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RESUMO – O herbário HUPG foi fundado em 1986 e possui aproximadamente 19.000 exemplares. 

O seu caráter extensionista é auxiliar como apoio em projetos de pesquisa, de ensino de biologia e 
nas mais frequentes dúvidas e orientações à população em geral. Sendo assim, é um recurso 
indispensável, para botânicos, conservacionistas, ecologistas, agrônomos e qualquer pessoa com 
interesse na identificação, distribuição, habitat e na morfologia de plantas. O Herbário HUPG tem 
apoiado recentemente a Rede de Pesquisa sobre a biodiversidade do bioma Campos Sulino, o qual 
objetiva, em linhas gerais, a identificação de padrões taxonômicos, funcionais e filogenéticos de 
organização de espécies da flora dos campos sulinos e ecossistemas florestais associados. Para 
atingir esses objetivos os participantes da Rede de Pesquisa estão realizando levantamentos 
florísticos quantitativos e qualitativos, abrangentes em escala regional nos três Estados do sul do 
Brasil. Os resultados desta Rede de Pesquisa proporcionarão bases ecológicas mais sólidas para 
subsidiar políticas públicas para conservação, restauração e uso sustentável. Para cumprir estas 
metas, o Herbário HUPG representa uma ferramenta fundamental, pois abriga uma grande 
quantidade de informações e dados sobre a diversidade vegetal que permitirá aos participantes da 
rede chegar a conclusões fundamentais, permitindo responder sobre os fatores relacionados ao uso 
da terra para ajustar os graus de intervenção antrópica dentro de limites considerados sustentáveis. 
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