
•A FLOWBASE está terminada? Não, é uma base dinâmica e será alimentada com nova informação (open-ended database). 

•Já se pode consultar? Ainda está em fase de teste. Pretende-se disponibilizá-la antes do final de 2013. 

•Quantas entradas tem? Neste momento cerca de 10 000.  

•Só inclui informação geográfica sobre Portugal? Não, neste momento apenas possui informação referente a Portugal e algumas 

zonas de Espanha, mas está preparada para receber informação a nível mundial.  

•Em que línguas estará disponível? No lançamento apenas  em língua inglesa. 

•Quais as fontes de informação? A FLOWBASE assenta em informação bibliográfica (floras, artigos científicos, livros), dados de 

campo e de herbário, e em contributos de investigadores.  

•Como posso contribuir? Via e-mail (fraguiar@isa.utl.pt) com informação geográfica de dados de campo (ocorrência da espécie 

num local), fotografias de espécies, informação sobre atributos.  

•A minha contribuição será identificada? Sim, todas as fontes são identificadas  

e serão visíveis na consulta da  FLOWBASE. 
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* fraguiar@isa.utl.pt O QUE É A  
FLOWBASE? 

CONTEÚDO 
A FLOWBASE é uma base de dados de espécies ripárias lenhosas 
mediterrânicas, centrada em atributos funcionais (traitbase) relacionados 
com alterações hidrológicas. Acessoriamente, pode ser consultada a 
ocorrência geográfica das espécies, além da origem da espécie, nome 
comum, sinónimos. Uma particularidade da FLOWBASE – um atributo 
pode ter mais de um valor, consoante as fontes de informação 
consultadas. 

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES 

225 taxa classificadas em : 

• não-ripárias  
• ripárias facultativas 
• ripárias preferenciais 
• ripárias obrigatórias 
[Johnson et al. 1984 – A riparian classification system] 

55 atributos (qualitativos e quantitativos) 

 distribuídos por 4 categorias: 
• morfologia  ׀ ex. comprimento das raízes 
• reprodução ׀ex. vetores de dispersão 
• fenologia ׀ex. época de frutificação 
• ecologia  ׀ex. tolerância ao alagamento 

 

Classificação segundo  
o seu contributo na: 
• colonização/estabelecimento    
da espécies na zona ripária 
• persistência no ecossistema 
•dispersão  

e as implicações na: 
• resistência à inundação  
• resistência ao stress hídrico  
• tolerância às alterações no 
regime de caudais. 

ATRIBUTOS 

CONSULTAR 

- 2 botões principais: atributos  e locais 

- links para características das espécies, descrição de 

atributos, locais e fontes de informação 
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