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“As plantas dominam a biosfera. As plantas 

alimentam toda a  humanidade. Elas fornecem 

comida e abrigo para quase toda a vida 

selvagem e também contribuem para regular o 

clima. 

Mais de 99,9 % da biomassa na Terra são plantas, 

compreendendo entre 310 000 e 420 000 espécies. 

Destas, 30% a 50% estão em risco de extinção. 

Compreender e apreciar as plantas é um 
imperativo para a sobrevivência humana.

Paul Keddy (2005) - Milestones in ecological thought – A canon for plant 

ecology. Journal of Vegetation Science 16: 145-150

”
2



Função

Um herbário é uma coleção de plantas prensadas e secas, 

dispostas segundo determinada ordem (filogenética, alfabética, ...) 

e disponíveis para referência ou estudo, constituindo:

 Um registo de como as plantas se distribuem no espaço e no tempo;

 Informação passível de ser revista e atualizada, à luz do melhor conhecimento 

científico disponível;

 Um contributo para o conhecimento da flora de um continente, país, região ou 

local. 3



Origem

Até ao Séc. XVI, os botânicos utilizavam descrições e ilustrações mais

ou menos fiáveis, para identificar as plantas. A preparação de

coleções de plantas prensadas com o propósito utilitário de servir o

estudo científico das mesmas terá sido inventado por volta de 1540,

ou por Luca Ghini, de Bolonha, ou pelo Inglês John Falconer, mas

ambos os herbários desapareceram.

Danet (2013). Qu’est-ce qu’un herbier ?: Le point de vue du Jardin botanique de Lyon. 
”

”
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Luca Ghini (1490-1556)Cópia do Séc. XV do manuscrito (em latim) de 
botânica de Matthaeus Platearius (????-1161)



Origem

Atualmente, um dos herbários mais antigos encontra-se no Museu

Nacional de História Natural, e consiste de 310 plantas coletadas pelo

estudante de cirurgia Jehan Girault, de Lyon, em 1558.

Danet (2013). Qu’est-ce qu’un herbier ?: Le point de vue du Jardin botanique de Lyon. 
”

”
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Os herbários no mundo

De acordo com os dados reunidos no Index Herbariorum, em

Dezembro de 2016 existiam 2962 herbários ativos no mundo,

contendo 381 308 064 espécimes. Esses herbários distribuem-se por 176

países distintos e empregam 11 548 funcionários.

NY Botanical Garden (2017). The World’s Herbaria 2016: A Summary Report Based on Data from IH. 

”

”

6



O Herbário João de Carvalho e 

Vasconcellos (LISI) em números

 Fundado em 1917 (3800 espécimes da flora vascular espontânea

portuguesa e 658 espécimes de plantas cultivadas como

ornamentais (colhidos entre 1857 e 1906), provenientes dos

herbários do Instituto Geral de Agricultura e mais tarde do Instituto

de Agronomia e Veterinária);

 Foram responsáveis por esta instituição, entre outros:

 D. António Xavier Pereira Coutinho;

 Professor João de Carvalho e Vasconcellos;

 Professor João do Amaral Franco;

 Investigadora Maria Dalila Espírito Santo
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O Herbário João de Carvalho e 

Vasconcellos (LISI) em números

 Alberga atualmente 5 coleções distintas:

 Plantas vasculares espontâneas da Península Ibérica (LISI-IBER) – com cerca de 67 500 exemplares;

 Plantas vasculares espontâneas dos Açores (LISI-AZO) – com cerca de 5 300 exemplares;

 Plantas vasculares espontâneas da Madeira (LISI-MDR) – com cerca de 1 500 exemplares;

 Plantas vasculares cultivadas em Portugal (LISI-CULT) – com cerca de 12 700 exemplares;

 Plantas vasculares do Mundo (LISI-WLD) – com cerca de 6 900 exemplares.
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O Herbário João de Carvalho e 

Vasconcellos (LISI) em números

 Coleção LISI-IBER

Número de exemplares: 67 500 (estimativa)

Plantas de Portugal: 94% (estimativa)

Plantas de Espanha: 6% (estimativa)

Número máximo de etiquetas num espécime: 6

Número médio de etiquetas por espécime: 1.4 (~90 000 registos)

Espécimes bem conservados: 82.9 %

Espécimes com danos ligeiros: 12.8 %

Espécimes com danos medianos: 3.3 %

Espécimes com danos severos: 0.7 %

Espécimes destruídos: 0.2 %
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O Herbário João de Carvalho e 

Vasconcellos (LISI) em números

 LISI-IBER

Flora Duriense (1940)

J.A. Franco & M. Lousã (1980) M.D. Espírito Santo (1988) 

10

Distribuição 
dos espécimes 
da coleção 
LISI-IBER por 
data de 
colheita, entre 
1857 e 2018. 
Valores anuais 
(em cima) e 
cumulativos 
(em baixo).



INFORMATIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO COLEÇÃO DO

HERBÁRIO JOÃO DE CARVALHO E VASCONCELLOS (LISI)

• Mais de 76.000 espécimes da Coleção do

Herbário João de Carvalho e Vasconcellos (LISI)

foram já informatizados, ou seja, inseridos na

base de dados Specify 6.0 ©;

• O trabalho de digitalização (i.e., de

‘scannerização’) dos referidos espécimes teve

início em Setembro de 2019 e foram adquiridas

até à presente data mais de 8 600 imagens;

• Estima-se que, para concluir a digitalização de

todos os espécimes do Herbário JCV, serão

necessários* cerca de 90 meses (7 anos e meio),
isto sem contar com os novos espécimes que são

anualmente introduzidos na coleção.

* - Considerando o trabalho de uma pessoa em regime de

dedicação exclusiva.
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INFORMATIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO COLEÇÃO DO

HERBÁRIO JOÃO DE CARVALHO E VASCONCELLOS (LISI)

12A partir de 9 de Janeiro de 2021 ficaram disponíveis 76 047 registos LISI no portal GBIF.ORG

https://www.gbif.org/dataset/835ac57e-f762-11e1-a439-00145eb45e9a



Porquê fazer um herbário?

PNAS 107: 22169–22171 (2010).



Porquê fazer um herbário?

Biodiversity informatics 5 (2008).



Porquê fazer um herbário?

 Apesar de ser uma atividade 

de fácil execução, preparar 

um herbário é fazer
‘low cost, true science’!

 Informação confirmável e 

atualizável (ao contrário do 
registo de simples ‘observações 

de campo’);

 ‘Informação [futuramente] 

acessível’, através dos portais 
GBIF (http://www.gbif.org/

e http://dados.gbif.pt/)

http://www.gbif.org/
http://dados.gbif.pt/


Todos podemos 

fazer um herbário!

Não é preciso nenhum equipamento especial, apenas:

 Jornal e material de colheita no campo (tesoura de poda, sacho, etc.);

 Espaço onde prensar as plantas, trocando frequentemente o jornal (ou 

outro tipo de papel utilizando na prensagem);

 Material para montar as plantas (cartolina, cola, etiquetas de 

identificação, etc.);

 Identificar o nome da planta (pelo menos o nome científico, mas também 

os nomes comuns) com a ajuda de guias de campo e Floras.
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Todos podemos 

fazer um herbário!
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Etiqueta de 

determinação

dá a conhecer o 

nome científico do 

espécime 

(determinação) de 

acordo com um 

especialista, numa 

determinada data... 

Podem existir várias 

etiquetas de 

determinação, esta 

etiquetas contam-

nos parte da história 

do espécime

Informação de Colheita

dá a conhecer o local onde o 

espécime foi coletado (geografia, 

coordenadas, informações do habitat), 

o nome e número de coletor, e a sua 

designação científica

Notas

por vezes os espécimes fazem-se 

acompanhar de anotações do coletor, 

podendo conter informação relevante 

como o número de coletor, o número do 

espécime num determinado inventário e 

a sua designação científica provisória

identificador único 

de cada espécime, 

ou número de 

catálogo

Etiqueta com o 

número de 

coletor

A anatomia de uma folha de herbário, 

imagem adaptada de Lughadha et al., 2016

(Reflora Booklet, acessível em
http://aplicacoes.jbrj.gov.br/dibulga/reflora_booklet.pdf)

http://aplicacoes.jbrj.gov.br/dibulga/reflora_booklet.pdf


Casal do Gavião
Gaviãozinho, 2140-255 Chouto, Chamusca

39°15'53.42"N; 8°18'16.60"W

• Sede da Associação ‘Observatório 

da Paisagem da Charneca’;

• A cerca de 140 km de Lisboa, 

50 km de Santarém e 
30 km da Chamusca;

• 555 ha;

• Mosaico de paisagem ‘de 
charneca’, tipicamente ribatejana, 

com predomínio de montado.



Trabalho de campo desenvolvido no Casal do Gavião
(recoleção e registo fotográfico da Flora e aspetos da vegetação local)

 3 dias, um recoletor 

(com a ajuda de 

vários alunos);

 Recolha 60 

espécimes, (pelo 
menos dois 

exemplares por 

espécie);

 Zonas de pastagem 

e de barranco!

Estamos apenas 

no início!



Trabalho de campo desenvolvido no Casal do Gavião
(recoleção e registo fotográfico da Flora e aspetos da vegetação local)



Trabalho de Gabinete
(herborização, identificação, depósito na coleção e registo em base de dados)

 Um exemplar fica 

depositado no 

herbário do ISA e 

um duplicado fica 
no OPC;

 Foram identificadas 

33 espécies, 

(pertencentes a 20 

famílias). 

 Algumas recolhas de 

espécies com 

elevado interesse 
botânico!



Trabalho de Gabinete
(herborização, identificação, depósito na coleção e registo em base de dados)

Família Nome científico [canónico] Nome(s) vulgar(es)

Alismataceae Alisma lanceolatum

Apiaceae Hydrocotyle vulgaris

Asteraceae

Arctotheca calendula erva-gorda

Chamaemelum fuscatum margaça-de-inverno; margaça-fusca

Coleostephus myconis
olhos-de-boi, pampilho, pampilho-de-micão, 

pampilho-dos-campos

Filago pygmaea

Galactites tomentosus cardo

Helichrysum stoechas subsp. stoechas perpétuas-das-areias

Hypochaeris glabra

Boraginaceae Myosotis debilis

Cyperaceae
Eleocharis palustris

Scirpoides holoschoenus

Dennstaedtiaceae

(Hypolepidaceae)
Pteridium aquilinum feto-dos-montes, feto-ordinário, fento

Drosophyllaceae Drosophyllum lusitanicum pinheiro-baboso, erva-pinheira-orvalhada

Ericaceae
Arbutus unedo medronheiro

Calluna vulgaris torga

Euphorbiaceae Euphorbia transtagana



Trabalho de Gabinete
(herborização, identificação, depósito na coleção e registo em base de dados)

Família Nome científico [canónico] Nome(s) vulgar(es)

Fabaceae

Acacia mearnsii acácia; mimosa-negra

Acacia pycnantha acácia

Cytisus striatus
giesta-negral, giesteira-das-serras, maios, maias, 

giesteira-negral, giesta-amarela

Lotus corniculatus subsp. carpetanus

Fagaceae Quercus lusitanica carvalhiça

Gentianaceae Centaurium maritimum genciana-da-praia

Lamiaceae
Calamintha nepeta subsp. nepeta erva-das-azeitonas, nêveda

Lavandula stoechas subsp. luisieri rosmaninho, cabeçuda

Orchidaceae Serapias cordigera subsp. cordigera

Orobanchaceae Orobanche minor

Plantaginaceae 

(Scrophulariaceae)

Digitalis purpurea subsp. purpurea dedaleira

Linaria spartea ansarina-dos-campos, avelino

Poaceae Stipa tenacissima

Ranunculaceae Ranunculus paludosus

Rubiaceae Galium debile

Salicaceae Salix salviifolia subsp. australis borrazeira-branca, salgueiro-branco



Erica scoparia L. subsp. scoparia (urze-das-vassouras)

Flora do Casal do Gavião
(registo fotográfico e herborização)



Pterospartum tridentatum (L.) Willk. subsp. tridentatum (carqueja)

Flora do Casal do Gavião
(registo fotográfico e herborização)



Cistus crispus L. (roselha-pequena)

Flora do Casal do Gavião
(registo fotográfico e herborização)



Lavandula luisieri e L. pedunculata (rosmaninhos)

Flora do Casal do Gavião
(registo fotográfico e herborização)



Evax carpetana Lange

Flora do Casal do Gavião
(registo fotográfico e herborização)



Serapias cordigera L. (serapião)

Flora do Casal do Gavião
(registo fotográfico e herborização)



Serapias strictiflora Welw. ex Veiga

Flora do Casal do Gavião
(registo fotográfico)



Drosophyllum lusitanicum (L.) Link (pinheiro-baboso, erva-pinheira-orvalhada)

Flora do Casal do Gavião
(registo fotográfico e herborização)



Euphorbia transtagana Boiss. (endemismo lusitano)

Flora do Casal do Gavião
(registo fotográfico e herborização)



Casal do Gavião – perspetivas futuras

 A propriedade 

constitui um 

verdadeiro 

laboratório ao ar livre 
(Living Lab);

 Excelente local para 

realizar estudos de  

Ecologia Aplicada;

 Ideal para realizar 

‘Rapid Biodiversity 

Assessments’ em 

vários grupos de 
organismos

Muito motivador!



Um agradecimento especial a toda a equipa do OPC e aos proprietários da Herdade Casal do 

Gavião pelo privilégio de conhecer e trabalhar neste fantástico local!



Muito obrigado!

herbario@isa.ulisboa.pt

Alguns recursos online úteis: 

• https://flora-on.pt/

• https://www.biodiversity4all.org/

• https://www.gbif.org/

• https://dados.gbif.pt/

• https://www.cienciaviva.pt/projectos/pulsar/herbario.asp

• http://www.biorede.pt/page.asp?id=1023

• http://www.etnobotanica.uevora.pt/

• https://listavermelha-flora.pt/wp-

content/uploads/2020/10/Lista_Vermelha_Flora_Vascular_

Portugal_Continental_2020_versao_digital.pdf

https://flora-on.pt/
https://www.biodiversity4all.org/
https://www.gbif.org/
https://dados.gbif.pt/
https://www.cienciaviva.pt/projectos/pulsar/herbario.asp
http://www.biorede.pt/page.asp?id=1023
http://www.etnobotanica.uevora.pt/
https://listavermelha-flora.pt/wp-content/uploads/2020/10/Lista_Vermelha_Flora_Vascular_Portugal_Continental_2020_versao_digital.pdf

