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As coleções botânicas constituem-se em verdadeiro banco de informações sobre a flora de 
uma região ou do planeta como um todo, possibilitando a análise comparativa dos espécimes 
encontrados na natureza. Este trabalho objetivou o levantamento das exsicatas de Orquidaceae 
depositadas no herbário João Murça Pires do Museu Paraense Emílio Goeldi e o registro de 
dados ecológicos. O levantamento das espécies ocorreu de fevereiro a abril de 2009.  Foi 
registrado o nome das espécies (científico e popular), localidade e ambiente de coleta. Os 
dados foram anotados em planinhas e analisados com ajuda do programa Microsoft Office 
Excel 2007. Foram analisadas 1514 exsicatas, de 119 Gêneros e 500 espécies. Maxillaria foi 
mais representativo com 41 espécies, seguido por Catasetum (36); Epidendrum (32); 
Pleorothallis, (31) e Habenaria (29). Com relação ao ambiente de coleta, 17% não possuem 
referência do ambiente, 21% são provenientes de margens de rios e igarapés, não possuindo 
referência do bioma em que estava inserido. A floresta de terra firme obteve maior 
representatividade (13%), seguido por floresta de Igapó, (12%); cerrado (11%); campo (9%); 
campina (9%); floresta de várzea (7%) e caatinga (1%). O Pará apresentou o maior número de 
coletas (606), seguido pelo Amazonas (240), Roraima (193); Rondônia (101); Amapá (74) e 
Maranhão (41). A década de 1900 foi o período em que mais exsicatas foram depositadas.   
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