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Seção: Coleções - Herbários e Informática

DEZ ANOS DE CONTROLE DE INSETOS XILÓGAFOS EM EXSICATAS COM Lippia sidoides 
Cham. IMPLANTADO NO HERBÁRIO FARMÁCIAS VERDES “FFAR” – FIOCRUZ- RJ
 
Sérgio da Silva Monteiro (1) 
 

Nos herbários, o maior gargalo na preservação das exsicatas são os insetos xilógafos, Tricorynus herbarium 
e Liposcelis divinatorius. Há relatos de tentativas de controle de insetos de herbários utilizando cravo-da
-Índia, naftalina, cânfora e timol (este um fungicida não residual), mas que não se tornaram práticas esta-
belecidas, ou estão sendo abolidas. Utiliza-se a fumigação com Gastoxin®, que tem custo elevado; assim 
com aplicar o calor de micro-ondas ou baixas temperaturas. Uma tendência futura é a “técnica anóxia” que 
elimina o oxigênio do ambiente. O rigor na condução dos procedimentos é um instrumento que minimiza 
a necessidade de tratamentos químicos de rotina. Sendo nosso herbário temático e qualitativo, as coletas 
são demandadas e programadas. Cinco ramos de cada espécie são coletados, os quais recebem inicial-
mente uma aspersão de tintura da verbenácea Lippia sidoides Cham. (alecrim-pimenta, 100g folhas secas 
em 1L de álcool), e posteriormente prensadas e postas a secar em uma estufa elétrica, a uma temperatura 
variando de 30 a 40°C; passa-se depois pelo freezer comercial por 3 dias para eliminar possíveis insetos. 
Após a herborização as exsicatas são colocadas em saco plástico fechado com sachês de folhas secas de 
alecrim-pimenta (200g), nos escaninhos colocamos mais sachês (200g). A vistoria nas exsicatas se dá se-
mestralmente e anualmente passamos todas pelo freezer, durante uma semana. Desde seu funcionamento 
oficial (Jan/2002) até a presente data, este trabalho empírico no Herbário Farmácias Verdes “FFAR“ não 
registrou infestação por insetos. Raríssimas e ocasionais presenças de T. herbarium e L. divinatorius foram 
aleatoriamente registradas, sem possibilidade de gerar estatísticas. Este fato corrobora o efeito inseticida 
sobre a eficiência desta espécie nativa, como repelente de insetos. Atualmente o herbário “FFAR” possui 
471 exsicatas tombadas e infestação por insetos próxima de zero.
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