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dadosdados

informaçãoinformação

conhecimentoconhecimento

açãoação

Ampliar a  
utilização de 
dados sobre
biodiversidade

mundomundo real real 

observaçõesobservações

Tomada de decisão
• conservação
• recuperação ambiental
• gerenciamento de recursos

naturais
• uso

Políticas e 
Estratégias

• governamentais
• corporativas
• individuais



Tipos de InformaçãoTipos de Informação

– Taxonômica
– Ecológica
– Genética
– Histórica
– Bibliográfica

– Textos
– Imagens
– Sons

– Mapas
– Aplicativos

Nome da EspécieNome da Espécie

Posição GeográficaPosição Geográfica



ServiçosServiços Web Web tornamtornam possívelpossível a a integraçãointegração de de 
dados dados estruturadosestruturados

Serviços
Web

UsuárioUsuário

<response>
<record>

…

<response>
<record>

…

<response>
<record>

…

<request>

<request>

<request>

Bancos de 
dados
heterogêneos

Dados 
Padronizados e 

Estruturados



Dados Dados sobresobre biodiversidadebiodiversidade

Family: Pyralidae

Order: Lepidoptera

Class: Insecta

Genus: Ostrinia Hübner, 1825

Vernacular (FR): Pyrale du maïs
Vernacular (ES): Piral del maíz

Vernacular (DE): Maiszünsler
Vernacular (EN): European Corn-borer

Collection: DGH Lepidoptera
Record id: DGHEUR_003217
Country: France
Coordinates: 03.047˚E 48.730˚N
Date: 28 June 2003
Collector: Donald Hobern

Dados sobre espécimes e  
observações de coleta

Nomes Taxonômicos

Species: Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)

Synonym: Pyralis nubilalis Hübner, 1796

Foodplant: Zea mais L. 1753
Interações Ecológicas

Locus: AAL35331
Definition: acyl-CoA Z/E11 desaturase

1 mvpyattadg hpekdecfed...

Dados de Seqüências

Average Rainfall
Location: 48.82°N 2.29°E

Jan    Feb    Mar    Apr ...
182.3  120.6  158.1  204.9 ...

Dados Abióticos

Diagnosis: Wingspan 26-30mm; 
sexually dimorphic;male: 
forewings ochreous to dark 
brown; female: forewings pale 
yellow; …

Descrições Taxonômicas

Pheromones of Ostrinia
http://www.nysaes.cornell.edu/fst/faculty/acree
/pheronet/phlist/ostrinia.html

Literatura Digital
e Recursos Web



Collections at Smithsonian, NMNH

Photos: Chip Clark



MuitoMuito alémalém de de espécimesespécimes
Amostras de DNA, anotações de campo, imagens….



ColeçõesColeções de de históriahistória naturalnatural

• “padrão ouro” da informação sobre diversidade e 
distribuição de espécies (lastro em espécimes)

• Centros de excelência em taxonomia, filogenia e 
biogeografia

• Repositórios insubstituíveis de registros históricos
(amostras e dados associados) de  distribuição de 
espécies: 3 bilhões de amostras

• Fiéis depositários (acesso, uso e repartição de 
benefícios)



Global Biodiversity Information Global Biodiversity Information FacityFacity (GBIF)(GBIF)

Provedores de 
informação

Specimen DataSpecimen DataLinks para outros
dados

Specimen DataSpecimen DataListas de Nomes

Specimen DataSpecimen DataObservações

Specimen DataSpecimen DataEspécimes

Catálogo
da Vida

Portal de Acesso a dados sobre Biodiversidade

Índice de Dados 
sobre

Biodiversidade

Serviço
de 

nomes
taxonô-
micos

Metadado

Metadado

Metadado

Metadado

Solicitação
do usuário

Busca



InteroperabilidadeInteroperabilidade entreentre sistemassistemas de de informaçãoinformação

Com os
desenvolvimentos
recentes, os dados de 
fontes distribuidas
poderão ser integrados
através de única busca. 

Informação compilada sobre
espécimens, genética e ecologia



Instituto Virtual da BiodiversidadeInstituto Virtual da Biodiversidade--Biota FAPESP (Março 1998)Biota FAPESP (Março 1998)

Estudar e conhecer a biodiversidade do Estado 
de São Paulo e divulgar este conhecimento e sua 
importância

Ampliar a capacidade das organizações públicas 
e privadas no gerenciamento, monitoramento e 
utilização da biodiversidade 

Subsidiar a tomada de decisão sobre projetos de 
desenvolvimento, especialmente os de 
desenvolvimento sustentável 



Sistemas de Informação de apoio ao programa Sistemas de Informação de apoio ao programa 
Biota/FapespBiota/Fapesp

SinBiota

Revista Biota Neotropica

Rede speciesLink



desenvolvido com o objetivo de integrar informações 

geradas pelos pesquisadores vinculados ao 

Programa Biota/Fapesp e relacioná-las a uma base 

cartográfica digital de qualidade 



• Padronização da ficha de coleta (elaboração 
coletiva)

• Digitalização da base cartográfica do estado 
de São Paulo

• Uso do GPS

• Banco de dados centralizado

• Alimentação distribuída (controle do provedor)



Evolução TécnicaEvolução Técnica

Oracle PostgreSQL
MapObject MapServer
Sun (Solaris) Linux

Software livre, open 
proprietário source



acacia glomerosapyrostegia



Integração de Integração de 
dadosdados



Integração de dadosIntegração de dados



speciesLink uma 

rede de informação que 

permite a integração 

dinâmica, síntese e 

visualização de dados 

primários de coleções 

biológicas

http://splink.cria.org.br



desafios técnicosdesafios técnicos

• Integração dinâmica de dados distribuídos

• Utilização de software livre e de código aberto

• Uso de equipamentos de baixo custo

• Integração de sistemas diversos de gerenciamento de 
coleções (sistema operacional, software,...)

• Integração de dados de diferentes grupos taxonômicos

• Integração com outros sistemas e redes de informação 
(SinBiota, SICol, Species Analyst, GBIF)



ParceriasParcerias no no BrasilBrasil





DiversidadeDiversidade geográficageográfica e e taxonômicataxonômica



AdoçãoAdoção de de padrõespadrões e e protocolosprotocolos

Col 1

Col 2

Col 3
Col 4

Col 5

programa

buscar

interface

Win2000
Brahms

Linux
MySQL

Win98
Access

Win98
biota FreeeBSD

PostgreSQL

?
?

? ?
?



speciesLink site

Camada de apresentação

speciesLink site

Camada de apresentação

Portal DiGIR
(Java)

Portal DiGIR
(Java)PerlPerl

Conectividade baixa ou instável

Conectividade rápida e estável

Dados Cliente
SOAP

Sistema de
Gerenciamento

da Coleção

SQL

Coleção C

Repositório
de Dados

Dados Cliente
SOAP

Sistema de
Gerenciamento

da Coleção

SQL

Coleção B

Repositório
de Dados

Dados Provedor
PHP

Sistema de
Gerenciamento

da Coleção

SQL

Coleção A

Postgres Provedor
PHP

SOAP Server

SQL

Servidor Regional

ArquiteturaArquitetura
do do SistemaSistema





Interface de Interface de BuscaBusca SimplesSimples



ResultadoResultado de de buscabusca



Construção da infraConstrução da infra--estrutura estrutura 
compartilhada de dadoscompartilhada de dados

é um esforço coletivo.....



Dados e Dados e 
FerramentasFerramentas



al
go

ri
th

m

localidades amostradas

distribuição potencial

temperatura

precipitação

topografia



ByrsonimaByrsonima subterraneasubterranea

Somente um registro de ocorrência

Inclusão na lista de espécies ameaçadas do Estado de São 
Paulo (1999)

Novo registro de ocorrência na Estação Ecológica de Assis

Uso da modelagem para auxiliar na localização da espécie



Classificação do Solo + Similaridade Ecológica + Classificação do Solo + Similaridade Ecológica + 
Manchas de CerradoManchas de Cerrado



Validação do Validação do Validação do Validação do Validação do Validação do Validação do Validação do modelomodelo no campono campono campono campono campono campono campono campo



Previsão de distribuição de 
Acosmium subelegans 
no presente e no futuro (2055) 

Área habitável em
2055 (+1% CO2)

Área habitável em 
2055 (+ 0,5% CO2)

PrevisãoPrevisão de de riquezariqueza ((cenáriocenário
atualatual) ) parapara 162 162 espéciesespécies de de 

árvoresárvores do do CerradoCerrado



ÁreasÁreas prioritáriasprioritárias parapara conservaçãoconservação
dada BiodiversidadeBiodiversidade do do CerradoCerrado e do e do 

PantanalPantanal

Conservation International do Conservation International do BrasilBrasil
19981998

As áreas circunscritas em
azul e rosa correspondem
as regiões mais indicadas
para conservação segundo
critérios baseados nas
projeções climáticas
futuras



BrasilBrasil e e suasua FloraFlora

• A maior Flora de Angiospermas do mundo

• Um número estimado entre 50 – 60 mil espécies

• O único tratamento abrangente é a “Flora 
brasiliensis” de von Martius



A A ExpediçãoExpedição Martius e Martius e SpixSpix (1817(1817--1820)1820)



A A ObraObra



A A Flora brasiliensisFlora brasiliensis

! Produzida na Alemanha: 1840-1906

! Editores: C.F.P. von Martius, A.W. Eichler & I. Urban

! 65 especialistas

! 15 Volumes em 40 partes  (Folio)

! Descreve 22.767 espécies brasileiras (em Latin) 

! Aproximadamente 5.000  novas para a ciência

! 3811 gravuras

! Ainda utilizada para identificação de plantas
! Referência para estudos florísticos da América do Sul



ProtótipoProtótipo



ProtótipoProtótipo



ProtótipoProtótipo



IntegraçãoIntegração



Resultado EsperadoResultado Esperado
CrotonCroton urucuranaurucurana

Dados HistóricosDados HistóricosDados HistóricosDados Históricos



Exsicata em HerbárioExsicata em Herbário



Imagem no campoImagem no campo



CrotonCroton urucuranaurucurana



Checklist Flora brasiliensis

Herbário Virtual

Aplicativos:
" Modelagem preditiva
" Protocolos de interoperabilidade
" Servidor de nome
" Servidor de localidades
" Banco de imagens
" Bancos de dados primários 
(pesquisa)
" Guias de campo dinâmicos
" Chaves interativas

Outras Floras 
Regionais

Outros 
Herbários na 

Internet



• pesquisa
• desenvolvimento 
• serviços

Comunidade Comunidade 
CientíficaCientífica

Público AlvoPúblico AlvoCRIACRIA

Atuação do CRIA 
Informática para biodiversidade


