Herbário Prisco Bezerra (EAC)

O Herbário da Escola de Agronomia do Ceará foi fundado em 1939, pelo
engenheiro agrônomo, Prof. Prisco Bezerra, sendo registrado internacionalmente no
Index Herbariorum com o acrônimo EAC. Posteriormente, o herbário foi transferido
para o Departamento de Biologia e recebeu o nome de Herbário Prisco Bezerra, em
homenagem ao seu fundador.
O Herbário Prisco Bezerra (EAC) tem por finalidade apoiar o desenvolvimento de
estudos na área da Botânica e ciências correlatas, visando à ampliação do conhecimento
da flora brasileira e, em especial, do estado do Ceará. Através de estudos taxonômicos e
florísticos nos diferentes ecossistemas, fornece subsídios, dados e parâmetros para o
conhecimento da diversidade vegetal, manejo e conservação dos mesmos.
É o principal acervo herborizado do estado e figura entre as principais
referências da flora regional. Também, está inserido entre as “Instituições Credenciadas
como Fiel Depositário de Amostras de Componentes do Patrimônio Genético desde
29/05/2003 (D.O.U. 24/06/2003, sec. 1, p. 119, Deliberação 27). Desta forma, apresenta
condições legais para locar amostras com importância biológica e biotecnológica,
referendando pesquisas de diversos setores da UFC e demais instituições de ensino do
Ceará.
Atualmente, o acervo do Herbário EAC está representado por aproximadamente
60.500 amostras (exsicatas). O acervo é constituído predominantemente de plantas com
flores (Angiospermas), com maior representatividade de espécimes das famílias
Fabaceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae, Asteraceae e Malvaceae.
Todas as informações da coleção (100%) estão disponíveis em dois bancos de
dados nacionais e um internacional e, 40% das amostras já foram fotografadas e
disponibilizadas on line.
Para maiores informações sobre as coleções do Herbário EAC, consulte os sítios
eletrônicos:
1) Centro de Referência em Informação Ambiental (http://www.splink.org.br/)
2) Herbário Virtual REFLORA (http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/)
3)
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Herbário Prisco Bezerra, Departamento de Biologia, Centro de Ciências – Campus do
Pici, Fortaleza - CE.

Nosso endereço e contato:
Herbário Prisco Bezerra (EAC)
Universidade Federal do Ceará - UFC
Centro de Ciências – Depto. de Biologia Bloco 906
Campus do Pici CEP 60.440-900 Fortaleza - CE
E-mails: herbario@ufc.br ; herbarioeac@gmail.com
Fone: 3366-9807
Curadora: Profa. Maria Iracema Bezerra Loiola
Técnica: Sarah Sued Gomes de Souza

