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Seção: Coleções - Herbários e Informática

O HERBÁRIO JOINVILLEA (JOI)
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Um Herbário é um conjunto de plantas prensadas, secas, identificadas e organizadas servindo como mate-
rial de referência para pesquisas e estudos científicos. O estado de Santa Catarina possui onze herbários 
registados na Rede Brasileira de Herbários (RBH), entre eles o Herbário Joinvillea, da Universidade da 
Região de Joinville – Joinville-SC, nominado em homenagem à cidade de Joinville e ao gênero Joinvillea. 
Criado em 2003 com o intuito de documentar a flora regional, estadual e de estados vizinhos, foi indexado 
no Index Herbariorum com o acrônimo JOI em 2007. Entre os seus objetivos estão abrigar coleções botâ-
nicas (plantas, frutos, sementes, madeira, algas, fungos e liquens) e manter intercâmbio com entidades si-
milares nacionais e internacionais. Está integrado ao Jardim Botânico da UNIVILLE e vinculado aos cursos 
de Ciências Biológicas, Farmácia e Engenharia Ambiental. Ao Herbário JOI estão vinculados atualmente 
os projetos FLORA – Flora Vascular da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão (levantamento florístico dos 
remanescentes florestais da bacia do Rio Cubatão), o REFLORA – Flora Catarinense Revisitada, (resgate 
histórico e Herbário Virtual para o conhecimento e conservação da flora brasileira), o RAULINOA (estudo 
da anatomia do lenho de raiz e caule de Raulinoa echinata R. S. Cowan (Rutaceae)). O herbário possui 
um acervo de mais de 12.000 exsicatas em seu banco de dados e a coleção é constantemente ampliada 
com coletas realizadas por pesquisadores da instituição e por doações e permutas com vários herbários 
do Brasil. Atualmente está informatizando o seu acervo, através da parceria com o INCT - Flora Virtual das 
plantas, das algas e dos Fungos. A coleção conta com representantes dos grupos de angiospermas, gim-
nospermas, pteridófitas, briófitas e líquens. As angiospermas são o grupo com o maior número de exsica-
tas, sendo Asteraceae, Bromeliaceae, Fabaceae, Lauraceae, Melastomataceae, Myrtaceae, Orquidaceae 
e Rubiaceae as famílias mais representativas.
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