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O gerenciamento e disponibilização dos dados biológicos sobre a flora é um compromisso
internacional  assumido  pelo  Brasil  através  da  Estratégia  Global  para  a  Conservação  de
Plantas,  e  depende  da  informatização  das  coleções  botânicas.  Apesar  dos  esforços
nacionais,  este  processo  esbarra  na  falta  de  infraestrutura  e  capacidade  institucional,
tornando-o lento e desordenado. Estimativas apontam que os herbários brasileiros possuem
um  acervo  de  cerca  de  seis  milhões  de  exemplares,  depositados  em  diferentes  coleções.
Estudos  anteriores  estimam  que,  no  Brasil,  foram  realizadas  0,44  coletas/km2,  e  sugerem
que seja  necessária  ao menos 1 coleta/km2  para  o  desenvolvimento  de  uma flora  regional.
Devido à extensão do território nacional, diversas áreas permanecem sem um inventário da
flora.  O  objetivo  principal  do  presente  estudo  é  avaliar  o  esforço  nacional  de  coletas
botânicas. Foram realizados levantamentos de dados biológicos digitalizados disponíveis na
base  SpeciesLink,  que  representa  aproximadamente  1,7  milhões  de  registros  de  coletas,
provenientes  de  43  coleções  de  herbários.  Destes,  apenas  1  milhão  de  registros  possuem
georreferência  e  foram  usados  para  as  análises.  O  índice  de  esforço  de  coleta  levou  em
conta  a  abrangência  espacial  das  coletas  e  a  intensidade  de  coletas  por  áreas.  Nossos
resultados  preliminares  indicam que  em média  foram  realizadas  0,14  coletas/km2,  c.  30%
das estimativas anteriores, e distante do esforço necessário para o desenvolvimento de uma
flora  regional.  De  modo  geral,  o  bioma  Mata  Atlântica  está  mais  bem  representado  nos
herbários  do  que  os  biomas  Amazônia  e  Cerrado.  Entretanto,  a  distribuição  dos  valores
obtidos  sugere  que  a  média  de  coletas/km2  não  é  um  bom  parâmetro  descritivo,  devido  à
heterogeneidade espacial do esforço de coleta expressa pelo alto coeficiente de variação. É
importante ressaltar que o mapa de esforço de coleta apresentado não representa a totalidade
das  amostras  coletadas  e,  portanto,  deve  ser  usado  para  direcionamento  dos  esforços
botânicos no Brasil.
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