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• disseminação do conhecimento científico, 
tecnológico e cultural e promoção da educação 

objetivo 

• conservação e utilização sustentável dos recursos 
naturais e a formação da cidadania 

visando 

• disseminação de dados e informações gerados 
pela comunidade científica 

• disseminação de acervos históricos 

• projetos de pesquisa em parceria com a 
comunidade científica 

• promoção de conferências, debates e encontros 

• publicações, periódicos, livros, revistas  

meios 



Coleções Biológicas 

As coleções científicas são importantes para o conhecimento da biodiversidade. Muitos 

estudos taxonômicos, ecológicos e biogeográficos apenas são possíveis devido à 

existência de coleções científicas. Assim, obtêm-se registros adequados e permanentes 

que se fazem com a conservação de espécimes-testemunho. Coleções biológicas 

constituem um local adequado para o depósito de animais, plantas e microorganismos 

coletados por pesquisadores das mais diversas áreas e pela população. 

Informações acerca da biodiversidade local que subsidiem a aplicação de políticas ambientais 

bem sucedidas necessitam de uma base sólida, formada, essencialmente, por coleções 

científicas que fornecem um panorama geográfico e temporal abrangente e dificilmente 

alcançado por qualquer tipo de estudo pontual. 

São bancos de espécimes, associados a dados biológicos e geográficos, ferramentas 

imprescindíveis para o trabalho de taxonomistas e apoio indispensável para muitas outras 

áreas do conhecimento. Os exemplares atestam a riqueza biológica de diferentes regiões, 

certificam a denominação para um grupo de organismos e constitui a base de informação 

para análises de distribuição geográfica, diversidade morfológica, relações de parentesco e 

evolução das espécies, além de guardar a memória de conceitos morfológicos e 
taxonômicos e a maneira como estão sendo modificados. 



Coleções Biológicas 

infraestrutura básica para o conhecimento científico e 
formulação de políticas e estratégias 

o quê? onde? quando? 



 Sistema distribuído de informação que integra em tempo real, dados 
primários de coleções científicas  

 

 Projeto criado em 2001 com apoio da FAPESP 

 

 Participação inicial de 12 coleções biológicas 

 3 herbários 

 2 coleções de ácaros 

 3 de peixes 

 1 de algas 

 3 de microrganismos 

 

 Ao final de 4 anos integrou dados de 40 coleções paulistas 

Rede speciesLink 



Objetivos 

 integrar a informação primária sobre biodiversidade 

 torná-la disponível, de forma livre e aberta na internet  

 permitir a integração com outras redes ou iniciativas 

 desenvolver ferramentas para análise e produção de sínteses do conhecimento 



Desafios 

 agregar dados de diferentes grupos taxonômicos, aplicativos 

e sistemas operacionais 

 

 tornar esses dados heterogêneos disponíveis sob uma 

mesma interface 

 

 mudança de cultura na questão do controle e acesso aos 

dados 

 



Rede speciesLink 



Rede speciesLink 



Uso dos dados 

 busca e recuperação de registros 

 visualização (html, excel, inventário, mapas, ...) 

 integração com outros sistemas (imagens, espécies 
ameaçadas, lista do Brasil, ...) 

 outros usos:  

 Data Cleaning 

 Indicadores 

 Lacunas de dados/conhecimento 

 Estratégia para visita de especialistas 

 Modelagem de nicho ecológico 

 

http://splink.cria.org.br 

 



Interface de busca 



Interface de busca 

























Ferramentas 

 Interface de busca 

 networkManager 

 geoLoc 

 infoXY 

 spOutlier 

 conversor 

 speciesMapper 

 dataCleaning 

 Indicadores 











dataCleaning 

A ferramenta tem a finalidade de identificar possíveis erros e facilitar a 
padronização dos dados. Geralmente são erros pequenos e simples, onde uma 
letra é adicionada, trocada ou omitida. São erros difícies de serem encontrados em 
um grande conjunto de dados pela pequena diferença da ortografia.  
 
Uma premissa do trabalho é não interferir na informação. Nenhum dado é 
modificado, o sistema apenas indica os registros "suspeitos", recomendando ao 
autor que confira e escolha entre corrigir ou não a informação.  
 
O dataCleaning está disponível online e está em constante desenvolvimento. 











Modelagem 

OpenModeller, ambiente computacional multi-plataforma  
voltado para modelagem de distribuição  

espacial. Capaz de trabalhar com  

diversos algoritmos, o openModeller  

pode ser usado através de  

interfaces de programação, incluindo  
C++, SOAP e SWIG-Python, bem  

como através de interfaces gráficas  

amigáveis. 

 

http://openmodeller.sourceforge.net/ 



 Dados bióticos: registros de ocorrência de espécies georeferenciados 

 Dados abióticos: mapas temáticos digitais 

 Algoritmo de modelagem 

pontos de presença 

distribuição potencial 
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precipitção 

topografia 

temperatura 

Processo 
 



Possibilidades de uso 

Pesquisadores: 

• Orientar novas coletas 
• Melhorar nosso conhecimento sobre a distribuição e as 

necessidades ambientais de cada espécie. 
• Fornecer subsídios para novas pesquisas 

Herbários / Curadores: 

• Melhorar a qualidade dos dados existentes 
• Priorizar a digitação de dados 

Tomadores de decisão / gestores: 

• Priorizar espécies em ações de conservação 
• Definir áreas prioritárias para conservação 

http://biogeo.inct .florabrasil.net 
 



OBIS BR 

O OBIS (Sistema de Informações Biogeográficas 
dos Oceanos) foi concebido pelo programa do 
Censo da Vida Marinha. Este é uma aliança 
estratégica em evolução de pessoas e 
organizações compartilhando um ideal 
para fazer com que os dados biogeográficos,  
que cubram todo o mundo, sejam totalmente 
abertos na Internet. Qualquer organização, 
consórcio, projeto ou indivíduo pode contribuir 
com o OBIS.  
 
O OBIS provê uma base de "acesso livre" através 
da internet: Dados taxonomicamente e 
geograficamente determinados sobre a vida 
marinha e do meio ambiente oceânico; 
Interoperabilidade com base de dados similares; 
Ferramentas de programas para a exploração dos 
dados e análises. 
 
O nó brasileiro é um dos 3 nodos do antigo nodo 
regional da América do Sul (OBIS SA) e está 
hospedado do CRIA. 
 





Reflexão 

A construção de uma infraestrutura compartilhada de 

dados é um esforço necessariamente cooperativo... 

...o acesso livre e aberto em formato útil e utilizável  

requer o planejamento e execução de políticas adequadas. 
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http://blog.cria.org.br 

https://www.facebook.com/CRIA.Campinas 

 


