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Apocynaceae com 415 gêneros e 4555 espécies apresenta hábito bastante diversiicado, desde árvores, 
arbustos até lianas; os frutos são do tipo folículo, drupa, cápsula ou baga. Apresentam grande importância 

econômica na indústria madeireira, algumas espécies fornecem madeira de ótima qualidade, como As-

pidosperma polyneuron Müll.Arg. Outras são importantes na indústria farmacêutica, como Catharanthus 

roseus (L.) Don, usada no tratamento contra tumores. O objetivo deste trabalho foi otimizar a organização 

e a conservação dos exemplares de frutos da carpoteca do Herbário IAN, bem como inventariar o número 

de frutos de Apocynaceae no acervo. As análises tiveram como base as informações disponíveis nas eti-

quetas dos frutos que foram comparadas com as referidas exsicatas do acervo. Os dados obtidos foram 

digitados no Sistema BRAHMS (Botanical Research and Herbarium Management System). A graia correta 
dos nomes cientíicos foi veriicada e corrigida quando necessário. Os frutos correspondentes à mesma 
coleta foram acondicionados, acompanhados da respectiva etiqueta, em saco de plástico vedados com 

seladora e organizados em bandejas de polietilenos em ordem alfabética por espécie. Na carpoteca do 

Herbário, existem 48 amostras de Apocynaceae classiicadas em 15 gêneros e 23 espécies. Os gêneros 
mais representativos, quantitativamente, são Aspidosperma Mart. & Zucc. (12 amostras), Macoubea Aubl. 

(5) e Parahancornia Ducke (5 amostras). As espécies mais representativas são Macoubea guianensis 

Aubl. (4 amostras), Couma utilis (Mart.) Müll. Arg. (3) e Parahancornia amara (Markgr.) Monach. (3 amos-

tras). As regiões brasileiras onde ouve o maior número de amostras coletadas foram Norte e Centro Oeste, 

nas quais os estados com maior representatividade são Amazonas (17 amostras), Pará (12) e Goiás (5 

amostras).
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