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Orchidaceae tem cerca de 25.000 espécies cosmopolitas, cuja maior 
diversidade é encontrada nas regiões Andinas da América do Sul e 
montanhas da Indonésia. No Brasil há cerca de 2.500 espécies. As áreas 
naturais do Maranhão têm sido alteradas pelo extrativismo e expansão 
das fronteiras agrícolas, ameaçando as populações de orquídeas. No 
Maranhão, estudos sobre levantamento de espécies de orquídeas são 
escassos. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi atualizar o 
levantamento de espécies de Orchidaceae do Maranhão, começando 
pela região da Ilha de São Luís, que engloba quatro municípios: São Luís, 
São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. As áreas de estudo 
possuem períodos seco (julho a dezembro) e chuvoso (janeiro a junho) 
e maior influência da Floresta Amazônica, mas também de Dunas e de 
Manguezal. As visitas ao campo foram quinzenais, entre janeiro de 2014 
e abril de 2016. A região de estudo é muito urbanizada e está bastante 
alterada. Devido a essa alteração ambiental, foram registradas apenas 
16 espécies de Orchidaceae distribuídas em 12 gêneros e três hábitos 
de vida: 1-) epífitas (10 spp. – 62,5%), 2-) terrícolas (4 spp.- 25%) e 3-) 
hemiepífitas (2 spp. – 12,5%). Epidendrum (3 spp. – 18,7%), 
Polystachya (2 spp. – 12,5%) e Vanilla (2 spp. – 12,5%) foram os 
gêneros mais numerosos. Apenas três espécies possuem hábito 
terrícola: Cyrtopodium holstii L.C.Menezes, Oeceoclades maculata 
(Lind.)Lindl. e Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay. provavelmente por essa 
região ter maior influência florestal, sendo as espécies terrícolas 
encontradas geralmente em áreas mais ensolaradas, antropizadas e em 
transição para Dunas. Apenas Epidendrum nocturnum Jacq. foi 
observado em forófitos de Mangue. As espécies mais comuns, 
encontradas em todos os municípios, foram aquelas que possuem ciclo 
de vida precoce: Catasetum macrocarpum Rich. Ex Kunth.; Epidendrum 
nocturnum Jacq.; Oeceoclades maculata (Lind.)Lindl.; Polystachya 
concreta (Jacq.) Garay & H.R.Sweet; Polystachya estrellensis Rchb.f.; 
Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay; Trichocentrum cebolleta (Jacq.) M.W. 
Chase & N.H. Williams e Vanilla palmarum Lindl. Um fator interessante 
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é que devido às áreas naturais estarem muito alteradas, os forófitos de 
pomares e praças costumam ser mais longevos e se tornam os 
principais locais de preservação das orquídeas epífitas. Atualmente, 
mesmo esses pomares estão ameaçados, tornando a preservação dessas 
orquídeas ainda mais difícil (FAPEMA). 
 


