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Seção: Coleções - Herbários e Informática
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O Herbário Roberto Miguel Klein (FURB - www.furb.br/herbario), localizado na Universidade Regional de 
Blumenau, foi fundado no ano de 1990, em homenagem ao botânico e professor da mesma universidade, 
que dedicou grande parte de sua vida ao estudo da flora e vegetação de Santa Catarina. Tem por objetivo 
manter um acervo da biodiversidade florística de Santa Catarina e dos estados vizinhos, assim como servir 
de apoio às pesquisas científicas. A estrutura do Herbário conta com uma sala equipada com ar condicio-
nado e desumidificadores, latas para acomodar as exsicatas organizadas em prateleiras, além de mate-
riais de usos diversos dos bolsistas, pesquisadores e professores. A coleção mantém atualmente cerca de 
38.700 exsicatas, sendo 99,1% delas de plantas e 0,9% de fungos. Grande maioria (77,5%) das exsicatas 
é de angiospermas, seguida das pteridófitas (20,3%), briófitas (0,8%) e gimnospermas (0,4%). Destaca-se 
na história do Herbário, um grande incremento na sua coleção em virtude das coletadas do Inventário Flo-
rístico Florestal de Santa Catarina, que representam 65,4% do acervo. Estas foram muito importantes, pois 
além de promover um feedback da situação das florestas do Estado, acrescentaram um grande número de 
novas espécies à coleção, inclusive o holótipo da bromélia Vriesea rubens J. Gomes-da-Silva & A.F.Costa. 
A coleção do Herbário está cadastrada junto ao Index Herbariorum do Missouri Botanical Garden, sob o 
acrônimo FURB, desde setembro de 2007. O Herbário também está vinculado à Rede Brasileira de Herbá-
rios e sua base de dados pode ser acessada no Centro de Referência em Informação Ambiental (CRIA). 
No momento sua coleção está sendo digitalizada, com previsão de término até o final deste ano, sendo 
que 1.500 espécies já estão disponíveis no CRIA.
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