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Resumo 

A Mata Atlântica é composta por formações florestais bem distintas, com extensão 

em praticamente todo o litoral brasileiro. No Estado de São Paulo, o que resta da 

Mata Atlântica, está localizado na região da Serra do Mar, onde mais de 700.000 

hectares se encontram em unidades de proteção integral. Seu domínio é 

considerado um dos centros de diversidade de Orchidaceae. Por isso, este trabalho 

visou reunir informações de dois importantes bancos de dados (Specieslink e Lista 

da Flora do Brasil) em um terceiro, para melhor compreender a distribuição da 

família no estado de São Paulo, além de apontar possíveis incongruências entre os 

dados dessas listas renomadas. Para isso, foram compilados os dados de 

distribuição da família disponíveis nesses bancos, com posterior comparação e 

avaliação do estado de conservação das espécies, através de consulta a listas de 

espécies em risco ou raras no país. Os resultados apontaram para a existência de 

55 espécies endêmicas da Mata Atlântica no Estado de São Paulo, mas apenas 17 

estão registradas no Specieslink com locais de coleta somente no estado de São 

Paulo. Sete espécies constam como ameaçadas de extinção no estado, segundo a 

Resolução SP 48 da Secretaria do Meio Ambiente do Estado e seis constam na lista 

de risco de extinção do Livro Vermelho da Flora do Brasil. 

 

1. Introdução  

A Mata Atlântica é composta por formações florestais bem distintas 

(TONHASCA JR., 2005). Com extensão em praticamente todo o litoral brasileiro, 

(12% do território nacional) hoje restam somente 10% (HIROTA. et al., 2002) da 

vegetação original. No estado de São Paulo, os remanescentes estão localizados na 

região da Serra do Mar, com mais de 700.000 hectares em unidades de proteção 

integral.  

A família Orchidaceae abrange cerca de 7% das angiospermas, sendo 

considerada uma das maiores famílias desse grupo, muito bem representada na 

Mata Atlântica. Diante disso é urgente que se façam estudos para um conhecimento 

da distribuição de suas espécies nesse Bioma, por ser um dos fatores que 

subsidiam a preservação dos ecossistemas (PANSARIN & PANSARIN, 2008). 
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2. Objetivos 

Muitas informações sobre orquídeas existem em diversas fontes. Mas há 

resultados que diferem entre si e não dão uma visão clara sobre a localização, 

quantidade e outros caracteres de ocorrência dessa família. Assim, esse trabalho 

visa reunir informações de dois importantes bancos de dados em um terceiro, para 

melhor compreender a distribuição de Orchidaceae no domínio da Mata Atlântica do 

Estado de São Paulo, apontando os pontos de endemismo e possíveis 

incongruências entre os dados de listas renomadas.  

3. Metodologia 

 A classificação do Domínio da Mata Atlântica seguida foi a de IBGE (2010). A 

construção do banco de dados foi feita a partir de informações obtidas na Lista de 

Espécies da Flora do Brasil (BARROS et al., 2014), no site do SpeciesLink (CRIA, 

2014) e em listas oficiais de espécies em risco (SMA, 2004; MARTINIELLI e 

MORAES, 2013). Para verificar o nível de conservação das espécies estudadas foi 

consultada bibliografia específica; na caracterização do nível de risco das espécies 

foram consideradas as seguintes siglas: CR (Criticamente em Perigo), EN (Em 

perigo) e VU (Vulnerável).  

4. Desenvolvimento 

Após a consulta aos bancos de dados online acima, foi criada uma tabela no 

software Excel, para compilação análise das informações. Com os dados agrupados, 

as informações foram correlacionadas e posteriormente os resultados das duas 

listas foram comparados. A etapa seguinte consistiu na consulta a listas oficiais de 

espécies em risco de extinção. 

5. Resultados Preliminares 

O estudo do banco de dados da Lista da Flora de Espécies do Brasil 

evidenciou a presença de 55 espécies endêmicas no domínio da Mata Atlântica do 

Estado de São Paulo. Dessas, apenas 17 estão registradas no Specieslink com 

locais de coleta somente no Estado de São Paulo. Das espécies encontradas, sete 

constam como ameaçadas de extinção no estado de São Paulo, segundo a 

Resolução SP 48 (SMA, 2004): Habenaria galeandriformis Hoehne, Habenaria 

jordanensis (J.E.Leite) Garay, Macradenia paulensis Cogn., Octomeria hoehnei 
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Schltr, Octomeria wilsoniana Hoehne, Scuticaria strictifolia Hoehne, Thysanoglossa 

jordanensis Porto & Brade. Na listagem das Orchidaceae em risco do Livro 

Vermelho da Flora do Brasil (MARTINIELLI e MORAES, 2013) estão seis táxons: 

Habenaria brachyplectron Hoehne & Schltr. (CR), Habenaria galeandrifornis Hoehne 

(CR), Habenaria novaesii Edwall & Hoehne (CR), Phymatidium vogelii Pabst (VU), 

Scuticaria strictifolia Hoehne (EN) e Thysanoglossa jornadensis Porto & Brade (EN). 

O Livro Vermelho da Flora também lista como espécies não ameaçadas, mas de 

interesse para pesquisa e conservação: Habenaria paulistana J.A.N.Batista & 

Bianchetti, Mormolyca galeata (C.Schweinf.) Garay & Wirth e Octomeria hoehnei 

Schltr. Na continuação deste estudo, serão levantados os pontos críticos de 

endemismo no Estado de São Paulo. 
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