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Herbário é uma coleção cientifica de amostras botânicas desidratadas, identificadas e catalogadas, e que 
podem ser preservadas como fonte de pesquisas por centenas de anos, caracterizando a diversidade ve-
getal de diferentes ecossistemas, servindo como base de estudos de espécies vegetais ocorrentes em uma 
determinada região. A Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM) possui em seu Departamento de 
Botânica um Herbário, o qual representa a flora da região sudeste do estado do Pará. O objetivo deste tra-
balho foi conhecer parte do acervo botânico, cerca de 10% dos registros depositados nesta coleção, como 
parte do processo de indexação do Herbário. Foram feitas amostragens nos livros de registros e em seguida 
confirmadas com suas respectivas exsicatas, no intuito de analisar os seguintes dados: A representação 
qualitativa das espécies dentre as principais famílias, informações sobre o coletor, número de coleta/cadas-
tro, data e cidade. O acervo com mais de 20 anos e cerca de seis mil (6.000) amostras botânicas abriga 
espécies que hoje são consideradas ameaçadas de extinção. Encontram-se depositadas na coleção ervas, 
arbustos e árvores nativas e ornamentais. A maioria das amostras depositadas no Herbário foram coletas 
pela própria fundação em pesquisas realizadas na região. A manutenção deste herbário é fundamental para 
o conhecimento e conservação da flora regional assim como para posteriores estudos com essa proposta, 
pois apresenta uma quantidade considerável de espécimes depositadas. O Herbário conta hoje com 128 
famílias, entre elas listadas a seguir em ordem: Orchidaceae, Fabaceae, Bignoniaceae, Annonaceae e Ana-
cardiaceae.
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