
O ORQUIDÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO DA UNESP DE BOTUCATU-SP

Yvan Rocha Arbex1, Sergio Akira Adachi1, Elza Maria Guimarães1 & Silvia Rodrigues
Machado1

1 Universidade Estadual Paulista - UNESP, Instituto de Biociências, Departamento de
Botânica, Botucatu, SP, Brasil. yvan_arbex@hotmail.com

Em virtude do apelo ornamental das flores, a coleta predatória por

extrativistas e colecionadores somada ao acelerado processo de devastação dos

ecossistemas, tem levado à redução populacional e à extinção local de muitas espécies

de Orchidaceae. Segundo a lista oficial de espécies de plantas ameaçadas de extinção no

Estado de São Paulo de 2005, 67 espécies de Orchidaceae encontram-se

presumivelmente extintas e 61 correm o risco de extinção. Assim, tornam-se necessárias

medidas que venham contribuir não apenas com o conhecimento científico, mas

também para a conscientização da população sobre a importância da conservação das

orquídeas e dos respectivos ambientes naturais onde ocorrem. Neste contexto, o Jardim

Botânico da UNESP de Botucatu, que congrega remanescentes da vegetação natural

(floresta mesófila semidecidual e floresta ripária) além coleções ex situ de orquídeas da

região, desde 1995 desenvolve projetos de estudos sobre a fauna e flora local, como

também atividades de Educação Ambiental principalmente para alunos de Escolas de do

Ensino Fundamental e Médio de Botucatu. Como parte de um projeto educacional mais

amplo, o objetivo deste trabalho foi elaborar um guia ilustrado com informações básicas

sobre aspectos da morfologia, anatomia e biologia das orquídeas cultivadas no

orquidário do Jardim Botânico da UNESP-Botucatu, com a finalidade de conscientizar

estudantes sobre a diversidade regional de orquídeas e sua importância, bem como as

questões ambientais envolvidas na sobrevivência e conservação destas plantas,

principalmente da responsabilidade de cada um na busca de um ambiente socialmente

sustentável. O guia apresenta pranchas fotográficas coloridas feitas in loco de 24

espécies pertencentes a gêneros distintos, acompanhadas de descrições de aspectos da

morfologia e anatomia de órgãos vegetativos e reprodutivos, origem, etimologia,

informações básicas de cultivo além de curiosidades apresentadas em linguagem

adequada. (CNPq)
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