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INTRODUÇÃO 

Tutorial desenvolvido pelo CRIA, a fim de auxiliar as coleções que utilizam o 
software Brahms6.7 a configurarem e extrairem os dados no formato darwinCore 
para serem enviados à rede speciesLink. 

 

OBSERVAÇÃO 

Para a criação deste, foi utilizado a versão 6.7 do Brahms juntamente com a 
base de dados “Leucaena” disponível para download no site do Brahms 
http://www.brahmsonline.com.br. 

http://www.brahmsonline.com.br/
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Configuração do Brahms 

1º Alterar idioma para português 

Este Tutorial foi feito usando como base o Brahms em português. Siga os 
passos a seguir para alterar o idioma para português, caso esteja usando a 
versão em outra língua. 

1. Clique em “Utilities” 

2. My system “language” 

3. Selecione Portuguese” 
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2º Padronizar datas  

Passo a passo para a padronização das datas onde na exportação ela terá o 
formato DD/MM/YYYY: 

1. Clique em “Admin” 

2. “Configurações do Projeto” 

3. Selecione a aba “Dates” e em “Numeric format display mode” selecione “DD 

MM YYYY (British/French)” e a caixa “Use DDMMYYYY”, como mostra a 

imagem abaixo: 
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3º Configurar o padrão utilizado para coordenada geográfica 

1. Mude para a aba “Maps” 

2. No combo do “Default Lat/Long storage units” selecione o padrão utilizado na 

coleção: DMS caso seja Graus, Minutos e Segundos e DM caso seja Graus 

Decimais, como mostra a figura abaixo: 

 

Exemplos de coordenadas: 

GMS = 47W04'34'' 

GDC = -47.076111 

Cuidado: NÃO confundir o formato do Brahms com o formato da etiqueta.  



© Centro de Referência em Informação Ambiental, CRIA 

4º Selecionar dados a serem extraídos 

1. Mude para a opção “Personal settings for Administration” e vá para à aba 
“Extract files”. 

2. Em country name format escolha a opção Portuguese; 

3. Em format specimen data to SPECDETAIL memo, marque as opções: 

 Include herbarium code where stored 

 Include accession/barcode numbers 

 Include specimem file memo notes 

4. Clique em “Save and Exit”. 
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5º Extração dos dados 

1. Clique no menu em “Recordes Botânicos” 

2. Depois em “Extrair dados...”. 
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3. Na aba “Collections” clique em “Herbarium”, marque a opção “Create 

specimen extract” e depois clique no botão em “Select / Add to Search List” 

4. Toda vez que fizer um extrato, ele deixará um histórico, portanto verifique se 

outro extrato foi feito anteriormente (veja a tabela “Select one or more search 

criteria then click on Search now”), caso exista algum clique no botão “Empty” 

para que os dados não sejam duplicados. 
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5. Digite o acrônimo do herbário em “Herbarium code” e clique em “Select” 

conforme mostra a figura abaixo:  
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6. Clicar no botão “Search Now” 
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7. Verifique se o extrato e a quantidade de registros estão corretos e feche o 

extrato. 

 

8. Abra o extrato de espécimem (specextract.dbf) clicando no menu Extratos e 

no submenu Duplicatas (derivado de RecordesBotânicos) e verifique a 

quantidade de registro 

 

(Obs: O extrato de espécimem no brahms 6.7, também mostra as duplicatas do 

herbário, então caso o número de registro do extrato de espécimen não seja 

igual ao número do primeiro extrato de recordes Botânicos, siga o passo 6, caso 

a quantidade de registros não seja diferente, pule para o passo 7) 
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6º Siga os passos a seguir para deletar os registros das duplicatas no 
extrato de spécimen 

1. Clique na coluna herbarium e depois no botão set filters 

2. Em Field deixe a opção herbarium, Operator escolha a opção diferente e 

em value digite o acrônimo de seu herbário, no nosso caso Mexu 

3. Clique no botão set filter to current command(s)  

 

4. Clique no menu “Editar” -> “Opções para apagar” -> “Marcar tudo para 

exclusão” 

5. Clique no menu “Editar” -> “Opções para apagar” -> Remover registros 

marcados (com * no campo DEL) 

6. Clique com o botão direito na opção “set filter / right-click to clear filters” 

7. Feche o extrato de espécimen 
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7º Extraindo os dados no formato Darwin Core 

1. Clique em “Admin” -> “Export data as Darwin Core XML/DBF” 

 

2.  Clique no botão “...” e selecione o diretório mapeado na fonte de dados 

ODBC 

3.  Marque a opção “DBF from specimen extract file” e os itens “Convert 

memo fields to character” e “Add PLANTDESC / HABITATTXT to NOTES”  
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8º Concluída as etapas clique no botão “Export”, feche o Brahms inicie o 
spLinker e clique no botão “Atualizar servidor”. 

 


