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O Cerrado, em suas diversas fitofisionomias, abriga um grande número de espécies 
vegetais. Devido sua localização na porção mais setentrional da região Nordeste, o 
estado do Maranhão, apresenta em seu território, áreas de transição entre a Amazônia 
e o semiárido nordestino, o que resulta em variados tipos de ecossistemas, como 
Manguezais, Campos inundáveis, Cerrados, Babaçuais, até vegetação florestal com 
características amazônicas. Apesar dessa rica Flora, há poucos e fragmentados 
estudos sobre as famílias botânicas do Maranhão, incluindo Orchidaceae. Dessa 
forma, este trabalho teve como objetivo fazer o levantamento de espécies de 
Orchidaceae em áreas de Cerrado do Leste do Maranhão. Para isso, foram realizadas 
expedições aleatórias entre abril de 2015 a maio de 2016, em quatro municípios: 
Aldeias Altas, Caxias, Codó e São João do Sóter. As espécies não identificadas em 
campo, foram coletadas, transplantadas em vasos e cultivadas em casa de vegetação 
até a floração. Foram registradas 11 espécies em seis gêneros: Catasetum barbatum 
(Lindl.) Lindl., C. lanciferum Lindl., C. macrocarpum Rich. ex Kunth, C. maranhense 
K.G.Lacerda & J.B.F.Silva, C. seccoi M.F.F.Silva & A.T.Oliveira, Galeandra 
blanchetii E.S.Rand, Habenaria obtusa Lindl., Vanilla palmarum (Salzm. ex Lindl.) 
Lindl., V. planifolia Jacks. ex Andrews, Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. e 
Trichocentrum cebolleta (Sw.) M.W.Chase & N.H.Williams. O gênero Catasetum foi 
o mais representativo (5 spp.). Dessas, nove apresentaram hábito epifítico (81,8%) e 
apenas duas espécies, H. obtusa e O. maculata, apresentaram hábito terrícola (18,2%). 
As palmeiras de babaçu (Attalea speciosa Mart. ex Spreng.) foram o principal forófito 
das orquídeas epífitas, com destaque para Catasetum spp. e Vanilla palmarum. A 
partir desses resultados, em comparação com o tamanho da região de estudo, 
concluímos que novos esforços de coletas serão necessários para ampliação do 
conhecimento desta família botânica no estado do Maranhão. 
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