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Os  herbários,  enquanto  valiosos  bancos  de  dados  que  armazenam  amplas  informações
sobre populações ou indivíduos de espécies naturais ou cultivadas, têm a função primordial
de documentar  exemplares  que  venham a  nortear  pesquisas  botânicas,  especialmente  nas
áreas  de  Taxonomia  e  Florística.  O  Herbário  Vale  do  São  Francisco  –  HVASF  está
localizado na Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), em Petrolina,
Pernambuco, Brasil.  Fundado em 2005 está indexado ao Index Herbariorum  desde 2009.
Possui  um  banco  de  dados  próprio,  o  software  Carolus,  que  possibilita  além  de  todo  o
gerenciamento da coleção a inserção de imagens associadas aos registros de tombo de cada
exemplar. Fazem parte da dinâmica do Herbário de forma bastante significativa a visita de
especialistas para identificação dos exemplares além do envio e recebimento constante de
amostras  botânicas  de  outros  herbários  brasileiros.  Atualmente,  o  HVASF  possui  7672
exemplares distribuídos em 215 famílias, 1117 gêneros e 2537 espécies,  estando 65% do
material  identificado  a  nível  de  espécie.  O  acervo  está  composto  por  101  espécies
endêmicas  da  Caatinga,  23  espécies  ameaçadas  de  extinção,  incluindo  as  espécies  com
deficiência de dados e 12 espécies raras. As principais famílias encontradas no HVASF são
Fabaceae com 15%, Euphorbiaceae com 7,3% e Malvaceae com 5,9% dos exemplares. O
banco de imagens totaliza 1588 imagens para 864 exemplares, o que equivale a 11,3% de
exemplares com imagens. O HVASF enquanto o mais novo representante dos herbários na
Caatinga guarda informações precisas e relevantes em suas exsicatas  além de estabelecer
uma rede de contatos entre as coleções disponibilizando o conhecimento e promovendo a
pesquisa botânica em toda uma região é um importante instrumento para o  planejamento
de ações voltadas a conservação da diversidade vegetal podendo vir  a ser utilizado como
fonte de informações para ações de recuperação de áreas degradadas nesse Bioma.
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