
HERBARIUM ANCHIETA- PACA, COLEÇÕES
 CIENTÍFICAS E HISTÓRICAS E SUA IMPORTÂNCIA

 Co-autores: MARIANA GUERRA STAUDT , DENISE MARIA SCHNORR e
 MARIA SALETE MARCHIORETTO 
 Tipo de Apresentação: Pôster

RESUMO

HERBARIUM ANCHIETA- PACA, COLEÇÕES CIENTÍFICAS E HISTÓRICAS E
 SUA IMPORTÂNCIA (1)

Ana Paula Utzing LIPPERT (2)
Mariana Guerra STAUDT (2)
Denise Maria SCHNORR(3)
Maria Salete MARCHIORETTO (3)

A crescente preocupação com a conservação dos ecossistemas tem aumentado
 as atividades que visam à documentação no herbário da flora em diferentes áreas
 remanescentes que se encontram ameaçadas ou em processo de alteração. Esta
 atuação vem ao encontro das propostas da Estratégia Nacional de Diversidade
 Biológica, possibilitando a realização de estudos sobre a diversidade florística,
 sistemática e biogeografia histórica, além de subsidiar novas abordagens para
 elaboração de estratégias e políticas de conservação. O Herbarium Anchieta -
 PACA foi fundado em 1932 no Colégio Anchieta, Porto Alegre, RS por Balduíno
 Rambo. Atualmente encontra-se no Instituto Anchietano de Pesquisa/UNISINOS,
 São Leopoldo, RS. Conta com um acervo de aproximadamente 140.000
 exemplares abrigando as coleções históricas e científicas de Balduíno Rambo
 (Flora Brasiliae Australis -Angiospermas), a coleção de Aloysio Sehnem (Plantas
 do sul do Brasil - Pteridófitas e Briófitas), a coleção de Johannes Rick (Fungi
 Rickiani - Fungos), a coleção de Tipos nomenclaturais e as coletas de
 pesquisadores associados. O objetivo deste trabalho foi divulgar e difundir as
 coleções do Herbarium Anchieta e sua importância. O herbário pode ser
 considerado um repositório de coleções-testemunho de diferentes floras regionais
 documentadas em diferentes épocas e que muitas encontram-se hoje alteradas
 ou mesmo degradadas. As coleções de herbário propiciam o nome científico
 correto das plantas associado às informações oriundas de diferentes atividades
 de campo, sendo importantes nos estudos comparativos de grupos botânicos cuja
 taxonomia ainda é de difícil interpretação. Para resguardar tão importante
 patrimônio nacional é importante aprimorar uma política científica que fortaleça e
 legitime a identidade do herbário, tornando-o uma unidade cada vez mais
 eficiente no âmbito institucional, oferecendo condições físicas ideais para
 conservação e enriquecimento das coleções.
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