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As coleções biológicas são fundamentais para o conhecimento da biodiversidade servindo como base para 
consultas, pesquisas e atividades educacionais. Herbários preservam em seu acervo espécimes que são 
testemunhas da história e composição florística de uma região. Informatizar uma coleção, além de facilitar 
o gerenciamento do acervo, agiliza a consulta e intercâmbio de informações. O Herbário IRAI, inaugurado 
em 2007, possui em seu acervo 6500 registros oriundos em sua maioria (87,95%) dos diversos biomas do 
Estado do Paraná. Além das atividades de coleta, identificação e permuta desenvolve oficinas com o obje-
tivo de divulgar e popularizar as atividades realizadas em herbários para estudantes do Ensino Fundamen-
tal à Graduação que visitam a instituição. Os nomes seguem padronização dos sites: TROPICOS e IPNI. 
A informatização utilizou BRAHMS 7.0 e as informações foram disponibilizadas na rede specieslink/CRIA 
com auxílio do Herbário Virtual de Plantas e Fungos que forneceu o computador e do Núcleo de Briologia 
do Instituto de Botânica que auxiliou na utilização do software. A coleção de fanerógamas está represen-
tada por 5071 espécimes, distribuídos em 174 famílias, 830 gêneros e 1742 espécies. As famílias mais 
representativas são: Asteraceae (902 espécimes) – 111 gêneros e 243 sp.; Fabaceae (370) – 67 gêneros 
e 136 sp.; Poaceae (304) – 51 gêneros e 97 sp.; Solanaceae (181) – 14 gêneros e 54 sp.; Lamiaceae 
(150) – 23 gêneros e 45 sp.; Cyperaceae (147) – 12 gêneros e 57 sp.; Rubiaceae (146) – 24 gêneros e 56 
sp.; Malvaceae (127) – 20 gêneros e 37 sp.; Verbenaceae (119) – 11 gêneros e 27 sp. e Melastomataceae 
(115) – 9 gêneros e 40 sp. Disponibilizar informações de coleções biológicas e concentrá-las em ferramen-
tas de pesquisa como o specieslink auxiliam no conhecimento da biodiversidade do país e permitem o de-
senvolvimento de políticas públicas nas áreas de Ciência e Tecnologia.
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