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Apresentação
Nesta obra, o leitor fará uma viagem pela diversidade de
ambientes que compõem parte do Escudo das Guianas,
conhecendo orquídeas em seu hábitat natural. São elas sinais
de tempos pretéritos, encontradas sob mantos de rochas
areníticas e calcárias, solos intemperizados e ambientes
de savana e floresta da Amazônia Setentrional.
Sem considerar as fronteiras geopolíticas, as diferentes espécies
de orquídeas surgem em seus respectivos ambientes naturais e,
neste livro, mostram-se ao interesse de estudiosos da flora, de
orquidófilos e de artistas, que podem se sentir inspirados pela beleza
estética das fotografias e pela descrição dos detalhes de cada flor.
E, nesse ambiente, a Amazônia, berço de variedades vegetal e
animal, apresenta-se como opção de pesquisa, para os interessados
em estudos biológicos e para os que buscam atender o grande
mercado do negócio de orquídeas com novas oportunidades.
Parabéns à Embrapa e aos autores por possibilitarem o
compartilhamento de informações, desvendadas nesta
obra de referência para a floricultura tropical.

Francisco Joaci de Freitas Luz
Chefe-Geral da Embrapa Roraima

Prefácio
A biodiversidade engloba todas as formas de vida (animal,
vegetal e microrganismos), além de considerar as diferentes
hierarquias em nível genético, taxonômico e de ecossistemas.
Ela fornece ao homem benefícios diretos e diversos serviços
ecossistêmicos essenciais, bem como possui papel fundamental
na modulação, função e estabilidade dos ecossistemas.
Como exemplos desses serviços ambientais podem ser citados a
regulação da composição de gases atmosféricos, das perturbações
climáticas e da qualidade da água; a formação/manutenção/
fertilidade dos solos; a aquisição de nutrientes; a assimilação de
resíduos; a polinização; o controle biológico; o controle da poluição;
a recreação; o fornecimento de produtos florestais e alimentos
não agrícolas da terra e do mar, etc. Resumindo, sem os serviços
ambientais essenciais da natureza, o ser humano não poderia existir.
Contudo, quando se tenta quantificar a biodiversidade ou o número
de espécies na Terra, percebe-se que as estimativas atuais variam
em intervalos imprecisos de 5 a mais de 50 milhões. Isso leva a
concluir que o conhecimento sobre a biodiversidade é extremamente
incompleto. Além disso, para atender as “necessidades” humanas,
o próprio homem, consciente ou inconscientemente, vem

promovendo a perda irreversível de diferentes formas de vida.
Pode-se afirmar que sua visão antropocêntrica e utilitarista tem
levado à perda de vários organismos, sem que ao menos sejam
conhecidos; e muitos deles poderiam desempenhar um papel
importante na geração de bem-estar ou mesmo na sobrevivência
humana, na forma de remédio, vestimenta, alimentação, etc.
Diante disso e da crescente conscientização dos benefícios, das
significativas lacunas na quantificação e do rápido declínio da
biodiversidade, fez-se necessária, em nível mundial, a realização de
ações voltadas para o registro (inventário), avaliação, conservação
e monitoramento da biodiversidade, em todos os níveis.
Nessa linha, Orquídeas de Roraima vem para preencher uma
lacuna na descrição de flores tropicais, visto que as orquídeas
são componentes importantes da biodiversidade e estão,
agora, registradas para uma das regiões mais longínqua e
pouco conhecida do Brasil, o extremo norte brasileiro.
Assim, o trabalho de Francisco Joaci de Freitas Luz e Jane
Maria Franco de Oliveira está de acordo com as preocupações
mundiais, no que tange ao inventário de espécies e ao domínio
de informações taxonômicas e ecológicas tão necessárias à plena
compreensão da relevância da biodiversidade em sua totalidade.
Luciano de Bem Bianchetti
Pesquisador
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia
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Introdução
A Amazônia, reconhecida como o centro de maior diversidade
biológica do planeta pelos mosaicos de ecossistemas que
abriga, representados por diferentes tipos de cobertura
vegetal, habitats, espécies e clima, entre outros, tem
suscitado questionamentos e ampliado os desafios para a
preservação e conservação da sua biodiversidade.
As questões mais pronunciadas sobre a utilização dos recursos
naturais da Amazônia, para a realização de atividades
econômicas, se apoiam nas possibilidades de compartilhar
produção sustentável e preservação ambiental.
Dentre a diversidade de espécies vegetais que compõem o Bioma
Amazônia, a família Orchidaceae é uma das maiores da Botânica.
Essas plantas se encontram distribuídas em todos os ambientes
naturais que compõem esse imenso abrigo de vida silvestre.
Algumas, como as do gênero Cattleya que se apresentam
sob diferentes formas, são destaques da orquidofilia tropical.
A diversidade de formas e cores – albas, variegadas,
amenas, caerulea e outras mais – despertam o interesse
para uma exploração predatória decorrente do valor que
as flores alcançam no comércio de orquídeas mundial.

