
 

LEVANTAMENTO DA FAMÍLIA ORCHIDACEAE NA UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO “COSTA DAS ORQUÍDEAS”, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 

SANTA CATARINA, BRASIL 
 

Campos, Wilson R.(1); Medeiros, Alexandre; Pegoraro, Claudia; Bernardes(2), Débora, O.L. 
 

(1) Universidade do Vale do Itajaí; Acadêmico; Curso de Ciências Biológicas – 
Laboratório de Estudo dos Ecossistemas Costeiros -  wilson_itp@hotmail.com 

(2) Universidade do Vale do Itajaí; Mestre; Curso de Oceanografia – Laboratório Estudos 
dos Ecossistemas Costeiros – lugli@univali.br 

 
A família Orchidaceae apresenta, aproximadamente, 35 mil espécies distribuídas em mais 
de 1.800 gêneros, sendo a família com a maior riqueza dentro do domínio Mata Atlântica, 
e com elevado grau de endemismo, com 10% dos gêneros e 63% das espécies exclusivos 
do Domínio Atlântico. Apesar de ser um grupo grande, possui o maior conjunto de 
espécies vulneráveis, o que acarreta em elevado índice de espécies ameaçadas de extinção. 
Devido ao histórico de invasões territoriais, desmatamentos e extração de plantas no 
município de Balneário Camboriú/SC, em 2016 foi criada a Unidade de Conservação (UC) 
“Costa das Orquídeas” (Decreto Nº 8121).  Desta forma, visando localizar e coletar 
exemplares de todas as espécies de Orchidaceae em estado reprodutivo realizou-se o 
levantamento florístico do referido grupo na Floresta Ombrófila Densa (FOD) da UC 
“Costa das Orquídeas” (Balneário Camboriú/SC). As amostragens foram realizadas 
mensalmente, entre janeiro de 2008 e janeiro de 2016, cobrindo uma área de, 
aproximadamente, 5.000.000 m². Foram fotografadas as flores de todas as espécies, bem 
como seu aspecto vegetativo. O material foi identificado com uso de chaves de 
identificação e literatura especializada e, posteriormente, montadas as exsicatas que foram 
disponibilizadas ao Herbário “Lyman Smith” (Universidade do Vale do Itajaí), como 
testemunho de ocorrência exceto as espécies vulneráveis e ameaçadas de extinção, 
comprometendo-se apenas o registro fotográfico. Foram coletadas 107 espécies 
distribuídas em 51 gêneros, sendo os mais representativos Epidendrum sp. e Gomesa sp. (9 
espécies), seguidas por Acianthera sp. (7 espécies), Cattleya sp. (6 espécies), Anathallis 
sp., Campylocentrum sp., Octomeria sp. (5 espécies cada) e demais gêneros (>5 espécies 
cada). Predominou na área indivíduos com características epifíticas, seguindo de rupícolas 
e terrícolas. Ressalta-se para o presente estudo a descrição de um novo táxon, Anathallis 
heloisae F. J. de Jesus, M. R. Miranda & Chiron, bem como a ocorrência de uma forma 
deste táxon para a região, Anathallis heloisae f. camboriensis A. S. Medeiros, W. Campos 
& Pegoraro. A alteração das FODs, ainda que inseridas em uma UC, tem causado impactos 
na paisagem e na diversidade de espécies de Orchidaceae. Desta forma, outros estudos 
devem ser conduzidos na região de Balneário Camboriú (SC), visando conhecer e, 
consequentemente, assegurar a continuidade não somente das espécies de Orchidaceae, 
mas de toda a biodiversidade da região.  
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