
 

TAXONOMIA DOS GÊNEROS BULBOPHYLLUM THOUARS., 
CYRTOPODIUM R. BR. E EPIDENDRUM L. (ORCHIDACEAE - 

EPIDENDROIDEAE) NO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS 
VEADEIROS, GOIÁS, BRASIL 

Santos, Igor S.1*; Silva, Marcos J.2 

1. Graduando em Ciências Biológicas e Bolsista PIVIC/CNPq, Universidade Federal 
de Goiás. 2. Professor Adjunto IV, Universidade Federal de Goiás Instituto de 

Ciências Biológicas, Departamento de Botânica. 
* Autor para correspondência: *igorsoares1237@gmail.com 

 

Orchidaceae Juss. possui aproximadamente 25.500 espécies alocadas em cerca de 800 
gêneros, dispersos por quase todas as regiões do globo, com predominância em áreas 
tropicais e subtropicais. No Brasil a família circunscreve cerca de 2.494 espécies e 220 
gêneros, destacando-se como um dos maiores centros de diversidade da família do 
mundo. Orchidaceae compreende cinco subfamílias: Apostasioideae, Vanilloideae, 
Cypripedioideae, Orchidoideae e Epidendroideae, sendo a última a mais diversa, com 
cerca de 18.000 espécies distribuídas em 650 gêneros, dentre os quais destacam-se 
Bulbophyllum (2.200 spp.), Cyrtopodium (40 spp.) e Epidendrum (1.125 spp.). Tais 
gêneros apresentam uma taxonomia complexa, devido à ampla plasticidade 
morfológica desses grupos, sendo comuns de serem encontrados especialmente em 
vegetações savânicas e florestais. Com intuito de contribuir com a taxonomia da família 
Orchidaceae presente no estado de Goiás, especialmente dos representantes ocorrentes 
em Unidades de Conservação, realizou-se o tratamento taxonômico dos gêneros 
supracitados no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O estudo baseou-se em 
coletas mensais desde 2010, na análise de cerca de 100 espécimes de herbários locais 
(CEN, COR, IBGE, UNB e UFG) e na consulta de literaturas especificas, além da coleta 
de material fixado para fins ilustrativos. Concluiu-se um levantamento e o estudo 
taxonômico de seis espécies para Bulbophyllum: B. adiamantinum Brade, B. epiphytum 
Barb. Rodr., B. exaltatum Lindl., B. insectiferum Barb. Rodr., B. plumosum (Barb. 
Rodr.) Cogn. e B. rupicolum Barb. Rodr., sendo B. adiamantinum primeiramente 
referenciada para a flora goiana; quatro para Epidendrum: E. avicula Lindl., E. 
dendrobioides Thunb., E. nocturnum Jacq. e E. secundum Jacq. e sete para 
Cyrtopodium: C. brunneum J. A. N. Bat. & Bianch., C. cristatum Lindl., C. eugenii 
Rchb.f., C. linearifolium J. A. N. Bat. & Bianch., C. paludicolum Hoehne., C. 
parviflorum Lindl. e C. vernum Rchb.f. & Warm., distribuídas em distintas 
fitofisionomias na área estudada, porém seus integrantes são mais frequentes nos 
campos úmidos, cerrados rupestres e em matas de galeria. Adicionalmente, são 
apresentadas chaves de identificação para os gêneros e suas respectivas espécies, bem 
como descrições com comentários sobre as suas relações morfológicas, distribuição 
geográfica e períodos de floração e frutificação, além de ilustrações e mapas de 
distribuição geográfica local dos táxons estudados. 
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