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O  Herbário  do  Museu  Nacional  (R)  possui  amplo  acervo  diversificado  entre  as
famílias  botânicas  do  mundo inteiro.  Dentre  elas  destacamos,  para  o  nosso  estudo,
Nyctaginaceae  Juss.  com  o  objetivo  de  disponibilizar  as  informações  sobre  as
espécies contidas. Esta família possui distribuição pantropical, incluindo cerca de 30
gêneros  e  400  espécies.  No  Brasil  ocorrem  10  gêneros  e  aproximadamente  70
espécies.  São  ervas,  árvores  ou  lianas;  folhas  alternas  ou  opostas,  simples,  sem
estípulas;  inflorescência  cimosa;  flores  vistosas  ou  não,  bissexuadas  ou
unissexuadas,  às  vezes  envolvidas  por  um  conjunto  de  brácteas  vistosas  ou
semelhantes a um cálice; fruto ou noz. Algumas espécies são nativas do Brasil, como
por exemplo, Bougainvillea spp. (primavera) de uso ornamental. Mirabilis jalapa L.
comumente  cultivada  encanta  por  suas  flores  de  cores  com  tonalidades  variadas,
justificando,  assim,  seu  nome  vulgar:  maravilha.  Outras  espécies  apresentam  ação
medicinal:  Boerhavia diffusa L. (antidispéptica,  diurética,  etc.).  As  exsicatas  foram
analisadas minuciosamente e os seus dados foram incluídos em planilhas, usando-se
o  programa  BRAHMS,  desenvolvido  para  manejo  e  processamento  de  coleções
botânicas. Esse levantamento resultou num total de 631 registros, sendo 397 ao nível
de espécie,  206 em gênero e 28 registros em família.  O gênero mais  representativo
foi  Guapira  Aubl.  com  279  registros,  seguido  por  Neea  Ruiz  &  Pav.  com  88,
Boungainvillea  Comm.  ex  Juss.  com  77  e,  por  último  Boerhavia  L.  com  57.  No
Brasil,  o estado do Rio de Janeiro foi o que apresentou o maior número de coletas,
294  espécimes,  seguido  de  Minas  Gerais  com  48  e  Amazonas  com  29.  A  coleção
agrega  exemplares  coletados  nos  diversos  países  das  Américas.  Com  os  dados
extraídos criamos uma vitrine de informações que torna possível maior dinamização
da família trabalhada.
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