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O Herbário D. Bento Pickel (SPSF), da Seção de Madeira e Produtos Florestais, pertencente ao
Instituto Florestal, situado no Parque Estadual Alberto Löfgren, localizado na capital do Estado de São Paulo,
é aberto para estudantes e pesquisadores que desejam fazer consultas em seu acervo, que consta de 37.843
exsicatas. Devido à existência de alguns frutos doados e outros atrelados às exsicatas, cujo armazenamento era
inviável nos armários, iniciou-se a criação de uma carpoteca, por volta de 1990, localizada no primeiro
pavimento do herbário.

A carpoteca é uma coleção científica de frutos, que por serem grandes ou de consistência lenhosa ou
carnosa não é viável seu armazenamento junto da exsicata correspondente; um exemplo de frutos grandes e
pesados são os da família Lecythidaceae, que, se armazenados no armário de exsicatas, podem danificá-las
(Potiguara , 2001).

Um fruto completo é composto por pericarpo e sementes. O pericarpo possui três camadas:
uma externa (o epicarpo), uma mediana (o mesocarpo) e uma interna que reveste as sementes (o endocarpo).
As sementes ficam inseridas na placenta. A natureza do pericarpo pode ser carnosa ou seca, isto é, fruto com ou
sem polpa (Raven ., 2007).

A montagem de uma carpoteca inclui a coleta e armazenamento de frutos de consistência seca e
carnosa, porém esses devem ser armazenados de maneira adequada, descrita em metodologia. A existência de
uma carpoteca é imprescindível para pesquisas e estudos, servindo como ferramenta para taxonomistas,
sistematas e estudantes em geral, pois o fruto pode ser a parte do material que difere uma espécie de outra.
(Potiguara , 2001).

O objetivo deste trabalho é organizar e incrementar a carpoteca do Herbário D. Bento Pickel, para que
este atue como importante suporte para pesquisas científicas e atividades de educação ambiental com um acervo
de qualidade.

Os frutos secos que já estavam depositados no acervo do herbário D. Bento Pickel foram devidamente
etiquetados e armazenados em um armário de madeira com 48 gavetas, sendo organizados por ordem alfabética
crescente de família, gênero e, quando possível, a espécie (epíteto específico) de acordo com a classificação de
Cronquist (1968), ligeiramente modificado. Cada coleta diferente encontra-se em sacos de papel pardo,
com uma etiqueta contendo informações sobre classificação (família, gênero, espécie e nome popular) e, quando
possível, a procedência, data da coleta, nome do coletor, do identificador, número da exsicata correspondente
(registro do Herbário) e observações sobre a planta (cor da flor, do fruto, estágio de desenvolvimento, odor).
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Já os frutos que estão sendo coletados para incremento do acervo têm anotadas todas as observações
necessárias para sua identificação precisa, como hábito da planta, porte, polinizadores, cor e tamanho de flores e
frutos, tipo de tronco e outros. A próxima fase é a desidratação dos frutos, feita em estufa a 70 ºC. Com os
exemplares já secos, é realizada a identificação do material, utilizando o acervo do herbário D. Bento Pickel,
bibliografia especializada e sites disponíveis na internet como ferramentas para classificação correta e,
se necessário, consultas a especialistas.Após a identificação, os frutos são armazenados e etiquetados, da mesma
maneira já descrita.

No mesmo pavimento do herbário D. Bento Pickel há um armário de aço onde são armazenados frutos
de consistência carnosa, que são acondicionados em recipientes com álcool 70%, para conservar a integridade do
material, e cada exemplar será etiquetado da mesma maneira que os frutos secos. A organização e incremento
desse material estão em andamento.

Até o momento, a carpoteca conta com 232 exemplares de frutos de consistência seca, de origem nativa

e exótica, distribuídos em 51 famílias, 173 gêneros e 129 espécies diferentes. Destas, 18 espécies estão ligadas às

exsicatas, isto é, apenas 14%. Geralmente esses frutos foram doados ao herbário por pessoas interessadas na

classificação e outros são produtos de coletas, sendo associados à exsicata correspondente.

Ressalte-se que nem sempre os frutos estão presentes no momento da coleta, ou ainda por ser

de grande tamanho e consistência lenhosa, tornam o transporte difícil, desfavorecendo o aumento de

amostras na carpoteca, ligadas às exsicatas. Os frutos de consistência carnosa não foram organizados

até o presente. A família Mimosaceae, dentro do acervo, é a mais diversificada no momento, possuindo

19 espécies.

FIGURA 1 – Famílias com maior número de gêneros, depositadas na carpoteca do herbário D. Bento Pickel.
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FIGURA 2 – Total de exemplares, relacionado à porcentagem dos materiais classificados em nível de gênero e
nível de espécie.

FIGURA 3 – Total de exemplares existente na carpoteca, relacionando frutos sem registro (não associados a
exsicatas) e frutos com registro de tombamento, ligados a exsicatas cadastradas no acervo do
herbário D. Bento Pickel.
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

The evolution and classification of flowering plants

Carpoteca:

Biologia vegetal

Para a implantação de uma carpoteca, é de fundamental importância o estreito relacionamento entre
herbários. Esse tipo de coleção, além de ser de fácil acesso, tem a função de acondicionar todos os frutos que não
podem ser herborizados, devido ao seu tamanho e consistência lenhosa.

A carpoteca do herbário D. Bento Pickel é falha em seu estreitamento com o próprio acervo do
herbário, o que impossibilitou a identificação de muitos frutos em nível de espécie. Por essa razão recomenda-se
que, no momento de coleta, características como local e data de coleta, hábito do espécime, tamanho, estágio e
cor dos frutos, sejam descritas na ficha de campo do material.

Para que a coleção de frutos do herbário D. Bento Pickel continue crescendo em variedade e qualidade,
é importante que os pesquisadores e técnicos do Instituto Florestal e de outros institutos estejam, em primeiro
lugar, cientes da existência de uma carpoteca oficial. Desta maneira o herbário poderá atuar como importante
suporte para pesquisas científicas e atividades de educação ambiental.
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