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Resumo 

   Para o Paraná são citadas 10 spp. e 2 táxons 

infraespecíficos de Cyrtopodium R.Br. (Orchidaceae), a 

maioria terrestres. Para o desenvolvimento do trabalho 

foram efetuadas coletas em campo e análise de material 

herborizado. O trabalho apresenta um estudo 

taxonômico, descrições morfológicas, distribuição 

geográfica e o status de conservação dos táxons. 

Introdução  

   Orchidaceae é uma das maiores famílias de plantas 

vasculares, com 756 gên. e 28.000 spp. citadas 

(CHRISTENHUSZ; BYNG, 2016). No Brasil, a família é a 

segunda mais representada, com 2.387spp., sendo 

1.534 endêmicas (Flora do Brasil 2020 em construção). 

No Paraná são citados 124 gên. e 550 spp., sendo 549 

spp. nativas e uma exótica (Smidt, 2014).  

    Cyrtopodium R.Br., subfamília Epidendroideae, conta 

com 50 nomes aceitos, sendo 47 spp. e 3 táxons 

infraespecíficos, encontrados majoritariamente no Brasil, 

onde é nativo e não endêmico, com 39 spp., 2 subspp. e 

2 var., ocorre em todos os biomas, no entanto, a maior 

diversidade do gên. é no Cerrado, onde 29 spp. são 

encontradas e destas, 13 são restritas a este habitat. Na 

região sul do Brasil são citadas 11 spp. e 2 subspp. 

(Flora do Brasil 2020 em construção). Na lista de Plantas 

Vasculares do Paraná Smidt (2014) citou 8 spp. para o 

gên. Cyrtopodium. No entanto, dados disponibilizados 

pela Flora do Brasil 2020, indicam ocorrência de 10 spp e 

1 subspp. do gên. para o estado. 

Material e Métodos 

No período de setembro/2017-março/2020, sob a 

licença 308/11 (IAP), foram realizadas saídas de campo 

na região dos Campos Gerais-Paraná. Os indivíduos 

foram observados, fotografados e coletados, depois 

foram analisados, herborizados e tombados no Herbário 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa (HUPG). 

 A identificação/distribuição geográfica/levantamento 

das spp. baseou-se em artigos e obras específicas da 

família, analise de materiais acervados e consulta de 

dados gerados pelo specieslinks pelo projeto Táxonline, 

Flora do Brasil 2020, e do The Plant List.   

Resultados e Discussão 

Os resultados confirmam 10 spp. de Cyrtopodium, 

sendo 2 táxons infraespecíficos, encontrados em 

diferentes regiões do Paraná, ocorrendo nos biomas 

Cerrado e Mata Atlântica.  5 são endêmicas do Brasil e 

todas elas são nativas. Smidt (2014) citou 8 spp. do gên. 

Cyrtopodium: C. brandonianum Barb. Rodr, C. dusenii 

Schltr, C. flavum Link & Otto ex Rchb.f., C. gigas (Vell.) 

Hoehne, C. kleinii J.A.N.Batista & Bianchetti, C. pallidum 

Rchb.f. & Caloroso.,C. paludicolum Hoehne e C. 

parviflorum Lindl.  Contudo, a Flora do Brasil 2020 indica 

a ocorrência de 10 ssp. e 1 táxon infraespecífico, 

incluindo à lista C. eugenii Rchb.f., C. palmifrons Rchb.f. 

& Warm e a subspp. C. brandonianum Barb.Rodr. subsp. 

brandonianum.  No entanto, as coletas e o estudo dos 

acervos dos Herbários, permitiram confirmar a 

ocorrência de C. brandonianum subsp. lageanum 

JANBatista & Bianchetti, sendo esta, a primeira citação 

para o Paraná, anteriormente só havia sido citada para o 

estado de Santa Catarina. 

As spp. deste gên. são, quase que exclusivamente, 

terrestres, porém existem exceções, C. eugenii e C. 

flavum podem ser tanto terrestres como rupícolas, 

enquanto C. gigas, pode apresentar-se na forma rupícola 

e epífita e C. palmifrons é exclusivamente epífita. 

    C. palmifrons e Cyrtopodium brandonianum correm 
risco de extinção (MARTINELLI; MORAES, 2013, IUCN 
(2019), principalmente pelas atividades agrícolas, 
agropecuárias, plantas invasoras e doenças não nativas. 

O gên. é caracterizado por apresentar pseudobulbos 

subterrâneos ou sobre o solo, folhas dísticas, levemente 

coriáceas, base acentuada, ápice agudo, lineares de 

extremidade lisa. Inflorescência racemo/panícula, flores 

ca. 3 cm (verticilos de tamanho proporcionais). Fruto 

seco, cápsula, sementes sem endosperma e tem o fogo 

como fator contribuinte para o desenvolvimento da 

floração. (GONZÁLES; BATISTA; BIANCHETTI, 2008). 

Conclusão ou Conclusões 

   O trabalho contribuiu para atualizar e esclarecer 

problemas taxonômicos do gênero. Apresentando 

resultados relevantes, como a citação inédita de C. 

brandonianum subsp. lageanum para o Paraná. 
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