
Usando o herbário – instruções gerais 
 

a. Visitante, lembre-se de assinar o nosso livro de visitas 

b. NUNCA traga alimentos ou bebidas para as salas de coleção; 

c. Traga para dentro da sala da coleção apenas o que irá precisar enquanto 

trabalha. Preferencialmente deixe os seus pertences na sala da curadoria ou 

na sala de análise; 

d. Sempre que for trabalhar nas salas de coleção ou na sala de análise, avise à 

curadoria do herbário para ciência e possíveis orientações; 

e. Se desejar mexer com espécimes da coleção, avise à curadoria, mesmo que 

vá guardar os materiais no mesmo dia; 

f. Jamais retire qualquer exsicata da coleção, nem separe materiais para seus 

estudos, sem autorização e registro na curadoria do herbário; 

g. Nunca retire partes de uma exsicata nem separe duplicatas sem comunicar 

a curadoria; 

h. CUIDADO COM OS ARMÁRIOS 

 Antes de movimentar os armários deslizantes, SEMPRE verifique se há 

alguém nos espaços ou alguma porta aberta; 

 Mova NO MÁXIMO DOIS BLOCOS POR VEZ. Mais do que isso 

danifica as manivelas; 

 Para abrir e fechar as portas, pressione o pé na parte de baixo e a mão na 

parte de cima na linha da fechadura. Puxe a base da fechadura e gire-a 

para um dos lados. Ao fechar, certifique-se de estar girada ao encaixar a 

porta. 

 Mantenha as portas dos armários SEMPRE fechadas mesmo que esteja 

trabalhando na mesa ao lado. 

i. Tenha cuidado ao manusear exsicatas. Lembre que são amostras da 

biodiversidade e trate-as como tais. 

 As exsicatas de plantas devem SEMPRE ser seguradas com as duas mãos 

e na horizontal, como se fosse uma bandeja (nunca, nunca, NUNCA, em 

baixo do braço); 

 As exsicatas de fungos devem ser manuseadas com o máximo cuidado, 

especialmente os fungos não lenhosos; 

j. Quando for guardar exsicatas na coleção após usar, lembre-se de avisar 

novamente à curadoria para dar baixa na anotação de saída do material; 



k. Se for devolver o material aos armários, preste muita atenção ao local 

correto e à ordem: 

 A disposição dos materiais dentro dos armários é sempre à direita e 

depois abaixo – veja o esquema na frente das portas;  

 Exsicatas de plantas, briófitas e algas são guardadas em ordem 

ALFABÉTICA de família, seguida de gênero e espécie, e quando houver 

mais de uma exsicata da mesma espécie, em ordem crescente de número 

FLOR; 

 Exsicatas de fungos são guardadas em caixas, seguindo ordem de 

Ordem, seguida de família, gênero e espécie;  

 Ao devolver as exsicatas de plantas aos armários, cuide para que o monte 

fique organizado e bem empilhado. Se necessário vire algumas para que 

o monte não fique torto, o que pode prejudicar as exsicatas, e alinhe 

cuidadosamente o monte antes de inserir no escaninho. 

l. Disposição das coleções: 

 TIPOS de todos os grupos são guardados num armário separado ao lado 

da entrada do herbário; 

 Angiospermas: Armários do fundo da sala da coleção seca (letras A a J); 

 Gimnospermas, Pteridófitas e Briófitas: Último bloco de armários do 

lado direito (letra L); 

 Fungos: último e penúltimo blocos do lado direito (letras L e M); 

 Algas: Último armário do último bloco do lado esquerdo (letra S); 

 Amostras em meio líquido: sala da coleção úmida. 

m. Limpeza e organização: Após usar a sala de análise ou as salas da 

coleção, limpe as bancadas e varra o chão. Deixe o local limpo e 

organizado para o próximo que for utilizá-lo 

 há vassoura e pá atrás da porta, use-os; 

 cadeiras e bancos sob a mesa (especialmente na sala da coleção seca);  

 cabos e fios sobre os equipamentos;  

 equipamentos desligados da tomada e cobertos com suas respectivas 

capas; 

 sem papéis e restos do trabalho espalhados; 

 prateleiras vazias, pois elas servem apenas para apoio durante a execução 

do trabalho; 

 se notar mau funcionamento ou sujeira nos equipamentos, avise 

imediatamente à curadoria. 


