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Fundado em 1958, o Herbarium Bradeanum (HB) é uma instituição não
 governamental sem fins lucrativos que objetiva o estudo da flora brasileira. Com
 um acervo total de aproximadamente 93.500 exsicatas sendo 1.940 tipos
 nomenclaturais e uma biblioteca com mais de 7.000 títulos além de editar um
 boletim científico, BRADEA, com mais de 300 números distribuídos. Este trabalho
 tem como objetivo mostrar esforços feitos nos últimos 3 anos para a recuperação
 e preservação desta importante coleção bem como seu processo de
 informatização e expansão. O processo de reforma da referida coleção teve como
 primeiro objetivo a melhoria da coleção de tipos e sua informatização, este
 objetivo foi concretizado em 2010. Agora a coleção geral passa por este
 processo. Também foi implantado o sistema de armários deslizantes
 compactadores, e conta-se com 3 módulos, tornando a consulta mais eficiente e
 economizando espaço. Além disso, foram instalados 3 aparelhos de ar
 refrigerado na sala da coleção. Outra novidade é a Home Page do HB onde as
 informações podem ser colocadas com maior agilidade para toda a comunidade.
 Também estão disponíveis na Home Page as belas aquarelas de Margarete Mee
 que fazem parte do acervo do HB, as imagens das etapas do processo de
 herborização, e também de todas as dependências que passaram por reformas.
 Todos estes objetivos puderam ser alcançados graças à colaboração financeira
 dos sócios, ao trabalho de voluntários e técnicos e principalmente ao suporte
 dado ao Herbário pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro na figura do
 Departamento de Botânica, especialmente no que se refere a espaço físico,
 contratação de técnicos e nos investimento de maior valor como aparelhos de ar
 condicionado e compactadores. Apesar das evidentes melhorias no herbário
 como um todo, o trabalho a ser feito é enorme, tanto no que se refere à coleção
 quanto aos investimentos necessários para a continuidade desta obra a fim de
 resgatar ainda mais o prestígio desta nobre instituição.
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