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Orchidaceae Juss. apresenta distribuição cosmopolita compreendendo 25.500 espécies, 
agrupadas em 800 gêneros, sendo Habenaria Willd. um dos maiores com 835 espécies 
ao redor do mundo, das quais 153 ocorrem no Brasil, sendo 95 endêmicas. O gênero, 
inclui plantas herbáceas com o cauloma não intumescido em pseudobulbo, folhas 
membranáceas, alternas até o terço médio da planta ou em rosetas, inflorescências 
terminais com flores usualmente esverdeadas, com calcar evidente, pétalas laterais 
comumente bipartidas e labelo tripartido. Possui espécies de difícil delimitação e pouco 
conhecidas nas terras altas de Goiás, onde mostra-se frequente nos campos úmidos ou 
nas vegetações circundantes. Apresentamos o tratamento taxonômico para as espécies 
de Habenaria ocorrentes no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Goiás, Brasil, 
uma das áreas mais promissoras para estudos botânicos da flora do Brasil central, haja 
vista as distintas fitofisionomias que detém. Para tanto, foram realizadas coletas 
mensais desde dezembro de 2010 para obtenção de material botânico, de registro 
fotográfico deles e de suas preferencias ambientais, além de consultas a coleções dos 
herbários CEN, IBGE, UNB e UFG, e estudo de literatura específica. Foram 
encontradas, até o momento 24 táxons: H. caldensis Kraenzl., H. ciliatisepala J. A. N. 
Bat. & Bianch., H. egleriana J. A. N. Bat. & Bianch., H. guilleminii Rchb. f., H. hamata 
Barb. Rodr., H. imbricata Lindl., H. irwiniana J. A. N. Bat. & Bianch., H. juruenensis 
Hoehne., H. lavrensis Hoehne., H. leprieuri Rchb.f., H. leucosantha Barb. Rodr., H. 
longipedicellata Hoehne., H. ludibundiciliata J. A. N.  Bat. & Bianch., H. macilenta 
(Lindl. ex Benth.) Rchb. f., H. magniscutata Catling., H. minuticalcar J. A. N. Bat. & 
Bianch., H. obtusa Lindl., H. orchiocalcar Hoehne., H. pabstii J. A. N. Bat. & Bianch., 
H. praetervisa J. A. N. Bat., Meneguzzo & Bianch., H. pratensis (Salzm. ex Lindl.) 
Rchb. f., H. psammophila J. A. N. Bat. & Bianch., H. schwackei Barb. Rodr. e H. trifida 
Kunth, crescendo em campos úmidos ou em áreas abertas do cerrado sensu stricto ou 
rupestre e nas bordas de matas ciliares. As espécies diferenciam-se por sua morfologia 
reprodutiva peculiar, como a disposição dos segmentos do labelo e das pétalas laterais, 
as aurículas e os lobos estigmáticos das flores. Nossos resultados demonstram a riqueza 
de Habenaria na área estudada e aponta para a conservação desta última. 
(CNPq, ICB/UFG). 
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