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Orchidaceae é considerada a maior família do grupo das angiospermas, com cerca de 
25.000 espécies. No Brasil, existem cerca de 2.500 espécies, das quais 408 ocorrem no 
Estado do Pará. O Pará é cortado por extensa malha hidrográfica que por força do 
código florestal sobre a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, considera as matas 
ciliares como área de preservação permanente, embora grandes áreas deste tipo de 
vegetação estão sendo desmatadas para dar lugar a fazendas de gado e para o plantio 
da monocultura. Nas margens do rio Abaetezinho, a floresta é composta por árvores de 
grande porte intercaladas por palmeiras, sendo o açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) a 
espécie com maior representatividade. Entretanto, essa floresta vem sofrendo grandes 
alterações devido ao plantio de açaí e à implantação de balneários, sem nenhuma 
fiscalização por parte do poder público, o que pode levar à extinção local de diversas 
espécies sem ao menos terem sido registradas. Desta forma, o presente trabalho teve 
por objetivo realizar um levantamento florístico da família Orchidaceae ao longo das 
margens do Rio Abaetezinho no município de Abaetetuba, Pará, Brasil. O material 
botânico foi coletado ao longo do curso do rio Abaetezinho, com auxílio de uma “canoa 
a remo”, nos meses 05 e 12/2017 e 01/2018. As espécies foram identificadas com base 
na literatura especializada. O material testemunho foi depositado no Herbário do 
Instituto Federal do Pará - Campus Abaetetuba (HIFPA). Até o momento, foram 
registradas 20 espécies inseridas em 16 gêneros, dos quais os mais representativos 
foram Epidendrum L. e Stelis Sw. com três espécies cada. Os gêneros Acianthera 
Scheidw., Comparettia Poepp. & Endl., Encyclia Hook., Peristeria Hook., Stanhopea 
Frost ex Hook., Stelis Sw. e Zygosepalum Rchb.f. representam novos registro para a 
flora do município. Todas as espécies registradas são holoepífitas e, com exceção da 
Stanhopea grandiflora Lindl., todas foram coletadas em árvores inclinadas para as 
margens do rio. Os resultados indicam, mesmo de forma preliminar, que apesar da 
antropização que a mata ciliar das margens do Rio Abaetezinho vem sofrendo, a área 
inventariada ainda apresenta um número expressivo de espécies. Com isso, ressalta-se 
a necessidade de proteção da biodiversidade da mata ciliar do município, em face à 
inexistência de políticas conservacionistas para a devida região. (Apoio 
LABICON/HIFPA, IFPA – Campus Abaetetuba). 
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