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RESUMO

O monitoramento da biodiversidade é reconhecido como uma técnica
fundamental para a sua conservação e necessário como estratégia de gestão para a
implementação do manejo dos ecossistemas. Assim este trabalho tem por objetivo
definir um software para gestão de dados do monitoramento de espécies da
biodiversidade, por meio deste é possível prover suporte a coleta de dados,
enviando os dados para um componente centralizador, ou também permitir a carga
dos dados coletados por meio de uma planilha eletrônica. É capaz de gerar gráficos
que podem auxiliar na análise dos dados e ainda possibilita o compartilhamento dos
dados do monitoramento de indicadores biológicos através de um vocabulário
padrão, DarwinCore. Os resultados obtidos mostram a definição da arquitetura,
implementação e testes realizados na ferramenta.
Palavras Chave: Compartilhamento de dados; Termos Darwin Core; Monitoramento
da biodiversidade.

ABSTRACT

Software for data management of biodiversity monitoring
Biodiversity monitoring is recognized as a fundamental technique for its
conservation, and therefore necessary as a management strategy for the
implementation of ecosystem management. Thus, this work aims to define a software
for data management of the monitoring of biodiversity species, through which it is
possible to provide support for data collection by sending the data to a centralizing
component, or also allowing the loading of data collected by means of an electronic
spreadsheet. Furthermore, it can generate graphs that are able to aid in the analysis
of the data, and, still allows the sharing of biological monitoring data indicators
through a standard vocabulary, DarwinCore. The results obtained show the definition
of the architecture, implementation, and tests performed on the tool.
Keywords: Data sharing; Darwin Core Terms; Biodiversity monitoring.
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1 INTRODUÇÃO
A biodiversidade tem grandes benefícios para o bem estar humano (HAN et
al., 2014), pois estes seres vivos fornecem alimentos, medicamentos, matériasprimas e revelam-se como o elo mais evidente com a natureza (PEREIRA et al.,
2013), assim o ato de monitorar a biodiversidade é essencial para catalogar suas
mudanças ao longo do tempo (SPARKS et al., 2011), permitir um melhor
entendimento dos processos ecológicos (PIMM, 1991) e medir o sucesso ou
fracasso de intervenções realizadas com o objetivo de conservação (PATTANAYAK;
WUNDER; FERRARO, 2010), já que a perda da biodiversidade tem crescido em
altas taxas, revelando um índice alarmante (BUTCHART et al., 2010).
Portanto o monitoramento da biodiversidade é reconhecido como um
elemento fundamental para a sua conservação (HOLLAND et al., 2012;
LINDENMAYER; LIKENS, 2010) e necessário como estratégia de gestão para a
implementação do manejo dos ecossistemas (GAINES et al., 1999), já que por meio
de uma coleta sistemática e padronizada de dados tem-se a condição de avaliar o
declínio ou crescimento das espécies em número de indivíduos, assim este
mecanismo permite uma melhor orientação na tomada de decisão referente as
metodologias e políticas que possam ser aplicadas a longo prazo (NORRIS;
FORTIN; MAGNUSSON, 2014).
Como as decisões relacionadas a biodiversidade são carentes de respostas
não triviais, o conhecimento por muitas vezes está indisponível (PEREIRA et al.,
2013) e parte das informações produzidas acabam desagregadas, heterogêneas e
não-padronizadas, quando consideradas em escalas nacionais ou regionais
(ROBERTS; MORITZ, 2011), o MMA1 (Ministério do Meio Ambiente) juntamente com
o ICMBio2 (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) iniciaram um
projeto de desenvolvimento do Portal da Biodiversidade3, tendo como alicerce a
plataforma do ALA4 (Atlas of Living Australia), que é um portal de dados de

1

MMA, http://www.mma.gov.br/
ICMBio, http://www.icmbio.gov.br/portal/
3
Portal da Biodiversidade, https://portaldabiodiversidade.icmbio.gov.br/portal/
4
ALA, http://www.ala.org.au/
2
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biodiversidade e considerado, atualmente, um dos mais completos em termos de
funcionalidades (ICMBIO, 2015b).
Assim as instituições como as Unidades de Conservação (UC’s) podem
fornecer dados ao Portal da Biodiversidade. As UCs são áreas naturais passíveis de
proteção por suas características especiais, segundo a lei 9.9855 de 18 de julho de
2000 (CASA CIVIL, 2000). Logo a gestão dos dados de monitoramento de espécies
da biodiversidade tem papel relevante para estas instituições, pois através deste
mecanismo é factível evitar que os dados sejam adquiridos de forma desorganizada,
sem um padrão, já que isto pode inviabilizar sua a reutilização e o compartilhamento
dos dados (CHEN et al., 2013), assim seguir uma estratégia em que se registre os
dados e estabeleça uma relação com um vocabulário padrão facilitará o
compartilhamento

dos

dados,

(GÁNDARA;

VILLANUEVA-ROSALES,

2012;

KELLING et al., 2009).
Além disso, quando estes dados seguem um vocabulário padrão podem ser
analisados em conjunto e criam condições que facilitem a tomada de decisão para a
conservação da biodiversidade, nas UCs. Assim, aplicações capazes de realizar o
monitoramento de espécies da biodiversidade podem ajudar a detectar mudanças
no estado e comportamento da natureza (BUCHELI; MARINELLI, 2014). Contudo
vale salientar que em muitos casos a aquisição de dados é frequentemente
armazenada em planilhas eletrônicas (DRUCKER, 2011) e a permanência dos
dados neste formato pode apresentar dificuldades na localização de registros e na
visualização de erros (SIQUEIRA; SANTOS FILHO; SIQUEIRA FILHO, 2012).
Embora existam ferramentas de software voltadas ao monitoramento de
espécies da biodiversidade, discussões sobre uma abordagem que permita ao
pesquisador e a UC determinar quais dados de monitoramento de espécies da
biodiversidade serão coletados e até mesmo manipulados, armazenados e
compartilhados são necessários para propor uma melhor experiência de gestão
destes dados.

5

Lei 9.985/2000 - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm
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1.1 Objetivo
O objetivo dessa pesquisa é propor uma ferramenta de gestão de dados de
monitoramento de espécies da biodiversidade para UC, permitindo que estes dados
possam ser registrados e relacionados com um vocabulário padronizado
(DarwinCore) mantendo a compatibilidade para o reuso dos dados, além de
manipular os dados para possíveis correções, exibir de gráficos e apoiar a coleta de
dados por meio de planilha eletrônica e dispositivo móvel.

1.2 Contribuições
Neste trabalho são abordados estudos e ferramentas que contemplam o
apoio a coleta de dados da biodiversidade (NEWMAN et al., 2011), (MAHER et al.,
2014), a exportação e o compartilhamento (ROBERTSON et al., 2014), (SMITH;
PENEV, 2011), (WIECZOREK et al., 2012), visualizações gráficas mostrando
tendências regionais e nacionais da biodiversidade (HAN et al., 2014), além das
ferramentas de coleta de dados de propósito geral

(HARTUNG et al., 2010),

(SHEPPARD, 2012).
Contudo estas ferramentas de software atendem de forma parcial os objetivos
deste trabalho que busca uma ferramenta de gestão de dados de monitoramento de
espécies da biodiversidade para Unidades de Conservação, na qual o pesquisador
tenha o apoio a coleta de dados por meio de um dispositivo móvel, bem como
permitir a carga de planilhas eletrônicas em um componente centralizador, capaz de
editar os dados para que o usuário possa corrigir erros de coleta, visualizar os dados
por meio de listas ou gráficos e exportar os dados de monitoramento através de um
vocabulário padrão em uma única ferramenta.
Além disso, a ferramenta propõe uma arquitetura baseada nas práticas do
Modelo de Ciclo de Vida dos Dados (WIGGINS et al., 2013); leva em conta também
a entropia da informação (MICHENER et al., 1997) e procura prover os dados de
maneira que o usuário tenha acesso de forma integrada (DAVIS et al., 2014).

16

1.3 Organização do Trabalho
Este trabalho está organizado da seguinte forma: a seção 2 faz uma revisão
bibliográfica, a seção 3 mostra a proposta da ferramenta e define uma arquitetura, a
seção 4 apresenta a implementação do protótipo, a seção 5 mostra os resultados
alcançados com a ferramenta e a seção 7 conclui o trabalho e apresenta sugestões
de trabalhos futuros.
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2 ESTADO DA ARTE
Nesta seção é apresentado o estado da arte relacionado a área da
informática da biodiversidade e trabalhos relacionados a gestão de dados do
monitoramento da biodiversidade.

2.1 Biodiversidade e Informática para biodiversidade
A biodiversidade ou diversidade biológica é compreendida pela variedade de
organismos vivos, a sua diversidade genética e o papel que cada organismo possui
no ecossistema (BALMFORD et al., 2005). Este termo surgiu dentro da ecologia que
é uma disciplina colaborativa e que necessita de integração, geralmente exigindo
interação com disciplinas adjacentes. Neste vasto escopo são gerados desafios, que
buscam encontrar formas eficientes para encontrar, acessar, integrar, organizar e
analisar informações relevantes. Atualmente, os desafios continuam principalmente
no que ser refere ao meio tecnológico, pois estes dados tem natureza dispersa e
não organizada. Assim para que haja resultados e análises interessantes devem ser
realizados processos de integração, modelagem e análise dos dados da
biodiversidade (REICHMAN; JONES; SCHILDHAUER, 2011).
A partir dos desafios a serem superados surgiu a necessidade de um novo
termo que compreendesse a aplicação de tecnologias de informação para gestão,
exploração de algoritmos, análise e interpretação de dados relacionados à vida, a
Informática para Biodiversidade (SOBERÓN; PETERSON, 2004).
Recentemente, (PETERSON et al., 2010) dividiu a informática para
biodiversidade em três categorias:
a) Extração e captura dos dados: faz referência à digitalização e triagem de
dados com relação a nomes científicos, localização geográfica, entre
outros.
b) Integração

e

disponibilização

dos

dados:

compilação

de

dados

taxonômicos, organização de dados e metadados.
c) Exibição e visualização dos dados: apresentação dos dados de
biodiversidade via mapas, gráficos, tabelas, entre outros.
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Na próxima subseção são descritas iniciativas que buscam organizar, gerir e
compartilhar os dados da biodiversidade.

2.1.1 Iniciativas para gestão de dados da biodiversidade
A redução da perda da biodiversidade é um assunto constante de
representantes dos governos, cientistas e ambientalistas que tem se reunido para
discutir o tema, já que muitos ecossistemas do mundo estão expostos a grandes
ameaças (PEREIRA et al., 2013). Assim a gestão de dados da biodiversidade pode
ser capaz de colaborar para a redução desta perda (GAINES et al., 1999), já que
existem iniciativas que disponibilizam ferramentas para que grupos interessados
gerenciem, visualizem e compartilhem estes dados.
a) DataOne6 (Data Observation Network for Earth): fundação que busca por
meio de uma estrutura computacional distribuída garantir a preservação,
acesso, utilização e reutilização dos dados levando em conta um
programa de educação e sensibilização. É apoiada pela United States
National Science Foundation (NSF7).
b) GIBF Network8 (Global Biodiversity Information Facility): opera mediante
uma estrutura de rede de nós, que colaboram entre si e compartilham
informações. Incentiva e ajuda instituições a publicarem dados de forma
padronizada e auxiliam a tomada de decisão para a conservação e uso
sustentável do recursos biológicos do planeta.
c) GEOSS9 (Global Earth Observation System of Systems): fornece
ferramentas que apoiam a tomada de decisão por meio do portal GEOSS
e

de

uma

rede

chamada

GEONETCast10,

via

satélites

de

telecomunicações.
d) NBII11 (National Biological Information Infrastructure): programa que visou
facilitar o acesso a dados e informações sobre recursos biológicos dos

6

https://www.dataone.org/
http://www.nsf.gov/
8
http://www.gbif.org/
9
https://www.earthobservations.org/geoss_cl.shtml
10
http://www.geonetcastamericas.noaa.gov/
11
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Biological_Information_Infrastructure
7
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Estados

Unidos,

utilizando

agências

governamentais,

instituições

acadêmicas, organizações não-governamentais e empresas privadas. Foi
coordenado pela United States Geological Survey (USGS12), sendo
finalizado em 15 de janeiro de 2012.
e) IABIN13 (Inter-American Biodiversity Information Network): rede dedicada à
adoção de padrões e protocolos relacionados a informações biológicas. É
uma

iniciativa

inter-governamental

com

diversos

parceiros

não

governamentais como por exemplo o GBIF.
A seguir é definido o conceito de indicador biológico utilizado neste trabalho
com maior profundidade.

2.1.2 Indicadores da biodiversidade
A partir de 1972, com a Conferência de Estocolmo houve uma crescente
preocupação com a biodiversidade (PEREIRA et al., 2013). Em 2002, a COP14
(Conference of the Parties) teve por objetivo a redução significativa da perda da
biodiversidade até o ano de 2010, estabelecendo que os indicadores de
biodiversidade e funções de ecossistemas deveriam ser mensuráveis usando
métodos amplamente aceitos pela comunidade, repetíveis e de fácil compreensão
para que pudessem atingir as metas em 2010 (BALMFORD et al., 2005).
Esta definição de indicadores da biodiversidade mostrou-se imprecisa, pois
este termo era também usado em outros contextos, tais como (HEINK; KOWARIK,
2010):
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Determinação e monitoramento de metas de uma gestão;



Priorização de habitats de uma rede de conservação;



Identificação de fatores de estresse sobre a biodiversidade;



Avaliação de impactos sobre a biodiversidade;



Abundância de espécies;



Análise de condições do habitat de espécies;

http://www.usgs.gov/
http://www.oas.org/en/sedi/dsd/iabin/
14
https://www.cbd.int/cop/
13
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Neste trabalho será utilizada a definição de indicador biológico como sendo
um componente taxonômico ou ecológico usado para descrever ou avaliar
condições e mudanças ambientais (PEREIRA et al., 2013).
A próxima subseção detalha como o monitoramento da biodiversidade é
definido neste trabalho e seu respectivo fluxo de trabalho.

2.1.3 Monitoramento da biodiversidade
O monitoramento da biodiversidade pode ter definições estritamente
ecológicas, ou ainda fortemente ligadas a gestão, contudo seu grande foco está em
ajudar a detectar problemas e permitir reações que busquem sua conservação
(PEREIRA et al., 2013). Portanto o monitoramento tem se tornado relevante
observando grupos específicos de animais e plantas que respondam de modo
previsível a alterações ambientais (FERREIRA et al., 2011; LEVERINGTON;
HOCKINGS; COST, 2008), assim estes grupos recebem o nome de indicadores
biológicos (GUARIGUATA; EVANS, 2008).
Por meio do monitoramento estes dados da biodiversidade são coletados via
estudos experimentais ou ainda através de observações de campo (SAGARIN;
PAUCHARD, 2009), devem ser organizados para que através do seu acúmulo seja
possível expandir tanto em escalas espaciais, quanto temporais as análises e
detecções de padrões (DRUCKER, 2011).
Assim o fluxo de trabalho da atividade de monitoramento pode ser dividido em
seis etapas como mostrado na Figura 1 e descrito a seguir (SHEPPARD; WIGGINS;
TERVEEN, 2014):
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Figura 1 - Fluxo de trabalho na atividade de monitoramento

Fonte: adaptado de SHEPPARD; WIGGINS; TERVEEN, 2014

a) Definição: o monitoramento tem início a partir da definição do projeto por
um coordenador ou um especialista. Geralmente incluem um procedimento passo-apasso para a coleta de dados e metas a serem atingidas.
b) Atribuição: escolha dos pesquisadores e/ou voluntários que participarão da
coleta de dados. Esta etapa também pode incluir o treinamento e distribuição de
materiais e equipamentos.
c) Coleta: esta etapa refere-se a coleta de dados propriamente dita, sendo
que neste processo de registro pode-se utilizar equipamentos computacionais.
d) Digitalização: esta etapa fica sujeita às restrições técnicas em campo que
podem limitar o uso de um equipamento computacional, como por exemplo: falta de
carga na bateria do hardware ou ainda coletores que não sejam capazes de adaptarse a tecnologia digital. Caso isto ocorra é necessário que os dados sejam
digitalizados posteriormente.
e) Revisão: etapa responsável por garantir a qualidade dos resultados do
projeto de monitoramento. Os dados são revisados manualmente na medida do
possível, ou ainda, pode ser aplicado um algoritmo para inferir a qualidade dos
dados.
f) Exportação: etapa que permite a exportação e compartilhamento dos dados
coletados de acordo com um padrão conhecido da biodiversidade, ou pode ser
usado um formato pré acordado com o receptor.
A próxima sub-seção aborda a padronização dos dados e metadados por
meio de vocabulários padronizados.
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2.1.4 Padrões de dados
Existe uma série de esforços com o objetivo de criar um conjunto de conceitos
padrões para dados da ecológicos, dentre estes pode-se destacar os seguintes:
a) EML (Ecological Metadata Language):

método para formalizar e

padronizar o conjunto de conceitos essenciais para uma descrição de
dados ecológicos, tais como: unidades de medida, data, hora, local de
coleta, nome do coletor, nome da espécie, entre outros (FEGRAUS et al.,
2005).
b) Federal Geographic Data Committee’s Content Standard for Digital
Geospatial Metadata: conjunto de terminologias e definições para a
documentação de dados geoespaciais digitais. Estabelece nomes e
grupos de elementos a serem utilizados para este fim (SHEPPARD;
WIGGINS; TERVEEN, 2014).
c) Darwin Core: é um conjunto de termos com representação semântica, que
torna possível determinar o uso adequado do dado nele contido. Tem
como

principal

objetivo

a

criação

de

um

idioma

comum

para

compartilhamento de dados de biodiversidade (WIECZOREK et al., 2012).
d) Dublin Core: é um vocabulário composto por quinze propriedades
utilizadas para descrição de recursos. Os termos deste vocabulário
destinam-se a ser utilizados em conjunto com outros termos de
vocabulários compatíveis (DCMI, 2012).
e) TAPIR (TDWG Access Protocol for Information Retrieval): foi desenvolvido
para recuperar de dados da biodiversidade. É uma padrão para acesso a
dados estruturados que podem ser armazenados em um banco de dados
relacional local, ou até mesmo distribuído (SILVA et al., 2014).
f) Ontobio: ontologia desenvolvida pelo Instituto de Computação da
Universidade Federal do Amazonas e o INPA (Instituto Nacional de
Pesquisa da Amazônia) (ALBUQUERQUE; SANTOS; CASTRO, 2015).
Estes padrões tem o objetivo de facilitar a troca de dados com outros
pesquisadores, ou ainda entidades que tenham objetivos comuns. Assim estas
informações podem ser compartilhadas.
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Este trabalho destaca o padrão Darwin Core, que é um padrão ratificado pelo
TDWG (Taxonomic Databases Working Group) e é descrito na próxima subseção.

2.1.5 Padrão Darwin Core
Os

dados

sobre

biodiversidade

derivam

de

diversas

fontes

de

armazenamento, como: banco de dados, planilhas eletrônicas, arquivos em geral e
até mesmo em anotações em papel, além de diferentes plataformas de hardware e
software, como aplicações web e para dispositivos móveis, desktop e ainda
diferentes sistemas operacionais. Para fornecer uma visão padronizada destes
dados é essencial que existam padrões globais para a biodiversidade. Com este
intuito foi desenvolvido um padrão de dados para publicação e integração de
informações da biodiversidade, chamado Darwin Core (WIECZOREK et al., 2012).
Darwin Core é um padrão para compartilhamento de dados sobre
biodiversidade, a ocorrência de vida na Terra e suas associações com o ambiente
(WIECZOREK et al., 2009). Tem como objetivo principal criar um mecanismo
comum para o compartilhamento de dados de biodiversidade e que possam ter uma
semântica definida, podendo ser interpretada por pessoas ou máquinas. Foi
baseado em padrões anteriores como o Dublin Core e descreve um conjunto de
características da biodiversidade que são aplicados a muitos domínios como
Botânica, Paleontologia, entre outros. Pode ser estendido para abranger detalhes de
sub-disciplinas como Genética, Taxonomia, Herbários, entre outros. Ainda há
extensões para novas disciplinas como Genomics, Metagenomics e Gene Marker
Sequences sugeridas pelo GSC (Genomics Standards Consortium).
A

Figura 2

mostra o escopo do padrão Darwin Core e suas extensões, já o

conjunto completo de termo atuais e suas respectivas descrições estão disponíveis
no Guia de Referência Rápida Darwin Core15.

15

Guia de Referência Rápida Darwin Core - http://rs.tdwg.org/dwc/terms
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Figura 2 – Escopo Darwin Core e seus extensões

Fonte: WIECZOREK et al. (2012)

A partir do vocabulário padrão Darwin Core é possível montar uma estrutura,
um arquivo de mesmo nome que apresenta dois documentos obrigatórios e um
facultativo, sendo:
-

obrigatórias: um arquivo descritor .xml que contém o mapeamento para os
termos DarwinCore e um arquivo .txt que contém os dados da
biodiversidade;

-

facultativo: arquivo .txt com extensões DarwinCore caso sejam utilizadas.

Como resultado final é gerado um arquivo compactado .zip. A
demonstra visualmente essa constituição.

Figura 3
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Figura 3 - Estrutura do arquivo DarwinCore

Fonte: adaptado de GBIF (2011)
A próxima subseção trata do ciclo de vida dos dados, que contempla práticas
para a conservação dos dados.

2.1.6 Ciclo de Vida dos Dados
O ciclo de vida dos dados (STRASSER et al., 2012), fornece orientações
sobre a organização, gerenciamento e preservação dos dados científicos, incluindo
a estrutura do banco de dados, imagens e até mesmo formato. Preocupa-se também
com a utilização futura dos dados de uma forma eficaz por outros usuários,
propondo 8 fases em seu ciclo, mostrado na Figura 4.
-

Planejamento: descrição dos dados que serão compilados e como os
dados serão geridos;

-

Coletar: aquisição dos dados de forma manual ou automática através de
sensores e seu transformar num formato digital;

-

Validação: a qualidade dos dados através de controles e inspeções;

-

Descritor: utilização de metadados apropriados e seus padrões;

-

Armazenamento: conservação dos dados ao longo do tempo;

-

Descoberta: prover dados potencialmente úteis e que possam ser
reusados;

-

Integração: combinar dados de fontes diferentes e permitir que sejam
analisados prontamente;

-

Análise: análise propriamente dita dos dados.
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Figura 4 - Ciclo de Vida dos Dados

Fonte: baseado em WIGGINS et al. (2013)
Após estes conceitos iniciais a próxima subseção aborda os trabalhos
relacionados, com esta dissertação, na área da informática da biodiversidade com o
objetivo de apoio a coleta, visualização, compartilhamento e exportação dados.

2.2 Trabalhos relacionados
As aplicações com foco no monitoramento da biodiversidade tornaram-se
eficazes para a gestão (FERRAZ; MARINELLI; LOVEJOY, 2008), porém muitos
trabalhos de apoio a coleta de dados de biodiversidade são realizados de forma offline (sem conexão com redes de computadores privadas ou Internet) geralmente em
planilhas eletrônicas (SHEPPARD; WIGGINS; TERVEEN, 2014). Contudo há
diversas ferramentas que buscam facilitar este processo e são destacadas a seguir.
Além

da

coleta

de

dados

são

analisadas

ferramentas

que

permitam

compartilhamento, visualização e exportação.

2.2.1 NatureNet
O software NatureNet16 foi desenvolvido para o apoio a coleta de dados da
biodiversidade dentro de parques naturais, nos Estados Unidos, permitindo que um
pesquisador ou até mesmo um visitante possa incluir fotos, vídeos, sons, localização
e observações (MAHER et al., 2014).

16

NatureNet, http://naturenet.net/
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A coleta de dados é estimulada por uma estratégia que conduz o usuário a
fazer parte de um coletivo de pessoas que coletam dados, seja através de
comentários, ideias ou sugestões. Assim além de coletar os dados da
biodiversidade, propriamente ditos, o usuário pode dar sugestões de melhoria para o
aplicativo.
A ferramenta tem seu ponto forte em uma interface amigável e intuitiva. É
possível exportar os dados para um portal, contudo não é possível extrair os dados
registrados no aplicativo. Além disso tem foco para utilização em parques prédeterminados.

2.2.2 CitSci
Apresenta-se como um portal web e uma ferramenta de apoio a coleta de
dados, além de um aplicativo para dispositivos móveis. Estes artefatos fornecem
uma estrutura computacional para voluntários, grupos de estudantes e até mesmo
para que pesquisadores possam colaborar com observações relacionadas à
biodiversidade. Apresenta uma arquitetura flexível permitindo que o usuário possa
inserir indicadores a serem monitorados (NEWMAN et al., 2011).
Por meio da ferramenta é possível fazer a importação de planilhas carregadas
com dados de observação, carregar coordenadas geográficas em mapas e gerar
gráficos para análise dos dados.
Contudo a ferramenta não oferece a funcionalidade de exportação dos dados
para o compartilhamento com outros portais ou até mesmo para outras aplicações,
fazendo com que o pesquisador fique sujeito as regras de acesso e
compartilhamento de dados do portal.

2.2.3 Painel de indicadores da Biodiversidade
Este trabalho mostra um painel de indicadores da biodiversidade em escalas
nacional e regional, onde os dados podem ser integrados em um quadro de
monitoração e tendências da biodiversidade, atendendo a necessidade de
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acompanhamento do progresso alcançado pela Meta de Aichi17. (HAN et al., 2014).
O painel fornece um meio para disseminar informações, promover a participação das
partes interessadas e permitir aos usuários compreender melhor a relação entre as
ações de conservação e de impacto.
A seleção e definição dos indicadores biológicos deu-se por meio do
arcabouço PSRB (Pressure-State-Response-Benefit) (SPARKS et al., 2011), sendo:
pressão sobre a biodiversidade (a destruição dos habitats, as alterações climáticas,
espécies invasoras), o estado das espécies e ecossistemas (risco de extinção de
espécies, animais e vegetais, a integridade do ecossistema), ação ou políticas
respostas de conservação (protegida criação e gestão áreas, o investimento na
conservação da biodiversidade) e benefício para o bem-estar dos impactos sociais,
econômicos e culturais de conservação (manutenção das funções hidrológicas, as
alterações climáticas mitigação, manutenção de culturas indígenas).
Um protótipo18 da ferramenta já está disponível para a comunidade e como
trabalho futuro é citado o desenvolvimento de um curso iterativo para manipulação
da ferramenta.

2.2.4 IPT
O GBIF Integrated Publishing Toolkit19 (IPT) é uma aplicação web que permite
exportar dados de biodiversidade. Foi desenvolvida pelo GBIF e permite publicar
conteúdo de bancos de dados e arquivos texto utilizando os padrões abertos Darwin
Core (DwC) e Ecological Metadata Language (EML) (ROBERTSON et al., 2014;
SILVA et al., 2014).
Tem como principais características:
a) criação de coleções de dados da importação podendo ser via: banco de
dados, arquivo CSV (Comma-separated values) ou arquivo Darwin Core
(DwC-A)
b) publicação de dados no padrão Darwin Core, EML (Ecological Metadata
Language)

17

Metas de Aichi - https://www.cbd.int/cop10/doc/
Painel de indicadores da biodiversidade - http://dashboarddev.natureserve.org
19
IPT, http://www.gbif.org/ipt
18
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c) interface web para gerenciamento de metadados
É uma ferramenta robusta para exportação de dados, porém não tem foco no
registro e manipulação de dados do monitoramento de espécies da biodiversidade.

2.2.5 TapirLink
O TapirLink20 é uma ferramenta web que pode ser instalada localmente (em
um computador pessoal). Permite exportar dados de uma determinada base de
dados em diversos formatos, como TAPIR, Darwin Core Archive, entre outros
(SMITH; PENEV, 2011; SILVA et al., 2014).
Vale destacar esta funcionalidade, pois provê a possibilidade da configuração
de um arquivo XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations). Assim é
possível que o usuário determine qual é o tipo de saída desejado. Pode-se escolher
um dos formatos citados anteriormente, ou ainda escolher ou criar um formato que
melhor se adequa a sua necessidade.
O relacionamento dos dados é determinado pelo mapeamento da base de
dados por meio dos campos das tabelas com metadado do arquivo.

2.2.6 Open Data Kit
É um conjunto modular de componentes que podem ser utilizados
individualmente, em conjunto ou ainda incluindo módulos que não fazem parte da
plataforma para criar serviços de coleta de dados. Permite coletar dados usando um
dispositivo móvel (cliente) e um servidor para o armazenamento de dados. Para a
utilização da ferramenta é necessário primeiramente criar um formulário de
pesquisa, importar no dispositivo cliente e configurar o servidor (HARTUNG et al.,
2010).
A ferramenta já foi utilizada para uma série atividades, tais como:


cadastro sócioeconômico de famílias;



perguntas interativas e tutoriais de resposta para execução de jogos
educativos;

20

TapirLink, http://sourceforge.net/projects/digir/files/TapirLink/
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captura de imagens e locais de áreas danificadas após um terremoto;



catalogo de árvores em áreas indígenas para mensurar o sequestro de
carbono;



agentes comunitários de saúde em visitas domiciliares;



entre outros.

Open Data Kit21 (ODK) oferece uma forma para construir serviços de apoio a
coleta de dados, que permite ao usuário selecionar estratégias mais adequadas para
seus objetivos sem a necessidade de construir um solução completa de software,
cliente-servidor. Além de ter como objetivo facilitar o uso genérico da coleta de
dados, permitindo o registro de diversos formatos desde texto, número, até fotos e
áudio. Assim pode-se aplicar este arcabouço a iniciativas de monitoramento.

2.2.7 WQ
O WQ22 é uma abordagem modular que permite a criação de uma aplicação
para dispositivos móveis ou computadores desktop e que podem ser personalizados
para coleta de informações geográficas (SHEPPARD, 2012).
É composto por 4 módulos que podem ser utilizados isoladamente ou não,
sendo:
-

wq.app: aplicação cliente;

-

wq.db: módulo de integração e comunicação de serviços Restful;

-

wq.io: interface para integração de diversos tipos de dados;

-

vera: implementação de referência do modelo de dados ERAV (Entity
Record Attribute Value) utilizado para armazenamento e rastreamento de
alterações de dados de séries temporais .

Possui um formato semelhante ao ODK, também sendo modular e cliente
servidor, porém diferentemente do ODK tem foco na coleta de dados VGI
(Volunteered Geographic Information – Informação Geográfica Voluntária). Também
permite a reutilização de componentes de uso geral, já que estes foram criados

21
22

Open Data Kit, https://opendatakit.org/
WQ, https://wq.io/
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como o intuito de não criar limitações sobre o modelo de banco de dados ou a
interface gráfica.
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3 PROPOSTA E ARQUITETURA
Esta seção apresenta os requisitos do software, bem como sua arquitetura.

3.1 Requisitos
O projeto de desenvolvimento do Portal da Biodiversidade 23 iniciou-se com a
parceria do ICMBio24 (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e o
MMA25 (Ministério do Meio Ambiente), apoiados pela GIZ26 (Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit), como parte do Projeto Monitoramento da
Biodiversidade com Relevância para o Clima em nível de Unidades de
Conservação27 (UC). O projeto compõe a Cooperação Brasil-Alemanha para o
Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da Iniciativa Internacional de Proteção ao
Clima (IKI) do Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza,
Construção e Segurança Nuclear28 (BMUB) da República Federal da Alemanha
(ICMBIO, 2015a).
Neste projeto atuaram pesquisadores da EPUSP29 (Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo), da EACH/USP30 (Escola de Artes, Ciências e
Humanidades da Universidade de São Paulo) e do IGCE/UNESP 31 (Instituto de
Geociências e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita
Filho), com o apoio do Núcleo BioComp/USP32 (Núcleo de Pesquisa em
Biodiversidade e Computação) e da FDTE33 (Fundação para o Desenvolvimento
Tecnológico da Engenharia), sendo que o portal foi desenvolvido a partir do ALA 34
(Atlas of Living Australia), que é um portal de dados de biodiversidade e
considerado, atualmente, um dos mais completos em termos de funcionalidades
(ICMBIO, 2015b).
23

Portal da Biodiversidade, https://portaldabiodiversidade.icmbio.gov.br/portal/
ICMBio, http://www.icmbio.gov.br/portal/
25
MMA, http://www.mma.gov.br/
26
GIZ, https://www.giz.de/en/html/index.html
27
UC, http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao
28
BUMB, http://www.bmub.bund.de/en/
29
EPUSP, http://www.poli.usp.br/
30
EACH/USP, http://www5.each.usp.br/
31
IGCE/UNESP, http://igce.rc.unesp.br/
32
BioComp, http://www.biocomp.org.br/
33
FDTE, http://www.fdte.org.br/
34
ALA, http://www.ala.org.au/
24
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A minha participação no projeto do Portal da Biodiversidade fomentou o
desenvolvimento desta dissertação, já que estimulou estudos na busca por uma
ferramenta de software de gestão dos dados de monitoramento da biodiversidade
para as Unidades de Conservação. Por meio de entrevistas realizadas no projeto do
Portal foi possível extrair os seguintes requisitos funcionais relacionados a
ferramenta de software de monitoramento:


contemplar

o

apoio

a

coleta

de

dados

do

monitoramento

da

biodiversidade, permitindo que o pesquisador possa determinar qual
indicador da biodiversidade seja inserido no software, provendo a
capacidade de personalização da coleta de dados para cada Unidade de
Conservação, já que cada uma possui necessidades específicas
relacionadas ao monitoramento;


permitir a edição dos dados coletados para evitar que erros inviabilizem a
reutilização futura;



conduzir a padronização dos dados coletados por meio da associação
destes dados a um vocabulário, Darwin Core;



visualizar os dados por meio de gráficos que possam estabelecer um
parâmetro e/ou índice para uma eventual comparação e/ou análise;



garantir a exportação dos dados seguindo a padronização Darwin Core
Archive;



considerar a utilização de um dispositivo móvel para o apoio a coleta de
dados.

A partir destas necessidades foi possível definir uma arquitetura que
contemplasse os requisitos não-funcionais para a ferramenta de software, seguindo
o Modelo do Ciclo de Vida dos Dados (WIGGINS et al., 2013), levando em
consideração os seguintes atributos:
-

utilizar-se de uma comunicação capaz de adotar termos e linguagem
padronizada para facilitar a reutilização de dados;

-

nomes de arquivos devem refletir o seu conteúdo e incluir informações
suficientes para identifica-lo, como: nome do projeto, localização,
pesquisador, versão e tipo de arquivo;

-

implementar estratégias de backup;
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-

manter cópias dos dados brutos, ou seja, aqueles que foram inseridos
e/ou importados para a ferramenta sem que tenham sofrido alterações;

-

garantir acesso aos serviços de dados seguindo um versionamento para
os mesmos;

-

otimizar o processo de busca dos dados;

-

garantir que os dados possam ser visualizados para que possam sofrer
edição pelo pesquisador em caso de necessidade;

-

a integração de conjuntos de dados provenientes de diferentes fontes,
como um dispositivo móvel ou planilha eletrônica deve manter a
compatibilidade do domínio de dados;

-

detalhar cada elemento ou variável no conjunto ou modelo de dados para
facilitar futura utilização, ou seja, estabelecer uma correlação com os
metadados importados e o vocabulário Darwin Core;

-

testar o modelo de dados com diferentes cenários, como: dados inválidos,
erros do usuário, falha no algoritmo;

-

considerações e restrições legais e políticas para o compartilhamento de
dados;

-

uso apropriado de delimitadores, quando utilizados arquivos texto.

Após determinados os requisitos funcionais e não-funcionais foi proposta uma
arquitetura composta por dois componentes (Figura 5): cliente e servidor, sendo:
-

componente cliente: será constituído por um aplicativo móvel para o apoio
a coleta de dados, que serão enviados posteriormente ao servidor;

-

componente servidor: constituído de uma aplicação que permitirá a
definição de indicadores, seus respectivos metadados e tipos para efeito
de validação e para configuração da aplicação cliente, edição de dados,
visualização por meio de lista e gráficos, compartilhamento e exportação
dos dados através de um vocabulário padrão DarwinCore, além disso
receberá os dados do monitoramento por meio de dois serviços:


via XML utilizando o protocolo de comunicação HTTP (Hypertext
Transfer Protocol) para quando os dados forem capturados via o
componente cliente e
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por meio da carga de uma planilha eletrônica (XLS ou XLSX) ou um
arquivo tabulado (CSV), caso não seja possível a captura dos dados
via um aplicativo móvel.

Figura 5 - Arquitetura da ferramenta

Fonte: elaborador pelo autor

3.2 Arquitetura dos componentes
3.2.1 Componente servidor
O componente servidor (Figura 6) é constituído por 4 camadas distintas:
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-

Serviços: composta pelo serviço de importação de arquivos (CSV, XLS,
XLSX) e registro de dados coletados via componente cliente;

-

View: interface HTML de interação com o usuário

-

Módulos: conjunto de recomendações sugeridas pelo Ciclo de Vida de
Dados;

-

Armazenamento: composto por um banco de dados

e arquivo

DarwinCore.
Figura 6 - Camadas da arquitetura do componente servidor

Fonte: elaborado pelo autor
A camada de módulos está subdividida em 6 conjuntos, sendo:
-

Módulo de planejamento: registrará os indicadores biológicos e seus
metadados, juntamente com os termos de relacionamento do vocabulário
DarwinCore;

-

Módulo de coleta: importará os dados de monitoramento de indicadores
da biodiversidade a partir de arquivos CSV, XLS ou XLSX, além de
receber os dados enviados do componente cliente por meio de uma
aplicação instalada em um dispositivo móvel via HTTP com XML;

-

Módulo de validação: verificará a compatibilidade na integração dos
dados, tanto do módulo de coleta do componente cliente, quanto do
servidor; confirmará a equivalência do tipo de dados configurado na
aplicação com os dados recebidos do módulo de coleta; permitirá a
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edição dos dados; padronizará o nome do arquivo DarwinCore quando de
sua exportação;
-

Módulo descritor: relacionará os dados do indicador biológico coletado
com os termos do arquivo DarwinCore;

-

Módulo de armazenamento: configurará rotinas de backup, realizará
backup local e em serviços remotos, manterá cópias dos dados brutos e
otimizará processo de busca de dados;

-

Módulo de publicação: exportará os dados do indicador biológico para o
vocabulário padrão DarwinCore.

3.2.2 Componente cliente
O componente cliente (Figura 7) foi desenvolvido em 3 camadas distintas:
-

View: responsável pela interação com o usuário, ou seja, a interface
gráfica propriamente dita;

-

Módulos: camada subdivida em 2 partes, contendo o módulo de
planejamento e de apoio a coleta;

-

Repositório: responsável pelo armazenamento dos dados coletados e
pela configuração do formulário apresentado ao usuário.
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Figura 7 - Camadas da arquitetura do componente cliente

Fonte: elaborado pelo autor

3.2.3 Interação entre os componentes
A Figura 8 mostra a interação entre o usuário e os módulos servidor e cliente no
uso do aplicativo como apoio a coleta:
1) criação do formulário no módulo servidor;
2) envio do formulário via XML (arquivo) para o módulo cliente e configuração
do aplicativo de apoio a coleta de dados no módulo cliente;
3) coleta dos dados;
4) envio dos dados coletados do módulo cliente para o módulo servidor.
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Figura 8 - Interação entre usuário e componente cliente

Fonte: elaborado pelo autor
A
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Figura 9,

exemplifica a interação entre o usuário e os módulos servidor e cliente

quando da coleta e transmissão dos dados via HTTP, além da importação dos dados
via planilha eletrônica.
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Figura 9 - Interação entre o usuário e os componentes de software

Fonte: elaborado pelo autor
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3.3 Detalhamento dos componentes
3.3.1 Componente Servidor
Módulo de planejamento (Figura 10)
-

definição do indicador: insere o indicador com seus respectivos
metadados no componente;

-

configuração dos metadados do indicador: define o conjunto de
metadados que podem ser recebidos a partir de uma atividade de coleta;

-

definição dos metadados do arquivo DarwinCore: determina o tipo de
dado do termo do vocabulário DarwinCore;

Figura 10 - Servidor - Módulo Planejamento

Fonte: elaborado pelo autor
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O padrão DarwinCore foi escolhido porque é um dos principais padrões de
exportação de dados da biodiversidade e um dos mais utilizados por ferramentas
relacionadas a biodiversidade (BACH et al., 2012), Figura 11.
Neste trabalho foi utilizado o conjunto de dados básicos do padrão
DarwinCore composto dos seguintes níveis:
-

Occurrence35: existência de um organismo em determinado lugar em um
determinado momento;

-

Location36: uma região espacial ou local designado;

-

Event37: uma ação que ocorreu no mesmo local durante o mesmo período;

-

Taxon38: um grupo de organismos considerados pelos taxonomistas para
formar uma unidade homogênea.

Figura 11 - Padrões de dados mais usados em softwares relacionados a biodiversidade

Fonte: BACH et al. (2012)

35

Occurrence, http://rs.tdwg.org/dwc/terms/Occurrence
Location, http://purl.org/dc/terms/Location
37
Event, http://rs.tdwg.org/dwc/terms/Event
38
Taxon, http://rs.tdwg.org/dwc/terms/Taxon
36
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Módulo de coleta (

45

Figura 12)

-

digitação dos dados coletados em planilha eletrônica: etapa realizada
no momento da coleta de dados ou ainda após este processo, quando
não for possível a captura dos dados via aplicativo móvel por
incapacidade do operador, falha técnica no dispositivo ou ainda por
opção do coletor;

-

importação do arquivo no componente servidor: contempla a seleção
do arquivo que será importado;

-

processamento do arquivo: de acordo com o tipo do arquivo há três
opções distintas para o processamento, sendo: arquivo XLS (planilha
eletrônica da Microsoft, versão 1, arquivo XLSX (planilha eletrônica da
Microsoft, versão 2 ou um arquivo CSV (formato de arquivo que
armazena dados tabelados).
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Figura 12 - Servidor - Módulo Coleta

Fonte: elaborado pelo autor

Módulo de validação (
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Figura 13)

-

validação do indicador biológico: verifica se o indicador biológico está
cadastrado no sistema e possui metadados;

-

validação dos metadados do indicador biológico: verifica se os dados
que serão importados podem ser importados de acordo com a
definição de tipo e tamanho cadastrados no sistema;

-

edição dos dados: caso haja necessidade pode-se realizar alterações
e/ou correções nos dados.
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Figura 13 - Servidor - Módulo Validação

Fonte: elaborado pelo autor
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Módulo descritor (Figura 14)
-

relacionamento entre os dados do indicador biológico e o padrão
DarwinCore: estabelece um relacionamento entre os dados importados
e os termos DarwinCore para uma futura exportação para este formato.
Figura 14 - Servidor - Módulo Descritor

Fonte: elaborado pelo autor

Módulo Armazenamento
Levará em consideração estratégias de backup local e em serviços remotos
(Figura

15);

manterá cópias dos dados brutos, ou sejas, dados que foram inseridos

sem aplicar qualquer forma de tratamento e otimizará processo de busca de dados,
por meio de buscas indexadas.
A estratégia deste módulo baseia-se na entropia da informação de
MICHENER et al., 1997, que explica situações de degradação da informação e dos
dados e metadados em função do tempo (Figura

16),

dizendo que a partir da

informação publicada o seu nível máximo conteúdo da informação é atingido, logo
após gradativamente vai sofrendo degradação com a perca de detalhes específicos
e gerais, até mesmo com a consequente aposentadoria ou morte de seu autor, além
é claro que fato que este módulo visa eliminar o risco de acidente perdendo-se
parcialmente ou totalmente os dados.
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Figura 15 - Servidor - Módulo Armazenamento

Fonte: elaborado pelo autor

Informação

Figura 16 - Entropia da Informação

Fonte: MICHENER et al. (1997)
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Módulo de publicação (Figura 17)
Um dos gargalos no fluxo de trabalho científico das ciências da biodiversidade
é a necessidade de integração de dados de diferentes fontes (BERENDSOHN et al.,
2011), assim o compartilhamento de dados faz-se necessário para o enriquecimento
das bases de dados, ou seja, acrescer novos dados a partir do dado original (WOOD
et al., 2010), além de aumentar a colaboração entre os envolvidos (PIWOWAR;
DAY; FRIDSMA, 2007). Portanto pode-se dizer que uma das necessidades no
domínio da biodiversidade é manter ferramentas e serviços para apoiar o
compartilhamento

de

coleções

de

dados

sobre

biodiversidade

(TRIEBEL;

HAGEDORN; RAMBOLD, 2012; JETZ; MCPHERSON; GURALNICK, 2012).
Consequentemente a disponibilização dos dados por um padrão faz-se
necessária, então após a coleta é necessário enviá-los ao servidor que irá agregar
os dados para posteriormente disponibilizar os dados para exportação no formato
Darwin Core Archive, podendo na sequência efetuar o compartilhamento ou
exportação dos dados.
-

seleção dos dados: é escolhido qual conjunto de dados será exportado;

-

geração do arquivo: criação do arquivo DarwinCore;

-

disponibilização do arquivo DarwinCore: após a geração, o arquivo ficará
disponível em um diretório determinado pelo usuário.

Figura 17 - Servidor - Módulo Publicação

Fonte: elaborado pelo autor
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3.3.2 Componente Cliente
Módulo de planejamento (Figura 18)
-

instalação da aplicação no dispositivo móvel para o prover suporte a
coleta de dados;

-

importação do indicador biológico: importação do indicador que terá seus
dados coletados a partir de um arquivo XML configurado no módulo
servidor;

Figura 18 - Cliente - Módulo Planejamento

Fonte: elaborado pelo autor
Módulo de Coleta (Figura 19)
-

seleção do indicador biológico: define o indicador biológico que será
utilizado na coleta de dados;

-

realização da coleta de dados: etapa que compreende o apoio a coleta de
dados;

-

envio dos dados coletados para o componente servidor: transferência dos
dados coletados para o componente servidor.
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Figura 19 - Operação de apoio a coleta

Fonte: elaborado pelo autor
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4 IMPLEMENTAÇÃO
Esta seção trata da implementação da ferramenta divida em dois
componentes servidor e cliente.

4.1 Componente servidor
A implementação da ferramenta teve início pelo componente servidor
obedecendo a sequência de desenvolvimento dos módulos: planejamento, coleta,
validação, descritor, armazenamento e publicador.
Nesta ferramenta foi usado o seguinte conjunto de recursos tecnológicos:
-

linguagem: Java é baseada em conceitos de orientação a objetos e
compilada em bytecode (instruções executadas através de uma Máquina
Virtual) (PEIERLS et al., 2006). A

Figura 20

mostra a utilização da

linguagem no código fonte;
Figura 20 - Exemplo da utilização da linguagem Java no código fonte

Fonte: elaborado pelo autor

-

linguagem: Groovy também é baseada em conceitos de orientação a
objetos, porém não é compilada, mas sim dinâmica (SUBRAMANIAM,
2013). A Figura 21 mostra um exemplo da utilização da linguagem;
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Figura 21 - Exemplo de utilização da linguagem Groovy no código fonte

Fonte: elaborado pelo autor

-

boas práticas de programação: SOLID (Single Responsability Principle,
Open

/

Closed

Principle,

Liskov

Substitution

Principle,

Interface

Segregation Principle, Dependency Inversion Principle) (MARTIN, 2000);
-

arcabouço de desenvolvimento e servidor de web: Play Framework
(versão 1) é um full stack framework, ou seja, é uma plataforma de
desenvolvimento que anexa o projeto a um container web. A Figura 22
mostra a constituição do arcabouço com as linguagens envolvidas e
tecnologias. Apresenta como vantagens: arquitetura MVC (Figura 23),
requisições assíncronas, execução em ambiente Windows, Linux e Mac
OS, sistema de tradução de rotas, sistema de templates para o
desenvolvimento web, extensível qualquer biblioteca Java, clareza na
resolução

de

erros,

aplicação

de

testes

funcionais

desenvolvimento, entre outros (RICHARD-FOY, 2014);

durante

o
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Figura 22 - Linguagens e tecnologias que fazem parte do arcabouço Play Framework

Fonte: RICHARD-FOY (2014)

Figura 23 - Arquitetura MVC

Fonte: REELSEN (2010)
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-

banco de dados: HSQLDB (HyperSQL Database) é um banco de dados
relacional open source. Possui poucos recursos, contudo muito eficiente,
além disso ocupa pouco espaço em disco e pode ser embutido na
aplicação, ou seja, não há necessidade de instalação de uma aplicação
servidora (SIMPSON; TOUSSI, 2015). Este foi o muito principal para sua
escolha, pois diminui a complexidade de instalação do componente
servidor;

-

sistema de controle de versão: git é uma ferramenta que possui
capacidade de rastreamento de versões do código fonte completa e
independente do acesso a rede. Possui licença de uso GNU versão 2 39
(CHACON, 2009). O código fonte40 desta aplicação foi hospedado no
repositório público do GitHub.

A partir da definição da tecnologia que seria utilizada, dos componentes e
seus respectivos módulos foi definido o domínio de dados da arquitetura baseado
nas entidades a seguir, mostrado na Figura 24:
-

Indicador: refere-se ao indicador biológico;

-

Metadado: contempla os metadados que o indicador biológico contém;

-

Observacao: registra a coleta de dados propriamente dita, associando o
indicador biológico, o metadado e ocorrência observada na natureza;

39
40

-

Taxonomia: nível taxonômico das espécies;

-

Mapper: relacionamento entre o metadado e o termo DarwinCore;

-

DarwinCore: termo do vocabulário DarwinCore;

-

FileIn: arquivo de entrada;

-

FileDetailIn: cada linha do arquivo de entrada;

-

FileOut: arquivo de saída;

-

FileDetailOut: cada linha do arquivo de saída.

Licença GNU – versão 2, https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.en.html
Componente servidor, https://github.com/pfilipak/bio
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Figura 24 - Domínio de dados da aplicação

Fonte: elaborado pelo autor

Após definido o domínio de dados deu-se o desenvolvimento da interface
gráfica da ferramenta que contém um menu com seis opções, Figura 25:
Figura 25 - Menu contendo seis opções

Fonte: elaborado pelo autor

-

Criar indicador: no processo de criação de um indicador e seus respectivos
metadados será utilizada uma versão adaptada da ferramenta de
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construção de formulários do framework ODK, chamada Build41. Esta
módulo será incorporado ao servidor. A Figura 26 exemplifica a tela inicial
de criação do indicador, onde os metadados serão inseridos por meio de
um menu localizado na parte inferior da tela, podendo ser:
o Text: alfanumérico;
o Numeric: somente números;
o Date: somente datas;
o Location:

localização

capturada

automaticamente

quando

utilizado um dispositivo móvel ou inserida manualmente em
planilhas eletrônicas;
o Media: inserção de fotos quando utilizado um dispositivo móvel,
ou inserida a localização do arquivo que contem a imagem
quando utilizada planilha eletrônica;
o Barcode: para código de barras.
Figura 26 - Tela inicial para criação do um indicador

Fonte: elaborado pelo autor

A Figura 27 mostra o indicador de exemplo “FormBorboleta” configurado com
seus respectivos metadados, sendo:
41

ODK Build, https://opendatakit.org/use/build/
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-

número do formulário (número inteiro) – identificação do formulário;

-

data (data) – data da coleta;

-

condição do tempo (alphanumérico) – condição do tempo no momento da
coleta;

-

transecto (número inteiro) – localização geográfica da amostra;

-

revisão (número inteiro) – identificação incremental de revisões realizadas
no documento;

-

coletor (alphanumérico) – nome do coletor;

-

estação amostral (alphanumérico) – identificação da estação amostral;

-

unidade de conservação (alphanumérico) – identificação da unidade de
conservação;

-

observação (alphanumérico) – anotações complementares da coleta de
dados;

-

código da tribo (alphanumérico) – identificação da tribo de borboletas;

-

incerteza (alphanumérico) – identificação ser houve incerteza na coleta;

-

número de indivíduos (número inteiro) – identificação do número de
indivíduos observado;

-

armadilha (alphanumérico) – identificação da armadilha coletora das
borboletas;
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Figura 27 - Tela que exemplifica um o indicador criado e seus respectivos metadados

Fonte: elaborado pelo autor

Vale destacar que não foi aplicado o CSS (Cascading Style Sheets) na tela de
criação do indicador. Esta tarefa será realizada numa futura oportunidade e listada
nos trabalhos futuros.
-

Editar dados importados: permite realizar a edição de qualquer dado
importado, possibilitando a correção dos mesmos. Após selecionado a
opção no menu aparecerá uma lista com os arquivos importados (Figura
28), a partir desta listagem deve-se selecionar qual arquivo contém o dado
que será modificado. Na sequência será exibida uma segunda tela (Figura
29) que listará os dados deste arquivo, então deve-se selecionar qual dado
será alterado. Na próxima tela (Figura 30) é exibida a opção de alteração
com todos os campos do registro em questão.
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Figura 28 - Tela para seleção do arquivo que contém os dados que serão alterados

Fonte: elaborado pelo autor
Figura 29 - Tela para seleção do dado que será alterado

Fonte: elaborado pelo autor
Figura 30 - Tela para edição dos campos de um registro

Fonte: elaborado pelo autor
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-

Importar planilha: realiza importação de arquivos XLS, XLSX e CSV. Não é
necessário informar o tipo de arquivo para a ferramenta já que ela possui
mecanismos para a descoberta automática. A Figura 31 exemplifica a tela
de importação de um arquivo com dados da coleta. Para realizar este
passo é necessário selecionar o arquivo que será importado e na
sequência clicar no botão “Enviar arquivo”. Após alguns instantes o
servidor retornará a resposta deste processo e o nome do arquivo será
listado logo abaixo informando se o procedimento ocorreu corretamente.

Figura 31 - Tela de importação de um arquivo com dados da coleta

Fonte: elaborado pelo autor

-

Exportar DarwinCore: gera um arquivo DarwinCore (Figura 32), composto
do arquivo TXT (dados, Figura 33), XML (metadados, Figura 34), sendo
que estes dois arquivos são agrupados num arquivo final JAR (Figura 35).
A geração do arquivo DarwinCore foi baseada no código do fonte42 da
ferramenta IPT (Integrated Publishing Toolkit), encontrado no repositório
público do site GitHub.

42

código fonte da ferramenta IPT - https://github.com/gbif/ipt/
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Figura 32 - Tela para geração do arquivo DarwinCore a partir de um arquivo importado

Fonte: elaborado pelo autor
Figura 33 - Exemplo do arquivo de dados extraído do arquivo DarwinCore

Fonte: elaborado pelo autor
Figura 34 - Exemplo de arquivo de metadados extraído do arquivo DarwinCore

Fonte: elaborado pelo autor
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Figura 35 - Composição do arquivo DarwinCore

Fonte: adaptado de GBIF (2011)

-

Gráfico: através deste menu é possível gerar um gráfico dos dados
coletados, contemplando a data, um metadado e um filtro, como por
exemplo no Indicador de Plantas, o metadado DAP (diâmetro altura do
peito), o filtro nomePopular da árvore Araucária (nomePopular:Araucária),
além de uma constante de verificação para estabelecer uma relação com
os dados plotados no gráfico. Vale salientar que qualquer metadado
coletado que tenha valores como número poderá ser exibido no gráfico. A
Figura 36 mostra a tela de escolha dos dados e a Figura 37 mostra o
resultado com um gráfico de linhas.

Figura 36 - Tela para seleção de dados para o exibição de um gráfico

Fonte: elaborado pelo autor
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Figura 37 - Gráfico de verificação de metadado aleatório a partir dos dados coletados

Fonte: elaborado pelo autor

-

Configurações:

este

menu

contém

sub-menus

que

permitem

a

configuração da aplicação levando em consideração a edição de
indicadores, metadados do indicador, termos DarwinCore, relacionamento
entre metadados do indicador e termos DarwinCore
o Indicador: gestão dos indicadores, Figura 38;
Figura 38 - Edição de indicadores

Fonte: elaborado pelo autor
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o Metadados do Indicador: gestão dos metadados de indicadores
biológicos que serão coletados, Figura 39;
Figura 39 - Edição de metadados

Fonte: elaborado pelo autor

o Termos DarwinCore: cadastro dos termos DarwinCore Occurrence,
registro de ocorrência de espécies, Figura 40. Importado do
arquivo:
https://github.com/tdwg/dwc/blob/master/downloads/DwCTermsFor
Translations.csv;
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Figura 40 - Edição de termos DarwinCore

Fonte: elaborado pelo autor

o Mapeamento: relacionamento entre os dados coletados e os
termos do vocabulário DarwinCore, Figura 41;
Figura 41 - Edição do relacionamento entre metadados coletados / termos DarwinCore

Fonte: elaborado pelo autor

o Backup: A cópia de segurança pode ser feita tanto em ambiente
local, no próprio dispositivo de armazenamento do computador
onde o componente servidor está instalado, quanto em um serviço

69

remoto como o Amazon S343 (Simple Storage Service) que oferece
um ambiente em nuvem, seguro, durável e escalável, Figura 42.
Figura 42 - Backup da base de dados e envio para AWS S3

Fonte: elaborado pelo autor

4.2 Componente cliente
Para atender o requisito que propõe a utilização de um dispositivo móvel o
componente cliente foi baseado no módulo ODK Collect44, que faz parte do
arcabouço ODK45 (Open Data Kit), pois oferece condições de design e arquitetura de
software capazes de suportar as necessidades do apoio a coleta de dados do
monitoramento da biodiversidade para as Unidades de Conservação.
O módulo ODK Collect é um código fonte open source sob a licença Apache
2, que permite reproduzir e distribuir cópias do código com ou sem modificações. É
possível verificar maiores detalhes desta licença verificando seus Termos e
Condições de Uso, Reprodução e Distribuição46. Assim este código pode sofrer
modificações e adaptações para contemplar as particularidades do software
proposto nesta dissertação.

43

Amazon S3 - https://aws.amazon.com/pt/s3/
ODK Collect, https://opendatakit.org/use/collect/
45
ODK, https://opendatakit.org/
46
Licença Apache 2, http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
44
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O aplicativo foi desenvolvido para a plataforma Android47 e tem seu código
fonte48 hospedado no repositório público do GitHub. A IDE (Integrated Development
Environment) utilizada para o desenvolvimento foi Android Studio49.
Este módulo é dividido em dois componentes principais: planejamento e
coleta, sendo que o primeiro é responsável pela importação do formulário gerado por
meio do módulo servidor, importando o indicador propriamente dito e seus
metadados, para que seja possível a geração das telas no aplicativo. A importação
deve ser realizada por meio da ferramenta de compartilhamento de arquivos Google
Drive50, ou seja, deve-se configurar uma conta Google no aplicativo. Ato que
geralmente está intrínseco a própria configuração/utilização de um dispositivo móvel
que utilize a plataforma Android. Na sequência seleciona-se o arquivo .xml
(formulário criado) para o download, Figura 43.
Figura 43 - Configuração e download do formulário

Fonte: elaborado pelo autor

O segundo módulo da aplicação cliente é responsável por apoiar a coleta dos
dados do monitoramento da biodiversidade, assim após o formulário carregado no
aplicativo basta selecionar na Tela Inicial a opção Formulário em Branco e na
sequência o nome do formulário com os dados do indicador e seus metadados para
iniciar a coleta, exemplificado na Figura 44.

47

Android, https://www.android.com/
Código fonte adaptado de ODK Collect, https://github.com/pfilipak/collect
49
Android Studio, https://developer.android.com/studio/index.html
50
Google Drive, https://www.google.com/drive/
48
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Figura 44 - Seleção do formulário

Fonte: elaborado pelo autor

Em seguida o formulário já está pronto para ser utilizado, Figura 45.
Figura 45 - Sequência de telas para a coleta de dados

Fonte: elaborado pelo autor
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Após realizada a coleta dos dados o formulário (Figura 46) deve ser salvo
para posteriormente ser enviado ao servidor.
Figura 46 - Gravação dos dados no formulário

Fonte: elaborado pelo autor

Para que os dados sejam enviados ao servidor é necessário a configuração
da URL (Uniform Resource Identifier) do serviço, o nome do usuário e a senha,
como na Figura 47. Portanto o servidor e o cliente devem estar em uma mesma subrede de computadores.
Figura 47 - Configuração do servidor

Fonte: elaborado pelo autor

Por fim o formulário, deve ser salvo para posteriormente ser enviado ao
servidor, inserindo seu endereço com IP (Internet Protocol) e porta, por exemplo
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http://192.168.1.102:8080/, logo após a configuração do servidor basta selecionar o
formulário que será enviado e escolher a opção “Enviar selecionado” para que os
dados sejam transmitidos para o servidor. A Figura 48 mostra esta etapa.
Figura 48 - Envio do formulário para o servidor

Fonte: elaborado pelo autor

4.3 Análise dos requisitos não funcionais
Os requisitos não-funcionais da ferramenta de software foram baseados no
Modelo do Ciclo de Vida dos Dados (MICHENER et al., 1997), que guiou a
arquitetura de dados e teve os seguintes resultado demonstrados na tabela 1:
Tabela 1 - Análise de requisitos não-funcionais

Recomendação
comunicação
linguagem

Resultado

que

padrões

adote

termos

e utilizado

para

facilitar

a DarwinCore

reutilização de dados

o

vocabulário
para

a

padrão

exportação

e

compartilhamento dos dados

nomes de arquivos devem refletir o seu Ex.:
conteúdo

e

incluir

informações plantasLenhosas_FlonaIrati_PauloFilipak

suficientes para identifica-lo, como: nome _v1.csv
do

projeto,

localização,

pesquisador,

versão e tipo de arquivo
implementar estratégias de backup para as

estratégias

de

backup

foram
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evitar perca de dados

realizadas tanto em ambiente local como
em um ambiente de nuvem (remoto)
utilizando-se

de

serviços

da

AWS

(Amazon Web Services) S3 (Simple
Storage Service)
manter cópias dos dados brutos

cada registro importado foi mantido na
base de dados em seu estado bruto
relacionando-o

com

os

dados

já

manipulados
garantir acesso aos dados seguindo um toda alteração de registros da base de
versionamento

dados é rastreado pelo processo de
auditoria

do

próprio

framework

de

persistência (Hibernate ORM Envers51),
permitindo uma auditoria nos mesmos
otimizar o processo de busca dos dados

no universo de dados utilizado para teste
a busca demonstrou ser eficiente

garantir que os metadados descrevam após a importação dos dados é possível
de forma correta os dados por inspeção estabelecer um relacionamento entre os
visual

dados coletados e o vocabulário padrão
utilizado, DarwinCore

a integração de conjuntos de dados tanto a partir do componente cliente
provenientes de diferentes fontes deve (dispositivo
exigir que sejam compatíveis

importação

móvel),
da

planilha

quanto
eletrônica

da
a

compatibilidade dos dados é mantida
detalhar cada elemento ou variável no por

meio

do

vocabulário

padrão

conjunto ou modelo de dados para DarwinCore é possível proporcionar o
facilitar futura utilização

reuso dos dados

identificar diferentes componentes de os componentes e os módulos contidos
dados e suas relações

nestes seguiram a recomendação do
Ciclo de Vida dos Dados, bem como

51

Hibernate ORM Envers. http://hibernate.org/orm/envers/
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mantiveram-se coesos e com baixo
acoplamento para facilitar a manutenção
futura do software
identificar as relações entre os diferentes Identificada através do diagrama de
componentes

entidades

testar o modelo de dados com diferentes ponto que necessita de melhoria para
cenários, como: dados inválidos, erros utilização fora do ambiente de testes
do usuário, falha no algoritmo
descrever as etapas de processamento as etapas foram descrição através de
dos dados

diagramas que permitem uma visão
holística de cada processo

permitir dupla verificação dos dados para os dados importados podem ser listados
minimizar erros de digitação na coleta e editados para possibilitar a curadoria
dos dados em campo
considerações e restrições legais e necessidade relacionada como trabalho
políticas para o compartilhamento de futuro devido a sua complexidade
dados
uso apropriado de delimitadores para o usuário pode escolher qual será o
importação de arquivos

delimitador

dos

dados

contidos

no

arquivo
Fonte: elaborado pelo autor

A seguir serão descritos os resultados alcançados pela ferramenta de
software proposta neste trabalho.
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5 RESULTADOS
Esta seção trata dos resultados alcançados com a ferramenta, além da
viabilidade de uso da mesma para as Unidades de Conservação.

5.1 Conjunto de metadados para validação da aplicação
A partir da ferramenta de software desenvolvida foi realizada a validação da
solução em ambiente controlado e em um universo reduzido de dados coletados,
com intuito de avaliar a eficácia da ferramenta proposta.
Para isso, um protocolo mínimo para o monitoramento de indicadores
biológicos foi utilizado, destacando quatro principais grupos e considerando o
potencial de aplicabilidade do monitoramento para realidades distintas (EPUSP,
2014; NOBRE, 2013; NOBRE, 2013b), exemplificados na Figura 49.
Figura 49 - Grupos de indicadores biológicos

Fonte: ICMBIO (2013)
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Segundo PEREIRA et al. (2013), estes 4 grupos tornam-se favoráveis ao
monitoramento devido as seguintes características:
-

plantas

lenhosas

(biomassa):

não

envolve

grandes

esforços

metodológicos e podem fornecer dados úteis a gestão, visto que refletem
pressões em diversas escalas;
-

borboletas frugívoras (tribos): dependem de micro-hábitats específicos e
de recursos adequados para sua sobrevivência, além de terem ciclo de
vida curto, assim em pouco tempo é possível perceber mudanças
sensíveis;

-

aves (grupo selecionado cracídeos e tinamídeos): são sensíveis as
alterações no hábitat, credenciando-as como um grupo de grande valor
para indicação biológica, além do Brasil ser o país com maior número de
espécies de aves em risco de extinção;

-

mamíferos (médio e grande porte de hábito diurno): são bons indicadores
de qualidade de hábitat em ampla escala, uma vez que necessitam manter
extensos territórios de áreas naturais contínuas para alimentação e
reprodução.

Vale salientar que estes grupos foram escolhidos porque já existe a ação
coletora dos dados destas espécies no ICMBio, assim esta atividade pode garantir
uma maior confiabilidade na validação da abordagem.
A seguir tem-se tabelas 2, 3 e 4 que mostram a estrutura dos dados dos
indicadores biológicos e o relacionamento entre os atributos coletados com os
termos do vocabulário padrão DarwinCore.

Tabela 2 - Grupo de mamíferos e aves
Nome do campo

Semântica

Tipo

Vocabulário

Campo DarwinCore

Level

numeroForm

Número atribuído ao formulário

Inteiro

(livre)

catalogNumber

Occurrence

numeroForm

Número atribuído ao formulário

Inteiro

(livre)

recordedNumber

Occurrence

organização

Nome da organização

Texto

(livre)

ownerInstitutionCode

Occurrence

organização

Nome da organização

Texto

(livre)

collectionCode

Occurrence

organizacao

Nome da organização

Texto

(livre)

collectionId

Occurrence

instituicao

Texto

ICMBio

institutionCode

Occurrence

metodo

Texto

Monitoramento

samplingProtocol

Event

Text

L=céu

occurenceMarks

Occurrence

condicaoTempo

Condição do tempo

limpo,

P=parcialmento
nublado, N=nublado
coletor

Nome do coletor

Texto

(livre)

recordedBy

Occurrence

data

Data de saída pra campo

Data

dd/mm/aaa

eventDate

Event

estacaoAmostral

Identificação da estação amostral

Inteiro

(livre)

verbatimLocality

Location

horaInicio

Hora de início das observações

Hora

hh:mm

verbatimLocality

Location

horaFim

Hora de fim das observações

Hora

hh:mm

verbatimLocality

Location

especieCodigo

Código da espécie

Inteiro

guia de campo

occurrenceRemarks

Occurrence

horaObservacao

Hora da observação

Hora

hh:mm

eventTime

Event

nIndividuos

Número de indivíduos observado

Inteiro

(livre)

individualCount

Occurrence

nContado

Número de indivíduos foi contado

Boleano

S=sim, N=não

Decimal

(livre)

measurementValue

MeasurementOrFact

(sim) ou estimado (não)
distanciaPonto

Distância em metros entre o animal

79
observado e a trilha
unidadeMedida

Unidade de medida utilizada

Texto

Metro

measurementUnit

MeasurementOrFact

ponto

Ponto de referencia da trilha mais

Inteiro

(livre)

verbatimLocality

Location

Inteiro

0=Segmento

verbatimLocality

Location

próxima
segmento

Segmento da trilha em que foi feita a
observação

n=número

único,
do

segmento
fotoArmadilha

Observação

feita

com

armadilha

Boleano

S=sim, N=não

occurrenceRemarks

Occurrence

Texto

(livre)

occurrenceRemarks

Occurrence

Texto

(livre)

occurrenceRemarks

Occurrence

Decimal

(livre)

decimalLatitude

Location

Decimal

(livre)

decimalLongitude

Location

Decimal

(livre)

verbatimElevation

Location

fotográfica?
arquivoFoto

Nome do arquivo de foto referente à
observação de armadilha fotográfica

observacoes

Quaisquer

observações

consideradas pertinentes
latitude

Latitude do ponto (capturado pelo
aplicativo)

longitude

Longitude do ponto (capturado pelo
aplicativo)

altitude

Altitude do ponto (capturado pelo
aplicativo – se possível)

metodoGeoref

Metodo de georeferenciamento

Texto

(livre)

georeferenceProtocol

Location

coletor

Nome do coletor

Texto

(livre)

georeferenceBy

Location

horaObservacao,

Data e hora da observação

Data

dd/mm/aaaa hh:mm

georeferenceDate

Location

data
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incertezaCoorde

Incerteza na coordenada

Boleano

S=Sim, N=Não

nada

coordinateUncertaint

Location

yInMeters

municipio

Município

Texto

(livre)

Municipality

Darwin Core Event

estado

Estado

Texto

(livre)

stateProvince

Darwin Core Event

pais

País

Texto

(livre)

country

Darwin Core Event

nomeCientifico

Nome científico da espécie

Texto

(livre)

scientificName

Core – Taxon

nivelTaxonomico

Nível taxonômico referido

Texto

(livre)

taxonRank

Core – Taxon

genero

Gênero da espécie

Texto

(livre)

genus

Core – Taxon

familia

Família da espécie

Texto

(livre)

family

Core – Taxon

ordem

Ordem da espécie

Texto

(livre)

ordera

Core – Taxon

classe

Classe da espécie

Texto

(livre)

class

Core – Taxon

filo

Filo da espécie

Texto

(livre)

phylum

Core – Taxon

reino

Reino da espécie

Texto

(livre)

kingdom

Core – Taxon

nomePopular

NomePopular

Texto

(livre)

vernacularName

Core – Taxon

grauAmeaca

Grau de ameaça da espécie

Texto

(livre)

taxonRemarks

Core – Taxon

Fonte: adaptado de ICMBIO (2013)
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Tabela 3 - Grupo de borboletas
Nome do campo

Semântica

Tipo

Vocabulário

Campo DarwinCore

numeroForm

Número atribuído ao formulário

Inteiro

(livre)

catalogNumber

numeroForm

Número atribuído ao formulário

Inteiro

(livre)

recordedNumber

uc

Nome da organização

Texto

(livre)

ownerInstitutionCode

uc

Nome da organização

Texto

(livre)

collectionCode

uc

Nome da organização

Texto

(livre)

collectionId

instituicao

Texto

ICMBio

institutionCode

tipo

Texto

Monitoramento

samplingProtocol

Texto

L=céu

occurenceMarks

condicaoTempo

Condição do tempo

limpo,

P=parcialment
o

nublado,

N=nublado
coletor

Nome do coletor

Texto

(livre)

recordedBy

data

Data de saída pra campo

Data

dd/mm/aaa

eventDate

estacaoAmostral

Identificação da estação amostral

Inteiro

(livre)

verbatimLocality

horaInicio

Hora de início das observações

Hora

hh:mm

verbatimLocality

horaFim

Hora de fim das observações

Hora

hh:mm

verbatimLocality

transecto

Número de transecto na estação amostral

Inteiro

1-4

verbatimLocality

revisao

Número da revisão feito no conjunto de armadilhas

Inteiro

1-6

eventRemark

triboCodigo

Código da tribo no guia de campo

Inteiro

Número

no

guia de campo

verbatimLocality
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horaObservacao

Hora da observação

Hora

hh:mm

eventTime

nIndividuos

Número de indivíduos observado

Inteiro

(livre)

individualCount

incerteza

Incerteza taxonômica da referencia

Boleano

S=sim, N=não

coordinateUncertaintyInMeters

nivelTaxonomico

Nível taxonômico da referido

Texto

Tribo

taxonRank

armadilha

Número da armadilha vistoriada

Inteiro

1-16

occurrenceRemarks

observacoes

Quaisquer observações consideradas pertinentes

Texto

(livre)

occurrenceRemarks

latitude

Latitude do ponto (capturado pelo aplicativo)

Decimal

(livre)

decimalLatitude

longitude

Longitude do ponto (capturado pelo aplicativo)

Decimal

(livre)

decimalLongitude

altitude

Altitude do ponto (capturado pelo aplicativo – se possível)

Decimal

(livre)

verbatimElevation

metodoGeoref

Metodo de georeferenciamento

Texto

(livre)

georeferenceProtocol

coletor

Nome do coletor

Texto

(livre)

georeferenceBy

horaObservacao,

Data e hora da observação

Data

dd/mm/aaaa

georeferenceDate

data
incertezaCoorde

hh:mm
Incerteza na coordenada

Boleano

S=Sim, N=Não

coordinateUncertainty

municipio

Município

Texto

(livre)

municipality

estado

Estado

Texto

(livre)

stateProvince

pais

País

Texto

(livre)

country

nomeCientifico

Nome científico da espécie

Texto

(livre)

scientificName

nivelTaxonomico

Nível taxonômico referido

Texto

(livre)

taxonRank

genero

Gênero da espécie

Texto

(livre)

genus

familia

Família da espécie

Texto

(livre)

family

nada
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ordem

Ordem da espécie

Texto

(livre)

ordera

classe

Classe da espécie

Texto

(livre)

class

filo

Filo da espécie

Texto

(livre)

phylum

reino

Reino da espécie

Texto

(livre)

kingdom

nomePopular

NomePopular

Texto

(livre)

vernacularName

grauAmeaca

Grau de ameaça da espécie

Texto

(livre)

taxonRemarks

Fonte: adaptado de ICMBIO (2013)
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Tabela 4 - Grupo de plantas lenhosas
Nome do campo

Semântica

Tipo

Vocabulário

Campo DarwinCore

numeroForm

Número atribuído ao formulário

Inteiro

(livre)

catalogNumber

numeroForm

Número atribuído ao formulário

Inteiro

(livre)

recordedNumber

uc

Nome da organização

Texto

(livre)

ownerInstitutionCode

uc

Nome da organização

Texto

(livre)

collectionCode

uc

Nome da organização

Texto

(livre)

collectionId

instituicao

Texto

ICMBio

institutionCode

tipo

Texto

Monitoramento

samplingProtocol

Text

L=céu limpo, P=parcialmento

occurenceMarks

condicaoTempo

Condição do tempo

nublado, N=nublado
coletor

Nome do coletor

Texto

(livre)

recordedBy

data

Data de saída pra campo

Data

dd/mm/aaa

eventDate

estacaoAmostral

Identificação da estação amostral

Inteiro

(livre)

verbatimLocality

subunidade

Subunidade amostrada

Texto

N=norte,

S=sul,

L=leste,

verbatimLocality

O=oeste
parcela

Parcela de subunidade amostrada

Inteiro

1-10

verbatimLocality

arvoreNumero

Identificação do indivíduo medido

Inteiro

(livre)

verbatimLocality

cap

Circunferência à altura do peito do tronco do

Decimal

(livre)

verbatimLocality

indivíduo
altura

Altura total do indivíduo

Decimal

(livre)

verbatimLocality

alturaMedida

Indicação se a altura foi medida ou estimada

Boleano

S=medido, N=não medido

verbatimLocality
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taxonNome

Nome do táxon observada

Texto

(livre)

nivelTaxonomico

Nível taxonômico da referido

Texto

Espécie,

verbatimLocality
Gênero,

Tribo,

taxonRank

Família, Ordem
observacoes

Quaisquer observações consideradas pertinentes

Texto

(livre)

occurrenceRemarks

incertezaCoordenada

Incerteza na coordenada

Boleano

S=Sim, N=Não

coordinateUncertainty

municipio

Município

Texto

(livre)

municipality

estado

Estado

Texto

(livre)

stateProvince

pais

País

Texto

(livre)

country

nomeCientifico

Nome científico da espécie

Texto

(livre)

scientificName

nivelTaxonomico

Nível taxonômico referido

Texto

(livre)

taxonRank

genero

Gênero da espécie

Texto

(livre)

genus

familia

Família da espécie

Texto

(livre)

family

ordem

Ordem da espécie

Texto

(livre)

ordera

classe

Classe da espécie

Texto

(livre)

class

filo

Filo da espécie

Texto

(livre)

phylum

reino

Reino da espécie

Texto

(livre)

kingdom

nomePopular

NomePopular

Texto

(livre)

vernacularName

grauAmeaca

Grau de ameaça da espécie

Texto

(livre)

taxonRemarks

Fonte: adaptado de ICMBIO (2013)
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Vale ressaltar que os termos que não estão preenchidos como latitude,
longitude, altitude e método de georeferenciamento são extraídos do aplicativo de
apoio à coleta, caso seja utilizado uma planilha eletrônica estes dados deverão ser
inseridos manualmente.

5.2 Inserção de indicadores da biodiversidade no software
A ferramenta permitiu ao pesquisador inserir diferentes indicadores da
biodiversidade e seus respectivos metadados (atributos), ou seja, ofereceu a
condição ao pesquisador de personalizar a sua coleta de dados, já que a cada novo
indicador e seus atributos possuem tipos de dados distintos.
Portanto o usuário tem a possibilidade de adaptar a coleta de dados para o
seu interesse, pois no conjunto de dados utilizados para os testes da ferramenta é
possível verificar que os 4 indicadores possuem metadados distintos (exemplificados
no item 5.1) tanto em número de metadados quanto em relação ao tipo de dados e
mesmo assim o software conseguiu suportá-los e armazená-los.
A análise do conjunto de dados a seguir mostra que o grupo de indicadores
biológicos foi suportado pela ferramenta de software e nesta etapa os quatro grupos
de indicadores apresentaram a seguinte distribuição de acordo com o tipo do dado,
conforme a tabela 5.
Tabela 5 - Número de atributos (metadados) de cada indicador
Grupo /

Texto

Texto

Inteiro

Inteiro

Tipo dado

livre

fixo

livre

fixo

Mamíferos

20

4

4

5

Aves

20

4

4

Borboletas

19

4

Plantas

18

5

Decimal

Boleano

Hora

Data

Total

1

3

3

2

42

5

1

3

3

2

42

3

4

4

2

3

2

41

2

4

1

2

0

1

33

Fonte: elaborado pelo autor

No componente cliente é possível aferir estas informações através das telas
geradas e do arquivo xml responsável pela geração das mesmas.
-

na Figura 50 o tipo de dado de data;

-

na Figura 51 o tipo de dado alfanumérico fixo;

-

na Figura 52 o tipo de dado de número inteiro.
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Figura 50 - Tela com o tipo de dado de data

Fonte: elaborado pelo autor
Figura 51 - Tela com o tipo de dado alfanumérico fixo

Fonte: elaborado pelo autor
Figura 52 - Tela com o tipo de dado número inteiro

Fonte: elaborado pelo autor
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Além dos tipos de dados já citados na figuras Figura 50, Figura 51 e Figura
52, o software também é capaz de suportar outros tipos, como: dados de localização
geográfica, arquivo de foto e arquivo de vídeo. Isto pode ser evidenciado no arquivo
xml responsável pela configuração das telas, exemplificado na Figura 53, sendo:
-

o nó translation contém descrição dos campos;

-

o nó bind o tipo de dado e

-

o nó body como será a representação de atributos do indicador quando
gerada a tela para o apoio a coleta de dados.

Figura 53 - Configuração de localização geográfica, arquivo de foto e vídeo

Fonte: elaborado pelo autor
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Os arquivos de imagem e vídeo são identificados pelo atributo xml id e são
transmitidos para o componente servidor por meio de uma conexão http que é
sinalizada no header, tendo como chave “Content-Disposition” e valor “attachment;
filename=identificação do arquivo”. Vale destacar que estas funcionalidades foram
incorporadas a partir do código fonte da ferramenta ODK Collect.
A utilização do dispositivo móvel também permite fazer com que o usuário
tenha opções pré determinadas para o preenchimento de um atributo (metadado),
evitando que haja o preenchimento do dado de forma incorreta, ou ainda possa
esquecer de preencher um determinado metadado de significativa relevância por
esquecimento, como por exemplo na Figura 50 o atributo (metadado) do indicador
plantas lenhosas: condicaoTempo que deve receber somente L para “céu limpo”, P
para “parcialmente nublado” e N para “nublado”. Além disso, mesmo que seja
utilizada somente uma planilha eletrônica para o apoio a coleta, ou ainda outro
mecanismo de anotação, quando os dados forem carregados no servidor estes são
validados quanto a seu tipo e possíveis restrições de tipo para dados que não sejam
livres.
No componente servidor é possível aferir no armazenamento do banco de
dados através das tabelas e seus respectivos relacionamentos:
-

Indicador: refere-se ao indicador biológico;

-

Metadado: contempla os metadados que o indicador biológico contém;

-

Observacao: registra a coleta de dados propriamente dita, associando o
indicador biológico, o metadado e ocorrência observada na natureza.

Através destes dados é possível verificar que o objetivo de suportar diferentes
tipos e quantidades diferentes de tipos de dados foi alcançado no universo dos
quatro indicadores da biodiversidade ao qual foi submetida. Isto reforça que esta
ferramenta utilizada para o apoio a coleta de dados tem a necessidade de ser
personalizada, pois possuem metadados em quantias distintas, além de tipos
diferentes.
Esta característica permite que a própria Unidade de Conservação
personalize a aplicação e registre os indicadores da biodiversidade que forem do
seu interesse. Vale salientar que esta característica pode estimular a utilização do
software na Unidade de Conservação, pois pode evitar a sobrecarga na utilização de
vários software para o monitoramento.
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5.3 Exibição de gráficos
O software também é capaz de gerar gráficos a partir dos dados que forem
carregados no servidor, permitindo selecionar um metadado do indicador da
biodiversidade, um filtro, a data da sua coleta, além de um atributo de verificação
(uma constante), com estes dados é possível gerar duas linhas no gráfico que serão
descritas a seguir.
A Figura 54 exemplifica os três parâmetros que devem ser inseridos para se
obter um gráfico:
-

atributo de verificação: é uma constante tem o objetivo de melhorar a
visualização do usuário traçando uma reta horizontal no gráfico e
estabelecendo uma comparação com a linha gerada pelos dados
coletados no monitoramento;

-

nome do atributo: deve ser informado qual é o metadado responsável pela
geração da segunda linha no gráfico;

-

filtro: tem a função de selecionar quais dados serão exibidos para a
formação da linha com os dados referentes ao “nome do atributo”
escolhido. Este parâmetro é composto por duas setenças o nome do
atributo e o valor deste atributo separado por : (dois pontos). Ex.:
nomePopular:Araucária

Figura 54 - Parâmetros para geração do gráfico

Fonte: elaborado pelo autor
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No exemplo a seguir (Figura 55), o metadado escolhido foi o DAP (diâmetro
altura do peito) e o filtro o nomePopular:Araucária, que se referem ao indicador de
Plantas Lenhosas com três datas de leitura: 21/01, 21/03 e 21/08 e uma constante
de verificação com valor de 0,41 metros.
Figura 55 - Gráfico do metadado (atributo) DAP do indicador de Plantas Lenhosas da
espécie Araucária

Fonte: elaborado pelo autor

Observando o gráfico gerado é possível visualizar uma linha reta assinalando
a medida de 0,41 cm de DAP (diâmetro altura do peito), além de outra linha que
representa os dados coletados nas datas de 21/01/2016, 21/03/2016 e 21/08/2016
para o indivíduo com o nomePopular Araucária.
Já na Figura 56 o atributo (metadado) escolhido foi o número de indivíduos do
animal com o nome popular de “Gato do mato” e o atributo de verificação foi
determinado como o número 1, ou seja, foram selecionadas as seguintes condições:
-

atributo de verificação: 1 (número de indivíduos);

-

nome do atributo: nIndividuo;

-

filtro: nomePopular:gato do mato.
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Figura 56 - Gráfico com a contagem de indivíduos de Indicador Mamíferos (Gato do mato)

Fonte: elaborado pelo autor

O gráfico mostra os dados coletados nos dias 21/01/2016, 21/02/2016,
21/03/2016 e 21/04/2016, sendo o número de indivíduos respectivamente 4, 0, 2 e 3,
além de uma linha reta que representa o número de indivíduos, valor 1, para as
quatro datas.
Vale salientar que os gráficos visam dar condição ao pesquisador de
estabelecer somente uma comparação. Análises com maior profundidade podem ser
sugeridas como trabalhos futuros.

5.4 Exportação de dados para Darwin Core
Um dos entraves mais sérios no fluxo de trabalho científico das ciências da
biodiversidade é a necessidade de integração de dados de diferentes fontes
(BERENDSOHN et al., 2011). Incentivar o compartilhamento de dados faz-se
necessário como mecanismo de recompensa a contribuição de dados para aquelas
bases de dados interessadas (WOOD et al., 2010), além de aumentar a colaboração
entre os envolvidos (PIWOWAR; DAY; FRIDSMA, 2007). Assim pode-se dizer que
entre as grandes necessidades no domínio da biodiversidade estão o acesso a
dados, ferramentas e serviços para apoiar a partilha mundial de coleções de dados
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sobre biodiversidade (TRIEBEL; HAGEDORN; RAMBOLD, 2012). Isto desenvolveu
uma tendência global capaz de compartilhar e melhorar os serviços de informação
de distribuição de espécies (JETZ; MCPHERSON; GURALNICK, 2012)
Seguindo este movimento a disponibilização dos dados por um vocabulário
padrão faz-se necessária, então após a coleta pelo aplicativo móvel ou ainda por
planilha eletrônica é necessário enviá-los ao servidor que irá agregar os dados para
posteriormente disponibilizar os dados para exportação no formato Darwin Core
Archive e na sequência efetuar o compartilhamento dos dados, como mostra a
Figura 57.
Figura 57 - Importação de um arquivo CSV

Fonte: elaborado pelo autor
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O relacionamento dos atributos (metadados) do indicador com os termos
Darwin Core é realizado no menu de Configurações, escolhendo a opção
Mapeamento, exemplificado na Figura 58. O dados gerados são relacionados com o
objeto de domínio Mapping (Figura 59) e armazenados na tabela de relacionamento
também de mesmo nome.
Figura 58 - Tela para inserir um relacionamento de atributos (metadados) de um indicador
com termos do vocabulário Darwin Core

Fonte: elaborado pelo autor
Figura 59 - Entidade Mapping - Mapeamento JPA

Fonte: elaborado pelo autor

A ferramenta também contemplou a flexibilização do mapeamento, onde foi
possível verificar que nos 4 grupos de indicadores da biodiversidade o
relacionamento entre os atributos (metadados) coletados e os termos do vocabulário
Darwin Core, além do mapeamento 1x1 foi também necessário mapeá-los como:
1xN e Nx1, ou seja, mais de um atributo coletado pode ser representado por um
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termo Darwin Core e vice versa, para exemplificar melhor tem-se o indicador de
mamíferos:
-

os atributos (metadados) condicaoTempo, fotoArmadilha, arquivoFoto,
observacoes são mapeados no atributo occurrenceRemarks, ou seja, Nx1
(N atributos para 1 termo Darwin Core);

-

o atributo (metadado) uc é mapeado para os atributos Darwin Core
ownerInstitutionCode, collectionCode e collectionId, ou seja, 1xN (um
atributo para N termos Darwin Core).

A tabela 5 mostra a distribuição dos atributos (metadados) coletados e os
termos Darwin Core utilizados neste experimento. É possível verificar que esta
funcionalidade foi contemplada pela ferramenta, pois o número total de atributos
(metadados) dos indicadores é diferente do número total de termos DarwinCore.
Tabela 5 - Proporção de atributos coletados x atributos darwinCore

Grupo

Total de atributos

Termos DarwinCore

Mamíferos

42

36

Aves

42

36

Borboletas

41

37

Plantas

33

25

Fonte: elaborado pelo autor

A próxima seção descreverá as considerações finais deste trabalho.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta seção descreve as conclusões sobre o desenvolvimento do trabalho e
também trabalhos que possam dar continuidade a ferramenta.

6.1 Conclusão
A coleta e o compartilhamento de dados torna-se cada vez mais relevante
para que o monitoramento conduza a tomada de decisões de ações que busquem a
conservação da biodiversidade, pois através deste mecanismo sistemático e
padronizado são abertas possibilidades de avaliação do declínio ou crescimento de
espécies.
Portanto a validação e os testes da ferramenta foram realizados considerando
o Protocolo de Monitoramento da Biodiversidade (BIOCOMP, 2014; NOBRE, 2013a;
NOBRE, 2013b) para indicadores biológicos, sendo selecionados os seguintes
indicadores: Grupos de aves selecionadas (Cracídeos e Tinamídeos), Mamíferos de
médio e grande porte (diurnos), Borboletas frugívoras (tribos) e Plantas Lenhosas
(biomassa), que segundo Pereira et. al. (2013) se tornam favoráveis ao
monitoramento.
A ferramenta proposta se mostrou eficiente no quesito de flexibilidade,
quando da criação de recursos para a carga de dados (inserção de indicadores e
seus metadados), além de apresentar um abordagem capaz de guiar o reuso de
dados do monitoramento de indicadores biológicos, já que desde o apoio a coleta
até a exportação os dados seguem uma padronização, que busca dar condições
para uma análise dos dados por meio de um portal, como o Portal da Biodiversidade
Brasileira52, ICMBio.
Como resultado também foi possível apresentar uma ferramenta de software
que permita ao pesquisador tanto coletar dados via um aplicativo móvel, bem como
através de uma planilha eletrônica, além de exportar os dados via arquivo
DarwinCore e gerar gráficos dos dados coletados.

52

Portal da Biodiversidade Brasileira, https://portaldabiodiversidade.icmbio.gov.br

97

6.2 Trabalhos futuros
Há estudos e funcionalidades que podem ser adicionadas na ferramenta
desenvolvida, como:


permitir que a geração de gráficos possa estabelecer comparações com
mais de 2 atributos (metadados) do indicador da biodiversidade;



instalar e acompanhar a utilização da ferramenta em mais de uma
Unidade de Conservação com outros indicadores da biodiversidade;



gerar um instalador do software para o usuário final;



avaliar o uso de banco de dados NoSQL baseados em documentos, como
por exemplo: ElasticSearch53, MongoDb54;



API para fazer upload de fotos quando utilizar-se planilha de eletrônica;



melhorar a usabilidade da Tela para o relacionamento de atributos
(metadados) do indicador e termos DarwinCore



avaliar a inserção de outros tipos de dados, como: ocorrências de
incêndios e caça dentro das Unidades de Conservação, entre outros;



contribuir na comunidade da plataforma ODK para o desenvolvimento da
ferramenta de apoio a coleta para outras plataformas, como: IOS e
Windows;



contribuir na comunidade da plataforma ODK para a correção de bugs da
ferramenta build.

53
54

ElasticSearch, https://www.elastic.co/products/elasticsearch
MongoDb, https://www.mongodb.com/
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