
Cattleya labiata – “Rainha do Nordeste Brasileiro” 
 
 
Origem do Nome 
 
Em 1821 John Lindley descreveu as Cattleyas 
labiatas, nomeando-as cattleya em homenagem a 
William Cattley, rico comerciante e colecionador de 
plantas e labiata ( lábio grande ) devido ao tamanho 
de seu labelo. Após intenso sucesso, as cattleyas 
ficaram meio esquecidas até 1889 quando foram 
redescobertas, ressurgindo o interesse comercial por 
essas plantas de belíssimas flores. 
 

 
A Cattleya labiata é uma espécie que floresce no 
verão, o perfume exalado por suas flores na parte da 
manhã é tão característico que podemos chamar de 
"perfume das Cattleyas" pois esta é uma característica 
transmitida aos híbridos produzidos com sua 
participação.  Espécie considerada 'Rainha do 
Nordeste Brasileiro', pela floração abundante, de 
grande duração e de perfume inconfundível. 
 

 
 
Habitat 
 
A labiata, ou lirio roxo como muitos a chamam no 
interior do Nordeste, procede em maior número de 
habitats nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas e Sergipe. 
Ela é uma planta epífita ou por vezes rupícula, que 
vegeta sobre  árvores ou sobre rochas e em paredões 
nas serras, em locais nos quais a umidade provem, 
como já dito antes, de um mais intenso regime de 
chuvas (brejos) e da neblina que se forma, noturna e 
matinal, locais quase sempre protegidos do sol 
intenso.  Na natureza, a maioria vegeta a uma altitude entre 500 e 1000 metros. É, 
sem dúvida alguma, a mais bela e uma das mais apreciadas orquídeas brasileiras, por 
ser cultivada de norte a sul do País. Nenhuma outra Cattleya o faz em tal plenitude. 
 
 
 

Planta 
 
Pode chegar até 60 cm de altura, extremamente 
resistente, como boa nordestina que é, com 
pseudobulbos de 15 a 25 cm, comprimidos e sulcados, 
apresentando uma única folha de 10 a 30 cm de 
comprimento, oblongo-elíptica, raramente duas. 
Inflorescências compostas de 2 a 5 flores, sempre muito 
bem dispostas. 

 
 



 
Flor 
 
Flor de 12 a 20 cm de diâmetro, chegando algumas 
vezes a um tamanho excepcional, pétalas e sépalas de 
colorido típico rosa/lilás, em diversas tonalidades. As 
sépalas são lanceoladas, a maior parte das vezes 
planas e as pétalas mais largas, ovóides e 
graciosamente onduladas. O labelo apresenta diversas 
variações. 
 
Época de Floração 
 
Em geral, no Norte e Nordeste brasileiro: de Dezembro à Março e no Sudeste e Sul de 
Fevereiro a Março, mas as fortes variações climáticas recem ocorridas, tornam essas 
previsões pouco precisas. 
 
Cultivo 
 
A labiata e considerada uma planta de facil cultivo e, por isso, muito recomendada 
para orquidófilos principiantes. 


