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A família Orchidaceae está entre uma das maiores representantes das famílias com exploração 
entre as ornamentais. É uma das famílias botânicas mais numerosas e diversificadas, 
compreendendo entre 8% e 10% de todas as plantas com flores. É composta por 
aproximadamente 725 gêneros, aproximadamente 35000 espécies, distribuídas principalmente 
em ambientes tropicais. O Brasil dispõe de grande biodiversidade de espécie de orquídeas, 
com um número representativo registrado na Amazônica e o estado de Rondônia contribui 
para este fato. No entanto, muitas espécies estão sofrendo depredação correndo o risco de 
extinção. Uma das maiores ameaça a essa diversidade são os desmatamentos e a exploração 
inadequada, para os comércios ilegais, colocando em risco as espécies nativas de orquídeas 
em nossas florestas. Os orquidários particulares estão cada vez mais presentes nas cidades 
brasileiras, o hobby do cultivo de orquídeas ou a orquidofilia, insere-se nesse contexto. Com o 
objetivo, de conhecer as espécies nativas cultivas em orquidários particulares, dando-se 
embasamento teórico para futuros trabalhos foi realizado no período de abril a junho de 2006, 
visitas semanais a um orquidário particular localizado no município de Presidente Médici, 
RO, Brasil. As espécies registradas foram identificadas com auxílio de bibliografia apropriada 
e indivíduos em floração foram fotografados para auxilio na identificação. Foi possível 
identificar 38 espécies nativas, distribuídas em 20 gêneros. As orquídeas foram adquiridas ou 
coletadas nas florestas locais, procedimento bastante comum na região. Neste período de 
observação 17 espécies floresceram contribuindo para sua identificação. As espécies 
predominantes encontradas são pertencentes aos gêneros Brassia, Cattleya, Catasetum e 
Epidendrum. Baseado na grande importância ecológica, econômica e social desta família se 
faz necessário realizar um projeto junto a estes orquidofilos incentivando a propagação destas 
orquídeas, para que possa ser devolvida a natureza evitando assim o seu desaparecimento, 
demonstrando uma atitude de preservação ao meio ambiente. 
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