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O PARNA Viruá está localizado no centro-sul de Roraima, inserido numa área de
 tensão ecológica dentro do Centro de Endemismo Guiana. O Parque destaca-se
 pela alta heterogeneidade vegetacional, com destaque para Campinas e
 Campinaranas, que compreendem a maior área, além de formações florestais
 alagáveis (Várzeas e Igapós) e de terra firme. O Neotrópico se destaca por sua
 diversidade orchidológica, sendo considerado um dos centros de endemismo da
 família. O objetivo deste trabalho é inventariar a flora orchidológica do PARNA
 Viruá nas suas diferentes formações. Foram realizadas expedições intensivas
 entre Jul. e Set. de 2010, visitando as diversas áreas do parque e consultadas
 amostras previamente coletadas para área e depositadas no Herbario INPA. As
 identificações foram realizadas com auxílio de literatura especializada e consulta
 aos acervos com flora amazônica. As amostras foram depositadas no herbário
 INPA, com duplicatas enviadas aos herbários UFP e MIRR. Na área, Orchidaceae
 está representada por 37 espécies distribuídas em 29 gêneros, cujo mais
 representativo foi Epidendrum (3 spp.). Entre as formações vetacionais, a Várzea
 se mostrou a mais rica com 22 spp., seguida pelas Campinas/Campinaranas com
 11 spp., e Terra Firme e Igapó com apenas quatro spp. cada. Importante salientar
 que as espécies encontradas nas Campinas e Campinaranas são exclusivas
 desse ecossistema e 64% delas são terrestres, por outro lado nas Várzeas e
 Igapós as espécies são epífitas ou hemi-epífitas. Aganisia cyanea (Schltr.)
 Rchb.f., Brassia caudata (L.) Lindl., Campylocentrum huebneri Mansf., Dichaea
 anchoraelabia C. Schweinf., Dimerandra emarginata (G. Mey.) Hoehne,
 Epidendrum viviparum Lindl., Liparis nervosa (Thumb.) Lindl. são novos registros
 para a flora do estado de Roraima, além de uma nova espécie de Lockhartia
 Hook. a ser descrita para a área, demonstrando a importância de inventários
 taxonômicos nessas áreas pouco coletadas.
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