
The role of Zoological Collections Networks to enhance and fill taxonomic and geographic gaps in open 
access databases.

O papel das Redes de Coleções Zoológicas no avanço e no preenchimento de lacunas taxonômicas e 
geográficas em bancos de dados de acesso aberto. 
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Webinário 1 Introdução ao GBIF e atividade dos Nós nacionais (ANGOLA, BRASIL, PORTUGAL)

Webinário 2 Introdução às funcionalidades do Specify 6

Webinário 3 Uso do Specify 6 e requisitos de infraestrutura informática
Webinário 4 Preparação e importação de dados para o Specify 6

Webinário 5 Publicação de dados para utilizadores avançados de Specify 6

Webinário 6 Estado-da-arte das coleções zoológicas brasileiras.

Webinário 7 Outras iniciativas nacionais e internacionais em coleções biológicas – 
compartilhamento de experiências.

Workshop 
presencial

A priori os temas a serem abordados são os seguintes:
∙ Apresentação do diagnóstico das coleções zoológicas brasileiras.
∙ Apresentação da avaliação.
∙ Gerenciamento de coleções e ferramentas.
∙ Metodologias e ferramentas para publicação de dados por meio do GBIF - SPCIFY.
∙ Controle de qualidade e data 

Conteúdo dos Webinários



Questionário
Google Form: 101 respostas
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Infraestrutura para Specify

Componentes
Uma instalação funcional do Specify 6 necessita das seguintes componentes

Windows, MacOS ou Linux

Java (JRE ou JDK versão 8)

Gestor de base de dados: MySQL (ver. 5.1 ou superior, não ver. 8) ou MariaDB

Specify 6



Plano

Instalação das seguintes componentes em Windows 10

Gestor de base de dados: MySQL (ver. 5.7.35)
https://downloads.mysql.com/archives/installer/, 
mysql-installer-community-5.7.35.0.msi

Java (Amazon Corretto JRE versão 8)
https://docs.aws.amazon.com/corretto/latest/corretto-8-ug/downloads-list.html
amazon-corretto-8.312.07.1-windows-x64-jre.msi

Specify 6 (ver. 6.8.01)
https://www.specifysoftware.org/join/download/
Specify_Windows_64.exe

Modelo de organização institucional

Criação de uma nova coleção

https://downloads.mysql.com/archives/installer/
https://docs.aws.amazon.com/corretto/latest/corretto-8-ug/downloads-list.html
https://www.specifysoftware.org/join/download/


Criação de uma nova coleção

Modelo de organização institucional

Antes da criação de uma colecção, é necessário identificar 
qual o modelo de organização existente na instituição

Os diferentes tipos de dados (agentes, taxon, localidade, 
cota de armazenamento, etc.) são definidos a níveis 
diferentes do modelo organizacional.

A partilha de informação entre colecções pode determinar 
se deve ser criada uma só base de dados, ou várias bases 
de dados.



Criação de uma nova coleção

Informação necessária antes de iniciar criação da coleção

● IT username, IT password, Nome da base de dados, nome do servidor MySQL 
● Master Username, Master password
● Dados do administrador da colecção (Collection Manager)

○ Nome, Sobrenome, email
○ username, password

● Dados da instituição
○ nome, acrónimo, endereço
○ Accession Number

■ global, formato, autoincremento
○ Arrumação

■ níveis: sítio, edifício, coleção, sala, ala, armário, prateleira, caixa, divisória, frasco
● Dados do Departamento

○ nome, acrónimo
● Dados da Disciplina

○ tipo, nome
● Árvore taxonómica: níveis
● Árvore geográfica: níveis
● Coleção: nome, código

SpWizard_64



Plataforma Specify

Demonstração



Plataforma Specify

Máquina Virtual
com Specify 6

Manual de instalação:

https://www.gbif.pt/vm_Specify6

https://www.gbif.pt/vm_Specify6


  

Muito obrigado por sua participação!!

Email do projeto: cesp.gbif.2021@gmail.com

 
 
 
 

Esta apresentação está disponível através da licença 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


