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O Herbário do Parque Estadual do Rio Doce foi fundado na década de 1980 com sede na
referida  Unidade  de  Conservação,  a  partir  da  necessidade  da  criação  de  um  acervo  que
representasse, a princípio, a vegetação ocorrente no leste de Minas Gerais. Tal região está
inserida  nos  domínios  da  Mata  Atlântica,  fitofisionomicamente  caracterizada  como
Floresta  Estacional  Semidecidual,  sendo  o  Parque  Estadual  do  Rio  Doce  o  maior
fragmento contínuo dessa formação no estado, abrangendo pouco mais de 35000 hectares.
Nesse  local  também  está  presente  o  terceiro  maior  sistema  lacustre  do  Brasil  com
aproximadamente  150  lagoas,  onde  se  estabelece  considerável  riqueza  de  espécies  de
plantas  aquáticas.  Entretanto,  mesmo  com  a  alta  diversidade  florística  regional  e  a
necessidade  intrínseca  de  seu  conhecimento  sistemático/  taxonômico,  as  atividades  do
Herbário PERD foram abandonadas nos anos seguintes  à  sua criação,  após a  inclusão de
cerca de  700  exemplares  na  coleção.  Nesse  cenário,  a  partir  de  abril  de  2008  retomando
sua função inicial  de testemunhar  floristicamente  o  leste  do  estado  mineiro  e,  sobretudo,
visando  subsidiar  pesquisas  relacionadas  à  botânica,  ecologia  e  conservação  no  Parque
Estadual  do  Rio  Doce,  o  Herbário  PERD  foi  reativado.  Uma  equipe  responsável  pelo
manejo de seu acervo vem sendo treinada, além desta se destinar à realização de coletas de
material  botânico  in  situ.  Com  isso,  atualmente  o  Herbário  PERD  dispõe  de
aproximadamente  2000  registros  tanto  de  espécies  de  áreas  florestais,  no  geral  arbóreas,
quanto de ambientes úmidos, incluindo elementos típicos de brejos e macrófitas aquáticas
(diversos táxons), as quais predominam na coleção em relação ao número de exemplares,
seguidas  por  exsicatas  referentes  às  famílias  Fabaceae  e  Bignoniaceae.  O  Herbário  do
Parque  Estadual  do  Rio  Doce  encontra-se  com  seu  acervo  informatizado  (futuramente
disponível  para consultas on-line),  bem como se presta  ao estabelecimento de programas
de permuta com outras instituições.
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