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Seção: Coleções - Herbários e Informática

LISTA ATUALIZADA DA FAMÍLIA ONAGRACEAE NO ESTADO DE ALAGOAS.1
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A família Onagraceae, pertencente à ordem Myrtales, possui cerca de 20 gêneros e 650 espécies, difundi-
das principalmente nas regiões temperadas e subtropicais. Está dividida em duas subfamílias: Onagroideae 
constituída por seis tribos e Ludwigioideae representada pela tribo Jussieeae, tendo Ludwigia L. como único 
gênero. No Brasil, há registros de aproximadamente 50 espécies distribuídas nos gêneros Fuchsia L., Epilo-
bium L., Ludwigia e Oenothera L. Ludwigia é um dos maiores e mais diversos gêneros de Onagraceae, com 
82 espécies, das quais 45 ocorrem na América do Sul, estando mais associado a regiões palustres. Alguns 
estudos tem mostrado que a família apresenta propriedades terapêuticas sendo as principais: antidiabética, 
anti-inflamatória, antioxidante e bactericida. Este trabalho teve como objetivo realizar o levantamento do ma-
terial incorporado ao acervo do Herbário MAC, a partir de análises morfológicas de aproximadamente 100 
exsicatas. É apresentada uma lista atualizada com registro de oito espécies, todas pertencentes ao gênero 
Ludwigia: L. brachyphylla (Micheli) H.Hara, L. elegans (Cambess.) H.Hara, L. erecta (L.) H.Hara, L. grandi-
flora (Michx.) Greuter & Burdet, L. helminthorrhiza (Mart.) H.Hara, L. hyssopifolia (G.Don) Exell, L. octovalvis 
(Jacq.) P.H.Raven e L. suffruticosa Walter. A espécie com o maior número de amostras analisadas foi L. 
octovalvis (Jacq.) P.H.Raven, que não apresentou restrições de ocorrência entre as fisionomias vegetais 
no estado. O presente estudo vem suprir uma carência sobre o conhecimento desta família, uma vez que 
estudos para esta região são escassos. Esforços têm sido realizados para gerar subsídios, a fim de expan-
dir informações quanto à riqueza da família na flora de Alagoas, distribuição geográfica e sua conservação.

 
 
Palavras-chave: Ludwigia, Flora de Alagoas, Herbário MAC 
 
Créditos de Financiamento: (1) Apoio: Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas – IMA. 
 
(2) Universidade Federal de Alagoas – UFAL, Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde – ICBS, Curso 
de Ciências Biológicas, Maceió, Alagoas, Brasil. Kmila_bruna@hotmail.com 
(3) Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas, Herbário MAC. Av. Major Cícero de Góes Monteiro, 
nº 2197, Mutange, Cep: 57017-320 Maceió, Alagoas, Brasil.


