 

primário rizoma 1 cm compr., caule secundário ramicaule unifoliar 3-5 cm; Folha 

carnosa, 4-5 cm compr., limbo acicular; Raiz volumosa superficial-penetrante; 

Inflorescência haste 1 cm compr., adpressa ao limbo na junção foliar, 1 flor; Flor amarelo 

palha, 1 cm diam., verticilos translúcidos, sépalas e pétalas com linhas paralelas púrpuras, 

labelo base púrpura e extremidade amarela, coluna clara.  

 

Estados com ocorrência confirmada: Bahia, , Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina. 
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Octomeria octomeriantha (Hoehne) Pabst 

Epífita, 5-8 cm alt.; crescimento reptante; Caule primário rizoma 0,5 cm compr., caule 

secundário ramicaule unifoliar 2-3 cm compr.; Folha carnosa, 3-5 cm compr., limbo 

acicular; Raiz volumosa superficial; Inflorescência haste 1 cm, inserida na junção foliar, 

1 flor; Flor branca -amarelo claro, 1 cm diam., verticilos levemente translúcidos, sépalas 

e pétalas alongadas com extremidade afilada, labelo púrpura, coluna clara. 

 

 

Estados com ocorrência confirmada: São Paulo, Paraná, Santa Catarina. 
 

 

 

 



 

98 

PABSTIELLA (Pabstiella Brieger & Senghas) 

Epífita, 1-8 cm alt.; Caule rizoma reptante 0,2-0,5 cm compr., caule secundário ereto, 2-

6 cm compr., formando pequenas touceiras, ou mantos sobre o forófito; Folha carnosa 

0,5-5 cm compr., formato do limbo variando de elíptico, ovado ou fusiforme; Raiz 

superficiais ou penetrantes, volumosas; Inflorescência 0,5-4 cm compr., cachos ou 

simples 1-5 flores. 

 

1. Tamanho do limbo > 3 cm compr....................................... Pabstiella mirabilis 

1’. Tamanho do limbo < 3 cm compr. 

 2. Limbo acicular cônico.......................................... Pabstiella aveniformis 

 2’ Limbo elíptico 

3. Flor com pétalas amarelas claras à ouro, labelo com mesma 

tonalidade das pétalas......................................... Pabstiella matinhensis 

3’. Flor com pétalas diferente de amarelo 

4. Flor com pétalas de cor variando branco de salmão a vermelha, 

labelo com mesma tonalidade das pétalas.......... Pabstiella bacillaris 

4’. Flor com pétalas cor branco a bege com linhas paralelas de cor 

lilás, labelo de cor lilás..........................................Pabstiella varellae 
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Pabstiella aveniformis (Hoehne) Luer 

Epífita, 0,5-1 cm alt., crescimento cespitoso formando mantos; Caule rizoma; Folha 

carnosa, 0,5-1 cm compr., limbo acicular cônico, terete, fortemente sulcado, 

conduplicado, ápice cuneado (limbo forma de semente da “aveia”); Raiz volumosa 

superficial - penetrante; Inflorescência haste 2 cm compr., aderida na junção foliar com 

rizoma; Flor amarela, 0,4 cm diam., sépalas e pétalas com linhas longitudinais marrons - 

púrpuras, labelo alongado com linhas púrpuras, coluna clara. 

 
Estados com ocorrência confirmada: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. 
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Pabstiella bacillaris (Pabst) Luer 

Epífita, 2-5 cm alt., crescimento cespitoso formando touceiras; Caule primário rizoma, 

0,3-0,4 cm, caule secundário ereto, 1,5-3 cm compr., unifoliar; Folha carnosa, 0,8-1,2 cm 

compr., limbo elíptico - oboval, ápice retuso; Raiz superficial; Inflorescência racemo, 2-

3 cm, inserida na junção foliar, 1-3 flores; Flor salmão - vermelho, 0,7 cm diam., 

verticilos bordas amarelas, labelo alongado, vermelho, coluna clara. 

 

 

Estados com ocorrência confirmada: Paraná. 
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Pabstiella mirabilis (Schltr.) Brieger & Senghas 

Epífita, 4-9 cm alt., crescimento cespitoso formando touceiras ou mantos; Caule primário 

rizoma, 0,2-0,3 cm compr., caule secundário ereto, 3-4 cm compr., unifoliar; Folha 

carnosa, 3-4 cm compr., limbo elíptico, ápice obtuso; Raiz superficial - penetrante, 

volumosa; Inflorescência racemo, 2-4 cm compr., inserida na junção foliar, 1-4 flores; 

Flor branca, 1,5 cm diam., verticilos com mesma tonalidade, labelo alongado, coluna 

clara, sépala inferior concrescida frontalmente em forma de vírgula. 

 

Estados com ocorrência confirmada: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. 
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Pabstiella matinhensis (Hoehne) Luer 

Epífita, 3-4 cm alt., crescimento cespitoso formando touceiras; Caule primário rizoma, 

0,3-0,4 cm compr., caule secundário ereto, 0,5-3 cm compr., unifoliar; Folha carnosa, 

0,7-1 cm compr., limbo elíptico, ápice obtuso; Raiz superficial volumosa; Inflorescência 

racemo, 2-4 cm compr., inserida na junção foliar, 1-3 flores; Flor amarela, 0,3 cm diam. 

verticilos com mesma tonalidade, labelo alongado frisado, coluna clara. 

 

 
Estados com ocorrência confirmada: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. 
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Pabstiella varellae Toscano, Luer & Jacques Klein 

Epífita, 2-4 cm alt., crescimento cespitoso formando touceiras; Caule primário rizoma, 

0,3-0,5 cm, caule secundário ereto, 1-3 cm compr., unifoliar; Folha carnosa, 0,8-1 cm 

compr., porção abacial com máculas escuras, limbo elíptico, ápice obtuso; Raiz 

superficial; Inflorescência racemo, 2-4 cm compr., inserida na junção foliar, 1-2 flores; 

Flor roxa clara - branca, 0,5 cm diam., sépalas levemente translúcidas, pétalas 

internamente roxas, labelo alongado, roxo, coluna clara com traços roxos. 

 

 

Estados com ocorrência confirmada: Rio Grande do Sul. 
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PHYMATIDIUM (Phymatidium Lindl.) 

Epífita, 2-4 cm alt., crescimento monopodial formando touceiras esparsas; Caule 

filocládio 1-2 cm compr. (fase vegetativa) 4-7 cm compr. (fase reprodutiva); Folha 

rudimentar 0,5-1 cm compr., acicular, filotaxia roseta (base) e dística alternada (porção 

superior); Raiz glabra; Inflorescência vexilar, 2-10 flores. 

 

1. Flor de labelo com protuberância verde e coluna fortemente concrescida em 

projeção forma de corno bilobado ..................................Phymatidium aquinoi 

1’.  Flor de labelo linguiforme com discreta mácula verde clara.............................. 

..............................................................................Phymatidium microphyllum 
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Phymatidium aquinoi Schltr. 

Epífita, crescimento monopodial formando touceiras esparsas, 2-7 cm alt.; Caule 

filocládio; Folha rudimentar, 0,5-1 cm compr., aciculares, filotaxia roseta (base) e dística 

alternada (porção superior); Raiz superficial, volumosa; Inflorescência 1-10 racemos, 4-

6 cm compr., 2-10 flores; Flor branca, 1 cm diam., verticilos livres, labelo caloso, porção 

mediana verde, coluna concrescida em projeção forma de corno bilobado. 

 

Estados com ocorrência confirmada: Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro,  
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. 
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Phymatidium microphyllum (Barb.Rodr.) Toscano 

Epífita, crescimento monopodial formando touceiras esparsas, 2-4 cm alt.; Caule 

filocládio; Folha rudimentar, 0,4-0,7 cm compr., aciculares, filotaxia roseta (base) e 

dística alternada (porção superior); Raiz superficial, volumosa; Inflorescência 1-5 

racemos, 2-4 cm compr., 2-7 flores; Flor branca, 0,5 cm diam., verticilos livres, labelo 

caloso, alongado - linguiforme, discreta mácula verde clara, coluna clara. 

 

Estados com ocorrência confirmada: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. 
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PRESCOTTIA (Prescottia Lindl.) 

Terrícula, rupícola, eventualmente epífita; tamanho 20-30 cm alt.; Caule com bainhas 

membranáceas; Folhas membranáceas decorrentes na base, filotaxia dísticas ou 

rosuladas, limbo ovado a estreitamente elíptico, sulcado, ápice agudo; Inflorescência 

espiga com 30-90 flores 0,2-0,4 cm. 

 

Prescottia oligantha (Sw.) Lindl. 

Terrícula - epífita, herbácea 15-25 cm alt.; Caule inconspícuo (fase vegetativa), escapo 

(fase reprodutiva); Folha membranácea, 8-12 cm compr., limo elíptico, campilódromo, 

ápice cuneado; Raiz adventícia, penetrante; Inflorescência espiga sequencial, 15-50 cm 

compr., 30-90 flores; Flor branca, 0,3 cm diâmetro, labelo branco, coluna interna. 

 

Estados com ocorrência confirmada: Roraima, Alagoas, Bahia, Pernambuco, Goias, 
Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. 
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SACOILA (Sacoila Raf.) 
Terrícula; herbácea 25-60 cm alt.; Caule inconspícuo (fase vegetativa), escapo (fase 

reprodutiva); Folha 12-16 cm compr., membranácea linear - lanceolada, ápice agudo, 

filotaxia roseta, decorrentes envoltas no monopódio (fase reprodutiva); Inflorescência 

racemo espiralado no ápice do caule; Raiz volumosa, tuberosa. 

 

Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay 

Terrícula, herbácea, 25-60 cm alt.; Caule inconspícuo (fase vegetativa), escapo 

envolvido (fase reprodutiva); Folha decorrente 15-25 cm compr., membranácea, 

lanceolada, filotaxia alternada; Raiz volumosas, fasciculadas tuberosas; Inflorescência 

escapo com racemo apical, 20-50 cm compr., 10-30 fores; Flor rosa - salmão, 1 cm diam., 

sépala pubescente, labelo lanceolado, coluna interna. 

 
Estados com ocorrência confirmada: Amazonas, Amapá, Pará, Tocantins, Alagoas,  
Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, 
Goias, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espirito Santo, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. 
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SPECKLINIA (Specklinia Lindl.) 

Epífita; crescimento formando touceiras espaçadas; tamanho 4-7 cm alt.; rizoma 0,3-0,6 

cm compr.; Folha carnosa sulcada, limbo elíptico levemente obovado, 3-5 cm compr., 

ápice retuso; Raiz volumosas penetrantes; Inflorescência haste de 12-16 cm compr., 

paralela à base da folha, cachos com 10-20 flores, 0,3-0,8 cm diam., dispostas 

alternadamente. 

 

Specklinia grobyi (Bateman ex Lindl.) F.Barros 

Epífita, 4-6 cm alt., crescimento cespitoso formando touceiras espaçadas; Caule rizoma, 

0,5-1 cm compr.; Folha carnosa, 2-3 cm compr., limbo elíptico, ápice retuso, porção 

abaxial púrpura; Raiz penetrante, volumosa; Inflorescência racemo, 4-6 cm compr., 

inserida no rizoma, 4-10 flores; Flor amarela levemente translúcida, 0,5 cm diam., 

verticilos com mesma tonalidade, labelo linguado, interno, coluna clara, interna.  

 

 
Estados com ocorrência confirmada: Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Bahia, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul. 
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TRICHOCENTRUM (Trichocentrum Poepp. & Endl.) 

Epífita; Caule rizoma truncado 1-2 cm alt.; Folha elíptica 8-12 cm compr., carnosa 

sulcada, ápice agudo, coloração verde - púrpura; Inflorescência inserida no rizoma, 

cachos imbricados com 20-30 flores. 

 

Trichocentrum pumilum (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams 

Epífita, 12-20 cm alt.; crescimento cespitoso; Caule rizoma truncado, 2-5 cm compr., 

Folha carnosa, 4-7 cm compr., limbo elíptico, sulcado, ápice agudo, pode conter 

pigmentação púrpura; Raiz volumosa penetrante; Inflorescência racemo, 1-4 cachos, 5-

8 cm compr., 20-30 flores, inserida no rizoma; Flor amarela, 0,5-1 cm diam., sépalas 

superiores com estrias transversais e máculas marrons; labelo amarelo trilobado, 

calosidade concrescida rugosa, coluna clara. 

 

Estados com ocorrência confirmada: Bahia, Sergipe, Goias, Distrito Federal, Minas 
Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul. 
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ZYGOPETALUM (Zygopetalum Hook.) 

Epífita, rupícola ou terrícula; crescimento reptante; Caule primário: rizoma fibroso 

segmentado robusto; caule secundário 1-2 cm diam.; Folha 30-60 cm compr., coriácea, 

base decorrente, filotaxia equitante, limbo lanceolado sulcado, paralelinérveo, ápice 

agudo - cuneado; Inflorescência surge no rizoma, 30-50 cm compr., cacho com até seis 

flores. 

 

Zygopetalum maxillare Lodd. 

Epífita, 3-50 cm alt., crescimento reptante; Caule primário: rizoma fibroso segmentado 

robusto, caule secundário pseudocaule; Folha 30-50 cm compr., membranosa, limbo 

lanceolado plicado, base decorrente, ápice agudo; Inflorescência racemo, 30-50 cm 

compr., 3-6 flores; Flor roxa - marrom, 5 cm diam., verticilos livres, sépalas e pétalas 

possuem largas estrias transversais marrons, labelo roxo, base calosa dentada, borda 

folhosa ondulada, coluna roxo- azul clara.  

 

Estados com ocorrência confirmada: Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. 
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4.7 CHAVE DICOTÔMICA 

Buscou-se identificar as espécies e criar uma chave dicotômica baseada 

principalmente nos caracteres vegetativos, a fim de viabilizar registros que facilitem a 

identificação destas plantas mesmo em épocas que as plantas não apresentem flores. 

Conforme puderam concluir Wängler et al. (2014) Orchidaceae possui espécies difíceis 

de serem identificadas em sua fase vegetativa, sendo assim esta chave seria uma 

contribuição à comunidade científica. 

 

Chave Dicotômica para as espécies de Orchidaceae epífitas e terrículas encontradas em 
FOM do Centro-Oeste do Estado do Paraná. 

1. Forma de vida terrícula. 

2. Planta com até duas folhas.............................................................. Govenia utriculata. 

2’. Planta com mais de duas folhas. 

3. Formato do limbo foliar elíptico proporções 2:1 e 3:2. 

4. Folha séssil, sem pecíolo aparente........................................... Cyclopogon apricus. 

4’. Folha peciolada. 

5. Vascularização foliar paralelinérvea.....................................Prescottia oligantha. 

5’. Vascularização foliar não paralelinérvea........................Cyclopogon micranthus. 

3’. Forma do limbo foliar estreitamente elíptico 3:1 e 5:1. 

6. Folha peciolada...................................................................... Cranichis candida. 

6’. Folha séssil, sem pecíolo aparente. 

7. Folhas com estrias longitudinais em tonalidade verde escuro........................... 
...................................................................................Cyclopogon argyrifolius. 

7’. Folhas não apresentam estrias longitudinais em verde escuro. 

8. Flor com coloração variando entre rosa e salmão............. Sacoila lanceolata. 

8’. Flor com coloração branca com pigmentações verdes................ 
................................................................................Chloraea membranacea. 
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1’. Forma de vida epifítico. 

9. Planta sem folhas (áfila) ................................................ Campylocentrum grisebachii. 

9’. Planta com folhas expandidas. 

10. Crescimento monopodial e caule inconspícuo ..................Eurystyles actinosophila. 

10’. Crescimento simpodial e caule aparente. 

11. Planta que apresenta pseudobulbo. 

12. Folhas menores que 8 cm. 

13. Crescimento em estolões reptante ao longo do forófito. 

14. Pseudobulbo exposto, sem proteção de bainha........ Bulbophyllum regnellii. 

14’. Pseudobulbo protegido por bainha reticulada de tecido fibroso. 

15. Pseudobulbo completamente protegido por bainha reticulada de tecido 
fibroso....................................................................... Isabelia virginalis. 

15’. Pseudobulbo parcialmente protegido por bainha de reticulada de tecido 
fibroso........................................................................Isabelia pulchella. 

13’. Crescimento aglomerado formando touceiras pontuais no forófito. 

16. Pseudobulbo da origina apenas uma folha. 

17. Limbo foliar elíptico curvado.................................. Capanemia thereziae. 

17’. Limbo foliar linear triangular. 

18. Planta menor que 5 cm alt. .............................. Capanemia micromera. 

18’. Planta maior que 5 cm alt. .................................Capanemia superflua. 

16’. Pseudobulbo origina duas folhas. 

19. Planta menor que 4 cm alt. ............................ Christensonella vernicosa. 

19’. Planta maior que 4 cm alt. 

20. Crescimento dos ramos partindo de um ponto central formando 
touceiras eretas.........................................Christensonella neowiedii. 

20’. Crescimento formando ramificações binárias esparsas (bifurcações) 
pendentes.............................................Christensonella paranaenses. 

12’. Folhas maiores que 8 cm compr. 

21. Pseudobulbo arredondados (ovoide) 
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22. Flores com contorno linear na margem das pétalas e sépalas..................... 
...........................................................................Brasiliorchis chrysantha. 

22’. Flores sem contorno nas pétalas e sépalas. 

23. Presença de máculas em tons púrpuros na parte dorsal das 
sépalas................................................................. Brasiliorchis picta. 

23’. Ausência de máculas em tons púrpuros na parte dorsal das 
sépalas....................................................Brasiliorchis porphyrostele. 

21.’ Pseudobulbo alongados. 

24. Pseudobulbo fusiforme alongado...................................Gomesa widgrenii. 

24’. Pseudobulbo piriforme. 

25. Labelo com protuberância frontal semelhante a um corno............ 
................................................................................Gomesa longicornu. 

25’. Labelo com ausência de protuberância semelhante a um corno. 

26. Flor maior que 3 cm diam. 

27. Flor amarelo ouro, com estrias transversais escuras nas pétalas 
superiores..............................................................Gomesa bifolia. 

27’. Flor amarelo ouro sem estrias nas pétalas superiores........... 
..........................................................................Gomesa concolor. 

26’. Flor menor que 3 cm diam. 

28. Labelo com porção distal bem desenvolvida (longo) .......... 
...........................................................................Gomesa ranifera. 

28’. Labelo com porção distal pouco desenvolvida (curto) ........ 
.................................................................Gomesa paranensoides.  

11’. Planta não apresenta pseudobulbo. 

29. Apresenta caule tipo filocládio. 

30. Flor com a extremidade distal das pétalas contorcidas e voltadas para o 
labelo, em direção oposta à coluna..........................Phymatidium aquinoi. 

30’. Flor com a extremidade das pétalas levemente curvadas e voltadas em 
direção à coluna, opostas ao labelo...............Phymatidium microphyllum. 

29’. Não apresenta caule tipo filocládio. 

31. Porção vegetativa, desconsiderando comp. das raízes menor que 3 cm. 

32. Crescimento formando touceiras esparsas no substrato. 
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33. Formato do limbo foliar elíptico....................... Anathallis laciniata. 

33’. Formato do limbo foliar não elíptico..............Dryadella liliputiana. 

32’. Crescimento em ramificações longitudinais formando mantas sobre o 
substrato. 

34. Formato do limbo foliar elíptico..........................Barbosella dusenii. 

34’. Formato do limbo foliar não elíptico. 

35. Tamanho do limbo foliar menor que 1cm compr. ...................... 
..............................................................Pabstiella aveniformis. 

35’. Tamanho do limbo foliar maior que 1cm compr. ......................... 
................................................................Acianthera asaroides. 

31’. Porção vegetativa, desconsiderando o comp. das raízes maior que 3cm. 

36. Tamanho das folhas maior que 40 cm de compr. .................................... 
........................................................................Zygopetalum maxillare. 

36’. Tamanho das folhas menor que 40 cm de compr. 

37. Limbo foliar acicular. 

38. Tamanho das folhas maior que 10 cm de compr.......................... 
.............................................................Acianthera hatschbachii. 

38’. Tamanho das folhas menor que 10 cm de compr. 

39. Flor variando de amarelo ouro a branca, com listas púrpuras 
ao longo das pétalas.........................Octomeria hatschbachii. 

39’. Flor com pétalas branca levemente translúcidas e labelo 
púrpuro.........................................Octomeria octomeriantha. 

37’. Limbo foliar não acicular. 

40. Apresenta limbo foliar elíptico. 

41. Proporção do limbo estreitamente elíptica 3:1. 

42. Limbo foliar maior que 10cm compr. ................................ 

.........................................................Trichocentrum pumilum. 

42’. Limbo foliar menor que 10cm compr.  

43. Floração originando apenas uma flor...................... 
...............................................Acianthera klingelfusii. 

43’, Floração originando cachos com duas ou mais flores. 
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44. Flor de cor branca.................... Pabstiella mirabilis. 

44’. Flor de tonalidade verde à marrom com máculas 
púrpuras.........................Acianthera saundersiana. 

41’. Proporção do limbo foliar elíptico 2:1. 

45. Tamanho do limbo foliar maior que 2 cm compr. 

46. Crescimento formando touceiras pontuais no forófito   
.....................................................Specklinia grobyi. 

46’. Formação de ramificações longitudinais................... 
.............................................Acianthera cryptantha. 

45’. Tamanho do limbo foliar menor que 2 cm compr. 

47. Presença de máculas púrpuras (lilás) na superfície 
abaxial do limbo foliar..............Anathallis dryadum. 

47’. Ausência de máculas púrpuras (lilás) na superfície 
abaxial do limbo foliar. 

48. Flor com pétalas amarelas claras à ouro, labelo 
com mesma cor das 
pétalas..............................Pabstiella matinhensis 

48’. Flor com pétalas diferente de amarelo 

49. Flor com pétalas de cor variando branco de 
salmão a vermelha, labelo com mesma 
tonalidade das pétalas........Pabstiella bacillaris 

49’. Flor com pétalas cor branco a bege com linhas 
paralelas de cor lilás, labelo de cor 
lilás.......................................Pabstiella varella 

40’. Não apresenta limbo foliar elíptico. 

50. Apresenta limbo foliar lanceolado. 

51. Apresenta limbo foliar com plano de perfil vertical....... 
....................................................Acianthera crepiniana. 

51’. Apresenta limbo foliar com plano de perfil 
horizontal............................................Leptotes unicolor. 

50’. Não apresenta limbo foliar lanceolado. 

52. Não apresenta limbo foliar linear (6:1 a 12:1) ........ 
...................................................Epidendrum caldense. 

52’. Apresenta limbo foliar linear (6:1 a 12:1). 
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53. Floração originando rosetas florais........................... 
.................................................Octomeria crassifólia. 

53’. Floração originando hastes florais. 

54. Distribuição unilateral das flores ao longo da haste 
floral...................................Anathallis linearifolia. 

54’. Distribuição alternada das flores ao longo da haste 
floral. 

55. Flor com as pétalas amarelo ouro a laranja, 
labelo da mesma tonalidade das pétalas... 
......................................Acianthera sonderiana. 

55’. Flores com as pétalas verde claro a amarelo, 
levemente translúcidas, labelo com tonalidade 
ligeiramente mais acentuada, deixando-o em 
sutil evidência. 

56. Labelo com formato lanceolado... 
.................................Acianthera hygrophila. 

56’. Labelo com formato truncado................. 
................................. Acianthera auriculata. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Floresta Ombrófila Mista abriga espécies de orquídeas raras e sob ameaça de 

extinção, das quais se conhece pouco, muitas ainda sem confirmação de registro para esta 

fitofisionomia. 

A riqueza da família Orchidaceae presentes na FOM da região Centro-Oeste do 

estado do Paraná é expressiva, denotada pela variedade de gêneros e espécies amostrados 

no fragmento de FOM de Faxinal do Céu. 

As florações e frutificações presentes ao longo do ano todo, indicam boas 

condições do fragmento, capaz de suprir as necessidades ecológicas das espécies e 

viabilizar sua perpetuação mediante reprodução sexuada. 

O predomínio dos gêneros: Acianthera e Gomesa, corrobora com trabalhos 

similares em diferentes ecossistemas da Mata Atlântica, demonstrando hegemonia destes 

grupos dentro do bioma. 

Algumas espécies de hábito terrestre foram encontradas em ocorrência incomum, 

desenvolvendo holoepifitismo acidental ou facultativo, retratando a plasticidade 

adaptativa da família Orchidaceae.  

As evidentes interações ecológicas entre espécies de orquídeas e seus forófitos, 

demonstram a ineficácia das políticas de proteção voltadas a apenas poucas espécies de 

plantas, animais ou fungos deste ecossistema, necessitando de proteção ampla para a 

FOM. 
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