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RubIHce,I'C: c: CUIIS:dt'i',\d<! ,: qu,\rw maior íarnilia do grupo das Angiosperrnae. apresenta
disuibuicà« coxmopo iitu. sendo mais abundante nas regióes tropicais, em ambos os
he.uistério». No l3i,l"iL ,1L'UITélll aproximadamente 130 gêneros e !5(){) espécies, A importância
d,l~ Rubiaccac. a.k:n de ('culógic<t, pude ser excrnplificudu pelo g~IICI'O maix importante
ecu 110mic.uuente dess,[ :iimikt: C()!/;~U L, (ca le), OU! I'US Rubiuceae S<lU empregada:> como
medicinal. mndeire ir.i. ornamental. corante e em perfumaria: algumas também podem ser
ló,\ic;IS, /\ Tribo ('OlIS:-;,;'U~,lc', no Brasil. esr:\ representada por dois gêneros: Coussarea Aubl.
e FUI'UII/c'U Aubl. ('ollssureu Ill'drungeij()/iu (Benth.) Benth & Hook.f é fonte de uma
subsráncin com put'-.'l1cl:Li pmn combater ú malári«. Baseando-se na importância dessa família.
no avanço descnli'c"mlu do desmaramento e 110 conhecimento inxipierue c.LI 1'10l'a do Pará. toma-
se UlgC!llt' o lev.uu.unenro !'IOl'ísrico da mesma, No Herbário IAN, da Embrapa Amazônia
Ol'jCIlUI. enconrr.i-xe IIIl1 gr,1I1de acervo dessa Tribo que vem sendo coletado a mais de 60 ano s
e inserido em um banco de dados que utiliza o sistema BRAHMS, Porém, há necessidade de
coulerir ess,lS !llIl>lnl,tCÓ''';S l' conig:i-l,\s, quando necessário. O objetivo do presente eslL do foi
compu r um iuvcutúrto da 'Tribo Ccussareeae nesse acervo As amoxtras. que nào estavam
incluídas 110 banco de dados. foram li.llogral'i\das, sendo :-<ll<\S informações e imagem inseridas
ç'\ll RUE (R:tj1id Data Fnuy) do I:3RA!L'vIS e imporrudas par:l " pane principal ou sistema,
(,!li,,:, :lS lil!Í,nill<i'';lies Il)I':!!,l nlll:erld<ls e cUI'rigid,ls <1[1'"\,0,,da consului ÚS Imag'O:lls e, em

,t1gL:IlS -:<lSUS, dircuunenr e II"S CXSlcaUIS, Finalmente. toram tiltr:ldas apenas as espécies
UCUITê:IlI\::S no P<li'Ú C ,;lI:IS rcspecuvax informaçócs para elaborar a lista das mesmas,
Coussarceae eSl<í ;'eprcseillad,1 no Estado PU!' 76 espécies. sendo 21 esp~cies de COII,\.\'uJ'ea e
55 espécies de Furamea. A ulra diversidade dessa Tribo encontrada no iA~ justifica a
necessidade de prosseguir os estudos desse taxa. envolvendo II levantamento nos herbários
\;ICi (P,-\) e lNP/\ ("\\;1), além dn coleta em áreas do Estudo das quais nào se têm amostras
rcgisll',ldas IIUS herb.uios du hlrú,
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