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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 
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(    )  EDUCAÇÃO 
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(    )  SAÚDE 
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Marta Regina Barrotto do Carmo2 

 
Resumo: O Herbário da Universidade Estadual de Ponta Grossa (HUPG) fundado em 1986 vem a anos 

recebendo amostras botânicas de todo território nacional e até do exterior, tendo exsicatas até mais antigas do 

que ele, seu acervo é de extrema importância para diversos cursos presentes na universidade e também fora dela, 

escolas públicas e particulares e outras instituições. Entretanto há uma dificuldade em manter as exsicatas 

padronizadas com dados completos e nomenclatura adequada. Como ele está constantemente tombando novas 

coletas e até mesmo encontrando novas espécies principalmente dos Campos Gerais e entorno é necessário que 

sempre esteja sendo reorganizado para que as pesquisas e instituições dependentes do herbário não sejam 

prejudicadas.  

Palavras-chave: Herbário. Exsicata. Acervo. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

HERBÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA HUPG: 

instrumento de ensino, pesquisa e extensão. 

PÚBLICO-ALVO 

O público-alvo é composto de membros da comunidade em geral; estudantes do 

ensino básico de escolas públicas e particulares do município de Ponta Grossa e região; 

alunos de graduação, pós-graduação, pesquisadores e professores, principalmente das áreas de 

Ciências Biológicas, Agronomia, Farmácia, Engenharia Civil (Controle Ambiental), 

Geografia, Química Ambiental, Engenharia de Alimentos e Zootecnia de Universidades 

Públicas e Particulares; profissionais ligados à Centros de pesquisa, entidades 

Conservacionistas, Grupos Ecológicos e Secretarias Municipais e Estaduais.  

                                                 
1  Estagiário Extensionista; Universidade Estadual de Ponta Grossa, Departamento de Biologia Geral, 

iniwara47@gmail.com 
2 Supervisora; Universidade Estadual de Ponta Grossa, Departamento de Biologia Geral, mrcarmo@uepg.br 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Tem como principal beneficiário Ponta Grossa e municípios dos Campos Gerais no 

Paraná, mas também abrange todo território nacional e exterior, principalmente países da 

América Latina. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Campus de Uvaranas da Universidade Estadual de Ponta Grossa (PR), prédio anexo 

ao bloco M, Departamento de Biologia Geral e Setor de Ciências Biológicas e da Saúde. 

JUSTIFICATIVA 

As coleções biológicas mantêm exemplares de espécimes que caracterizam uma 

região, servindo de testemunho de sua biodiversidade, bem como banco de dados para 

pesquisas e no direcionamento de ações políticas e sociais (PEIXOTO; MORIM, 2003).  

O Herbário da Universidade Estadual de Ponta Grossa (HUPG) apresenta 

aproximadamente 25.000 espécimes já catalogados e muitas identificadas por especialistas. 

Além de apoiar a comunidade e profissionais de diversas áreas com a identificação de plantas, 

também tem um papel fundamental para auxiliar na conservação e preservação da Flora 

paranaense, especialmente pertencente a região (MORO, 2001; CERVI et al., 2007).   

Existe uma grande demanda de trabalho em coleções científicas e o acervo deve 

constantemente ser organizado. Como há um fluxo contínuo de coletas e registros misturados 

a materiais muito antigos, existe a necessidade de padronizar os dados constantemente. 

Assim, listagem e revisão das espécies existentes no acervo são necessárias para a 

determinação e organização, dinamizando assim o trabalho no herbário e assegurando a 

manutenção da coleção.  

OBJETIVOS 

Realizar um levantamento dos espécimes depositados no acervo do herbário HUPG 

para revisão, atualização, manutenção e organização da coleção para melhor atender a 

demanda dos trabalhos requisitados pelo público-alvo. 

   

METODOLOGIA 
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A listagem das espécies presentes no herbário está sendo realizada através da 

conferência das exsicatas presentes no acervo e organizada em uma planilha do Excel com os 

dados: nome científico, família, local e município de coleta, se estava com flor ou fruto e a 

data em que foi coletada. Toda a atualização referente aos nomes científicos está sendo 

realizada por consultas em bancos de dados sobre a flora disponíveis nos sites Flora do Brasil 

2020 e The Plant List.  

RESULTADOS 

Até o momento foram analisadas 1086 exsicatas, pertencentes à 25 famílias botânicas: 

Acanthaceae, Aceraceae, Adoxaceae, Aizoaceae, Alismataceae, Alstroemeridaceae, 

Amaranthaceae, Anacardiaceae, Annonaceae, Apiaceae, Apocynaceae, Aquifoliacea, Araceae, 

Araliaceae, Arecaceae, Aristolochiaceae, Asparagaceae, Aviceniaceae, Balsaniaceae, 

Basellaceae, Begoniaceae, Berberidaceae, Betulaceae, Bignoniaceae e Bixaceae (Imagem 1) . 

Foram totalizadas 247 espécies e 123 gêneros.  

Figura 1 – Famílias botânicas analisadas com sua respectiva quantidade de exsicatas e espécies. 

 

Legenda: Gráfico com todas as famílias botânicas analisadas e suas quantidades de exsicatas e espécies presentes 

no herbário HUPG, como pode ser visto, a família com o maior número de exsicatas e espécies é a 

Bignoniaceae.   
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Figura 2 – Dados coletados até agora. 

 

Legenda: Nesse gráfico é possível ter uma noção do trabalho de atualização de dados que está sendo realizado no 

herbário HUPG. 

 

FOTO(S) 

Imagem 1- Exsicata de Aphelandra ornata (Ness) T. Anderson (família Acanthaceae) presente no HUPG. 

 

Legenda: Exsicata da família Acanthaceae pertencente ao acervo do herbário HUPG. Numerada, etiquetada, com 

os dados completos, identificada a nível de espécie. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização desse trabalho foi importante para a reorganização do acervo do Herbário 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa já que este possui amostras antigas e está 

constantemente recebendo novas, precisando assim de um padrão para a coleção. Além disso, 

é imprescindível que os novos pesquisadores entendam a importância do acervo e contribuam 

para que este esteja bem organizado e completo. Desta forma, a revisão da coleção é uma 

atividade essencial para tornar a imensa quantidade de informações contida no acervo, 

acessível e passível de ser transformadas em produtos úteis para a sociedade.   

Em termos acadêmicos a participação no projeto de extensão do HUPG abre portas 

para a compreensão do herbário como uma ferramenta de estudo além de um melhor 

entendimento de como as espécies vegetais são classificadas e sua maneira correta de montar 

um acervo. Dentre outras coisas o aluno extensionista aprende a trabalhar em um herbário que 

funciona diferente de outros laboratórios e tem a oportunidade de conhecer pesquisadores e 

professores da área ampliando seus horizontes.  

APOIO 

Fundação Araucária. 
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