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RESUMO 

O Estado de Mato Grosso possui uma riqueza de epífitas vasculares ainda pouco 
avaliada. Apesar dos impactos sobre a diversidade biológica na região, causados pelas 
usinas hidrelétricas, as atividades de resgate de flora realizadas têm favorecido o 
preenchimento dessa lacuna. O Programa de Resgate de Flora ocorreu no canteiro de 
obras da Usina Hidrelétrica Colíder, de Abril a Agosto de 2011. A usina foi instalada às 
margens do rio Teles Pires, abrangendo os municípios de Nova Canaã do Norte, 
Itaúba, Colíder e Cláudia. Foram resgatados espécimes das famílias Araceae, 
Bromeliaceae, Cactaceae, Gesnericeae, Orchidaceae e Piperaceae. As amostras férteis 
foram herborizadas e o material testemunho depositado no Herbário da Amazônia 
Meridional - HERBAM. Os espécimes inférteis foram instalados em Área de 
Preservação Permanente na área da usina. O presente trabalho apresenta novos 
registros de ocorrência de epífitas vasculares para o Estado de Mato Grosso, sendo 
uma espécie de Araceae (Philodendron uleanum) e três de Orchidaceae (Catasetum 
hopkinsonianum, Notylia peruviana e Platystele edmundoi). Destaca-se a importância 
do resgates e realocação de epífitas em usinas hidrelétricas, como forma de 
conservação desse grupo fortemente ameaçado na região da Amazônia Meridional. 
PALAVRAS-CHAVE : Araceae, Biodiversidade, Conservação, Orchidaceae. 
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NEW RECORDS OF VASCULAR EPIPHYTES FROM THE MATO GRO SSO STATE, 
BRAZIL 

 
 

ABSTRACT 
The state of Mato Grosso has a richness of vascular epiphytes which is as yet poorly 
evaluated. Despite the impacts on biological diversity in the region, caused by 
hydroelectric plants, the flora rescue activities have helped in bridging this gap. The 
Plant Rescue Program took place at the construction site of the Colíder hydroelectric 
plant, from April to August 2011. The UHE plant was installed on the banks of the Teles 
Pires River, comprising the municipalities of Nova Canaã do Norte, Itaúba, Colíder e 
Cláudia. Specimens from the families Araceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Gesnericeae, 
Orchidaceae and Piperaceae were recovered. The fertile samples were collected and 
the vouchers was deposited in HERBAM. The infertile specimens were installed in a 
Permanent Preservation Area in the UHE area. This work presents new records of 
vascular epiphytes occurrence in the state of Mato Grosso: one Araceae (Philodendron 
uleanum) and three Orchidaceae (Catasetum hopkinsonianum, Notylia peruviana and 
Platystele edmundoi). This study highlights the importance of rescue and relocation of 
epiphytes in hydroelectric plants as a way of conservation of this highly threatened 
group in the Southern Amazon region. 
KEYWORDS: Biodiversity, Conservation, Orchidaceae. Araceae 
 
 

INTRODUÇÃO 
Os esforços para conservar a biodiversidade devem estar acompanhados 

simultaneamente por outros recursos que visem identificar e registrar a biodiversidade 
espacial mediante uso de SIG e monitorar estacional e anualmente essa 
biodiversidade. Se não se conhece o patrimônio genético natural do Brasil não é 
possível estabelecer medidas para sua preservação. Conservar o ambiente intacto é o 
ideal (SCHÄFFER et al., 2011). No entanto, a necessidade da ocupação do espaço é 
real e fundamental para a própria sobrevivência humana, pois a população cresce 
ininterruptamente e as necessidades acompanham esse crescimento, exigindo uma 
produção maior dos vários recursos, dentre eles, a energia elétrica (CMB, 2000). O 
estabelecimento de áreas de conservação como as Áreas de Preservação Permanente 
(APPs) e as reservas legais (GANEM, 2009) em remanescentes florestais importantes, 
associando o resgate de espécimes em risco nas áreas voltadas para o uso humano, 
reintroduzindo-as nesses espaços preservados (SEATON, 2007) é atividade urgente e 
de suma relevância.  

As epífitas desempenham um importante papel na flora e ecologia de regiões 
tropicais (MENINI NETO et al., 2009; SOUZA et al., 2010; VERSIEUX et al., 2008). As 
famílias que mais frequentemente são encontradas durante os trabalhos de resgate de 
germoplasma vegetal são: Araceae Juss., Bromeliaceae A.Juss., Cactaceae Juss., 
Gesneriaceae Rich. & Juss. ex DC, Orchidaceae A.Juss. e Piperaceae Giseke. Muito 
ocasionalmente, Cyclanthaceae Poit ex A.Rich. e Begoniaceae C.Agardh são 
registradas com algumas espécies epífitas. Dentre essas famílias, a mais visada é 
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Orchidaceae que possui plantas com valor ornamental, medicinal e alimentícia 
(CAMPOS, 2008). Com mais de 20 mil espécies distribuídas em quase mil gêneros 
(DRESSLER, 1981; BARROS et al., 2015), a família Orchidaceae é considerada a 
maior família botânica e representa aproximadamente 10% de todas as plantas com 
flores do mundo e se encontra concentrada na região tropical do globo terrestre 
(CAMPOS, 2008). 

Em Mato Grosso, a família Orchidaceae tem recebido atenção em vários 
trabalhos, destacando mais recentemente: KOCH & SILVA (2012), onde as autoras 
apresentam uma lista de espécies nativas do Estado no formato de guia de campo. 
VELASCO et al. (2013) apresentam uma lista de espécies que ocorrem no Jaru. 
PETINI-BENELLI (2012b) apresenta um check list do gênero Catasetum Rich. ex Kunth 
para o estado. PETINI-BENELLI (2012a) descreve sobre a distribuição de Orchidaceae 
da Chapada dos Guimarães e PETINI-BENELLI (2014) apresenta um checklist da 
região do Juruena. Vários artigos apresentam novas espécies para a ciência, tais como: 
Catasetum × altaflorestense Benelli & Grade (PETINI-BENELLI & GRADE, 2010), 
Acianthera gradeae Chiron & Benelli (CHIRON & PETINI-BENELLI, 2012), Catasetum × 
apolloi Benelli & Grade (PETINI-BENELLI & GRADE, 2012) e, em PETINI-BENELLI & 
SOARES-LOPES (2015), o Catasetum telespirense Benelli & Soares-Lopes. 

A família Araceae é a segunda família melhor representada nos resgates e 
possui aproximadamente 105 gêneros e 3.500 espécies (GOVAERTS et al., 2014), 
sendo a maioria dessas utilizadas como ornamentais. No entanto, algumas espécies 
são utilizadas pelas pessoas em comunidades mais tradicionais para a produção de 
artesanatos e utensílios (QUEIROZ et al., 2000; SCIPIONI et al., 2012; GAMA et al., 
2013) ou como alimento. Mais de 800 espécies de Araceae têm importância econômica 
como plantas ornamentais, medicinais ou alimentícias. 

Esse trabalho objetivou apresentar os novos registros de ocorrência para Mato 
Grosso das epífitas vasculares resgatadas na UHE Colider. 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
A Usina Hidrelétrica (UHE) Colíder, com potência instalada de 300 MW e energia 

firme de 166,3 MW médios, está situada no km 680 do rio Teles Pires, entre os 
municípios de Itaúba e Nova Canaã do Norte. O reservatório possui área total de 143,5 
km², abrangendo os municípios de Nova Canaã do Norte, Itaúba, Colider e Cláudia, no 
estado de Mato Grosso (FIGURA 1). UHE Colíder, situada aos 10º58’52,80”S e 
55º45’56,17”W, tem elevação média de 280 m.  
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FIGURA 1: Mapa área de ocorrência dos novos Registros de Orchidaceae 
e Araceae, UHE Colíder, Municípo de Colíder, Mato Grosso. 

 

A vegetação é característica de ecótono entre a Floresta Amazônica e o Cerrado 
com alta heterogeinidade florística, essa região tem clima Am Koppen, com estação 
seca e chuvosa bem definida, o relevo é caracterizado pela depressão norte mato-
grossense e Planalto do Parecis (ZAPPI et al., 2011; ALMEIDA et al., 2014; ALVARES 
et al., 2013; SEPLAN, 2015).  

No período de Abril a Agosto de 2011 foi realizado o acompanhamento da 
supressão na área de formação do canteiro de obras da UHE Colíder. A equipe, 
composta por cinco técnicos de nível superior, um parataxonomista e dois técnicos de 
nível médio, foi treinada e orientada para a realização do resgate de espécimes 
epifíticos encontrados na vegetação suprimida. Durante e após a supressão da área, 
essa equipe trabalhou ativamente resgatando os exemplares que ficaram inacessíveis 
na prospecção inicial. 

As espécies de epífitas representantes das famílias Araceae, Bromeliaceae, 
Cactaceae, Gesneriaceae, Orchidaceae e Piperaceae encontradas nas áreas 
suprimidas foram retiradas manualmente, tomando-se todos os cuidados necessários 
para minimização dos danos gerados à parte aérea e ao sistema radicular dos 
indivíduos.  

Todos os registros foram transferidos para o banco de dados, inclusive as 
imagens anexadas a cada espécie amostrada. Dessa forma, é possível gerar dados 
sobre a ocorrência, riqueza e distribuição das espécies nativas da área, mapeando a 
biodiversidade existente nessa porção do estado de Mato Grosso. Todos os espécimes 
resgatados, após sua identificação e registro fotográfico foram transferidos para a área 
previamente destinada para a realocação da flora epifítica resgatada, 
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em Área de Preservação Permanente, à margem direita do rio Teles Pires, na área da 
Usina Colider. As amostras foram afixadas ao novo suporte (galhos, troncos, rochas, 
etc) por meio de tiras de nylon. As plantas foram distribuídas aleatoriamente, mas 
sempre considerando as exigências ecológicas de cada espécie, como maior ou menor 
incidência de luminosidade e/ou umidade. Durante todo o período das atividades de 
resgate de flora no canteiro de obras, as mudas realocadas foram irrigadas e adubadas. 

As amostras resgatadas em floração (férteis) tiveram a porção dianteira 
seccionada para preparação de exsicatas (material testemunho), as quais foram 
incorporadas ao acervo do HERBAM – Herbário da Amazônia Meridional. As amostras 
inférteis foram monitoradas e, ao decorrer da floração, as mesmas foram coletadas, 
identificadas e incorporadas à coleção. A nomenclatura foi atualizada com base no 
banco de dados do Projeto Flora do Brasil (ARAUJO et al., 2015; BARROS et al., 2015; 
COELHO et al., 2015; FORZZA et al., 2015; ZAPPI et al., 2015). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
É apresentado nesse trabalho o primeiro registro, para o Estado de Mato 

Grosso, de quatro espécies, sendo uma da família Araceae e três da família 
Orchidaceae, analisadas individualmente a seguir.  

 

1. Catasetum hopkinsonianum G.F.Carr & V.P.Castro. Orchid Review 116: 148-150. 
2008. Tipo: BRAZIL. RONDÔNIA: In the Amazonian area of far western Brazil, near the 
town of Pimenta Bueno on highway BR-364 around km 507, elev. 200 m. A. Schmidt 
s.n., s.d. (USF). 

Epífita. Pseudobulbos (5–10 × 1–1.3 cm), cespitosos, fusiformes. Folhas 6, (30–
35 × 5.5–6 cm), trinervadas. Inflorescência masculina (ca. 40 cm), basal, arcuada, 
produzida a partir do pseudobulbo em maturação. Flores masculinas (ca. 3 × 4.9 cm) 
até 10, verdes com interior do labelo variando do verde ao alaranjado. Labelo (12–13 × 
15–16 mm), cuculado, geralmente superior, margens eretas, ocasionalmente 
denticuladas, com apículo na porção frontal, pequeno calo triangular separando as 
antenas. Sépala dorsal (26–27 × 11–12 mm) ovada-lanceolada, acuminada, côncava. 
Sépala lateral (24–25 × 10–11 mm), ovado-lanceolada, acuminada, côncava, reflexa na 
fase final da ântese. Pétalas (21–22 × 12–13 mm), ovado-lanceoladas, acuminadas, 
convexas, coniventes com a sépala dorsal. Coluna (15–16 × 5–6 mm), arqueada. 
Antenas (ca. 5 mm), divergentes. Polínia (ca. 3 × 1 mm), amareladas. 

Distribuição: Espécie endêmica do Brasil, restrita ao Estado de Rondônia 
(BARROS et al., 2015). 

Status de conservação: Considerando os critérios da IUCN (2014), C. 
hopkinsonianum pode ser considerado espécie em risco (EN, B2(AOO), a), 
considerando a área de ocorrência conhecida e devido às poucas coletas realizadas 
até o momento. Mesmo considerando o atual registro, que amplia a sua distribuição em 
cerca de 1.000 km, C. hopkinsonianum ainda está limitado a uma pequena área de 
ocorrência onde tem sucedido antropização da paisagem. 

Material Examinado: BRASIL. MATO GROSSO: Colíder. Canteiro de obras da 
UHE Colíder. C.R.A. Soares et al. 3569a, 1-VI-2011 (HERBAM 5443) (♂); Idem. Ibdem. 
C.R.A. SOARES et al. 3569b, 1-VI-2011 (HERBAM 5616) (♂).  

Essa espécie foi originalmente descrita para Rondônia (CARR & CASTRO 
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NETO, 2008) e considerada até o momento como endêmica desse Estado. O presente 
registro tem relevância por ampliar a distribuição da espécie em cerca de 1.500 km. Foi 
registrado em área de vegetação ripária, em Floresta Ombrófila Densa Submontana, às 
margens do rio Teles Pires, tipo de habitat considerado típico da espécie. 

Os espécimes foram resgatados na área de supressão e mantidos em cultivo no 
Viveiro Natural da UHE Colíder, onde floresceram poucas semanas após sua 
reintrodução, podendo, então, ser corretamente identificados. Preocupante a 
baixíssima abundância obtida de C. hopkinsonianum com apenas dois espécimes 
resgatados e identificados em todo o período de atividades. Estes espécimes tiveram 
material testemunho preparado de uma pequena parte de cada um, preservando-se, 
portanto, os espécimes vivos. 
 

2. Notylia peruviana (Schltr.) C.Schweinf. Bot. Mus. Leafl. 12: 205. 1946. Basyonim: 
Dipteranthus peruvianus Schltr. 

Epífita. Pseudobulbos (9–10 × 19–20 mm) cilíndricos, compressos, unifoliados, 
cobertos por bainhas foliáceas, dísticas. Folhas (9–10 × 23–25 mm) subcoriáceas, 
verdes. Inflorescência (ca. 20–30 cm) basal, pendente, racemosa, multiflora. Flores 
amarelo-pálido com labelo amarelo-intenso a alaranjado, dezenas por haste. Sépala 
dorsal (8–9 × 3–3.5 mm) oblongo-lanceolada, acuminada, patente. Sépala lateral (9–10 
× 2.8–3 mm) oblongo-lanceolada, acuminada, suavemente côncava. Pétalas (9–10 × 
2–2.3 mm) lanceoladas, acuminadas, patentes, coniventes com a sépala dorsal. Labelo 
(5–6 × 6–7 mm) cordado, inferior. Coluna (ca. 2 mm) ereta. Polínias 2, amareladas. 

Distribuição: Espécie distribuída por Bolívia, Brasil, Ecuador, Guiana Francesa, 
Peru e Venezuela (TROPICOS.ORG, 2014). No Brasil estava restrita ao Estado do 
Pará (MEDEIROS et al., 2009, BARROS et al., 2015). O presente registro é a primeira 
coleta para MT, inclusive com o mesmo voucher citado na flora do Brasil por BARROS 
et al. (2015).  

Status de conservação: Considerando os critérios da IUCN (2014), N. peruviana 
pode ser considerada espécie em risco (EN, B2(AOO), b-IV), devido aos excassos 
registros efetuados até o momento. 

Material Examinado: BRASIL. MATO GROSSO: Colíder. Epifitário natural do 
Canteiro de obras da UHE Colíder. C.R.A. Soares et al. 3905, 27-VIII-2011 (HERBAM 
5607).  

Até o momento, essa espécie foi referida para o estado do Pará (MEDEIROS et 
al., 2009), sendo muito importante o seu registro para a Flora de Mato Grosso, 
principalmente por ampliar a distribuição da espécie em mais de 1.000 km. Sempre 
registrada em ambientes de floresta ripária, no sub-bosque, onde a umidade é elevada 
e onde o nível de sombreamento é ideal para o desenvolvimento da espécie. Ao 
contrário de C. hopkinsonianum, Notylia peruviana se mostrou relativamente abundante 
com 171 espécimes resgatados, identificados e realocados na APP. 

Ambos novos registros são importantes por ampliar significativamente a 
distribuição das espécies, principalmente, por terem sido identificadas e reintroduzidas 
em área de vegetação natural destinada à preservação biológica. 
 

3. Philodendron uleanum Engl. Bot. Jahrb. Syst. 37: 131. 1905. Tipo: BRAZIL. Ule 
s.n., IX-1901 (B). 
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Erva hemiepífita. Caule alongado, com entrenós ca. 3 cm. Prófilos (11–12 × 0,8 
cm), um pouco triangulares. Pecíolo foliar (6–15 cm compr.). Folha (27–38 × 10–13 
cm), obovada a oblonga, base obtusa, ápice acuminado, nervuras laterais primárias (9–
12) subcoriáceas; divisões posteriores ausentes. Inflorescência até quatro por 
segmento, sempre no ápice. Pedúnculo (4,5–6,5 cm compr.). Espata (7,5–10 × 4,5 cm), 
ovaladas, fortemente constricta, envolvendo a espádice. Espádice (8,5–9 cm compr.); 
zona masculina (5,5–6 cm), branca; zona de machos estéreis (0,8–1,2 cm compr.); 
zona feminina (1,2 cm compr.). Flores estaminadas (0,8–1,2 × 0,7–1 mm), 
estaminódios intermediários (1,2–1,8 × 1–1,6 mm), gineceu (1–1,2 × 0,9–1,1 mm), 
ovóide. Ovário 6-7 locular, uniovulado. 

Distribuição: Espécie distribuída desde o Brasil, Ecuador até Peru 
(TRÓPICOS.ORG, 2014). No Brasil, além do Holótipo, que foi coletado no Amazonas 
por E. Ulle, o P. uleanum também foi coletado por Edmundo Pereira (1809, RB 91333) 
na Serra do Cachimbo, Estado do Pará, e por LOWRIE et al. (1980, NY 865991 P!) 
próximo à Rio Branco, no Estado do Acre (COELHO et al., 2015). 

Status de conservação: Apesar de haverem poucos registros conhecidos de P. 
uleanum no Brasil, essa espécie não deve ser considerada espécie sob algum risco, 
considerando a abundância registrada na área de estudo e proximidades. Essa 
abundância pode ser explicada pela facilidade de reestabelecimento da espécie após 
qualquer tipo de perturbação, mesmo quando os espécimes são arrancados e 
fracionados em partes bem pequenas. As gemas nodais se desenvolvem rapidamente, 
dando origem a um novo indivíduo, parte da planta original. No ponto inicial do 
restabelecimento, há uma redução na variabilidade genética, mas, ao longo do 
desenvolvimento dos rebrotos das diversas plantas originais, o fluxo gênico é 
restabelecido com o auxílio da fauna local.  

Material Examinado: BRASIL. MATO GROSSO: Colíder. Canteiro de obras da 
UHE Colíder. C.R.A. SOARES et al. 3256, 3-IV-2011 (HERBAM 5190).  
 
4. Platystele edmundoi Pabst. An. 14 Congr. Soc. Bot. Bras. 16. 1964. Tipo: BRAZIL. 
PARÁ: Serra do Cachimbo, sul do Pará. E. Pereira 1806, 16-XI-1955 (Holótipo: RB; 
Isótipo: HB). 

Epífita cespitosa. Ramicaules (5–7 × 0,6 mm) cilíndricos, unifoliados, cobertos 
por bainhas papiráceas. Folhas (5–9 × 3–4,5 cm) pseudopcioladas, elíptico-anguladas, 
subcoriáceas, glabras. Inflorescência (ca. 10–15 cm) basal, ereta, 20-25 flores. Bráctea 
floral membranácea, infundibuliforme, ápice aguçado. Flores dísticas, de sépalas livres, 
as laterais levemente concrescidas perto da base, verde-amareladas ou 
esbranquiçadas. Sépala dorsal (ca. 2,5 × 1 mm) hialina, lanceolada, acuminada, 
patente. Sépala lateral (ca. 2,7 × 1,8 mm) ovado-lanceolada, ápice um tanto divergente. 
Pétalas (ca. 2,2 × 0,7 mm) lanceoladas, acuminadas, patentes. Labelo (ca. 1 × 0,4 mm) 
carnoso, íntegro, ângulo-ovado, ápice rotundo, granuloso-verruculoso. Coluna (ca. 8 × 
5,3 mm) ereta, crassa. Antera depressa, biloculada. Polínea reniforme, compressa, 2. 

Distribuição: Espécie endêmica do Brasil, P. edmundoi foi descrita para o Estado 
do Pará, para áreas de Floresta de Terra Firme e de Floresta Ombrófila (BARROS et 
al., 2015). Em Mato Grosso, foi coletada nas mesmas fitofisionomias, às margens do 
rio Teles Pires, no município de Nova Canaã do Norte.  
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Status de conservação: Considerando as poucas coletas e a restrição de sua 
área de ocorrência, P. edmundoi encontra-se em risco (EN – B2(AOO), a), segundo os 
critérios da IUCN (2014). 

Material Examinado: BRASIL. MATO GROSSO: Colíder. Epifitário natural do 
Canteiro de obras da UHE Colíder. C.R.A. SOARES et al. 3899a, 2-VIII-2011 
(HERBAM 5601); Idem. Ibdem. C.R.A. SOARES et al. 3899b, 2-VIII-2011 (HERBAM 
5639); Idem. Ibdem. C.R.A. SOARES et al. 3899c, 2-VIII-2011 (HERBAM 5640); Idem. 
Ibdem. C.R.A. Soares et al. 3899d, 2-VIII-2011 (HERBAM 5641); Idem. Ibdem. C.R.A. 
SOARES et al. 3899e, 2-VIII-2011 (HERBAM 5642). 

 
FIGURA 2:  A) Philodendron uleanum Engl. (Araceae). B) Catasetum hopinksonianum G.F.Carr. & 

V.P.Castro (Orchidaceae). C) Notylia peruviana (Schltr.). C. Schweinf. (Orchidaceae). 
D) Platystele edmundoi Pabst (Orchidaceae). Fotos: ©HERBAM 
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CONCLUSÃO  
Os Programas de Salvamento e Resgate de Flora nos empreendimentos 

hidrelétricos na região da Amazônia Mato-grossense tem contribuído para a ampliação 
do conhecimento e da distribuição de diversos grupos florísticos, principalmente, as 
epífitas, com a coleta de material para deposito em acervos de herbários.  

 
AGRADECIMENTOS 

 Os autores agradecem à equipe de Campo do Resgate de Flora do Canteiro de 
Obras da UHE Colider: José Hypólito Piva, Cleverson Rodrigues, Adriano Damasceno, 
Ademir Mascarello, Junior Antonio Martins de Mello. À Companhia Paranaense de 
Energia (COPEL), à Sociedade de Amigos do Museu de Alta Floresta e à Universidade 
do Estado de Mato Grosso, pelo desenvolvimento dessa parceria que permitiu a 
realização das atividades de conservação das espécies epifíticas da UHE Colider. 

 
REFERÊNCIAS  

ALMEIDA, E.A.; SOARES-LOPES, C.R.A.; RODRIGUES, L.; SIMÃO, S.S.; 
FERNANDES, J.M. Estrutura fitossociológica de floresta estacional decidual 
submontana e floresta ombrófila aberta submontana em Alta Floresta, Mato Grosso. 
Enciclopédia Biosfera , v. 10, n.19, p. 1058-1078, 2014. 
 
ALVARES, C.A.; STAPE, J.L.; SENTELHAS, P.C.; GONÇALVES, J.L.M.; SPAROVEK, 
G. Köppen’s climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift , v. 22, 
n.6, p. 711-728, 2013. 
 
ARAUJO, A.O.; CHAUTEMS, A.; FERREIRA, G.E. Gesneriaceae. In:  Lista de Espécies 
da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível On line: 
http://reflora.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB119. Acesso em: 29 Mar. 2015. 
 
BARROS, F.; VINHOS, F.; RODRIGUES, V.T.; BARBERENA, F.F.V.A.; FRAGA, C.N.; 
PESSOA, E.M.; FORSTER, W.; MENINI NETO, L.; FURTADO, S.G.; NARDY, C.; 
AZEVEDO, C.O.; GUIMARÃES, L.R.S. Orchidaceae. In:  Lista de Espécies da Flora do 
Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível On line: 
http://reflora.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB179. Acesso em: 29 Mar. 2015. 
 
CAMPOS, F.A.D.B. 2008. Considerações sobre a Família Orquidaceae: Taxonomia, 
antropismo, valor econômico e tecnologia. O Mundo da Saúde , São Paulo, v. 32, n.3, 
p. 383-392, 2008. 
 
CARR, G.F.; CASTRO NETO, V.P. 2008. A new species of Catasetum. Orchid Review , 
n.116, p. 148-150, 2008. 
 
CHIRON, G.R.; PETINI-BENELLI, A. 2012. Une nouvelle espèce d’Acianthera 
(Orchidaceae, Pleurothallidinae) du Mato Grosso (Brésil). Richardiana,  v. 13, p. 65-70, 
2012. 
 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 

 

 
2349 

CMB – Comissão Mundial de Barragens. Barragens e Desenvolvimento: Um Novo 
Modelo para Tomada de Decisões  - Um Sumário. Disponível On line: www.dams.org, 
2000. 
 
COELHO, M.A.N.; SAKURAGUI, C.M.; MAYO, S.; SOARES, M.L.; TEMPONI, L.G.; 
CALAZANS, L.S.B.; GONÇALVES, E.G.; ANDRADE, I.M.; PONTES, 
T.A. Araceae. In:  Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro. Disponível On line: http://reflora.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB51. Acesso em: 
29 Mar. 2015. 
 
DRESSLER, R.L. The orchids – natural history and classification . Harvard 
University Press, Cambridge, 1981. 
 
FORZZA, R.C.; COSTA, A.; SIQUEIRA FILHO, J.A.; MARTINELLI, G.; MONTEIRO, 
R.F.; SANTOS-SILVA, F.; SARAIVA, D. P.; PAIXÃO-SOUZA, B.; LOUZADA, R.B.; 
VERSIEUX, L. Bromeliaceae. In:  Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro. Disponível On line: http://reflora.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB66. 
Acesso em: 29 Mar. 2015. 
 
GAMA, M.M.B.; VIEIRA, A.H.; ROCHA, R.B. Ecological features of titica vine 
(Heteropsis flexuosa (Kunth) GS Bunting) in Rondônia State, Northwest Brazilian 
Amazon. Anais da Academia Brasileira de Ciências , v. 85, n.3, p. 1117-1125, 2013. 
 
GANEM, R.S. Cálculo da Reserva Legal em Função das Diretrizes F itofisionômicas 
da Amazônia Legal.  Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Brasília – DF. 
Disponível On line: http://bd.camara.gov.br, 2009.  
 
GOVAERTS, R.; BERNET, P.; KRATOCHVIL, K.; GERLACH, G.; CARR, G.; ALRICH, 
P.; PRIDGEON, A.M.; PFAHL, J.; CAMPACCI, M.A.; HOLLAND BAPTISTA, D.; 
TIGGES, H.; SHAW, J.; CRIBB, P.; GEORGE, A.; KREUZ, K.; WOOD, J. World 
Checklist of Orchidaceae . Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published 
on the Internet: http://apps.kew.org/wcsp/ Retrieved 2014-11-22, 2014. 
 
IUCN Standards and Petitions Subcommittee. Guidelines for Using the IUCN Red List 
Categories and Criteria . Version 11. Prepared by the Standards and Petiions 
Subcommittee. Downloadable from 
http://www.iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdf, 2014.   
 
KOCH, A.K.; SILVA, C.A. Orquídeas nativas de Mato Grosso . Cuiabá: Carlini & 
Caniato Editorial, 2012. 112p. 
 
MEDEIROS, T.D.S; QUARESMA, A.C.; SILVA, J.B.F. As orquídeas. In:  JARDIM, 
M.A.G. (Org.) Diversidade biológica das áreas de proteção ambiental Ilhas do Combu e 
Algodoal-Maiandeua, Pará, Brasil. MPEG/MCT/CNPq, pg. 41-59, Belem – Pará, 2009. 
 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 

 

 
2350 

MENINI NETO, L.; FORZZA, R.C.; ZAPPI, D. Angiosperm epiphytes as conservation 
indicators in forest fragments: A case study from southeastern Minas Gerais, Brazil. 
Biodivers. Conserv ., v. 18, p. 3785–3807, 2009. 
 
PETINI-BENELLI, A. Biogeografia das Orquídeas da Chapada dos Guimarães, Mato 
Grosso, Brasil. Orquidário,  v. 26, n.3, p. 77-85, 2012a. 
 
PETINI-BENELLI, A. Orquídeas de Mato Grosso: genus Catasetum L.C.Rich ex 
Kunth . Rio de Janeiro: Pod, 2012b. 130p. 
 
PETINI-BENELLI, A. Ochidaceae da região do Rio Juruena, Mato Grosso, Brasil. 
Orquidário , v. 28, n.1, p. 23-31, 2014. 
 
PETINI-BENELLI, A.; GRADE, A. Novo Híbrido Natural de Catasetum L.C. Rich. ex 
Kunth (Orchidaceae) para o Norte de Mato Grosso, Brasil. Orquidário 24 (4): 124-132, 
2010. 
 
PETINI-BENELLI, A.; GRADE, A. Catasetum apolloi Benelli & Grade (Orchidaceae): 
correction taxonomique. Richardiana 12 (4): 153-157, 2012. 
 
PETINI-BENELLI, A.; SOARES-LOPES, C.R.A. A new species of Catasetum 
(Cymbidieae, Epidendroideae, Orchidaceae) from the Southern region of the Brazilian 
Amazon. Phytotaxa,  v. 204, n.1, p. 75-79, 2015. 
  
QUEIROZ, J.A.L.; GONÇALVES, E.G.; RABELO, B.V.; CARVALHO, A.C.A.; PEREIRA, 
L.A.; CESARINO, F. Cipó-titica ( Heteropsis flexuosa (H.B.K.) G.S. Bunting):  
diagnóstico e sugestões para o uso sustentável no A mapá . (Embrapa Amapá – 
Documentos 17 - 2000.). Embrapa Amapá, Macapá, AP. Disponível On line: 
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/346548. Acesso em: 12 set. 2012. 
 
SCHÄFFER, W.B.; ROSA, M.R.; AQUINO, L.C.S.; MEDEIROS, J.D. Áreas de 
Preservação Permanente e Unidades de Conservação × Áreas de Risco. O que uma 
coisa tem a ver com a outra? Relatório de Inspeção da área atingida pela tragédia das 
chuvas na Região Serrana do Rio de Janeiro. Brasília: MMA. Série Biodiversidade , v. 
41, 2011, 96p. 
 
SEATON, P.T. Orchid Conservation: where do we go from here? Lankesteriana,  v. 7, 
n.1-2, p. 13-16, 2007. 
 
SEPLAN. Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, Perfil do 
Município . Disponível em: http://www.seplan.mt.gov.br/ Acesso em: 30 de Mar., 2015. 
 
SCIPIONI, M.C.; ALVES, C.G.; DURIGAN, C.C.; MORAIS, M.L.C.S. Exploração e 
manejo do cipó-titica (Heteropsis spp.). Ambiência , v. 8, n.1, p. 139–153, 2012. 
  



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 

 

 
2351 

SOUZA, F.V.D.; ROSA, S.S.; SOUZA, E.H.; SOUZA, A.S. Coleta de Bromeliaceae com 
potencial ornamental. In: Anais do Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos ; 
Workshop em Bioprospecção e Conservação de Plantas Nativas do Semi-Árido, 3; 
Workshop Internacional sobre Bioenergia e Meio Ambi ente,  2010. Salvador. 
Bancos de germoplasma: descobrir a riqueza, garantir o futuro. Brasília, DF: Embrapa 
Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2010. (Documentos, 304). 
 
TROPICOS.ORG. Missouri Botanical Garden . Consulta a http://www.tropicos.org. 
Acesso em 20.12.2014.  
 
VELASCO, L.V.; MIYAZAWA, G.C.M.C.; PETINI-PENELLI, A. Orquídeas nativas 
cultivadas em Jauru, Estado de Mato Grosso, Brasil. Orquidário,  v. 27, n.2, p. 41-51, 
2013. 
 
VERSIEUX, L.M.; WENDT, T.; LOUZADA, R.B.; WANDERLEY, M.G.L. Bromeliaceae 
da Cadeia do Espinhaço. Megadiversidade , v. 4, n.1-2, p. 98-110, 2008. 
 
ZAPPI, D.C.; SASAKI, D.; MILLIKEN, W.; PIVA, J.H.; GRACIELI S.; BIGGS, N.; 
FRISBY, S. Plantas vasculares da região do Parque Estadual Cristalino, norte de Mato 
Grosso, Brasil. Acta Amazonica , v. 41, n.1, p. 29-38, 2011. 
 
ZAPPI, D.C.; TAYLOR, N.; SANTOS, M.R.; LAROCCA, J. Cactaceae. In: Lista de 
Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível On line: 
http://reflora.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB70. Acesso em: 29 Mar. 2015. 
 
 
 
 
 


