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O Brasil é um país de dimensões continentais com variados tipos de vegetação e condições
climáticas, o que o faz ser o “líder” no ranking mundial da biodiversidade. E mesmo sendo
detentor  de  mais  de  70%  da  biodiversidade  mundial,  com  muitas  amostras  catalogadas,
grande parte ainda encontra-se desconhecida. A respeito da flora amazônica, estimasse que
esteja representada por cerca de 30.000, ou seja, 10% de toda a vegetação mundial. Como
forma de contribuir para o conhecimento e valorização desses recursos naturais, o projeto
em questão, em sua fase inicial, visa catalogar 200 amostras de frutos, sementes e plântulas
a  fim  de  construir  um  acervo  didático-científico  na  Universidade  do  Estado  do  Pará,
Belém-PA.  As  amostras  botânicas  estão  sendo  coletadas  em  área  de  mata  primaria  e
secundária, em diferentes regiões do estado do Pará. Todo o processo de herborização está
sendo realizado no Herbário do MG - Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém-Pará. Frutos
e sementes, depois de secos, foram acondicionados em potes de vidro com naftalina. Para a
obtenção  das  plântulas,  sementes  estão  sendo  semeadas  em  diferentes  substratos  e  o
acompanhadas  em  suas  fases  de  germinação.  As  plântulas  desenvolvidas  foram
armazenadas em meio líquido. Nesta etapa inicial já foram registrados na coleção amostras
de frutos, sementes e plântulas, de 80 espécies, distribuídos em 35 famílias botânicas. Um
banco  de  dados  com  imagens,  dados  da  coleta,  descrição  morfológica,  ecologia  e
distribuição  fitogeográfica  está  sendo  elaborado  na  Universidade.  A  fim  de  socializar  os
conhecimentos gerados com a coleção, e divulgar o papel dos  centros  de conservação da
biodiversidade  vegetal,  foram  confeccionados  folhetos,  apostilas  e  cartazes  para  orientar
pesquisadores, professores e alunos. 
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