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O gênero Barbosella possui cerca de 20 espécies epífitas distribuídas desde a América 
Central até o Sul do Brasil, país onde cerca de 50% das espécies estão presentes. Destas, 
nove espécies ocorrem predominantemente na Mata Atlântica brasileira. Barbosella 
apresenta como característica floral a articulação livre entre a base do labelo e o pé da 
coluna, aliado a caracteres foliares úteis, como forma e tamanho da folha, para 
diferenciar algumas espécies do gênero. O objetivo deste estudo foi realizar um 
levantamento florístico do gênero para o Paraná. As análises morfológicas foram 
realizadas através do estudo de exsicatas em herbários paranaenses, além de materiais 
provenientes de outros estados, bem com indivíduos coletados em campo. As 
descrições foram efetuadas através do software DELTA e os dados sobre status de 
conservação e sua distribuição foram obtidos através dos softwares GeoCAT e DIVA-
GIS e categorizados segundo os critérios da IUCN. Foram analisadas 61 exsicatas 
coletadas em 24 municípios do estado, em áreas de Floresta Estacional Semidecidual, 
Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila Densa e em área de Restinga. Neste 
trabalho são identificadas sete espécies: Barbosella australis (Cogn.) Schltr., B. 
cogniauxiana (Speg. & Kraenzl.) Schltr., B. crassifolia (Edwall) Schltr., B. dusenii 
(A.Samp.) Schltr., B. gardneri (Lindl.) Schltr., B. miersii (Lindl.) Schltr. e B. trilobata 
Pabst. Destas B. crassifolia é pela primeira vez registrada para o estado com apenas 
uma coleta. Através da avaliação pelos critérios de conservação da IUCN, considerando 
a área de ocupação (AOO), todas as espécies se enquadram na categoria Em Perigo 
(EN), exceto B. crassifolia enquadrada como Criticamente Ameaçada (CR), devido a 
uma única coleta no estado, além de ser encontrada fora de área de proteção ambiental. 
O trabalho apresenta uma chave de identificação, mapas de distribuição, e prancha de 
fotografias ilustrando as espécies aqui tratadas. O presente trabalho faz parte do projeto 
“Estudos taxonômicos, filogenéticos e anatômicos de Orchidaceae com ênfase nas 
regiões sul e sudeste do Brasil” (Fundação Araucária, CNPq). 
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