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Atualmente,  há  uma  tendência  de  facilitar  a  utilização  dos  softwares  fazendo  com
que o processamento dos dados ocorra na Internet. Este modelo de utilização permite
que  o  usuário  não  tenha  que  possuir  muitos  recursos  de  hardware  para  utilizar
aplicações mais complexas. De posse de um endereço da Web será possível utilizar o
software.  Este conceito tem sido muito difundido e  é  chamado de Computação nas
Nuvens.  Trabalhos  recentes  estimaram  a  biota  brasileira  entre  170.000  a  210.000
espécies conhecidas, mas essas estimativas podem aumentar para 1,8 a 2,4 milhões
de  espécies  se  forem  consideradas  as  espécies  desconhecidas.  Partindo  da
constatação  de  que  os  estudos  fenológicos  são  depositários  de  informações
fundamentais  para  o  estudo  da  biodiversidade,  e  de  que  conhecer  a  diversidade  é
fundamental para a conservação, está sendo desenvolvido um sistema de informação
para  otimizar  esforços  e  insumos  na  informatização  de  coleções  científicas  em
ecologia,  denominado  de  EcoFenologia.  O  sistema  está  sendo  desenvolvido
utilizando a plataforma Dot Net, por ser mais ágil o desenvolvimento de aplicações
Web.  A  aplicação  utiliza  um  Sistema  Gerenciador  de  Banco  de  Dados,  o  SQL
Server.  A metodologia de desenvolvimento do projeto  é  ágil,  que se  baseia  em um
processo  iterativo  incremental,  que  valoriza  bastante  a  interação  com  o  cliente.
Assim,  é  possível  atingir  entregas  rápidas  e  de  valor  para  o  cliente.  Este  sistema
automatiza o acompanhamento dos estudos fenológicos, florísticos, de polinização e
de dispersão das espécies vegetais.
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