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Resumo 28
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A família  Orchidaceae  vêm sendo estudada  sob vários  aspectos  relacionados  com a
taxonomia, ecologia e mais recentemente sob o escopo da conservação, em virtude da
perda de habitat e conversão de áreas naturais para atividades antropogênicas. Umas
das  formas  empregadas  para  a  conservação  dessa  família  é  o  conhecimento  das
espécies ameaçadas, que a partir da Listas Vermelhas, produzidas pela IUCN, funciona
como um inventário  do  estado de conservação das espécies.  Este  estudo tem como
finalidade verificar o estado de conservação de Orchidaceae perante sua ocorrência em
áreas  protegidas  na  América  do  Sul.  Coletamos  dados  de  todas  as  ocorrências  de
Orchidaceae dos países da América do Sul no SpeciesLink e GBIF, e nos herbários IAN,
MG e INPA. Em seguida, fizemos o tratamento do banco de dados, com coletas somente
a  partir  do  ano  de  1950  e  exclusão  de  dados  incorretos,  incompletos  e  duplicados.
Selecionamos apenas as espécies inseridas nas categorias de ameaça listada pelos livros
vermelho da IUCN. E filtramos de acordo com as ocorrências em Áreas Protegidas e não
protegidas, no intuito de comparar a riqueza de espécies. Posteriormente classificamos
quais espécies estão inseridas na lista da Convenção sobre Comércio Internacional das
Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES). Obtivemos 445
espécies  ameaçadas,  com maiores  ocorrências  na  Colômbia,  Equador,  Peru  e  Brasil
(Figura  1),  dessas,  81  ocorreram  tanto  em  Áreas  Protegidas  quanto  fora  delas,  29
espécies ocorrem somente em Áreas Protegidas e 335 espécies estão em áreas não
protegidas.  Quanto  as  categorias  de  extinção,  duas  espécies  estavam  na  categoria
Extinta, 46 espécies em categoria Criticamente em perigo, 141 espécies na categoria Em
Perigo,  119  espécies  na  categoria  Vulnerável,  27  espécies  na  categoria  Quase
Ameaçada,  90  espécies  inserida  da  categoria  Menos  Preocupante  e  20  espécies  na
categoria Dados Insuficientes. Do total de espécies ameaçadas 236 não sofrem controle
pela CITES, dessas 128 são endêmicas, sendo duas espécies da Bolívia, cinco espécies
do Equador, 59 espécies do Peru e 62 espécies do Brasil. De acordo com os resultados
75% do total de espécies ameaçadas de Orchidaceae não estão protegidas, as Áreas
Protegidas  não  são  suficientes  para  a  proteção  dessa  família.  Com  a  análise  das
categorias de extinção de orquídeas, a maioria das espécies estão nas três principais
categorias  de  ameaça,  com  o  alto  valor  ornamental  que  sustenta  o  tráfico  e  ações
predatórias  relevantes  de  colecionadores  particulares,  deveriam  pelo  menos  estarem
inseridas na lista da CITES, para evitar o avanço entre as categorias de ameaça. Pois
algumas espécies como  Catasetum matogrossense  Bicalho,  Brassia arachnoidea Barb.
Rod., Cattleya maxima Lindl e Cattleya schofieldiana Rchb. f., ainda são comercializadas
mesmo pertencendo à categoria Criticamente ameaçada. Ressaltamos que estudos de
biodiversidade vegetal necessitam de suporte adequado das informações depositadas em
Herbários online, permitindo projeções de distribuição com maior acurácia. (CAPES)
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Figura 1: Mapa de Interpolação de ocorrência de espécies de Orchidaceae ameaçadas
da América do Sul.
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