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() l lorbário IAN da Embrapu Amazônia
Oriental, fundado em 1945, conta com I ~3 mil
cxsicatus. destacando-se
importantes
coleções da região amazônica.
esse acervo, está
sendo organizada
a coleção de tipos norncnclaturais,
que até o momento,
consta ele
1.~l)Cl
amostras
confirmadas
e caracterizadas
como tipo. Essa organização
visa
divulgação
desses dados para facilitar a localização
desses exemplares,
visto que,
durante as revisões
taxonómicas,
a consulta aos mesmos é pane fundamental
das
atividades.
: este trabalho,
foram tratados os exemplares
de Poaccac.
Essa farniiia
possui distribuição
cosmopolita,
com cerca ele 650 gêneros c 9000 espécies; no Brasil
ocorrem cerca de 180 gêneros e 1500 espécies; há espécies ornamentais,
alimentícias.
medicinais
e. usada cromo repelente de insetos. São ervas geralmente
rizornatosas,
às
vezes lcnhosas, caule cilíndrico ou achatado; folhas alternas dísticas ou muito raramente
cspiraladas,
bainha geralmente
aberta; inflorcscência
em cspigucta e fruto cariopsc. Os
exemplares
de Poaccac contendo as informações
nova variedade ou nova espécie, nas
etiquetas.
e data de coleta anterior à publicação
de cada táxon
analisado,
foram
retirados. do acervo geral. para confirmar seu status de tipos diretamente
com a obra
ptinccp».
Para
local ização
das
obras,
procedeu-se
consulta
aos
sitc»
• hltp:í/www.tropicos.orgí
e http://www.ipni.org/,
além
do lndcx
Kewensis.
Cada
exemplar
roi analisado
para verificar
sua citação
na obra princeps;
após essa
confirmação.
o mesmo foi classificado
de acordo com as categorias ele tipo segundo o
Código lutcmacional
de Nomenclatura
Botânica. Foram classificados
227 exemplares
C0l110 tipos pertencentes
a 35 gêneros e 160 espécies: sendo 20 holótipos,
105 isótipos.
45 parútipos,
53 isoparátipos,
dois isolccrótipos.
um isoncótipo
e um isosintipo.
Os
gêneros com maior rcprcscntatividadc
foram: Axonopus P.Beauv.
(85 exemplares),
scgu ido de lchnctntluts P. Bcauv. (32) e POSpU/1II1I L. (22) exemplares.
A grande
concentração
de coletas foi realizada no Brasil. Os resultados
estão apresentados
em
tabelas contendo nome do táxon, colctor e número, local de coleta e categoria de tipo:
lóra m ut iIizados grú Iicos para cx prcssar o número de ca icgoria nos gêneros com maior
rcprcscniatividadc
e os coletores que mais contribuíram
para essa coleção. Este trabalho
contribui para a valorização
do acervo do Hcrbário
IAN, uma vez que estão sendo
localizados c quantificados
os tipos nele depositados.
(PPBio)
à
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