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Big Data: Grande quanto?

“exceeds the capacity or capability of current or 
conventional methods and systems” 

(Ward and Barker 2013)

- Diferentes ferramentas

- Capacidades computacionais

- Formação do pesquisador

- Facilidades na instituição

Farley et al. (2018) BioScience

Big então varia entre disciplinas, entre instituições, entre pesquisadores
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Big Data: “4 Vs”

Farley et al. (2018) BioScience
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https://www.usatoday.com/story/news/nation/2020/09/10/climate-change-covid-19-does-global-warming-fuel-pandemics/5749582002/https://www.safeworldhse.com/2020/04/biodiversity-types-importance-loss-conservation.html

2 dos maiores desafios da humanidade

Big Data: Precisamos?
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Biodiversidade Funcionamento dos 
Ecossistemas

https://www.engineeringchoice.com/gear/

https://www.epa.gov/enviroatlas/

Serviços Ecossistêmicos

Big Data: Precisamos?
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Velocidade de geração e sistematização

Turner (2014) Science
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Farley et al. (2018) BioScience

Velocidade de geração e sistematização
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20 anos atrás…

54 fragmentos - 10 dias em cada fragmento
3 anos de amostragem

7 mil registros
Diferenças entre períodos de amostragem
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20 anos atrás…

54 fragmentos - 10 dias em cada fragmento
3 anos de amostragem

7 mil registros
Diferenças entre períodos de amostragem

Atualmente…

+100 frags - minutos/1h para ~ 1 min a cada 10 min  
1 mês em cada frag, pouco mais de 4,6 mil min

4 meses de amostragem
+ 300.000 registros (e contando)

Amostragens padronizadas no mesmo minuto
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~ 500.000 minutos
1 mestrado ~ 1.051.200 min

Monitoramento Sonoro
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~ 500.000 minutos
1 mestrado ~ 1.051.200 min

Monitoramento Sonoro
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Monitoramento Sonoro
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https://www.wwf.org.uk/project/conservationtechnology

Lidar - Light detection and ranging
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Parcela amostral 20 em Out/2015 Parcela amostral 20 em Nov/2016

Corredor do Pontal 



16

Hiperespectral

● Identificação de espécies vegetais por imagens hiperespectrais
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eDNA/iDNA

Calvignac-Spencer et al. (2013) BioEssaysLaramie et al. (2015) USGS
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Datalogger
(a cada 10 min)

❑ Precipitação
❑ Temperatura
❑ Turbidez
❑ Nível
❑ Ph
❑ …

Monitoramento biofísico 
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Take home message

Essa “nova forma de se levantar” a biodiversidade pode nos levar a 

diversas mudanças

- na ciência (método científico)

- na tomada de decisão

- na relação com o público extra-científico


