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Os representantes da família Orchidaceae figuram entre os elementos mais típicos em 
florestas tropicais úmidas. Nestes ambientes suas espécies podem ser encontradas em 
praticamente todos os estratos, do saprofítico ao emergente. Sua antiga história evolutiva 
propiciou ampla irradiação adaptativa, tornando possível a interação dessas plantas com uma 
extensa gama de organismos, cujo grau de interdependência, é por vezes, extremamente 
especializado. Fungos micorrízicos, formigas, cupins, Esfingídeos e abelhas Euglossini são 
alguns dos organismos associados mutualisticamente com as Orchidaceae nos neotropicos. 
Em função destes aspectos, as orquídeas representam um grupo-chave, servindo como 
bioindicadores da qualidade ambiental. As matas de restinga estão entre os tipos 
vegetacionais mais ameaçados da Floresta Atlântica. A expansão imobiliária e os cultivos de 
Cocos nucifera L. (Arecaceae) são as principais ameaças sofridas por estes habitats, 
acarretando perda de espécies-chave, desequilibrando relações inter e intra-específicas. Os 
objetivos deste estudo foram, portanto, conhecer a riqueza de Orchidaceae da RPPN Nossa 
Senhora do Oiteiro de Maracaípe, Ipojuca, litoral de Pernambuco e avaliar seu estado de 
conservação. Foram efetuadas oito coletas entre os meses de julho de 2006 e agosto de 2007. 
A identificação foi feita por comparação nos herbários UFP, UFRP, HST e IPA ou por 
especialistas. Os espécimes testemunho foram depositados no Herbário Geraldo Mariz (UFP). 
Foram encontradas sete espécies: Catasetum macrocarpum Rich. ex Kunth, Dimerandra 
emarginata (G. Mey.) Hoehne, Eltroplectris calcarata (Sw.) Garay & H.R. Sweet, Encyclia
amicta Schltr., Epidendrum rigidum Jacq., Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. e Vanilla sp. 
Eltroplectris calcarata, UFP 46.564, constitui o primeiro registro em herbário para o estado 
de Pernambuco. A espécie, saxícola e esciófila, encontra-se ameaçada de extinção, sendo 
protegida na Flórida (EUA) e Caribe, estando inclusa na lista vermelha do estado do Espírito 
Santo. A composição de Orchidaceae da RPPN mostra-se semelhante a encontrada em outros 
levantamentos de restingas em bom estado de conservação. Tal riqueza indica, portanto, que o 
estado atual de conservação é satisfatório, apesar da pressão exercida pelo entorno, que em 
sua maior parte se compõe de condomínios e pousadas de veraneio e plantações de coqueiros. 
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