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Este estudo apresenta uma inovação metodológica, no uso do etanol automotivo
 (EA) na técnica de desidratação de material botânico para montar exsicatas de
 Herbários, confeccionadas a partir de partes da árvore em padrões universais,
 inseridas de textos botânicos, catalogadas e acondicionadas em arquivos
 protocolados. Da evolução desta técnica herdamos do uso tradicional o papel, a
 prensa e outras ferramentas que foram incrementadas para secagem mais rápida
 das exsicatas. Com a descoberta da energia elétrica e seus equipamentos,
 tornou-se comum à utilização de estufas de madeira, aquecidas por lâmpadas ou
 gás, depois as estufas de metais passaram a ser aquecidas por resistências
 elétricas. A inovação no preparo de material botânico para confecção de
 exsicatas por meio do uso de EA, como agente de desidratação, dispensa
 qualquer tipo de fonte de calor dos métodos contemporâneos. Para padronização
 do processo, foram coletadas trezentas e duas amostras, de espécies lenhosas,
 herbáceas e suculentas do Bioma Caatinga e ecossistemas associados à Mata
 Atlântica no Ceará. Foram aplicados três borrifos no material botânico - um por
 dia de EA - e colocados na prensa. O produto final preserva as características na
 sua forma e pigmentação quando desidratados com o emprego do EA. Concluiu-
se que o método de herborização com a utilização do EA é inovador por ser eco-
eficiente e permite ampla mobilidade do processo técnico, visto que o mesmo
 pode ser aplicado em qualquer localidade, sem infraestrutura pré-concebida. É
 econômico por ser de baixo custo e eficaz, por garantir a qualidade do material

ANTONIO JOSE RABELO MOREIRA

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil



 botânico.
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