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O Maranhão é caracterizado por ser ecótono de várias províncias fitogeográficas 
como o Cerrado, Florestas Estacionais e Floresta Amazônica. Suas áreas naturais têm 
sido alteradas pelo extrativismo e expansão das fronteiras agrícolas, ameaçando as 
populações de orquídeas. Estudos sobre interação orquídeas epífitas-forófitos podem 
servir para medir a qualidade ambiental e a auxiliar trabalhos de reintrodução de 
orquídeas em ambiente natural. O objetivo desta pesquisa foi realizar o levantamento 
de Orchidaceae epífitas e de seus forófitos de alguns fragmentos florestais da 
Amazônia Maranhense: parte da Baixada Maranhense (Pinheiro, Presidente Sarney e 
Santa Helena) e parte da Ilha de São Luís ou Upaon-Açu (São Luís, São José de 
Ribamar). Observamos em quais partes dos forófitos as orquídeas se desenvolveram 
(copa e/ou fuste), o tipo de casca, tipo de ritidoma e a luminosidade da copa. A coleta 
de dados se estendeu de janeiro de 2014 até abril de 2016, foi mensal e aleatória, 
sendo os fragmentos visitados no maior número de pontos possíveis. As orquídeas 
foram identificadas em campo. Flores, inflorescências e quando necessário, frutos dos 
forófitos, foram preservados em álcool 70% para auxiliar na identificação. As 
exsicatas foram depositadas no Herbário do Maranhão (MAR), UFMA-São Luís. 
Registramos 28 espécies de orquídeas epífitas distribuídas em 18 gêneros. 
Epidendrum e Polystachya foram os mais abundantes (22,2%, quatro spp. cada). 
Levantou-se 40 espécies de forófitos distribuídos em 17 famílias. Arecaceae e 
Fabaceae foram as famílias botânicas de forófitos mais abundantes (17,5%, sete spp, 
cada.). Em relação à preferência das orquídeas aos estratos arbóreos, 80,76% das 
espécies concentrou-se na copa e 19,24% no fuste, provavelmente pela copa ser mais 
ensolarada, ventilada, menos suscetível ao ritidoma e ter área maior para captar as 
sementes anemocóricas das orquídeas. Forófitos com cascas grossas e com ritidoma 
em placas pequenas (como em Fabaceae) foram mais favoráveis para o 
estabelecimento das orquídeas, enquanto que forófitos com casca fina e ritidoma em 
placas grandes (como em Myrtaceae), foram menos favoráveis ao estabelecimento das 
orquídeas. O baixo número de espécies de forófitos registrados (40 spp.) 
provavelmente está relacionado à elevada degradação ambiental. Devido a isso, os 
pomares, cujos forófitos são menos suscetíveis ao desmatamento, tendem a apresentar 
maior número de indivíduos de orquídeas epífitas do que os fragmentos nativos. 
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