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A vegetação original  remanescente  de Viçosa,  município  da Zona  da  Mata  mineira,  é  de
Floresta  Estacional  Semidecidual  sobre  topografia  montanhosa  denominada  “mar  de
morros”, que favorece o isolamento geográfico. Há registros de espécies endêmicas e,  ou
raras e inexiste levantamento das Orchidaceae. Foram objetivos inventariar as orquídeas da
“Mata  do  Paraíso”  (MP),  maior  remanescente  florestal  de  Viçosa  (195ha),  analisar  seus
habitas,  distribuição  e  aspectos  reprodutivos,  informações  básicas  para  a  manutenção  e
manejo dessas plantas. O levantamento florístico foi realizado de maio/2009 a abril/2010.
Paralelamente,  foram  realizadas  consultas  ao  acervo  do  Herbário  VIC  da  Universidade
Federal  de Viçosa,  fundado em 1930.  Na MP foram coletadas  oito  espécies:  Aspidogyne
hylibates,  Catasetum  hookeri,  Corymborkis  flava,  Eulophia  alta,  Galeandra  beyrichii,
Habenaria  petalodes,  espacial  Oeceoclades  maculata  e  Sacoila  lanceolata.  Desse  total,
cinco foram coletadas pela primeira vez. Espécies terrestres de áreas abertas ou beiras de
trilhas predominaram, excetuando-se C. hookeri que é epífita e A. hylibates e C. flava que
são terrestres de áreas úmidas e sombreadas. As espécies são amplamente distribuídas na
MP, exceto G. beyrichii, representada por apenas cinco indivíduos agrupados em beira de
trilha, e H. petalodes, encontrada apenas em áreas com pastagem. A floração das orquídeas
concentrou-se  na  estação  chuvosa  (janeiro  a  março/2010).  Contudo,  O.  maculada  foi
observada  em  floração  durante  todo  o  período,  com  baixa  sincronia  populacional,  e  S.
lanceolata apenas em setembro/2009. A melitofilia se destacou; as flores de H. petalodes
são  falenófilas  e  as  de  C.  flava  e  S.  lanceolata  ornitófilas.  Os  dados  demonstram  a
importância de áreas abertas para a manutenção da maioria das espécies. Por outro lado, A.
hylibates e C. flava dependem de sub-bosque úmido. Essas exigências de hábitat tornam a
MP  uma  área  de  refugio  para  essas  plantas.  A  redução  drástica  da  população  de  G.
beyrichii requer ações imediatas para a sua conservação.
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