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BRAHMS administra e integra dados e imagens a partir de espécimes, pesquisas 
botânicas, observações de campo, coleções vivas, bancos de sementes e 
literatura. O sistema coloca você no controle de seus dados, otimizando sua 
utilização para o maior número possível de serviços de curadoria e de pesquisa e 
produtos. O desenvolvimento do sistema, enquanto que amplamente planejado, 
é impulsionado pela demanda e ao longo dos anos, isso levou a uma enorme 
diversidade de funcionalidade tanto para gestores de coleções como para 
pesquisadores. Foi criado, em 1999, um advisory group internacional para 
BRAHMS. 

 

Plantas para o Século 21 
O projeto Brahms está sendo desenvolvido e associado ao componente de 
conservação da iniciativa, recém-lançada, Plants for the 21st Century (P21C) no 
Department of Plant Sciences da Universidade de Oxford. A atividade chave do 

P21C é desenvolver formas inovadoras para armazenar, analisar e divulgar os grandes volumes de dados de 
diversidade de plantas que são necessários para apoiar a conservação e promover maior ação ambiental. P21C 
está afiliado ao James Martin 21st Century School. 

 

Usuários e projetos 
BRAHMS é usado por projetos em mais de 50 países do mundo. Alguns projetos são desenvolvidos nos maiores 
herbários do mundo como o de RBG Kew, enquanto outros estão em pequenos, muitas vezes estações de campo 
ou pequenos departamentos de universidades. No início, o desenvolvimento do BRAHMS estava estreitamente 
ligado ao setor florestal nos países tropicais e, atualmente, muitos projetos são desenvolvidos em regiões tropicais 
ricas em espécies. A seção News and Events (Novidades e eventos), no site, contem relatórios sobre atividades 
selecionadas de projetos. O maior banco de dados com mais de 2 milhões de exemplares registrados está sendo 
operando em Leiden, na Holanda e é acessado de todos os principais herbários holandeses via Terminal Services 
com até 20 usuários simultâneos. Atualmente, o país com o maior número de projetos individuais é o Brasil. O 
banco de dados com o melhor registro de produtos para publicação é o banco de dados de coníferas. Esta base de 
dados pode ser downloaded na íntegra a partir do site BRAHMS e é usada extensivamente no guia de treinamento 
2010.  

  

Flexibilidade para pesquisa e manejo de coleções 
Juntamente com um eficiente modulo de entrada de dados/imagens conhecido como Rapid Data Entry (RDE), 
BRAHMS fornece ferramentas para visualizar, editar, selecionar, consultar, produzir relatório e mapa, exportar e 
publicar seus dados. Há também ferramentas para classificar, filtrar, calcular, tabular e analisar dados de diversas 
maneiras. Aqueles com mais experiência podem adicionar seus próprios scripts de processamento e construir 
consultas personalizadas e também é possível estender a estrutura das tabelas de dados para assegurar a entrada 
de todos os dados de seu projeto. Todo o sistema é, altamente, configurável e em rede, os usuários individuais 
controlam suas preferências pessoais incluindo a seleção dos menus e módulos para ativar. 

 

Estrutura taxonômica 
Todos os bancos de dados BRAHMS, concentrando-se em curadoria ou pesquisa, incluem uma lista central de 
nomes de táxons. Enquanto alguns projetos podem precisar apenas de uma lista básica de espécies, outros irão 
elaborar uma nomenclatura abrangente com sinonímia, literatura, descrições, detalhes de distribuição, estado de 
conservação e outras informações relevantes de acordo com as necessidades. Ferramentas para reunir e formatar 
dados taxonômicos encontra-se no coração do sistema de informação. Links automatizados para recursos online, 
tais como IPNI ajudam com a verificação dos nomes dos táxons. 

 

Manejo de coleções 
Manejo de espécimes é o foco principal para muitos projetos desenvolvidos em herbário. Todas as categorias de 
espécimes registradas em seu sistema, por exemplo, exsicatas de herbário, amostras de madeira, vouchers de DNA 
e coleções associadas podem ser catalogadas com código de barras e imagens. Além das saídas padrão de 
“empréstimos, listas e etiquetas”, dados de coleção podem ser desenvolvidos e utilizados para uma série de 
atividades de pesquisa e produtos, por exemplo, para construir check lists, analisar fenologia e estudar os padrões 
de coleta. 

http://dps.plants.ox.ac.uk/bol/ 

 

http://dps.plants.ox.ac.uk/bol/BRAHMS/Home/Advisory/
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http://dps.plants.ox.ac.uk/bol/content/Documentation/HTMLHELP/brahms/BRAHMS.htm?%7b6B0DDDCD-2C49-4D7B-B702-5F0ECAE82492%7d.htm
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Imagens acima: BRAHMS website; 
guia de coleção publicado usando 
relatório de texto do BRAHMS; 
uma exibição da ferramenta para 
navegação na árvore para taxa; 
trabalho no herbário; parcelas de 
pesquisa botânica; sementes 
chegando ao Millenium Seed Bank 
para processamento; mapas de 
diversidade calculados e plotados 
a partir do BRAHMS; Coníferas 
online concebido e publicado 
usando o serviço de atualização 
do BRAHMS online. 

Parcelas amostrais e pesquisa botânica  
O módulo de parcelas amostrais gerencia dados de parcelas. Estas podem variar em tamanho, desde pequenas 
áreas para levantamento botânico até grandes quadrantes na floresta. Podem ser temporários ou permanentes e 
ter múltiplos objetivos de pesquisa. Os arquivos de dados de parcelas mais simples só podem registrar a presença 
das espécies. Arquivos mais complexos, por exemplo, aqueles utilizados em inventário florestal detalhado, podem 
incluir a identificação das espécies, o número das árvores, diâmetro, altura, forma de fuste, imagens de hábito, 
voucher de referência, e muito mais. Não há restrições para adicionar campos de dados. Informações de parcelas 
podem ser combinadas com outras fontes de dados para análise da diversidade. 

 

Banco de sementes  
O módulo de gerenciamento de semente tem amplas aplicações para projetos de coleta, armazenamento e 
distribuição de sementes, incluindo conservação de recursos genéticos. O desenvolvimento deste módulo iniciou 
em 1995 com o UK Forestry Commission Seed Bank. Mais recente, a colaboração com o RBG Kew e a Millenium 
Seed Bank Partnership, deu origem a novas funções para o manejo de dados de coleta de sementes e para a 
transferência de dados de acessos e resultados de teste de germinação entre os bancos. 

 

Coleções vivas 
Para jardins botânicos e outras coleções vivas, amplas instalações são fornecidas para documento e imagem de 
plantas, monitoramento da origem do material, desde as fontes naturais até outras, incluindo os intercâmbios 
entre jardins. A história dos eventos de manejo fica armazenada, incluindo clonagem, cruzamento, circulação das 
plantas e inventário padrão. Links para voucher podem ser adicionados. Nomes comuns, estado de conservação, 
descrição das espécies e seus limites naturais, juntamente com outras informações relevantes podem ser 
extraídos da lista principal de espécies. 

 

Imagens e documentos 
Imagens de amostras, plantas vivas, ilustrações, mapas e outros, bem como documentos, tais como arquivos em 
PDF podem ser ligados através do BRAHMS. As ferramentas fornecidas para renomear e ligar automaticamente as 
imagens aos registros com base em nomes de arquivo são fundamentais para projetos maiores. Muitos herbários, 
agora, usam técnica rápida de imagens de espécimes e utilizam essas imagens como base para subseqüente 
entrada de dados.  

 

Cálculo e mapeamento de diversidade  
Mapas são criados através do estabelecimento de links diretos entre seus dados e um sistema preferido. Nos 
últimos anos, o número de opções em BRAHMS para mapeamento e análise de diversidade tem aumentado 
rapidamente, com ferramentas para gerar resumos de distribuição de espécies e para calcular índices de 
diversidade que podem ser mapeados para regiões ou quadrículas em diferentes escalas. Ao aplicar as definições 
de estilo de mapa por símbolos, cores, sombreamentos e tamanho de ponto com base nos valores em um ou mais 
campos de dados, você pode apresentar seus dados de forma inovadora.  

 

Obter publicação  
BRAHMS acelera o acesso aos espécimes, literatura e outros dados botânicos primários. Para elaboração de 
revisões, monografias, flora e checklists são disponibilizadas ferramentas flexíveis e confiáveis para reunir e 
formatar táxons, suas descrições, referências selecionadas, amostras e índices relacionados. Comunicação em 
texto formatado pode ser exportada diretamente para o seu processador de texto para a edição final. 

 

Redes, segurança, portabilidade 
Uma única instalação de BRAHMS pode ser ligada a vários bancos de dados diferentes e cada banco de dados pode 
ter um ou muitos usuários simultâneos. Em redes, o acesso do usuário e os direitos de edição são controlados por 
seu administrador de sistema que também pode configurar as propriedades do banco de dados do sistema. Os 
dados manejados no sistema são facilmente transferidos para outros bancos de dados (SQL Server, MySQL, Access 
e outros), para pacotes de software inerentes a mapeamento e análise (Excel, GIS, PC-ORD, etc) e para portais de 
dados, tais como GBIF ou BRAHMS on line. O exportador XML abre uma nova série de opções de transferência. 

 
Promovendo seu projeto online 
Assim como publicando para uma das redes mundiais, muitos projetos pretendem criar suas web pages para 
promover a sua instituição e projetos e oferecer seus dados diretamente. BRAHMS fornece este serviço (BRAHMS 
on-line) com ferramentas para desenhar websites de projeto e fazer o upload de dados e imagens selecionadas 
para o servidor BRAHMS online. BRAHMS online também pode ser instalado em seu próprio servidor. 

 

As oportunidades de treinamento 
Os treinamentos são realizados a cada ano em diferentes 
regiões, baseados no guia de treinamento. Cursos são 
ajustados para atender às necessidades específicas do 
projeto e requisitos de manuseio de dados. Contato 
advisory@brahmsonline.com para mais detalhes. 

http://dps.plants.ox.ac.uk/bol/content/Documentation/HTMLHELP/brahms/BRAHMS.htm?%7b5A4AFC23-1AC0-4083-B201-D5497262839C%7d.htm
http://dps.plants.ox.ac.uk/bol/content/documentation/brahmsmappingdiversity.pdf
http://dps.plants.ox.ac.uk/bol/content/documentation/brahms-publishonline.pdf
http://dps.plants.ox.ac.uk/bol/content/documentation/brahms-publishonline.pdf
http://dps.plants.ox.ac.uk/bol/content/documentation/BRAHMStraining2010.pdf
advisory@brahmsonline.com

