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Seção: Coleções - Herbários e Informática

O QUE SE SABE SOBRE AS ESPÉCIES DO GÊNERO OXYPETALUM R. BROWN PARA O 
RIO GRANDE DO SUL A PARTIR DA REVISÃO DE HERBÁRIOS ?
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Oxypetalum é um gênero da família Apocynaceae, subfamília Asclepiadoideae com as típicas flores mais 
elaboradas já vistas entre as plantas derivadas. Consta de 100 a 180 espécies neotropicais, sendo o Brasil 
centro de diversidade desse gênero, onde as regiões sul e sudeste comportam a maioria dessas. Para o 
estado do Rio Grande do Sul inexiste uma revisão deste gênero. Nesse contexto, o presente trabalho obje-
tivou revisar o acervo das espécies deste nos herbários do RS a fim de sintetizar o status de conhecimento 
no estado. Os herbários revisados foram ICN, HAS, PACA UCS e PEL. As informações anotadas de cada 
exsicata foram: espécie, número de herbário, data, local, condição da exsicata para futuros trabalhos de 
revisão taxonômica e aspectos reprodutivos, como a presença de flores e frutos. No total foram analisadas 
332 exsicatas, compreendendo 40 espécies, para as quais 24 têm apenas 1 ou 2 exemplares. As espécies 
mais frequentemente coletas foram: Oxypetalum mosenii (Malme) Malme , Oxypetalum appendiculatum 
Mart., Oxypetalum solanoides Hook. & Arn., Oxypetalum pannosum Decne. Dentre os ambientes identifica-
dos, os campos detêm maior percentual (45%) de coletas seguidos pelas matas (34%), ambiente alterado 
(12%), ambiente arenoso (7%) e locais próximo a cursos de água (2%). A maior parte do material (91%) tem 
flores ou/e frutos, dos quais 89% estão em bom estado. A estação do ano melhor amostrada foi o verão, 
correspondendo a mais 60% das exsicatas e nos últimos 50 anos cerca de 160 coletas foram depositadas 
em herbário. As informações até o momento analisadas revelam que o número de espécies para o RS (40 
spp.) já é superior ao citado para SC (27 spp.) e a melhor época de coleta é o verão, mostrando a relevância 
deste tipo de abordagem.
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