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RESUMO

Orchidaceae é uma das famílias mais representativas de Angiospermas,
 contribuindo com 7% das espécies existentes na flora mundial. Para o Brasil
 estima-se cerca de 2500 espécies. O Estado do Rio de Janeiro apresenta
 aproximadamente 750 espécies. O presente trabalho faz parte do projeto
 "Estudos Botânicos na Área de Proteção Ambiental Palmares, Paty do Alferes,
 Estado do Rio de Janeiro". Esta é considerada no município de Paty do Alferes, a
 maior área de mata nativa com 1479 hectares de Floresta Atlântica em estágio
 secundário de regeneração, e situa-se nos domínios da Floresta Ombrófila
 Densa. Objetiva-se com esse trabalho listar, analisar e descrever as espécies de
 Orchidaceae localizadas na Zona de Vida Silvestre da APA Palmares, auxiliando
 no conhecimento da família e da flora local. Também se pretende comparar a
 similaridade das unidades amostrais e ampliar a coleção de Orchidaceae do
 herbário do Instituto de Biologia, do Departamento de Botânica, da Universidade
 Federal do Rio de Janeiro. A Zona de Vida Silvestre foi subdividida em unidades
 amostrais, que após sorteio, foram percorridas quinzenalmente. Os materiais
 botânicos com flores e/ou frutos foram coletados, fotografados, georreferenciados
 e herborizados segundo técnicas usuais em taxonomia. Os trabalhos de campo
 iniciados em julho de 2010 têm evidenciado pouca diversidade de Orchidaceae e,
 até março de 2011, foram registrados 16 gêneros e 22 espécies. Encontrou-se 9
 gêneros de Orchidaceae com hábito terrícola: Cyclopogon (1), Govenia (1),
 Habenaria (3), Oeceoclades (1), Pelexia (1), Prescottia (1), Sauroglossum (1),
 Vanilla (2) e Zygopetalum (1) e 7 epífitos: Brasilidium (3), Catasetum (1),
 Epidendrum (2), Eurystyles (1), Gomesa (1), Grobya (1) e Polystachya (1).
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