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(    )  COMUNICAÇÃO 
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(    )  EDUCAÇÃO 
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(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
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RESUMO – Desde sua criação em 1986, o Herbário da Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(HUPG), é uma ferramenta valiosa para o ensino, pesquisa e extensão, utilizado principalmente por 
pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação dos cursos de Ciências Biológicas, 
Agronomia, Geografia, Química e Farmácia. O HUPG atualmente possui coleções de exsicatas, de 
frutos (carpoteca), ficoteca, laminoteca, liquenoteca e xiloteca, que registram a flora do Paraná, em 
especial a região dos Campos Gerais. Além de uma ferramenta científica, o herbário é incorporado a 
área de ensino, através de seus subprojetos desenvolvidos pelos docentes da área de botânica, 
usando-o, também, como instrumento de educação ambiental, colaborando, assim, com a 
biodiversidade regional. Este trabalho objetivou a digitalização, atualização e manutenção dos frutos 
localizados na carpoteca didática do Laboratório de Morfologia e Taxonomia Vegetal, que é voltada 
ao ensino de graduandos dos cursos de Ciências Biológicas, Agronomia e Zootecnia; buscando um 
melhor aproveitamento dessa ferramenta nas disciplinas e a disponibilizando para alunos de ensino 
médio e superior, pesquisadores e professores da área de Ciências e Biologia da rede de ensino 
público, sobretudo aqueles vinculados ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). Hoje a 
carpoteca preserva parte da riqueza da flora dos Campos Gerais, através de seus 159 exemplares de 
frutos provenientes, principalmente, da flora regional. Os frutos foram etiquetados, organizados, 
catalogados e classificados de acordo com a literatura. A digitalização dos exemplares foi feita de 
modo que os frutos foram agrupados por família, tipo de fruto e relação numérica, visando rápida 
busca e localização do fruto desejado. Com os dados obtidos, um guia de frutos foi confeccionado, 
melhorando a acessibilidade aos exemplares da carpoteca perante a comunidade de ensino, 
tornando-se um instrumento de pesquisa e estudos.  
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