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1. RESUMO 

O herbário representa uma coleção científica de material vegetal 

coletado em diferentes ambientes, que tem como função a representação da 

flora de uma determinada região. Para as coletas dos exemplares a serem 

depositados no herbário deve-se dar preferência aos materiais férteis com as 

flores e/ou frutos, que são fundamentais na identificação científica. A 

catalogação é iniciada com a escrita do nome científico de forma correta, o que 

é fundamental para a certificação na identificação dos materiais que são 

depositados no herbário. As coleções de plantas possuem uma série de 

utilizações, servindo como base para o desenvolvimento de várias pesquisas 

taxonômicas, além de servir como instrumento sobre a diversidade florística de 

um local podendo subsidiar estudos que possibilitem a preservação das 

espécies e o reflorestamento de áreas degradadas. O presente trabalho teve 

como objetivo restaurar as coleções biológicas antes presente no herbário da 

Faculdade FACIS - Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo, visando a 

restauração do espaço físico e a ampliação das coleções biológicas. Para a 

montagem do herbário é necessário fixar as plantas secas e prensá-las, e depois 

colocar a etiqueta numa cartolina de herbário. Em seguida ocorre a inclusão do 

espécime no acervo causando-lhe o mínimo de danos as plantas para receberem 

carimbo do herbário e numeração (tombo), e, posteriormente, são impressas as 

etiquetas do herbário com os dados característicos de cada planta. Além da 

ficha, as plantas também são registradas em computador para elaborar um 

banco de dados de forma a facilitar as atividades de manejo do Herbário e 

permitir o acesso a essa informação de forma rápida e precisa. O projeto teve 

duração de dois anos e quatro meses, obtendo-se um valor total de 160 

exemplares distribuídos em 44 famílias botânicas distintas. Quanto ao material 

de consulta, foi adicionado ao Herbário 2 pastas didáticas com mini exsicatas de 

plantas medicinais. Foram incluídos três (3) caixas organizadoras com 20 tipos 

diferentes de sementes, e alguns materiais para estudo como carpelos e 

sementes de várias espécies. 

  



2. INTRODUÇÃO 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente o Brasil é considerado um dos 

países mais importantes do planeta devido à sua rica biodiversidade. Com 15% 

a 20% do número total de espécies e com a mais diversa flora do mundo, o país 

conta também com alguns dos biomas mais ricos do planeta em número de 

espécies vegetais - a Amazônia, a Mata Atlântica e o Cerrado. O país é 

agraciado não só com a maior riqueza de espécies, mas, também, com a mais 

alta taxa de endemismo (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA, 2011). 

A cobertura vegetal hoje existente no município de São Paulo é 

constituída basicamente por: fragmentos da vegetação natural secundária 

(floresta ombrófila densa, floresta ombrófila densa alto montanha, floresta 

ombrófila densa sobre turfeira e campos naturais), que ainda resistem ao 

processo de expansão urbana, em porções mais preservadas no extremo sul, na 

Serra da Cantareira ao Norte e em manchas isoladas, como a APA do Carmo e 

Iguatemi, na zona leste; por ambientes implantados, em áreas urbanizadas, 

restringindo-se aos parques e praças municipais e a escassa arborização viária; 

e por conjuntos ou espécimes isolados em terrenos particulares (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SP, 2002).  

Os recursos vegetais além de fontes de alimentos, podem ser utilizados 

para a obtenção de fibras, madeira, pigmentos, condimentos, aromas, energia e 

de princípios ativos para produção de medicamentos, e para sua exploração 

depende de um maior conhecimento das espécies (CORADIN, 2011) 

Na Cidade de São Paulo a distribuição da cobertura vegetal é bastante 

desigual. Enquanto o extremo sul possui aproximadamente 26.000 m² de área 

verde por habitante, esse número pode chegar a praticamente zero em bairros 

centrais, favorecido pela concentração humana (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SP, 2010). 

 

3. OBJETIVOS 

Este projeto tem como objetivo restaurar as coleções didáticas antes 

presente no herbário da Faculdade FACIS - Faculdade de Ciências da Saúde de 

São Paulo, ampliar o espaço físico, diversificar as coleções e a informatização 

de dados do herbário para disponibilização a comunidade. 

 



4. METODOLOGIA 

Conforme o projeto inicial, a restauração dos exemplares consistiu em 

seleção dos materiais que atendiam a fatores previamente estabelecidos, como 

qualidade da preservação dos ramos férteis (flores e frutos), presença de fungos, 

exemplar com ataque de inseto, material não identificado, doações de outras 

instituições, troca de cartolina danificada da exsicata e catalogação do material. 

Seguindo o planejamento anterior, os alunos foram a campo coletar material para 

novas inclusões. Em campo, foi utilizado tesoura de poda, caderno para 

anotações do local e características gerais das plantas coletadas. 

 

 

Figura 1: Modelo de planta coletada contendo todas as estruturas botânicas 

necessárias presentes nessa espécie. 

 

Após a coleta, as amostras foram levadas ao laboratório de Botânica 

para serem desidratados. O material apresentou: caule, folhas e flores/frutos, 

eventualmente raízes como demonstrado na Figura 1. Modelo de planta coletada 

contendo todas as estruturas botânicas necessárias presentes nessa espécie. 

No laboratório colocou-se a prensa de madeira com as amostras 

intercaladas entre jornais e papelões na estufa, durante 2 a 5 dias, de 60 a 70 

graus, tendo variação pela composição da planta a ser desidratada, conforme 

método descrito por Machado (2010). 

A montagem das exsicatas consiste num processo de fixação das 

plantas secas e prensadas em uma cartolina de herbário. Este processo 

providenciou um suporte físico que permitiu o manuseamento e inclusão do 



espécime no acervo causando-lhe o mínimo de danos. Um exemplar bem 

montado precisa possuir qualidades botânicas, isto é, permitir a observação do 

máximo de características diagnósticas e ter longa durabilidade. Deverá ainda 

possuir qualidades artísticas, isto é, ser apresentado de forma equilibrada, 

agradável e estética. 

As plantas receberam carimbo do herbário e numeração de tombo, de 

acordo com Salgueiro (2011), e posteriormente, foram impressas as etiquetas 

do herbário com os dados característicos de cada planta. Além da ficha, as 

plantas também foram registradas em computador para elaborar um banco de 

dados de forma a facilitar as atividades de manejo do Herbário e permitir o 

acesso a essa informação de forma rápida e precisa. Finalmente, as plantas 

foram incorporadas ao acervo, já classificadas por ordem alfabética de família, 

gênero e espécie. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os herbários são espaços que colecionam, preservam e identificam 

espécies de plantas e fungos, bem como o conjunto de informações ecológicas, 

fisiológicas, taxonômicas, fitogeográficas e culturais a eles associados 

(PEIXOTO, 2013). Neste sentido, as coleções botânicas depositadas nos 

herbários, além de serem reconhecidas hoje por toda a sociedade como 

prioritárias para se levar a cabo estudos de biodiversidade, manejo sustentável 

dos recursos naturais, programas de recuperação ambiental, ecoturismo e 

outros (PEIXOTO, 2003). 

As coleções científicas também constituem em uma valiosa ferramenta 

para desenvolvimento de importantes conceitos biológicos na graduação e no 

ensino básico a partir da manipulação de plantas e suas estruturas de forma a 

tornar a aprendizagem significativa (FAGUNDES, 2006), e os herbários são 

considerados ferramentas poderosas nas questões de saúde pública e de 

preservação ambiental (MARTIN 2004; SUAREZ, 2004; MACDONALD, 2011). 

No mundo inteiro herbários vem sofrendo com sérios cortes de recursos 

e pessoal, em parte ao desconhecimento e a não valorização das coleções pela 

comunidade geral (CADDAH, 2017). Herbários universitários podem ser 

compreendidos como espaços dinâmicos de ciência, abrigando representantes 

da riqueza da biodiversidade de uma localidade, proporcionando o intercâmbio 



de saberes científico entre diferentes públicos, e como tais, sua organização e 

manutenção são entendidos como atividades de conexão entre a Universidade 

e a Sociedade (FORPROEX, 2007). 

O Herbário da FACIS-  Faculdade de Ciências de Saude de São Paulo 

foi fundado há 25 anos, mas há 4 anos estava inativo. Em uma somatória de 

esforços da instituição FACIS, da professora e dos alunos  foi iniciado o  

processo de reestruturação do Herbário, com a restauração de vouchers 

provenientes  de pesquisas utilizados em  Trabalhos de Conclusão  de Curso e 

de exemplares do antigo acervo, ampliando sua estrutura, acrescentando novos 

exemplares, enriquecendo a coleção com a carpoteca e a frutos  em líquido, e 

inspirando o desenvolvimento de novos projetos pelos alunos, como o Plantas 

Medicinais, PANC’S (Plantas Alimentícias não convencionais) e o de Frutíferas 

utilizadas na arborização urbana do Bairro Vila Mariana. 

 

6. RESULTADOS 

No período de dois anos e quatro meses de projeto após restaurar as 

exsicatas já existentes, e inserir novos exemplares foi obtido 160 exemplares 

distribuídos em 44 famílias botânicas distintas, como apresentado no Tabela 1. 

 

Tabela 1: Lista de exemplares armazenados no Herbário da FACIS, organizados em 

ordem alfabética de família botânica, seguindo de suas respectivas quantidades de 

exemplares. 

FAMÍLIAS QUANTIDADE DE EXEMPLARES 

Acanthaceae 2 

Anacardiaceae 3 

Asparagaceae 1 

Apocynaceae 8 

Araceae 8 

Asteraceae 6 

Bignoniaceae 5 

Bromeliaceae 2 

Clusiaceae 3 

Casuarinaceae 10 



Caprifoliaceae 2 

Davalliaceae 1 

Dickisoniaceae 1 

Euphorbiaceae 4 

Fabaceae 8 

Gramineae 2 

Gentianaceae 2 

Geraniaceae 1 

Gesneriaceae 1 

Heliconiaceae 2 

Lauraceae 3 

Liliaceae 2 

Lamiaceae 5 

Linnaeaceae 3 

Lythraceae 3 

Malpighiaceae 3 

Malvaceae 5 

Melastomataceae 4 

Meliaceae 3 

Moraceae 3 

Myrtaceae 10 

Nyctaginaceae 3 

Orchidaceae 2 

Papaveraceae 2 

Poaceae 2 

Proteaceae 2 

Rosaceae 14 

Rutaceae 3 

Ruscacea 2 

Scrophulariaceae 2 

Solanaceae 9 



Thyphaceae 2 

Verbenaceae 2 

TOTAL 160 

 

 

Doações foram recebidas provenientes da Universidade São Judas 

(Campus Mooca) e do Herbário Municipal de São Paulo. O Herbário Municipal 

de São Paulo também fez uma doação de 10 quilos de cravos. 

Para o armazenamento das exsicatas e carpoteca, a FACIS adquiriu um 

armário e uma estante de ferro alocados no Laboratório de Botânica. 

No processo de reestruturação, foram adicionadas três caixas 

organizadoras com 20 tipos diferentes de sementes e materiais para estudo 

como carpelos e sementes aladas de várias espécies, acondicionadas com 

cravo para preservar a condição física dos materiais, conforme descrito por 

Peixoto (1988). 

Quanto ao material de consulta, foi adicionado ao Herbário 2 pastas 

didáticas com mini exsicatas de plantas medicinais confeccionadas pelos alunos 

de Graduação em Ciências Biológicas, contendo dados botânicos de taxonomia 

e dados gerais sobre as espécies.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste projeto foi possível perceber por parte dos alunos da faculdade a 

importância das coleções científicas, demonstrado pelos projetos apresentados 

ao longo do curso e a possibilidade de conhecimento interdisciplinar com uma 

coleção botânica, a exemplo a necessidade do conhecimento e agregação de 

informações em banco de banco de dados e digitalização do acervo e a utilização 

dos dados em trabalhos de bioestatística. 

Fica em aberto a possibilidade para turmas futuras, a ampliação do 

acervo tal como o compartilhamento de dados entre herbários, por meio físico 

(visitas) e eletrônico (banco de dados, disponibilizado online). 
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