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Rhynchospora Vahl é um gênero cosmopolita, figurado entre os mais representativos 
da família Cyperaceae Juss., com aproximadamente 386 espécies registradas no 
mundo e 147 espécies no Brasil. Ocorre em habitats diversificados, associados ou não 
à ambientes aquáticos, podendo contribuir no controle erosivo e filtragem desses 
corpos hídricos. Nos últimos anos, tem aumentado o interesse pela família 
Cyperaceae no Brasil, entretanto tais estudos não abrangem de igual maneira todas 
áreas ou estados do país, principalmente pela carência de profissionais especializados. 
No Maranhão são poucos os estudos com a flora ciperológica e o conhecimento das 
espécies de Rhynchospora para o estado torna-se limitado. Baseado nisso, foi 
realizado o tratamento taxonômico para as espécies desse gênero no Parque Nacional 
Chapada das Mesas (PNCM), localizado ao sul do Maranhão. No PNCM há 
predominância do domínio fitogeográfico Cerrado, sendo ainda considerado uma área 
ecotonal com influência da Amazônia e Caatinga, dentre os seus inúmeros atributos 
destacam-se o grande potencial hídrico e paisagístico que tornam a área um forte 
atrativo turístico. O material analisado foi obtido por meio de coletas durante os 
meses de Março, Junho e Dezembro de 2017 e de exsicatas depositadas dos herbários 
ASE, CEN, HABIT, HUTO, IAN, MG e SLUI provenientes da área de estudo. As 
determinações das espécies foram realizadas utilizando literatura especializada e 
confirmadas com base na opera principia e no typus digitalizados. O material 
testemunho foi incorporado ao herbário MG e duplicatas enviadas ao herbário 
HABIT. Foram identificadas 16 espécies do gênero para o PNCM colonizando os 
mais variados ambientes, como campos abertos bem drenados e afloramentos 
rochosos, áreas úmidas nas margens de rios ou brejos, matas de vereda e, inclusive 
áreas ruderais. Este estudo contribuiu em ampliar a flora de Rhynchospora do 
Maranhão, passando de 20 para 27 espécies, além de evidenciar mais uma nova 
ocorrência para a flora do país e, fornecimento de descrições, chave dicotômica de 
identificação e pranchas botânicas do material. Assim, fica evidenciado a relevância 
do PNCM na diversidade de Rhynchospora para o estado do Maranhão, o que enfatiza 
a importância de preservação da área.  
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