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Equipamento fotográfico 

1. Câmera digital (fig. 1) 

 Canon EOS 550D KISS X4 
 

2. Lente (fig. 1) 

 Canon EF 55mm f/2.5 Macro 

  

Figura 1. Canon EOS 550D KISS X4 e lente Canon EF 55mm f/2.5 Macro 

 
3. Iluminação (fig. 2) 

Canon Macro Ring Lite MR-14EX (flash circular) 
 

 
 
 



 
 

4. Suporte para câmera fotográfica digital 

 Estativa Nikon Repro-Copy outfit PF-4 (fig. 3) 

 Conjunto de reprodução médio-estativo (fig. 4) 
 
 
 

 

Figura 3. Estativa Nikon Repro-Copy outfit PF-4 

 

 

 

Figura 4. Conjunto de reprodução médio-estativo 

 
 
 



 
5. Computador Desktop ou Laptop, processador Intel, Windows Vista ou superior, 4GB 

RAM, 500GB hard drive 
 

6. Leitor de código de barras 
 
  

7. Escala de cores 

 Mini ColorChecker Gretamacbeth, ColorGauge Nano Target (fig. 5) 
 

Gretag Macbeth 
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Figura 5. Escala de cores 

 
 
8. Escala métrica – A escala pode ser produzida pela instituição e recomenda-se que 

contenha o logotipo da instituição e seja plastificada (fig. 6)  

 

Figura 6. Escala métrica 



 
 

9. Código de barras: alfa-numérico e deve conter a sigla/acrônimo do herbário e 6 ou 
mais dígitos e conter o nome da instituição (não obrigatório) (fig. 7) 
 
 

 

Figura 7. Código de barras 

 
10. Configuração da câmera digital (fig. 8) 
 

• Modo: Manual 
• Abertura do diafragma: F4.5 
• ISO: 100 
• Foco automático: multifoco 
• Imagem RAW (bruta) 
• Anti-choque 
• Disparo: 5 segundos (caso não esteja disponível um disparador) 

 

 

Figura 8. Configuração da câmera fotográfica. 



 
 
 
11. HD externos 

 Para armazenamento/arquivo das imagens, 500 GB ou 1 TB 
 
12. Adobe Photoshop CS5 ou superior: para processamento das imagens e leitura dos 

arquivos DNG. 
 

13. Acessórios extra 

 Bateria da câmera fotográfica: 2 

 Pilhas recarregáveis: 2 conjuntos de 4 pilhas com recarregador para o flash 
circular 

 
 

Preparação do material 

Separar as exsicatas que serão fotografadas e fixar um código de barras para cada uma 
delas. O código de barras deve ser alfa-numérico iniciando com a sigla/acrônimo do 
Herbário seguida de 6 ou mais dígitos numéricos. Não é necessário que o barcode repita o 
número de registro do espécime. O código de barras deve ser incluído no banco de dados 
em um campo denominado BARCODE (campo do tipo caracter). 

Posicionar o material no suporte da câmera fotográfica juntamente com as escalas 
métrica e de cores. Recomenda-se que estas escalas sejam posicionadas na parte superior 
ou na lateral da exsicata, e mantidas como padrão. Ajustar o material no campo de 
visualização da câmera, focar e obter a imagem no formato bruto (RAW). Verificar a 
iluminação (extremamente importante para a qualidade da imagem). 

No desktop ou laptop, criar uma pasta com o nome da Família ou do Gênero e 
transferir as imagens brutas (RAW). Abrir o Browser da câmera fotográfica e processar as 
imagens. Assegurar que todas as imagens estão na posição RETRATO (girar as imagens de 
paisagem para retrato quando necessário). Renomear os arquivos com o código de barras 
(utilizando o leitor de código de barras). Inserir código de barras no Banco de dados.  

Utilizando o DNG Converter (software gratuito), converter as imagens brutas (RAW) 
para o formato DNG (arquivo menor que mantem todas as características originais) em 
uma nova pasta (p.ex., \UPLOAD_INCT). Uma vez terminado esse processo, enviar as 
imagens para o CRIA. O CRIA fornecerá um nome de usuário e senha para a execução 
desta ação. É importante destacar que as imagens no CRIA são convertidas para o formato 
JPEG e disponibilizadas no site, e que as imagens brutas originalmente são deletadas, 
portanto é crucial que estas sejam mantidas na Instituição.  

Após a confirmação da equipe do CRIA de que todas as imagens estão adequadas, 
deletar os arquivos de imagem bruta e transferir as imagens DNG para um servidor 
dedicado (bastante recomendável) ou HD externo. É extremamente importante enviar o 
banco de dados com estas atualizações (barcode) ao CRIA através do spLinker. 

No caso de materiais com múltiplas exsicatas que representam um único espécime, 
como ARECACEAE, o procedimento adotado é nomear a primeira exsicata com o código de 
barras (p.ex., SP055769) e as demais com o mesmo barcode seguidas de _01, _02, _n 
(SP055769_01, SP055769_02 etc.). O resultado é demonstrado na figura 9. 



 
 

 

Figura 9. Exemplo de múltiplas imagens de um único espécime. 

 

No caso de exsicatas que contenham envelopes com conteúdo relevante (flores, 
frutos), este material deve ser retirado do envelope e posicionado em algum local da 
exsicata ou sobre o próprio envelope fechado. Caso seja inviável transferir o conteúdo 
(material fragmentado) obter duas imagens da mesma exsicata: a primeira com o envelope 
fechado e a segunda com o envelope aberto, expondo o conteúdo. Esta segunda imagem 
pode ser editada, salvando-se apenas a área do envelope, que deve ser então colada na 
primeira imagem (fig. 12). Uma outra alternativa é salvar a segunda imagem seguindo-se o 
mesmo procedimento utilizado para materiais com múltiplas exsicatas (barcode_01). 

É muito importante estabelecer mecanismos de controle de qualidade das imagens e 
das informações contidas no banco de dados. Imagens obtidas fora de foco ou com rótulos 
incompletos devem ser refeitas. Informações que estejam em desacordo com os dados 
contidos no banco de dados, devem ser corrigidas (nome de espécie, nome e número do 
coletor, dados geográficos etc.). 

Um vídeo detalhando boas práticas na produção de imagens pode ser acessado no site 
do Instituto de Botânica, disponível também no site e no canal do youtube do INCT-
Herbário Virtual:  

(https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/curadoriado
herbario/).  

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/curadoriadoherbario/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/curadoriadoherbario/

