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A família Onagraceae possui 22 gêneros e cerca de 657 espécies, com maior abundância e 
diversidade no oeste dos Estados Unidos. Para o Brasil, são descritas atualmente 62 espécies 
e em Santa Catarina 23, dentro dos gêneros Epilobium L., Fuchsia L., Ludwigia L. e 
Oenothera L.. O herbário FURB possui atualmente 303 exemplares da família, dos quais 
70% estavam identificados a nível de gênero. Para revisar os exemplares do herbário 
utilizou-se a literatura específica da família, como Munz (1947); Ramamoorthy & Zardini 
(1987) e Salomon & Dietrich (1984). O herbário possui material coletado em diferentes 
estados brasileiros, assim, apresentando espécies que não ocorrem no estado de Santa 
Catarina, como L. helminthorrhiza (Mart.), L. lagunae (Morong) H.Hara. Após a revisão o 
número de taxa passou de 26 para 29, pois algumas espécies estavam identificadas apenas a 
nível de gênero, e outras estavam identificadas incorretamente. Dessas, Epilobium 
hirtigerum A.Cunn. é a única espécie do gênero encontrada no Brasil. Fuchsia possui dois 
taxa ocorrentes em Santa Catarina, F. regia subsp. reitzii Berry e F. regia subsp. serrae 
Berry. Do material analisado 90% pertence a F. regia subsp. serrae Berry. Foram 
identificadas no herbário cinco das seis espécies de Oenothera L. encontradas em Santa 
Catarina, sendo O. parodiana subsp. brasiliensis W.Dietr o táxon mais representativo. No 
estado, Ludwigia é o gênero com mais espécies, sendo bem representado no herbário FURB 
quanto a quantidade de amostras. Duas espécies não possuem nenhuma coleta L. hassleriana 
(Chodat) Ramamoorthy e L. major (Micheli) Ramamoorthy e L. quadrangularis (Micheli) 
H.Hara sendo que há registros em outros herbários e na literatura para o planalto, oeste e 
litoral catarinense respectivamente. As espécies mais coletadas são L. octovalvis (Jacq.) 
P.H.Raven e L. longifolia (DC.) H.Hara. Uma série de amostras ainda não foi identificada, 
estas pertencem a duas espécies, L. caparosa (Cambess.) H.Hara e L. peruviana (L.) H.Hara, 
ambas espécies possuem muitas semelhanças morfológicas, dificultando a determinação 
correta, exigindo maior atenção e estudo mais aprofundado. Com a revisão da família 
Onagraceae aumentou-se o número de espécies presentes no herbário FURB. Tais revisões 
são de grande importância para atualização de coleções botânicas aprimorando o 
conhecimento científico, bem como para políticas públicas de conservação. 
 
 


