
Nomenclatura BINOMINAL de Carl von Linné (Lineu) 
 

Lineu: naturalista sueco cujas contribuições foram, e ainda são, de muita importância para a Biologia. 
 
Em 1735, Lineu publicou o livro Systema Naturae, no qual apresentava determinadas regras capazes de padronizar a forma de 
nomear espécies. Tais sugestões foram amplamente aceitas e são utilizadas até hoje. Esse sistema compreende as seguintes 
características: 
 
1. Todo ser vivo possui um nome científico que deve ser escrito em latim; 
 
2. Todo nome científico é composto por duas palavras. A primeira se refere ao Gênero da Espécie, e o segundo, ao Epíteto 
(ou nome) Específico, que é o que caracteriza a Espécie em questão; 
 
3. O Epíteto Específico pode se referir a uma característica própria daquele indivíduo, como a sua localização, organização 
corporal, dentre outros; ou mesmo uma homenagem a algum cientista, personagem, etc.; 
 
4. A primeira letra do Nome Científico (Gênero) deve ser apresentada em Maiúsculo e a primeira letra do Epíteto 
Específico, em Minúsculo; 
 

 
Observe que o nome da Espécie é formado pelo Gênero e pelo Epíteto Específico. Zea mays é o nome científico do Milho. 

 
 
5. Os nomes científicos, quando escritos, devem estar destacados em itálico. Em casos em que os nomes estejam sendo 
redigidos à mão; ou em outras situações nas quais utilizar o itálico se apresente inviável, tais nomenclaturas devem 
estar grifadas
Exemplo: Espécie de Batata - Solanum tuberosum ou 

; 

 
Solanumtuberosum 

6. A partir da segunda vez que se escreve o nome de determinada Espécie, o Gênero pode se apresentar abreviado.  
Exemplo: Espécie de Cachorro - Canis familiaris - C. familiaris 
 
7. Em algumas situações, quando o cientista não conseguiu, ainda, identificar a que Espécie um determinado indivíduo 
pertence, ou quando não é de interesse que esta seja explicitada; ele utiliza, após o nome do Gênero, o termo sp., na Zoologia; 
ou spec., na Botânica. Tanto um como outro NÃO devem ser colocados em itálico, ou mesmo sublinhados

Exemplo: Espécie de Perereca - Hypsiboas sp.  

; e devem estar 
acompanhados de um ponto final (.). 

 
Observações:  
 
1. Há casos em que indivíduos são, ainda, divididos em Subespécies e terão nomenclatura TRINOMINAL. Nestas situações 
valem as mesmas regras, sendo que tanto o Epíteto Específico quanto o Epíteto Subespecífico devem apresentar todas as 
letras em Minúsculo. 
Exemplo: Espécie de Lagarta - Papilio thoas brasiliensis 
Exemplo: Espécie de Tartaruga - Chelonoidis nigra abingdoni, C. nigra hoodensis 
 
2. Subgêneros são indicados entre parênteses. Eles devem ser escritos também com a inicial Maiúscula.  
Exemplo: Espécie de Molusco - Thais (Stramonita) haemastoma 
 
3. Quando citar o Autor, este deve vir logo após o nome da espécie, escrito com letras normais e sem nenhuma pontuação 
entre a espécie e ele.  
Exemplo: Espécie de Pequi (fruto) - Caryocar brasiliense Cambess 
 
4. Quando citar o Ano da Primeira Publicação, este deverá vir separado do autor por vírgula. 
Exemplo: Espécie de Abelha - Apis mellifera Linnaeus, 1758 
 
 
Considerando que uma única espécie pode receber diversos nomes vulgares, a nomenclatura biológica se torna uma importante 
ferramenta de comunicação entre cientistas e sociedade em geral, já que padroniza as informações referentes a indivíduos de 
uma Espécie.  
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