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Introdução: Herbário é uma coleção taxonômica que reúne, de forma ordenada,
exemplares secos de vegetais ou parte destes (ramos com folhas, flores e/ou frutos),
prensados e dessecados, devidamente preservados para estudos. Os materiais botânicos
para serem arquivados em herbários devem ser: coletados e identificados (número e
nome do coletor). Os herbários têm como objetivos: dar suporte à comunicação
internacional ligada à taxonomia por meio da identificação e da classificação das
plantas; contribuir com o reconhecimento da flora local, regional, nacional ou
internacional; realizar intercâmbio científico emprestando, doando ou permutando
material; subsidiar os trabalhos de pesquisa; guardar exsicatas de trabalhos de
pesquisas pregressas e fornecer material didático e científico para estudantes de
graduação e de pós-graduação.  O herbário oficial do Centro Universitário do Leste de
Minas Gerais, que é da responsabilidade do Departamento de Ciências Biológicas, é
conhecido pela sigla HUNL. A coleção começou a ser realizada pelas coletas da Prof.
Sânzia Nunes envolvendo principalmente, o táxon Leguminosae efetuadas no Parque
Estadual do Rio Doce (PERD). Essa coleção foi incrementada através de uma doação
de exsicatas de macrófitas aquáticas, as quais foram coletadas no PERD e na região de
Ouro Preto – MG. Agora, a coleção do HUNL vem aumentando significamente por
coletas realizadas em excursões de campo durante as disciplinas e no desenvolvimento
de pesquisas na área de Ecologia vegetal. Os materiais botânicos para serem
arquivados em herbários devem ser: coletados e identificados (número e nome do
coletor, local e data da coleta e observações sobre a planta). As plantas devem ser
coletadas em estado fértil, com flores e/ou frutos, que são os elementos indispensáveis
para a identificação científica. No laboratório o material deve ser prensado, secado,
identificado, montado, registrado, armazenado, preservado e organizado. O HUNL do
Centro Universitário foi organizado em ordem alfabética. Objetivo: Informar a
importância da boa manutenção e contínua inclusão de novas exsicatas para o herbário
HUNL do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, uma vez que este representa
a flora da região do vale do aço bem como PERD. Conclusão: Tanto pela
representatividade da flora da região do Vale do Aço, quanto à proximidade do Centro
Universitário do Leste de Minas Gerais com o PERD, seu herbário se torna de extrema
importância para pesquisadores, alunos e de forma geral para toda a sociedade que se
interesse pela flora da região.
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