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O Brasil possui uma grande riqueza no número de espécies presente na flora, e por conta da 
grande devastação que a natureza vem sofrendo por consequência da ação antrópica, essa 
biodiversidade deve ser estudada e preservada. Os herbários têm fundamental importância 
como material de pesquisa para todas as áreas da ciência que utilizam os vegetais em seus 
estudos. É importante a correta manutenção do local, para manter a coleção corretamente 
informatizada e identificada, para que posteriormente sirva de material didático e científico no 
desenvolvimento de pesquisas e estudos na área de Botânica.O herbário é contituido um 
grande numero de pteridófitas e angiospermas, algumas gimnospermas e briófitas que estão 
em identificação.O herbário COOE possui até o momento, 866 exemplares de plantas, as 
quais foram coletadas ao longo de trilhas inseridas dentro do próprio Instituto Federal, assim 
como ao longo da BR- 435, dentro do Parque Municipal Corumbiara e outras localidades. 
Essas plantas são prensadas, secas e depois são dispostas em uma cartolina onde são 
costuradas.Cada exemplar é registrado através de um numero de tombo, e possui dados como 
o nome científico (gênero e/ou epíteto específico), características da planta, nome vulgar, data 
de coleta, nome do coletor e as observações sobre o ambiente. A manutenção do acervo tem 
sido efetuada periodicamente, com a inspeção da coleção. Também estão sendo atualizados os 
fichários de nomes científicos e populares. O acervo até o momento tem 85 famílias, onde as 
principais são Acanthaceae (42 espécimes), Asteraceae (81 espécimes), Fabaceae (102 
espécimes) e Myrtaceae (50 espécimes), São cerca de 190 gêneros, os mais ocorrentes são 
Adiantum, Eugenia, Leandra, Piper e Ruellia. 860 espécies de plantas, as mais comuns são 
Adiantum obliquum Wild (6 espécies), Campyloneurum repens (Aubl.) C. Presl (6 espécies) 
,Cyclopeltis semicordata (Sw.) J.Sm (6 espécies), Leandra dasytricha (A.Gray) Cogn.(3 
espécies) e Piper aduncum L. (3 espécies).Almeja-se através desse projeto que se tenha um 
número maior de espécies identificadas na coleção, e com isso produzir publicações que 
poderão ser apresentadas também fora da instituição, desenvolver artigos taxonômicos com as 
espécies pouco conhecidas ou desconhecidas pela Ciência.O herbário COOE está apto para 
servir comunidade acadêmica como fonte para pesquisas aplicadas e futuramente a toda a 
comunidade cientifica. 
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