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A tribo Swartzieae sens. lat. (Leguminosae-Papilionoideae) compreende 17 gêneros e 258
espécies  distribuídas  no  Neotrópico,  indo  desde  o  México  e  Caribe  até  a  Argentina,
entretanto  quatro  gêneros  ocorrem  apenas  na  África  e  Madagascar.  Na  Amazônia,  essa
tribo encontra-se bem representada. O objetivo deste trabalho foi  realizar o levantamento
dos gêneros e das espécies de Swartzieae, que ocorrem no estado do Pará. A primeira fase
foi  desenvolvida  utilizando-se  o  acervo  dos  herbários  desse  Estado:  IAN  e  MG,  a  qual
deve ser concluída com consulta aos herbários INPA, RB, K e NY. A próxima fase será a
atualização  das  identificações  baseando-se  em  literatura  específica  e  consulta  a
especialistas.  Finalmente,  serão  realizadas  coletas  em  novas  áreas  no  Estado.  O
levantamento foi iniciado no Herbário IAN, que possui o acervo informatizado no sistema
BRAHMS (Botanical Research and Herbarium Mangement System), incluindo fotografias
das exsicatas  e  etiquetas.  Porém, havia  necessidade de conferir  esses  dados e  corrigi-los,
quando necessário;  visto  que o banco de dados encontra-se  em processo de correção.  As
informações  foram  conferidas  em  arquivo  de  RDE  (Entrada  Rápida  de  Dados),
consultando,  diretamente,  as  exsicatas  e  procedendo-se  às  devidas  correções;  foram
digitadas,  nesse  mesmo  arquivo,  as  informações  dos  exemplares,  que  não  constavam  no
banco de  dados.  A  seguir,  o  arquivo  foi  importado  para  a  parte  principal  do  sistema,  de
onde foram filtradas apenas as espécies ocorrentes no estado do Pará. De posse dessa lista,
procedeu-se  ao  levantamento  no  MG,  onde  foram  fotografadas  todas  as  exsicatas  e
respectivas etiquetas das coletas de Swartzieae do estado do Pará, que não eram duplicatas
do IAN. Os dados dessas exsicatas foram digitados em RDE e mesclados com o arquivo do
IAN, os quais somam 562 exemplares. De acordo com esse levantamento, Swartzieae, no
estado do Pará, está representada pelos gêneros Bocoa (3 espécies), Candolleodendron (1),
 Exostyles (1), Swartzia (31), Trischidium (1) e Zollernia (1 espécies).
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