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Contexto



O que é um atributo funcional ( functional
trait )?

‘‘Functional traits’’ are defined as morpho-physio-phenological

traits which impact fitness indirectly via their effects on growth, 

reproduction and survival, the three components of individual 

performance.

“a trait is a feature measurable at the level of the individual, 

which does not require additional information from the 

environment or at any other organizational level”



Espécie =  unidade  funcional de atributos biológicos



Zachary Bohnenkamp
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Trade-off entre atributos: um “dilema evolucionário”

A espécie tem de escolher onde investir os recursos e como 
reagir aos constrangimentos ambientais e à competição com 
outras espécies
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As aproximações funcionais  na WoS

SEARCH : “functional traits”



Theophrastus (372-287 B.C).



Christen Raunkiær

Raunkiær, C. 1934. The Life Forms of Plants and 
Statistical Plant Geography . Oxford University Press, 
Oxford. 632 pp.



J. Philip Grime



O conjunto do atributos de uma comunidade 
reflete a funcionalidade dos ecossistemas





• Desenvolvimento de indicadores para monitorização

e modelação preditiva do ecossistema e seus serviços

• Respostas às alterações (locais, globais; climáticas)

• Generalização de padrões ecológicos

• Teorização sobre evolução, convergência, 

especialização evolucionária, ….

Aplicações principais

 Estevão  Portela-Pereira



 Estevão  Portela-Pereira

Aproximações funcionais vs clássicas



Resultados “clássicos”

Portela-Pereira, EM. 2013. Análise Geobotânica dos Bosques e Galerias Ripícolas da Bacia Hidrográfica do Tejo em Portugal. Tese de 
Doutoramento em Geografia Física. Universidade de Lisboa, IGOT, Lisboa, 437 p.



Resultados “clássicos”

Cobbles

Pebbles

Inundation frequency

Distance to water

Adaptado de: Bejarano, M. D., González del Tánago, M., de Jalón, D. G., Marchamalo, M., Sordo-Ward, Á., 
Solana-Gutiérrez, J. 2012. Responses of riparian guilds to flow alterations in a Mediterranean stream. Journal of
Vegetation Science, 23: 443–458.



Resultados “funcionais”



Resultados “funcionais”



Partilhar informação é uma característica do século XXI

A eco-informática (ciência da informação em ecologia e 

ciências ambientais) surge há c. 10 anos

centenas de bases de dados (plant trait bases) 

desenvolvidas nas últimas três décadas



» Grupos de plantas

» Conteúdo/objetivos

Há bases de dados com os mais variados temas
e objetivos…

-Globais [Plants Database; Flora 

Europaea]

-Regionais [ALPINE]

-Locais [SYKE, Flora Digital de Portugal]

- Lenhosas [Treefor life; BritishTrees]

-Briófitos [Ferns database ]

-Checklists [ALFA checklist; Plant List]
-Conservação [ASTURNATURA; Naturgate; 

Plants for Future]
- Biogeográficas [Flora Vascular; Flora-On]

» Amplitude geográfica



- Atributos funcionais [Seed database; 

Fire database; Fire Information; Leda 

Traitbase; TRY; BIOLFLOR]» Conteúdo/objetivos



Será mesmo necessário mais uma 
base de dados florística?
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que em rios de caráter permanente
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LENHOSAS 

MEDITERRÂNICAS

HIDROLOGIA

atributos funcionais





Desenho



Armazenar valores observados ou lidos de cada taxa

Facilidade no acesso – partilhado em qualquer ponto do 
globo

Facilidade no lançamento de dados individuais

Rastreabilidade dos lançamentos permitindo reconstruir 
o agrupamento de dados lançado

Permitir várias fontes de informação para o mesmo 
lançamento

Permitir vários documentos como origem dos 
dados , sendo estes de uma fonte conhecida

Requisitos FLOWBASE



Requisitos FLOWBASE

Permitir filtrar os valores observados por:
•taxa
•traço funcional
•fonte
•local

Permitir vários valores associados ao mesmo 
documento desde que tenham diferentes qualificadores de 
característica:
�diferente localização
�diferente data de leitura

Responder a perguntas como:
•quais os valores considerados para o traço X do taxa Y
•quais os dados provenientes da fonte Z
•qual os valores lidos ordenados por um ou mais vetores 
(fonte, localização)







1º diagrama



1. Dar prioridade à simplicidade na consulta
2 botões; 3 separadores

Requisitos FLOWBASE na fase de teste

2. Permitir acesso livre a toda a informação, sendo  esta 
informação estandardizada e licenciada



Conteúdos



224 taxa lenhosos encontrados em 

zonas ripárias da Iberia

-árvores, arbustos, lianas

- exóticos e nativos da Bacia do Mediterrâneo

-lenhosos ou com base lenhosa

- classificados segundo a frequência de ocorrência em zonas 

ripárias







55 atributos

- associação à hidrologia

•Resistência a cheias (Flow resistance);

•Tolerância à anoxia (Flow fluctuaction);

•Resistência ao stress hídrico (Water availability).

-contributo para os processos gerais:

•Colonização e estabelecimento na zona ripária

•Persistência - capacidade de manutenção da população
na zona ripária

•Dispersão

- categoria: morfologia, reprodução, fenologia,  ecologia











-tipo de atributo: 

• qualitativo

• quantitativo

-tipo de valor 

•Inteiro

•Real

•Enumerado

-unidades (sempre que 

aplicável)

7800 entradas



Fontes de informação



3230 entradas
-coordenadas
-nome do local
-bacia e sub-bacia
-fotografia (sempre que disponível)



Obrigada pela atenção 

proj.oasis@isa.ulisboa.pt

 Estevão  Portela-Pereira

http://www.isa.ulisboa.pt/proj/flowbase/
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