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Quarto maior herbário do Brasil  com aproximadamente 360 mil  registros,  o Museu
Botânico Municipal (MBM), criado em 1965, é reconhecido como a maior entidade
de pesquisa da flora paranaense. Intitulado “fiel depositário” do patrimônio genético
botânico,  seu  acervo  amplia-se  cerca  de  10  mil  exemplares/ano,  mediante  coletas,
doações,  incorporações e intercâmbio com aproximadamente 210 instituições  afins.
Apesar  dos  avanços tecnológicos,  mantém quase inalterado seus métodos de coleta
de  plantas,  conservação  e  identificação.  Esta  pesquisa  objetiva  identificar  pontos
críticos  do  fluxo  informacional  no  processo  de  geração  do  conhecimento  botânico
científico  do  Herbário  MBM e  na  manutenção  das  suas  informações.  Mapeou-se  o
fluxo  informacional  valendo-se  da  metodologia  investigativa  a  partir  de
documentação e observação dos procedimentos de rotina. Focou-se na trajetória das
informações contidas nas etiquetas das plantas,  considerando os ambientes externo,
interno  e  de  produção.  Inicialmente  as  fichas  de  campo,  se  incompletas  ou
preenchidas  erroneamente,  incorrem  em  problemas,  pois  às  plantas  são  agregadas
informações  que  determinam  sua  procedência,  aspectos  do  ambiente  coletado  e
morfologia original, alteradas pelas técnicas de secagem. O tombamento garante ao
exemplar  um  número  seqüencial  único.  Os  exemplares  são  armazenados  em  latas
herméticas identificadas e tratados para evitar seu extravio, visando garantir o acervo
por gerações. O envio de material para os especialistas, uma das condições para que
o herbário tenha sua coleção identificada,  é controlado por guias  de remessas.  Para
extração e cruzamento de informações são utilizadas ferramentas do banco de dados,
também  disponibilizado  na  Web.  Após  representação  gráfica  e  análise  do
comportamento  do  fluxo  informacional  externo,  interno  e  produzido,
identificaram-se  situações  críticas  relevantes.  O  conteúdo  das  informações  gerado
pelo  acervo  MBM  depende  inicialmente  da  legibilidade  e  capacidade  de
interpretação destes. Possíveis trocas de etiquetas ou latas sinalizaram como alerta na
busca  da  melhoria  contínua  no  processo  de  manejo,  objetivando  oferecer  subsídios
confiáveis para publicações e estudos botânicos.
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