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 Indiscutivelmente, a diversidade biológica possui um 

valor intrínseco inestimável. Cada espécie é o resultado 

único do processo evolutivo, assim como o são a relação 

entre as espécies e destas com o meio ambiente. 

 A diversidade biológica possui ainda valor pelos 

serviços que presta (por exemplo, manutenção do ciclo 

hidrológico, de populações de polinizadores, etc…) e pelo 

seu significado científico, educacional, cultural, recreativo e 

estético.  

 E, sem dúvida, a diversidade biológica possui 

também um inestimável valor econômico.  

 



 

70 Províncias Biogeográficas 

(Morrone, 2001) 

28 Ecossistemas 

Marinhos  (Chatman, 2007) 



 

 

Anfíbios 

Angiospermae 

Répteis 

Número total de espécies  

Aves 

Mamíferos 



Hotspots de Biodiversidade (Myers et al 2001) 

Wilderness 



 

 

Alta diversidade étnica e 

cultural Pré e Pós Colombo. 

Pelo menos 15.000 de ocupação 

humana. 



SÃO PAULO 

 

Mata Atlântica – 

FOD na  Serra do 

Mar, Estacional 

no interior e 

limite norte da 

Mata de 

Araucária.  

 

Limite Sul do 

Cerrado. 

 

Amplas áreas de 

contactos Mata 

Atlântica & 

Cerrado dois 

hotspots. 

250,000 Km2 

720 km coast 



Como em outras 

regiões do mundo – 

Europa nos século XVII 

e XVIII, Estados Unidos 

nos séculos XIX o 

Estado de São Paulo 

passou por um período 

de substituição de 

florestas por culturas 



 No Estado de São Paulo 

a área coberta por florestas 

nativas caiu de 85% em 1500 

para cerca de 12% em 2000. 

Mais de 60% das florestas 

remanescentes estão na Serra 

do Mar.  

 As áreas de Cerrado 

diminuíram de 14% em 1500  

para cerca de 10% em 1960. 

De lá para cá caíram para 

menos de 1%, sendo que as 

maiores taxas de conversão 

para áreas de cultivo (cana, 

Eucalyptus e laranja) 

ocorreram com a expansão da 

cana-de-açúcar decorrente do   

Programa PróAlcool (1975-

2000) 





Oceano de dados 

Rios de informações  

 Igarapés de conhecimento 

Gotas de compreensão 

O conhecimento sobre a 

biodiversidade brasileira pode ser 

sintetizado na seguinte equação: 

• Gotículas de uso sustentável  



O grande desafio nesta área 

estratégica para o país era o 

desenvolvimento de um Sistema 

Integrado de Informações, usando o 

conhecimento taxonômico, 

biogeográfico & ecológico associado à 

ferramentas de bio-informática  e 

sensoriamento remoto. 



Para enfrentar este desafio, em 

fevereiro de 1996, um grupo de 

pesquisadores começou a trabalhar 

em colaboração com a DC da 

FAPESP, visando estabelecer as 

bases para um Programa de 

Pesquisas em Caracterização, 

Conservação e Uso Sustentável da 

Biodiversidade Paulista. 



1996 

Lideranças científicas   

Coord. Ciências Biológicas da FAPESP   

 

Diretoria Científica da FAPESP 

 

GRUPO DE COORDENAÇÃO BIOTASP 



1997 

 Homepage 

Lista de Discussão 

            Diagnósticos                             PUBLICAÇÕES 

 

 

WORKSHOP DE SERRA NEGRA 

 

 

PROJETOS TEMÁTICOS ARTICULADOS 



1998 

18 PROJETOS TEMÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO INTERNACIONAL 

 

2 PRIMEIROS VOLUMES DA SÉRIE 

Biodiversidade do Estado de São Paulo: 

síntese do conhecimento ao final do 

século XX. 





www.biota.org.br 
MARÇO DE 1999 



 O Programa de Pesquisas em 

Caracterização, Conservação e Uso 

Sustentável da Biodiversidade do Estado de 

São Paulo, denominado "BIOTA/FAPESP: O 

Instituto Virtual da Biodiversidade", é o 

resultado da articulação da comunidade 

científica paulista em torno das premissas 

estabelecidas pela Convenção sobre a 

Diversidade Biológica, assinada pelo Brasil na 

ECO 92 e ratificada pelo Congresso Nacional 

em fevereiro de 1994.   



    Objetivos em comum de todos os projetos de 

pesquisa do BIOTA/FAPESP:  

  

a) Compreender os processos de geração e 

manutenção da biodiversidade, bem como os 

que resultam na perda de biodiversidade;  

 

b) Organizar e disponibilizar para tomadores de 

decisão e para sociedade como um todo, 

informações biológicas relevantes para o 

estabelecimento de prioridades para 

conservação e usos sustentável da 

biodiversidade; 

OBJETIVOS 



c) disponibilizar, de forma pública e gratuita, toda 

informação através da internet; 

 

d) assegurar os direitos dos detentores de 

conhecimento tradicional associado a 

biodiversidade 

 

e) aperfeiçoar os padrões de ensino e promover 

uma maior conscientização da sociedade em 

relação a temas ligados a conservação e uso 

sustentável da biodiversidade. 

OBJETIVOS 



 

 

ESCOPO 

Microrganismos 
 

Plantas Superiores  & 

Vertebrados 

Terrestres 

 

Água doce 

 

Marinhos 



 

 

ESCOPO 

Inventários 

 

Ecologia da Paisagem 

& 

Dimensões humanas da 

conservação e uso sustentável 

da biodiversidade. 



 

 

Em 10 anos de pesquisa 

sistemática, utilizando protocolos 

padronizados e trabalhando em 

todas as áreas que a temática 

caracterização, conservação e uso 

sustentável da biodiversidade 

abrange o Programa BIOTA/FAPESP 

produziu os seguintes resultados: 



Total de Recursos Aplicados pela FAPESP 

no Programa BIOTA/FAPESP de 1998 a 2008 

 R$ 82.310.218,75 

Recursos investidos por instituição
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Banco de dados geo-

referenciados da 

biodiversidade do 

Estado de São Paulo 
 

 102.704 registros 

    11.820 espécies  

 

PRODUTOS 



Domínios Fitogeográficos  



Remanescentes florestais  

Remanescentes de Cerrados  

PRODUTO 

 

34 tipos de vegetação 
nativa 

UCs 

Pinus spp & Eucalyptus spp 
plantações 

Áreas Urbanas 

Rios & Represas 

Municípios & UGRH 

Mapa digital  on line 

1:50.000 customizado  

“on the fly” 



Sistema Integrado usando 

softwares de código aberto 

 

Intel/Linus Servidor  

 

Banco Dados - PostgreSQL 

 

Protocolo Padrão de Coleta 

  

Padronização Listas spp  

 

Entrada de dados On line  

 

Acesso público a mapas e 

dados  

 

Interoperabilidade com 

outras iniciativas como o 

GBIF 
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SpeciesLink 

 296 coleções & sub-coleções 

> 5.700.000 registros on-line 

> 2.400.000 georef 

≈ 400.000 espécies registradas 

PRODUTO 



www.bioprospecta.org.br 

PRODUTO 



 O sucesso do projeto piloto de 

bioprospecção de plantas de Cerrado e Mata 

Atlântica, aprovado na fase inicial do 

BIOTA/FAPESP, demonstrou a viabilidade e o 

potencial de estudos integrando diversidade 

biológica & diversidade química.  Em 2002 esta 

iniciativa foi expandida para toda diversidade de 

organismos terrestres, aquáticos e marinhos, 

atraindo grupos de excelência em todas as etapas 

do processo de desenvolvimento e 

aproveitamento econômico de uma nova molécula 

guia. Nascia o BIOprospecTA. 



ALVOS 

• Farmacêutica – com ênfase nas “doenças órfãs”  

(malária, dengue, Chagas …) 

• Alimentícia 

•Controle Biológico 

•Cosméticos 

Plantas; insetos; aranhas, ácaros & escorpiões; 

invertebrados marinhos, algas, anfíbios e reptéis  

PRODUTOS 

5 patentes depositadas; banco de extratos (≈ 250 

spp); 2 novos bioensaios 



 

Em 10 anos, com um orçamento anual da 

ordem de R$ 8.000.000,00 o Programa 

BIOTA/FAPESP financiou 94 Projetos de 

Pesquisa, que resultaram na publicação de mais 

de 700 artigos, publicados em 181 periódicos. 

Dentre os periódicos indexados Nature e 

Science são os de maior impacto, e o valor 

médio do impacto das publicações resultantes do 

programa é de 1.191. Além disso o Programa 

publicou, até o momento, 16 livros e 2 Atlas. 

PRODUTOS 



PRODUTOS 



Descreveu + de 2.000 espécies novas, produziu e 

armazenou informações sobre 12.000 espécies, 

disponibilizou e conectou digitalmente 35 coleções 

biológicas paulistas. 

PRODUTOS 

Formação e Capacitação 

de Recursos Humanos 
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PRODUTOS 

Agência IC Mestres Doutores Pós-

Docs 

FAPESP 125 104 64 62 

CNPQ/ 

CAPES 

47 65 44 17 

TOTAL 172 169 108 79 

Capacitação de Recursos Humanos 



http://www.biotaneotropica.org.br 

PRODUTO 



Fanerógamas                  Criptógamas 

62.600 registros                1.815 registros 

Espécies:  5.463               Espécies: 433 

 

Mamíferos                        Répteis 

8.062 registros                  431 registros 

Espécies: 149                   Espécies: 74 

 

Aves                                 Anfíbios 

19.742 registers               17.351 registros 

Espécies: 520                   Espécies: 168 

                            Peixes 

   11.620 registros 

                            Espécies: 349 

PRODUTO 



Métricas de Paisagem 

1. Área do remanescente  

2. Índice de Área – tamanho e formato  

3. Proximidade 

4. Conectividade   

Índices de Biodiversidade 
1. Lista de espécies do remanescente 

2. Número de espécies endêmicas  

3. Número de espécies ameaçadas (categoria de Risco)   

4. Ocorrências únicas no Estado de São Paulo 

5. Número de ocorrências no Estado de São Paulo 

6. Presença/Risco de espécies invasoras 

PRODUTO 





Mapa de áreas prioritárias para conservação e recuperação 

da biodiversidade do Estado de São Paulo do Programa 

BIOTA/FAPESP 

PRODUTO 



PRODUTO 

O mapa do BIOTA/FAPESP é adotado pela Secretaria do 

Meio Ambiente do Estado de São Paulo  





O mapa produzido pelo Programa BIOTA/FAPESP é 

adotado pela Secretaria de Agricultura do Estado de 

São Paulo.   



 

 
6 razões para o sucesso do Programa 

BIOTA/FAPESP 
 

1 – Ao adotar os princípios da Convenção sobre a Diversidade Biológica 

com o tripé Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios, e um 

conceito amplo de BIODIVERSIDADE, criado por Wilson (1988)  

Biodiversidade é o termo utilizado para definir a variabilidade de 

organismos vivos, flora, fauna, fungos macroscópicos e 

microrganismos. Abrange a diversidade de genes e de populações de 

uma espécie, a diversidade de espécies, a diversidade de interações 

entre espécies e a diversidade de ecossistemas (diversidade cultural). 

o BIOTA/FAPESP pode estabelecer objetivos amplos. Desta forma todos 

pesquisadores que atuam na grande área temática Caracterização, 

Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade sentiram-se incluídos. O 

Programa conseguiu dar visibilidade a áreas tradicionais da biologia, como 

a taxonomia, foram valorizadas, assim como as Coleções Biológicas. A 

formação do pesquisador foi respeitada. 



 

 

6 razões para o sucesso do Programa 

BIOTA/FAPESP 

2 – A VONTADE POLÍTICA e a GARANTIA de financiamento de médio e 

longo prazo baseado, EXCLUSIVAMENTE, no mérito científico do binômio 

pesquisador-projeto. 

O BIOTA foi criado, em fevereiro de 1999, por um prazo inicial de 10 anos e 

com um teto orçamentário de R$ 7.500.000,00 por ano. 

3 – A existência no Estado de São Paulo de uma comunidade científica 

numerosa, diversificada, com qualidade para concorrer e receber 

financiamento da FAPESP e com maturidade e disposição para um forte 

envolvimento com o Programa BIOTA/FAPESP. Além disso a existência de 

Instituições de Ensino e Pesquisa Públicas e Privadas (Universidades, 

Institutos de Pesquisa, ONGs) fortes na pesquisa em biodiversidade, com um 

grande número de bons Programas de Pós-Graduação e um conjunto de 

Coleções Biológicas significativas.  

Ao substituir competição por cooperação e integração o Programa 

BIOTA/FAPESP estabeleceu um novo paradigma para pesquisas nesta área. 



 

 
6 razões para o sucesso do Programa 

BIOTA/FAPESP 

4 – O Programa foi proposto, planejado, estruturado e 

implementado pela Comunidade Científica em parceria com a 

Diretoria Científica da FAPESP. As lideranças científicas da 

área souberam se organizar (Grupo de Coordenação BIOTASP) 

e seguir um protocolo estabelecido pela Diretoria Científica – 

revisão do conhecimento já existente (7 volumes da série 

Biodiversidade do Estado de São Paulo: síntese do 

conhecimento ao final do século XX); o desenvolvimento de 

ferramentas de comunicação e integração (Homepage, Lista 

de Discussão ---- Ficha Padrão de Coleta, SinBiota e Atlas); 

organização de equipes multi-institucionais entorno de Projeto 

Temáticos (26 propostas --- 18 projetos); mérito científico do 

Programa e dos projetos individuais (avaliação internacional). 



 

 
6 razões para o sucesso do Programa 

BIOTA/FAPESP 
 

5 –  A contínua interação/integração entre o grupo de pesquisadores na 

Coordenação do Programa e as equipes desenvolvendo projetos no 

campo e nos laboratórios. SIMPÓSIOS & REUNIÕES DE AVALIAÇÃO 

+ pelo menos 1 reunião semestral.  Desenvolvimento/aperfeiçoamento 

de ferramentas e iniciativas: 

- Biota Neotropica – periódico científico eletrônico 

- speciesLink – informatização & interconexão “on line” de Coleções 

- BIOprospecTA – rede paulista de bioensaios e bioprospecção 

- Adoção do Sistema de Classificação de Vegetação do IBGE 



 

 

6 razões para o sucesso do Programa 

BIOTA/FAPESP 

6 – AVALIAÇÃO EXTERNA – desde a etapa de planejamento e 

implantação o Programa é avaliado por um Comitê composto por 

especialistas do Brasil e do Exterior. Na fase inicial, anualmente, 

4 membros deste Comitê participavam do Simpósio (evento 

focado nos jovens pesquisadores – IC, Ms, Dr e PD) e da 

Reunião de Avaliação (evento focado em pesquisadores 

seniores), interagindo como alunos e pesquisadores por 5 a 6 

dias. Ao final o Comitê preparava um Relatório que era analisado 

pela DC e Coordenação Biota e, dentro do possível, críticas e 

sugestões eram incorporadas pelo Programa. Após 3 anos estas 

avaliações passaram a acontecer a cada 2 anos. 

Estas avaliações, sem dúvida, contribuíram significativamente 

para evolução, amadurecimento e sucesso do Programa 

BIOTA/FAPESP.  
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BIOTA/FAPESP: O Instituto Virtual da 

Biodiversidade 

Programa de Pesquisas em 

Caracterização, Conservação, 

Recuperação e Uso Sustentável da 

Biodiversidade do Estado de São 

Paulo. 



 

 

AMPLIAÇÃO DA ABRANGÊNCIA 

GEOGRÁFICA 



WORKSHOP BIOTA + 10: definindo metas para 2020 

3 e 4 de junho de 2009 
1) INVENTÁRIOS, DNA Barcoding & ESTUDOS FILOGEOGRÁFICOS  
  

2) GENÔMICA & METAGENÔMICA  
 

3) BIODIVERSIDADE MARINHA e MANGUEZAIS 

 

4) FUNCIONAMENTO DE ECOSSISTEMAS & SERVIÇOS AMBIENTAIS 

 

5) ESPÉCIES EXÓTICAS & OGMs 

 

6) ECOLOGIA DA PAISAGEM & INTERFACE SOCIOAMBIENTAL   

  

7) BIODIVERSIDADE & MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

8) BIOTA EDUCAÇÃO  

 

9) BIOPROSPECÇÃO   

 

10) TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA GOVERNOS E SETOR 

PRIVADO 



 

 

1 – Desenvolvimento de um novo Sistema de Informações Ambientais 

para o Programa BIOTA/FAPESP – SINBIOTA 2.0 

 

Principais problemas do Sistema de Informação Ambiental do BIOTA: 

a – dificuldade de incorporação de novas ferramentas; 

 

b – baixa portabilidade e dificuldade de migração; 

 

c – Impossibilidade de implantação de novos módulos, por exemplo que 

permitam a interpolação com cenários de mudanças climáticas e a exportação 

para ferramentas como GARP, MaxEnt, BIOCLIM, SVM, ENFA, DIVA-GIS, 

multiple discriminant analysis, logistic regression, neural networks, etc...  

 

d – Auditoria de entrada de dados & dicionários de check lists 

 

e – incorporação de dados em outros formatos, por exemplo, fonográficos que 

são de fundamental importância em estudos de aves e anfíbios. 
  

 

 

 





INVENTÁRIOS – multitaxa, metodologia 

quantitativa padronizada (BioRap), acoplamento 

com técnicas de biologia molecular como 

Metagenômica e DNA Barcoding , associados a 

estudos filogeográficos.  

Brachycephalus sp nov   

Núcleo Santa Virgínia/PESM 

Science 2006 



INVENTÁRIOS DNA Barcoding 

 A comparação de seqüências de DNA tem sido 

fundamental para estudos de biodiversidade e de filogenia. 

Seqüências de marcadores moleculares que permitam a 

identificação de espécies são denominadas de “barcoding”. 

Seqüências de "barcoding" organizadas e disponíveis em 

bancos eletrônicos podem servir de base para um amplo 

espectro de estudos que incluem levantamentos de 

biodiversidade, conservação, identificação de espécies crípticas, 

detecção de espécies exóticas e/ou ameaçadas de extinção, 

bem como o desenvolvimento de estudos taxonômicos e 

filogenéticos. 

http://photos1.blogger.com/blogger/7701/862/1600/estrutura_secundaria_geral.gif


 

O entendimento da evolução de espécies e 

populações e sua relação com eventos históricos 

determinantes na sua diversificação, são de 

fundamental importância para o aperfeiçoamento de 

estratégias de conservação. Para estes estudos é 

fundamental uma base taxonômica bem 

estabelecida, por isso a sistemática e revisões 

taxonômicas são áreas que devem continuar a 

receber todo apoio do BIOTA.  Mas é imprescindível 

um ampliação da interface com a genômica e as 

novas ferramentas de biologia molecular.  

ESTUDOS FILOGEOGRÁFICOS 





BIODIVERSIDADE COSTEIRA & MARINHA 

Novo navio oceanográfico 

adquirido em 2011/12 



Hydrology 

Hydrochemistry 

Natural Ecosystems 

 

Ecophysiology, Isotopy 

Land use changes 

Carbon, nitrogen 

& water fluxes 

Biosphere-Atmosphere 

Coupling 

 

 

Phytossociology 

Biometry (C stocks) 

Photosynthesis 

Leaf metabolism C & N 

Plant-Atmosphere Coupling 

Water balance Courtesy Humberto R. Rocha 

Funcionamento de Ecossistemas e 

Serviços Ambientais 



380 milhões de caixas 

R$ 6 billions 



Bioprospecção, metabolômica e parcerias 

com o Setor Produtivo 
 O progresso no desenvolvimento de estratégias moleculares e 

análises de processos celulares resultou na possibilidade de manipulação 

genética de organismos, visando a produção de metabólitos de interesse 

comercial. Grandes avanços foram feitos nos últimos dez anos nas áreas de 

genômica, com o sequenciamento completo do genoma de vários organismos, 

proteômica, com a determinação do perfil completo de proteínas e 

metabolômica com a determinação do perfil dos metabólitos primários e 

secundários destes organismos. Assim os efeitos de mudanças no genoma, 

proteoma ou transcriptoma podem ser estudados.   

 Concomitantemente, ocorreu o desenvolvimento de novos 

equipamentos e da bioinformática, com novos sistemas de programas de 

gerenciamento de dados. 

 O objetivo do BIOprospecTA, nesta próxima década é aplicação deste 

conjunto novo de ferramentas para otimizar a produção de moléculas já 

identificadas e caracterizadas que despertaram o interesse de parceiros do 

Setor Produtivo (farmacêutica, cosméticos, alimentícia ou de bioagentes de 

controle).    



Bioprospecção, metabolômica e parcerias 

com o Setor Produtivo 

 Outra vertente de pesquisa é o uso destas técnicas na 

geração de compostos de com alto potencial energético para a 

produção de biocombustíveis e energia elétrica. Por exemplo, 

aumentar o teor de lipídeos em microalgas para produção de 

biocombustíveis. 

 Novamente fica clara a possibilidade de integração com o 

Programa BIOEN.  

  Concomitantemente, o Programa continuará a apoiar 

o screening da biota do Estado, uma vez que a diversidade 

química é uma exponencial da diversidade biológica, e a fase 

de identificação de moléculas com atividade biológica e/ou 

características (por exemplo aromatizantes) de potencial 

interesse econômico. 

  





ECOLOGIA APLICADA & DIMENSÕES 

HUMANAS DA CONSERVAÇÃO E USO 

SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE 
  

Integração de diferentes domínios disciplinares – biólogos, 

demógrafos, geógrafos, antropólogos, economistas e 

ambientalistas - focando simultaneamente na conservação e 

uso sustentável da biodiversidade e na sociedade em 

transformação. 

Ecologia da paisagem   

Manejo de Ecossistemas & agroecologia 

Restauração de ecossistemas 

Etnobiologia – resgatando o conhecimento tradicional e 

assegurando os direitos de seu detentores. 

 



PARCERIAS NACIONAIS & INTERNACIONAIS 



PARCERIAS NACIONAIS & INTERNACIONAIS 



Ciclos de Conferências, Chamadas Específicas 

para Área de Educação, Produção de Material 

Didático, Exposições, etc… 



Dankeschön

Thank you ! 
Muito obrigado ! 


