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RESUMO
As sementes são de extrema importância para perpetuar as espécies que dispões destes elementos,
pois é através da semente que será gerado um novo indivíduo, também, são bancos de reposição de
caracteres hereditários e de variabilidade nas espécies vegetais, podem servir de alimento e de
matéria prima para indústrias. Sendo assim, o Herbário IAN da Embrapa Amazônia Oriental, busca
manter de forma atualizada seu banco de dados de sementes, já que é um elemento muito
importante para estudos em diversas áreas. Desta forma, esta pesquisa objetivou realizar um
levantamento da coleção de sementes do Herbário IAN. O trabalho foi desenvolvido dentro da
coleção associada de sementes, identificando-se todos os exemplares presentes, que estão
disponibilizados em recipientes de vidro e em sacos plásticos devidamente etiquetados. Os dados
obtidos foram digitados no EXCEL 2010 para verificação de espécies e quantificação de amostras
desta coleção. Em seguida, utilizou-se o sistema BRAHMS para extração das informações de
exsicatas correspondentes, através do número de registro presentes no Herbário IAN, comparandoas com a tabulação de dados. A grafia correta dos nomes científicos foi corrigido quando necessário
utilizando sites específicos. O acervo de sementes do Herbário IAN apresenta 201 amostras,
divididos em 31 famílias, 101 gêneros e 41 espécies. Assim, a subfamília Leguminosae –
Caesalpinioideae apresentou o maior número de espécimes presente na coleção (40), seguida por
Leguminosae - Mimosoideae com 23 e Leguminosae-Papilionoideae (17). Os gêneros que mais se
destacaram foram: Tabebuia Gomes ex DC. ; Protium Burm f. com seis espécies; Copaifera L. e
Parkia R. Br., apresentando quatro espécies. Com isso, esta pesquisa servirá como referências para
futuros trabalhos, tendo em vista que o acervo de sementes se encontra disponível para toda a
comunidade, de forma presencial e, futuramente, também poderá ser encontrado no site virtual do
Herbário IAN.
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