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O uso da internet como ferramenta de pesquisa vem facilitando a consulta de dados da biodiversidade
dos  ecossistemas.  Servidores  virtuais  congregam  informações  acerca  da  biodiversidade  das  diferentes
coleções  biológicas,  como  a  distribuição  geográfica,  taxonomia,  ecologia,  biologia  e  morfologia  dos
organismos. No Brasil, uma iniciativa pioneira foi implementada em 2001 através do projeto SpeciesLink,
visando  a  divulgação  dos  acervos  biológicos  do  Estado  de  São  Paulo.  Posteriormente  em  2009,  com  a
criação do  projeto  INCT -  Herbário  Virtual  da  Flora  e  dos  Fungos,  financiado pelo  Instituto  de  Ciência  e
Tecnologia,  promoveu  a  inclusão  de  outras  coleções,  fomentando  iniciativas  de  formação  de  recursos
humanos,  digitalização  e  informatização  de  acervos  e  intercambio  de  taxonomistas.  Atualmente  tal
projeto  congrega  128  coleções  botânicas,  contendo  em  torno  de  5,2  milhões  de  registros  online.  O
Herbário da Universidade de Caxias do Sul (HUCS) foi fundado em 1983, e conta hoje com um acervo de
48.000  exsicatas  de  plantas  e  fungos  dos  ecossistemas  regionais  e  do  exterior.  A  informatização  do
acervo do Herbário HUCS teve início no ano de 2012 através da criação de uma base de dados local no
software  Brahms.  Entre  os  anos  de  2012  e  2013  foram  informatizadas  cerca  de  12.000  exsicatas
principalmente  das  famílias  botânicas  Asteraceae  e  Fabaceae.  Atualmente  conta  com  33200  registros
online   (70%)  foram  efetivados,  principalmente  de  Angiospermas  e  Gimnospermas.  As  coleções  de
musgos, fungos e samambaias ainda estão em fase de informatização. Disponíveis na rede SpeciesLink,
os registros do herbário HUCS são utilizados por diferentes públicos como alunos de graduação, mestrado
e doutorado, além de pesquisadores das áreas da botânica e correlatas. Desde 2012, os dados do acervo
HUCS já obtiveram mais de 3,7 milhões de acessos, com 1,1 milhões somente no ano de 2016, mesmo
número  obtido  para  os  downloads  de  dados  completos  acerca  dos  espécimes  depositados  no  HUCS.
Atualmente,  os  dados  são  compartilhados  juntamente  a  outras  duas  bases  de  dados,  uma  nacional  o
SiBBr  (Sistema  de  informação  sobre  a  Biodiversidade  Brasileira),  e  outra  a  nível  internacional,  o  GBIF
(Global  Biodiversity  Information Facility).   A  participação do HUCS na disponibilização de dados  virtuais
tem aumentado o acesso e o uso do seu acervo significativamente, contribuindo na gestão e socializando
o conhecimento agregado à coleção científica.
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