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RESUMO – O Herbário da Universidade Estadual de Ponta Grossa (HUPG) é um projeto de 

extensão permanente que registra a diversidade da flora regional. Auxilia nos estudos relacionados à 
taxonomia, morfologia, fisiologia vegetal, fenologia, fitossociologia, fitoquímicos, palinológicos, entre 
outros. O acervo é organizado em fitoteca (exsicatas), xiloteca, carpoteca, micoteca, brioteca, 
liquenoteca, laminoteca e palinoteca. Atende a discentes e docentes em atividades relacionadas a 
projetos de pesquisa de diversos cursos, como Ciências Biológicas, Zootecnia, Agronomia, Farmácia 
e Geografia. Presta assistência à comunidade em geral, identificando plantas tóxicas, medicinais e 
invasoras. Também recebe grupos escolares, em atividades relacionadas à educação ambiental. O 
herbário HUPG realiza intercâmbios de acervo com outros herbários, e está registrado na Index 
Herbariorum, que lista todos os museus botânicos do mundo, e ainda, está na rede nacional de 
herbários, o que o torna um importante instrumento de ensino, pesquisa e extensão. O Herbário 
HUPG realiza coletas de amostras de plantas periodicamente, através de expedições em Unidades 
de Conservação do Estado do Paraná, e faz as identificações deste material botânico, através de 
consultas à bibliografia especializada e aos especialistas botânicos, contando com parcerias de 
demais instituições brasileiras de ensino e pesquisa.  Nestes últimos anos, houve um aumento 
significativo do número tombo do acervo, totalizando 19000 exemplares, e a informatização alcançou 
48% da coleção, estando disponível na rede Taxonline (Rede Paranaense de Coleções Biológicas). 
Todas estas atividades vinculadas ao Herbário HUPG têm possibilitado o levantamento da flora da 
região dos Campos Gerais, fornecendo um banco de dados para o conhecimento e a divulgação 
sobre espécies de plantas nativas, raras, e ameaçadas da região, representando um recurso 
essencial à extensão, passíveis de ser transformadas em produtos úteis, auxiliando tanto a 
comunidade científica como a população em geral. 
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