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O gênero Scleria pertence à subfamília Cyperoideae, e é o quinto maior em
 número de espécies (250) na família Cyperaceae, e terceiro na flora brasileira
 (ca. 70-80). O gênero está distribuído em áreas temperado-cálidas e tropicais de
 ambos os hemisférios, ocupando tanto ambientes abertos quanto florestais, e
 caracteriza-se por apresentar flores unissexuais, uma contralígula geralmente
 presente oposta ao desenvolvimetno da lâmina foliar, e comumente hipogíno
 aderido na base do aquênio globoso. O último estudo completo do gênero no
 Brasil data de 1950 e nesse Estado 1960. Desde então, diversas alterações
 foram propostas, taxonômicas e nomenclaturais, incluindo descrição de novas
 espécies, urgindo a necessidade de reavaliação de Scleria no Sul do Brasil. O
 estudo tem o objetivo de listar as espécies de Scleria e sua distribuição em Santa
 Catarina, bem como fornecer meios para a sua identificação. Foram realizadas
 coletas em diferentes regiões do Estado entre 2009 e 2010. Foram revisados os
 herbários: CRI, FLOR, FURB, HBR, ICN, JOI, LUSC, MBM e PACA. Até o
 presente confirmou-se 13 espécies no Estado, das quais três são endêmicas da
 região Sul, além de quatro morfoespécies ainda em estudo. Os taxa estudados
 ocupam ambientes diversos, dificultando sua precisa localização. No entanto,
 alguns deles são exclusivos de campos úmidos ou úmidos a semi-úmidos,
 eventualmente secos, e outros preferencialmente de borda e/ou interior de mata.
 Serão apresentados uma listagem das espécies confirmadas, chave preliminar
 para identificação e fotos, bem como dados ecológicos e de distribuição das
 mesmas.
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