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Cyrtopodium (Orchidaceae) é um gênero neotropical com aproximadamente 45 espécies, 36 
das quais ocorrem no Brasil. As flores de várias espécies são vistosas, mas o potencial 
ornamental do gênero encontra-se subexplorado. O centro de diversidade do gênero é o bioma 
Cerrado, onde ocorrem cerca de 30 espécies. No último grande inventário das Orchidaceae 
brasileiras Pabst & Dungs citaram 19 espécies para Minas Gerais, mas essa listagem encontra-
se bastante desatualizada em função de diversas mudanças nomenclaturais, da descrição de 
novos táxons e novos registros de ocorrência. Neste trabalho foi investigada a diversidade, 
sistemática, distribuição e conservação do gênero Cyrtopodium no Estado de Minas Gerais. 
Foram realizadas coletas em campo, examinado o material herborizado do gênero nos 
principais herbários nacionais e construído um banco de dados com os registros de coleta. Até 
o momento foram registrados 29 táxons (27 espécies e duas variedades) e 181 amostras, 
tornando Minas Gerais o Estado com o maior número de espécies do gênero no país. Desse 
total, quatro possuem distribuição restrita a Minas Gerais: C. lamellaticallosum J.A.N. Bat. & 
Bianch, C. macedoi J.A.N. Bat. & Bianch., C. poecilum var. roseum J.A.N. Bat. & Bianch. e 
C. intermedium Brade, mas o status taxonômico deste ultimo é incerto. Do total de táxons 
(29), 15 apresentam populações compreendidas dentro de Unidades de Conservação de 
Proteção Integral, mas dos quatro táxons restritos ao Estado, nenhum se encontra dentro de 
Unidade de Conservação. A lista das espécies ameaçadas de extinção da flora de Minas 
Gerais não registra nenhuma espécie de Cyrtopodium entre as Orchidaceae ameaçadas. 
Todavia, várias espécies são conhecidas de uma ou poucas localidades, apresentam 
populações pequenas e podem ser consideradas como vulneráveis. A localidade no Estado 
com o maior número de espécies registradas é Lagoa Santa (9 spp.), seguida da Serra do Cipó, 
planalto de Diamantina e Ituiutaba, com 8 espécies cada. Entretanto, muitos desses registros 
são antigos, incluindo os de Lagoa Santa utilizados por Reichenbach f. e Warming para a 
descrição de várias espécies, algumas das quais não foram mais coletadas no Estado. Esses 
dados reforçam a necessidade de coletas de Cyrtopodium a fim de se amostrar os táxons com 
pequena distribuição e os que se encontram quase ausentes nos registros dos herbários. 
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