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ESTRATÉGIA 



Avanços no conhecimento sobre a 
biodiversidade brasileira depende da: 
 
• Consolidação de sistemas integrados de 

informação sobre biodiversidade; 
 

• Estímulo à formação de taxonomistas e de 
técnicos de apoio; 
 

• Fomento à modernização da infra-estrutura 
e dos processos de gerenciamento das 
coleções biológicas .  
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ESTRATÉGIA 

inct.florabrasil.net/ 



HERBÁRIO MBM 



Objetivos 

• Compartilhamento livre e aberto dos dados  

• Melhorar a qualidade dos acervos brasileiros 

• Ampliar a base de conhecimento sobre 
biodiversidade 

• Promover: 
 a sustentabilidade dos herbários 

 a formação de taxonomistas  

 estudos sobre biodiversidade 

• Tornar dados de ocorrência de espécies base 
para processos de tomada de decisão e 
formulação de políticas públicas 

 



Ações focais 

Formação de Recursos Humanos 
• Técnicas avançadas em taxonomia 
• Formação de curadores e técnicos de herbários 
• Informática para biodiversidade 

Pesquisa: 
• Diversidade e taxonomia de plantas e fungos 
• Uso de dados para a formulação de políticas 

públicas 

Transferência de conhecimento para a 
sociedade 

• Herbário Virtual da Flora e dos Fungos online 



Evolução da documentação digital 



Capilaridade da Rede de Herbários 
2008: 51 conjuntos de dados 2015: 157 conjuntos de dados 



HERBÁRIO BHCB 

HERBÁRIOS BRASILEIROS 
Index Herbariorum: 153 herbários 
Rede Brasileira de Herbário: 233 herbários 
Maioria com < 50 mil amostras 
Maioria nas regiões Sudeste e Sul 



INTERFACE DE BUSCA, RECUPERAÇÃO E VISUALIZAÇÃO:  
 
Permite ao usuário produzir inventários, gráficos e 
mapas de forma dinâmica e online com os dados 
resultantes de sua busca.  
 
Permite também comparar imagens e baixar 
(download) todos os dados de seu interesse de forma 
livre e aberta. 
 

Ferramentas e serviços 



Ferramentas e serviços 



Sistema Exsiccatae 

Disponibiliza imagens associadas aos dados textuais dos 
acervos de herbários 

 

Importante ferramenta para novas determinações “à distância” 
(e-Taxonomy) 



LACUNAS   http://lacunas.inct.florabrasil.net 
 

Ferramentas e serviços 



BIOGEO   http://biogeo.inct.florabrasil.net 
 
Sistema para expandir o conhecimento sobre a biogeografia de 
cada espécie da Flora do Brasil através de dados de ocorrência 
disponíveis em herbários.  
 

 
Usa os dados do INCT-Herbário Virtual e algoritmos para 
modelagem de nicho ecológico das espécies.  
 
 

Sistema em fase de teste, com a colaboração de 42 
especialistas cadastrados que já produziram modelos de 
distribuição geográfica para 108 espécies. 

Ferramentas e serviços 



INDICADORES - para acompanhamento e avaliação de 
cada uma das coleções integrantes do INCT-Herbário 
Virtual e da rede como um todo; 
 

DATACLEANING - ferramenta que indica inconsistência de 
informações nos registros de cada herbário auxiliando na 
correção e aumento da qualidade dos dados nos bancos 
dos acervos; 
 

ESTATÍSTICAS de acesso ao INCT-Herbário Virtual para 
acompanhar a evolução do uso do sistema por terceiros. 

Ferramentas e serviços 



Aumentar para 50 o número de herbários do país na rede 
 Hoje são 99 herbários brasileiros  
Incluir cinco herbários estrangeiros 
 Hoje são dez herbários do exterior integrados 
2.800.000 registros disponibilizados online  
 Hoje mais de 5,16 milhões de registros online 
  Mais de 900 mil imagens de exsicatas  
300 mil novos registros online/ano  
 Hoje cerca de 480 mil/ano 
Visitas de especialistas para identificação – 10/ano 
 Hoje 12/ano 
Ampliação da inserção social: comunidade científica, público 
leigo e tomadores de decisão. 

METAS/RESULTADOS ATINGIDOS 



• Trabalho em rede aglutinou coleções de diferentes 
dimensões, filiações institucionais e localidades 
geográficas valorizando acervos locais fora dos grandes 
centros de pesquisa = Capilaridade  
 

• Disponibilização de dados e imagens maximizando o 
trabalho taxonômico do especialista 
 

• Ferramenta didática para as disciplinas de graduação e 
pós-graduação  
 

• Possibilitou o uso das informações por diferentes 
segmentos da sociedade, inclusive para a definição de 
estratégias e políticas públicas 

 

IMPACTOS 





Os registros de ocorrência de espécies de 
plantas brasileiras do GBIF e do SpeciesLink  
<Leia-se: INCT Herbário Virtual> 
 
 A maioria das espécies consideradas 
ameaçadas foi avaliada de acordo com o 
critério B da IUCN, que utiliza 
 

es de 
distribuição geográfica (Martinelli et al., 2013).  

4.617 espécies avaliadas  



    

Perspectivas/Dasafios 

    



http://inct.florabrasil.net/wp-content/uploads/2013/11/Manual_Herbario.pdf 
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PERIÓDICOS BRASILEIROS NA ÁREA DE BOTÂNICA 
- 98 periódicos com ISSN 
- 6 com ISSN-Digital  

DIGITALIZAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

Contribuiu para a publicação de cinco livros e 
mais de 700 artigos, onde constam mais de 
4.600 descrições de fungos representando 
3.440 binômios e trinômios em mais de 1.160 
gêneros e cerca de 160 famílias.  



ÁREA DE BOTÂNICA 
- 98 periódicos com ISSN 
- 6 com ISSN-Digital  

DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO 
BOTÂNICO BRASILEIRO 



OBRIGADO! 


