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Seção: Coleções - Herbários e Informática

OS RESULTADOS DA INFORMATIZAÇÃO DO ACERVO E DOS TYPUS NOMENCLATURAIS 
DO HERBÁRIO DO MUSEU BOTÂNICO MUNICIPAL (MBM) DE CURITIBA, APÓS SUA 
FILIAÇÃO AO INCT – INSTITUTOS NACIONAIS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – HERBÁRIO 
VIRTUAL DA FLORA E DOS FUNGOS
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O Museu Botânico Municipal (MBM) de Curitiba foi fundado em 28/06/1965, a partir da doação ao municí-
pio, do acervo particular do botânico Gerdt Guenther Hatschbach. Nessa época, a coleção era constituída 
por cerca de 18.000 exsicatas. Atualmente, possui o 4º maior herbário do Brasil, tendo em seu acervo mais 
de 400.000 exsicatas. Cerca de 95% da coleção está identificada pelos mais conceituados especialistas 
em suas respectivas famílias e gêneros, o que faz do MBM referência internacional na pesquisa botânica. 
Sua coleção de espécimes-typi, entre isotypus, holotypus e paratypus, conta com cerca de 2.697 exem-
plares. O presente projeto caracteriza-se principalmente pela passagem das informações contidas nos 
acervos à sociedade científica, com financiamento do INCT – Institutos Nacionais de Ciência e Tecnolo-
gia - INCT Virtual da Flora e dos Fungos, que propiciou a consolidação da Rede Paranaense de Coleções 
Biológicas – Taxonline. Das etapas de desenvolvimento, foram realizadas até o presente momento: a orga-
nização do material da coleção de espécimes-typi, da infra-estrutura de apoio e das informações a serem 
disponibilizadas via Internet.  A meta deste projeto é a informatização da coleção, visando disponibilizar os 
dados e imagens digitalizadas de cada exemplar typus para um sistema de armazenamento em computa-
dor, como passo inicial essencial para tornar as informações da coleção acessíveis e passíveis de serem 
transformadas em produtos úteis para a sociedade científica.
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