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O gênero Polystachya apresenta uma distribuição Pantropical, e cerca de 200 espécies, 
a maior riqueza se encontra no continente Africano. No Brasil ocorrem 13 espécies 
sendo nove endêmicas, distribuídas pela Mata Atlântica, Floresta Amazônica e 
Savanas. Polystachya detêm uma similaridade quanto a forma de suas flores, sendo de 
difícil identificação. O gênero pode ser reconhecido por não apresentar ressupinação 
no pedúnculo e no ovário, de modo que o labelo está posicionado mais superior na 
posição da flor, o labelo é geralmente trilobado, com tricomas cobrindo sua superfície. 
As espécies podem ser reconhecidas pelo formato do mento do labelo e pela presença 
e formato dos lobos laterais. O foco deste trabalho foi realizar a florística do gênero 
para o estado do Paraná. As análises morfológicas foram realizadas a partir de exsicatas 
presentes nos herbários paranaenses e materiais provenientes de outros estados, bem 
como em indivíduos coletados em campo. As descrições foram efetuadas através do 
software DELTA, e dados sobre status de conservação e sua distribuição foram obtidos 
através dos softwares GeoCAT e DIVA-GIS e categorizados para os critérios da IUCN. 
Foram analisadas 47 exsicatas, registrando o gênero em 23 municípios paranaenses, em 
áreas de Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila Mista, Floresta 
Ombrófila Densa e em área de Restinga. Neste trabalho são confirmadas quatro 
espécies do gênero para o Paraná: Polystachya caespitosa Barb. Rodr, P. caracasana 
Rchb.f., P. concreta (Jacq) Garay & Sweet e P. rupicola Brade. Destas, P. rupicola é 
registrada pela primeira vez para o Paraná, com apenas uma coleta, uma vez que a 
distribuição anterior era restrita ao estado do Espirito Santo. Através da avaliação dos 
critérios da IUCN, considerando a área de ocupação (AOO), todas as espécies do 
gênero se enquadram na categoria Em Perigo (EN), exceto P. rupicola enquadrada na 
categoria Criticamente Ameaçada (CR), devido a uma única coleta, bem como estar 
fora de uma área de proteção ambiental. O trabalho apresenta uma chave de 
identificação para as espécies tratadas, mapas de distribuição e ilustração a nanquim 
com detalhes diagnósticos para a identificação. O presente trabalho faz parte do projeto 
“Flora Fanerogâmica do Paraná: Orchidaceae (Asparagales)” (CAPES/PNADB). 
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