
 

 

 

 

 

Instruções para preenchimento e envio de planilha para geração de etiquetas. 

 

dups - UEC 

barcode - Código de barras (deixar em branco). 

accession – Número de tombo (deixar em branco). 

laccession – Número do indivíduo in vivo (se houver).  

collector – Principal coletor. Último sobrenome seguido de vírgula e as iniciais 

com ponto e sem espaço. Ex: João Semir =  Semir, J.  

addcoll - Quando houver mais coletores separá-los com “;” (ponto e vírgula).  

Ex: Semir, J.; Tamashiro, J.Y.; Shepherd, G.J.  

prefix – Prefixo do número de coleta (se houver). 

number - Número de coleta. 

suffix – Sufixo do número de coleta (se houver).  

colldd - Dia da coleta com dois dígitos.  

collmm - Mês da coleta, em algarismos arábicos e dois dígitos. 

collyy - Ano da coleta com quatro dígitos. 

dateres – Período da coleta em número de dias. 

family - Nome da família.  

genus - Nome do gênero. 

sp1 - Epíteto específico. 

author1 - autor(es) da espécie de acordo com Brummitt & Powell, sem espaço 

entre as abreviaturas e sobrenome 

rank1 - Subespécie, variedade, forma, colocar ssp., var. ou forma.  

sp2 - Epíteto da subespécie, variedade ou forma. 

author2 - Autor da subespécie, variedade ou forma de acordo com Brummitt & 

Powell, sem espaço entre as abreviaturas e sobrenome.  

plantdesc – Descrição da planta in vivo. 

uses – possíveis usos e/ou aplicações da planta.  



 

 

phenology - indicar se o espécime encontra-se com flor (fl), fruto(fr) ou estéril 

(est).   

detby - Identificador (sobrenome e iniciais igual coletores).  

detdd - Dia da identificação com dois dígitos 

detmm - Mês da identificação em algarismos arábicos com dois dígitos 

detyy - Ano da identificação com quatro dígitos 

country - País 

majorarea - Estado ou outra divisão política equivalente 

minorarea - Município 

gazetteer – Não preencher. 

locnotes - localidade dentro de um município como serras, fazenda, matas, 

reservas etc.  

habitattxt - habitat do espécime coletado.  

lat – Latitude. Graus, seguido de ponto final, minutos e segundos sem espaços e 

símbolos. Ex: 23.4754 

ns - N (norte) ou S (sul). 

long - Longitude Graus, seguido de ponto final, minutos e segundos sem espaços 

e símbolos. Ex: 23.4754 

ew – Leste (L) ou W (oeste). 

alt - Altitude do local de coleta.  

altmax - Altitude máxima do local de coleta (incluir apenas se houver variação).  

vernacular - Nome popular 

language - Língua do nome popular (geralmente usado para dialetos indígenas) 

 

Após preenchimento da planilha, favor enviá-la para o e-mail 

herbario@unicamp.br no formato Pasta de trabalho Microsoft 

Excel 5.0/95. 

mailto:herbario@unicamp.br

