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RESUMO 

 

Na grande diversidade de plantas encontrada em todo o mundo, encontram-se as plantas 

medicinais com propriedades antivenenos. O estudo que relaciona dados de plantas medicinais 

com venenos de animais contribui no desenvolvimento de novos medicamentos. Essas 

informações e a integração entre elas é um processo que deve ser administrado por um sistema 

computacional, que auxilia significativamente na estrutura de armazenamento. O 

desenvolvimento de sistemas de computadores tem se destacado nos últimos anos na 

Bioinformática e são muito úteis para organizar diferentes tipos de dados e, juntamente, com o 

uso de gerenciadores de conteúdo, eles contribuem, significantemente, no processo de 

desenvolvimento de softwares. O presente projeto teve como objetivo o desenvolvimento de um 

sistema computacional para Web, o qual relaciona dados de plantas medicinais com propriedades 

antivenenos e de animais venenosos, permitindo a integração dos mesmos, através de diferentes 

aplicativos de busca. O sistema foi denominado de Venom e está disponível no site 

http://gbi.fmrp.usp.br/venom/. Foram criadas categorias para a classificação dos dados de plantas 

e de animais. Essa categorização das informações é muito importante, pois possibilita o 

relacionamento das mesmas nas buscas por categorias. Os dados, tanto de plantas quanto de 

animais, foram extraídos de artigos científicos e de bases de dados públicos. Família, espécie, 

composto isolado e nome popular são algumas das informações referentes às plantas. Quanto aos 

animais venenosos, o sistema oferece informações tais como, espécie, seqüência de aminoácidos 

no formato FASTA, entre outras. Até o momento, encontram-se categorizados e disponíveis no 

sistema 97 dados de plantas medicinais com propriedades antiveneno, distribuídos em 42 famílias 

e 4.623 dados de animais venenosos, distribuídos em 392 espécies entre 10 diferentes 
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organismos. Novas informações podem ser depositadas por colaboradores cadastrados no 

sistema. Tais depósitos entram em uma fila de espera e, se os campos requisitados estiverem 

preenchidos e os dados categorizados corretamente, o conteúdo é liberado de acordo com as 

regras de permissão estabelecidas pelo sistema de segurança. A interface do Venom é simples, 

contribuindo, assim, para um acesso rápido e funcional. 
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ABSTRACT 

 

In silico Connection between Medicinal Plants and Animals Venom 

 

In the vast diversity of plants found around the world, there are medicinal plants with anti-

venom properties. The study that relates data from medicinal plants with poisons of animals 

contributes to the development of new medicines. These information and integration between 

them is a process that must be administered by a computer system, which helps significantly in 

the structure of storage. The development of computer systems has been highlighted in recent 

years in Bioinformatics and are very useful for organizing different types of data and, together 

with the use of content managers, they contribute, significantly, in the process of developing 

software. This project aimed to the development of a computer Web system, which related data 

of medicinal plants with anti-venom properties and venomous animals, allowing the integration 

of the data, through different search applications. The system was named Venom and is available 

on the web site http://gbi.fmrp.usp.br/venom/. Categories were created for the classification of 

the plants and animals data. This categorization is very important because it allows the use of the 

categories relationship in the searches. Data both of plants and animals were extracted from 

scientific articles and from public databases. Family, species, isolated composed and popular 

name are some of the information relating to the plants. About venomous animals, the system 

provides information such as species, amino acids sequence in FASTA format, among others. 

Until now, there are 97 categorized plants data available on the system, which are distributed in 

42 families, and there are 4,623 data from venomous animals, distributed in 392 species of 10 

different organisms. New information may be submitted by collaborators researches registered in 
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the system. Such deposits come to a waiting queue, and whether all the requested fields are 

completed and corrected categorized, the content is released in accordance with the permission 

rules established by the system. The Venom's user interface is simple, contributing to a fast and 

functional access. 
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INTRODUÇÃO 

 

As plantas medicinais têm sido vastamente estudadas e sua eficácia tem sido demonstrada 

contra diversos tipos de doenças, tais como diabetes (Chhetri; Parajuli; Subba, 2005; Aritajat; 

Wutteerapol; Saenphet, 2004), diarréia (Agunu et al., 2005), malária (Asase et al., 2005; Koch et 

al., 2005; Krettli et al., 2001) e câncer (Kimura, 2005). Têm sido usadas também como 

analgésico (Almeida; Navarro; Barbosa-Filho, 2001), antibactérias (de Boer et al., 2005; Hersch-

Martinez; Leanos-Miranda; Solorzano-Santos, 2005; Kloucek et al., 2005), antivírus 

(Andrighetti-Frohner et al., 2005), antifungos  (de Boer et al., 2005), antimicróbios (de Souza et 

al., 2004) e antivenenos (Daduang et al., 2005; Jimenez-Ferrer et al., 2005; Lans et al., 2001; 

Hutt; Houghton, 1998). 

Essas plantas podem ser encontradas em diversas regiões do planeta e suas utilidades têm 

sido exploradas pela população local e pelas indústrias farmacêuticas. Dentre essa vasta 

variedade de plantas medicinais, encontra-se uma classe especial que possui a propriedade 

antivenenos. A possibilidade de usar plantas antivenenos é de grande importância para a saúde 

pública e indústria de fármacos quando se leva em consideração a diversidade de animais 

venenosos que encontra-se distribuída nos continentes.  

No Brasil, a fauna de serpentes é composta por cerca de 265 espécies (Cardoso et al., 

2003), com 19.000 a 22.000 acidentes ofídicos por ano. Dados de Morbidade Hospitalar do 

Sistema Único de Saúde (SUS) por Causas Externas, de janeiro a outubro de 2007 em todo o 

território brasileiro, chegou a 1.871 casos registrados de ataques de animais peçonhentos 

(http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/eruf.def). A fauna de serpentes encontrada na 

Arábia Saudita e Oriente Médio contém espécies comuns do norte da África, Europa e Ásia 
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central, havendo infiltração de espécies características da Ásia Tropical (Ismail; Memish, 2003). 

No Senegal, mais de 5.550 serpentes foram coletadas durante o período de 1990 e 2001 (Trape; 

Mane, 2002).  

Além das serpentes, outros animais venenosos e perigosos convivem próximos à 

população, como no caso de sapos, abelhas, escorpiões e aranhas. As aranhas são um problema 

médico de grande importância na Ásia, África e no Brasil. No Brasil, encontra-se uma das 

principais aranhas venenosas, a armadeira (Richardson et al., 2006; Machado et al., 2005; 

Pimenta et al., 2005; Pretel et al., 2005; Silvestre et al., 2005). O mesmo ocorre em relação aos 

escorpiões. O Brasil, junto com a Nigéria, Índia, México e outros países, também apresenta em 

sua fauna espécies de escorpiões perigosos à população (Lourenco; Baptista; de Leao Giupponi, 

2004; Goyffon, 2002; Soares; Azevedo; De Maria, 2002; Amitai, 1998; Nishikawa et al., 1994; 

Muller, 1993; Newlands, 1978; San Martin, 1966; Bucherl, 1957), sendo o Tityus serrulatus uma 

das espécies mais perigosas no Brasil (Bertazzi et al., 2005; Diego-Garcia et al., 2005). 

A maioria dos venenos de animais é fonte de enzimas e peptídeos biologicamente ativos, 

como por exemplo, as fosfolipases A2 (PLA2), fosfodiesterases, fosfomonoesterases, L-

aminoácido oxidases, acetilcolinesterases e enzimas proteolíticas (Perez et al., 2001). As 

proteases de venenos de serpentes podem ser classificadas em dois grupos principais: (1) as 

serino-proteases que interferem na cascata da coagulação sanguínea (Serrano; Maroun, 2005) e 

as (2) metaloproteases que podem induzir hemorragia e são dependentes de íons metálicos 

(Matsui; Fujimura; Titani, 2000). Além da atividade hemorrágica, as metaloproteases de venenos 

de serpentes podem induzir edema, mionecrose, dermonecrose, liberação de TNFα e inibição de 

agregação plaquetária (Fox; Serrano, 2005; Gutierrez et al., 2005; Kamiguti, 2005; Laing; 

Moura-da-Silva, 2005; Gutierrez; Rucavado, 2000; Rodrigues et al., 1998; Kamiguti et al., 
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1996). Muitos venenos de animais não são avaliados pela comunidade científica devido à 

dificuldade de acesso a estes venenos. Entretanto, venenos são importantes fontes de enzimas 

para pesquisa na área biológica e, com a existência e acessibilidade aos bancos de dados na 

Internet, estes pesquisadores podem realizar pesquisas da localização geográfica e características 

dos venenos dos indivíduos (Perez et al., 2001). 

As diversidades funcional e estrutural de toxinas animais são interessantes ferramentas-

alvo para desenhos de possíveis fármacos terapêuticos, devido às estruturas tridimensionais, 

criando pequenas moléculas mimetizadoras de propriedades farmacológicas de interesse (Harvey 

et al., 1998). Dentre alguns agentes terapêuticos provenientes do desenvolvimento de drogas a 

partir de toxinas de venenos de serpentes, está a atividade fibrinogenolítica e fibrinolítica do 

veneno de Calloselasma rhodostoma (Kim et al., 2001), atividade cardiotônica e anti-rítmica de 

componentes isolados do veneno de Agkistrodon acutus (Sherman et al., 2000), atividade anti-

neoplásica das PLA2s isoladas de Bothrops sp (Stabeli et al., 2005; Roberto et al., 2004; Daniele 

et al., 1997), Naja nigricollis (Chaim-Matyas; Borkow; Ovadia, 1991), Naja naja atra (Zhong; 

Liu; Wang, 1993), Bungurus caeruleus (Markland et al., 2001) e outras atividades como anti-

paralítica,  contra artrite e agentes analgésicos (Picolo et al., 1998). 

Estudos farmacológicos têm demonstrado que extratos e frações de algumas dessas 

plantas usadas na medicina tradicional possuem propriedades antiinflamatória, antiviral e 

antivenenos (Soares et al., 2005; Soares et al., 2004; Mors et al., 2000). A atividade antiofídica de 

várias espécies de plantas em geral, usadas em algumas comunidades brasileiras, tem sido 

investigada cientificamente (Soares et al., 2005; Soares et al., 2004; Biondo et al., 2003; Batina 

Mde et al., 2000; Mors et al., 2000).  

O metabolismo das plantas medicinais oferece algum produto ou subproduto que pode ser 

utilizado de alguma forma pelo homem. Tais produtos têm sido administrados com sucesso em 
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diferentes formas para um grande número de problemas de saúde. Assim como seus benefícios, 

as contra-indicações também têm sido registradas. Algumas plantas consideradas antiofídicas 

pela medicina popular mostraram-se inativas em experimentos clínicos e farmacológicos. 

Numerosas espécies vegetais da flora brasileira são conhecidas popularmente como antiofídicas. 

No entanto, poucas espécies foram testadas cientificamente e menos ainda tiveram seus 

princípios ativos isolados e caracterizados do ponto de vista estrutural e funcional (Soares et al., 

2005; Soares et al., 2004; Mors et al., 2000). 

O uso popular das plantas medicinais tem crescido nos últimos anos e o mercado mundial 

de plantas medicinais movimenta cerca de US$ 500 bilhões anuais 

(http://www1.folha.uol.com.br/folha/reuters/ult112u12329.shl). Entretanto, o consumo elevado e 

a falta no controle de plantio podem levar à extinção de várias espécies de plantas medicinais 

utilizadas hoje em dia pela população.  

O conhecimento etnobotânico-farmacológico é a base para o desenvolvimento de 

fármacos.  Sendo assim, os metabólicos secundários vegetais apresentam um grande valor social 

e econômico para o país, uma vez que são usados em grande escala, como por exemplo, para a 

produção de inseticidas, corantes e medicamentos (http://www.biotecnologia.com.br/materias/).  

 Em 2002, o Brasil começou a desenvolver o primeiro banco de dados para mapear a 

enorme biodiversidade de plantas medicinais existentes no país (cerca de 20% das espécies do 

planeta), tentando combater o comércio ilegal 

(http://www1.folha.uol.com.br/folha/reuters/ult112u12329.shl). No Brasil existem alguns grupos 

de banco de dados como o Museu Biológico do Instituto Butantan, que contém informações sobre 

serpentes, aranhas, escorpiões, lagartos e anfíbios (http://www.butantan.gov.br/museu/). No 

Butantan, também reside o Centro de Toxinologia Aplicada (CAT), o qual consiste em estudar a 

biologia de animais venenosos, seus venenos e a possível aplicação desse conhecimento na 
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geração de produtos de interesse social. Para tanto, o CAT organizou sua pesquisa científica em 

toxinas de animais e de microorganismos (http://www.butantan.gov.br/cat). Outro centro 

importante é o Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos (CEVAP) que, através do 

site (http://www.cevap.org.br), disponibiliza materiais didáticos, cursos, galeria de fotos e outras 

informações e tem viabilizado o desenvolvimento de projetos em diversas áreas do conhecimento 

científico e tecnológico, com os objetivos de realizar o estudo bioecológico dos animais 

peçonhentos, criação dos animais em cativeiro, isolamento, caracterização e fracionamento de 

veneno, entre outros. O Departamento de  Informática do SUS - DATASUS, órgão da Secretaria 

Executiva do Ministério da Saúde,  é responsável por coletar, processar e disseminar informações 

sobre saúde em todas as regiões do Brasil 

(http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/eruf.def). O Instituto Brasileiro de Plantas 

Medicinais (IBPM) dedica-se ao desenvolvimento tecnológico e científico de processos e aos 

procedimentos relacionados com o aproveitamento das plantas medicinais, com conservação da 

biodiversidade brasileira e preservação das culturas tradicionais dos povos nativos 

(http://www.ibpm.org.br/index.shtml). O Banco de Dados de Plantas Brasileiras do Professor 

Goro Hashimoto disponibiliza busca por família, nome da doença, nome científico e nome vulgar 

dentro do banco de dados. Começou a coletá-las sempre voltado à ótica da taxonomia vegetal 

(estudo da classificação das plantas). Além dos conhecimentos botânicos, procurou ampliar o 

conhecimento da história e geografia dos locais visitados da coleta (http://brazilian-

plants.com/br/database.cfm) (Hashimoto, 2002). O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

(IBAMA) realiza pesquisas para conservação e uso sustentável, criação e manutenção de uma 

rede de informações referentes ao conhecimento técnico-científico e o conhecimento e saberes 

populares, resgate e proteção do conhecimento tradicional (etnobotânica), capacitação e 
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treinamento e avaliação dos impactos de extração 

(http://www.ibama.gov.br/flora/plantas_medicinais.htm). 

 Um sistema de banco de dados Web que relaciona diferentes tipos de dados deve ser 

implementado de modo dinâmico e gerenciado. Existem vários gerenciadores de conteúdo, 

chamados de Content Manager System (CMS) disponíveis na Internet. Os quatro mais utilizados, 

atualmente, são: eXtended Object Oriented Portal System (XOOPS) (http://xoops.org/), Mambo 

(http://mambo-foundation.org/), Typo3 project (http://typo3.org/) e Drupal (http://drupal.org). 

Drupal é um CMS de código aberto, General Public Licence (GPL), desenvolvido e mantido por 

uma comunidade de milhares de usuários e desenvolvedores de todo o mundo. Oferece qualidade 

de código fonte e estrutura, disponibiliza uma variedade de módulos para download. É baseado 

em padrões eXtensible Hypertext Markup Language (XHTML), Cascading Style Sheets (CSS), 

código aberto GPL, alta qualidade e usabilidade para desenvolvedores e demanda de poucos 

recursos (códigos resumidos).  

Portanto, essas tecnologias vêm contribuindo cada vez mais nas áreas biológica e 

científica, com ferramentas computacionais e sistemas específicos para análise de dados in silico, 

fornecendo resultados rápidos e confiáveis. 
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OBJETIVO 

 

O presente projeto teve como objetivo o desenvolvimento de um sistema computacional 

para Web, o qual relaciona dados de plantas medicinais com propriedades antivenenos e de 

animais venenosos, permitindo a integração dos mesmos, através de diferentes aplicativos de 

busca. 
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METODOLOGIA 

 

Desenvolvimento do Sistema 

 

O sistema está em um servidor HP ProLiant ML150 Pentium Xeon 3.0 de 2Gb de 

memória e 4 Hard Disk de 160 Gb, com o sistema operacional GNU/Linux Fedora 6. Está 

implementado sobre o CMS Drupal que gerencia todo o conteúdo do sistema. Um CMS contém 

várias ferramentas que permitem integrar e automatizar todos os processos relacionados à 

criação, catalogação, indexação, personalização, controle de acesso e disponibilização de 

conteúdos em portais web. O CMS pode ser definido como um processo que lida com criação, 

armazenamento, modificação, recuperação e apresentação de dados ou conteúdos (Michelinakis, 

2004).  

O Drupal versão 5.0 foi o CMS escolhido para a implementação do sistema, o qual é um 

CMS de código aberto liberado pela política GPL, desenvolvido e mantido por uma comunidade 

de milhares de usuários e desenvolvedores de todo o mundo. Possui recursos específicos 

atribuídos a vários CMS, porém seu diferencial é que o seu banco de dados, junto com seus 

módulos, crescem de acordo com o que foi estabelecido para o seu sistema. Drupal não é um 

CMS feito para uma aplicação específica, ele incorpora a estrutura do seu projeto seguindo um 

crescimento totalmente dinâmico (Mercer, 2006). Portanto, com a utilização dessa tecnologia no 

projeto do sistema, os recursos utilizados para recuperação e relação dos dados armazenados 

ocorreram de forma dinâmica e consistente, devido a diversas funcionalidades utilizadas da 

ferramenta. 
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O CMS Drupal gerencia todos os tipos de conteúdos e serviços atribuídos à interface Web 

como, por exemplo, o acesso aos usuários (Login), métodos de busca, inserção de novos dados, 

atualizações, alterações, entre outros. A estrutura do CMS Drupal foi implementada na linguagem 

PHP (Meloni, 2000) (http://www.php.net), que é um módulo de pré-processamento de hipertexto 

para o servidor da Web e permite ler e interpretar código PHP incorporado em páginas da Web. 

Essa plataforma dinâmica permite também acoplar outras linguagem de programação como Perl 

(Practical Extraction and Report Language), (http://www.perl.com/) (Wall; Christiansen; 

Orwant, 2001), descrita como a linguagem mais popular para escrita de scripts CGI (Guelich; 

Gundavan, 2001). A linguagem Perl é uma linguagem de programação especialmente 

desenvolvida para processamento de texto e relatórios. O HTML (Hypertext Markup Language) é 

uma linguagem de programação usada para criação de páginas Web, juntamente com pacotes 

gráficos de desenvolvimento na criação de ferramentas dinâmicas interagindo com o sistema, 

como o taxonomy graph, que exibe uma estrutura gráfica, a percentagem de dados depositados e 

relacionados com as categorias do sistema. 

  

Banco de Dados 

 

Para o armazenamento dos dados foi selecionado o banco de dados open source MySQL 5 

(http://www.mysql.com). O MySQL (My Structured Query Language - Linguagem Estrutural de 

Consultas) é um sistema para gerenciamento de bancos de dados relacional, que permite 

armazenar dados em tabelas e realizar consultas SQL. Isso proporciona velocidade e 

flexibilidade.  A SQL é linguagem padrão mais comum usada para acessar banco de dados e é 

definida pelo Padrão ANSI/ISO SQL. O MySQL utiliza a política GPL (General Public License - 
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Licença Pública Geral), a licença para programas da Free Software Foundation 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/GPL) permitindo a utilização do programa gratuitamente em 

diferentes sistemas operacionais incluindo o GNU/Linux. 

 

Política de Segurança 

 

O sistema conta com uma política de segurança. Somente são aceitos os grupos de 

pesquisas nacionais mediante ao cadastro no sistema. 

 

a) quanto à submissão de dados: 

Todos os dados submetidos ao sistema são avaliados e, se aprovados pelo GBi (Grupo de 

Bioinformática do Departamento de Genética), serão armazenados e disponibilizados no 

sistema. 

 

b) quanto ao acesso ao banco de dados: 

A política de segurança está estabelecida pelos seguintes critérios: 

•  As informações de domínios públicos permaneceram com o status de domínio público 

a todos os pesquisadores cadastrados no sistema; 

•  A informação pertinente seja a um grupo de pesquisa ou a um pesquisador em 

particular, possui o status selecionado pelo grupo ou pesquisador. Ou seja, caberá ao 

grupo ou pesquisador decidir a quem suas informações poderão ser liberadas; 

•  A alteração do status somente será feita mediante uma requisição por escrito vinda do 

coordenador do grupo ou pesquisador responsável. 
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As opções de status disponíveis são: 

 

•  Público (B) 

Os dados obtidos dos bancos públicos são disponibilizados a todos os grupos e 

pesquisadores nacionais cadastrados. 

•  Grupos (G) 

O grupo ou pesquisador poderá selecionar qual(is) grupo(s) terá(ão) acesso às suas 

informações submetidas. 

•  Pesquisador (P) 

O grupo ou pesquisador poderá selecionar qual(is) pesquisadores(s) que terá(ão) 

acesso às suas informações submetidas. 

 

Modelagem do Sistema 

 

Para a modelagem desse sistema foi utilizada a linguagem UML (Unified Modeling 

Language). A UML é uma linguagem gráfica para visualização, especificação e documentação 

de artefatos dos sistemas complexos de software. A UML proporciona uma forma-padrão para a 

preparação de planos de arquitetura de projetos incluindo, também, aspectos conceituais (Booch; 

Jacobson; Rumbaugh, 2006). 

A modelagem aplicada neste trabalho utilizando a UML está relacionada diretamente aos 

procedimentos que devem ser executados pelos atores no sistema; portanto, o sistema utiliza uma 

infra-estrutura já estabelecida que é o CMS Drupal. A modelagem exemplifica o 
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desenvolvimento de criação de conteúdos, categorias, permissões e todas as opções que existem 

no sistema.  

 

Escopo 

 

O sistema Venom é a centralização de dados que podem ser relacionados entres plantas 

medicinais e venenos de animais. A união dessas informações em uma base de dados é muito 

importante para integrar propriedades medicinais de plantas agindo, comprovadamente, sobre 

venenos de animais. A integração dos dados está disponibilizada na Web e os dados inseridos no 

sistema consistem de dados coletados de bancos de dados públicos, publicações científicas e por 

pesquisadores colaboradores que trabalhando com plantas medicinais ou venenos. 

Os usuários do sistema são registrados como: administrador, colaboradores e visitantes. 

Para cada tipo de usuário são atribuídos diferentes tipos de acesso ao sistema, os quais são 

apresentadas na Tabela 1. Na Figura 1, é apresentado o modelo da interação dos três possíveis 

tipos de usuários no sistema, com seus recursos disponíveis de acordo com a permissão atribuída 

a cada usuário, permissões e principais módulos do gerenciador. 
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Tabela 1.  Permissão dos três níveis de usuários do sistema 

Usuário Permissão de acesso 

Administrador 
Acesso completo (Cria tipo de conteúdo, Cria categorias, Adiciona termos, Envia dados 
de plantas e animais e administração geral) 

Colaboradores Acesso restrito (Envia dados de plantas e animais e altera os dados submetidos) 

Visitantes Acesso restrito (Visualização do conteúdo público) 
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Figura 1. Modelo simplificado da interação dos três tipos de usuários com os recursos disponíveis de acordo com 
a permissão atribuída a cada usuário. 
 

Use-Case: Cadastrar Usuários 

 

Um usuário pode ter diferentes tipos de permissão de acesso ao sistema. Para cadastrar 

um usuário no sistema deve-se entrar em Create new account e preencher os campos: Personal 
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information (Full name, City, State e Country), Account information (Username e E-mail 

address) e Professional information (Profession, Institution, Group, City, State e Country). Após 

a avaliação dos coordenadores, uma senha será criada e enviada para o e-mail do novo usuário 

cadastrado. Os usuários cadastrados poderão enviar dados ao sistema e buscar dados restritos a 

um determinado grupo de usuário. 

 

Use-Case: Criar Tipo de Conteúdo 

 

 Um tipo de conteúdo representa qualquer informação que deve ser inserida no sistema e 

que necessite de campos específicos de entrada de dados. O CMS Drupal, juntamente com o 

módulo CCK (Content Construction Kit), permite criar novos tipos de conteúdos utilizando sua 

interface que interage diretamente com o banco MySQL. É permitido apenas ao administrador 

criar tipos de conteúdo no sistema. 

 

Use-Case: Cadastrar Categorias e Termos 

 

As categorias e subcategorias servem para classificar os conteúdos. Cada tipo de conteúdo 

pode ter categorias em comum como, por exemplo, a categoria Content type serve tanto para 

Plantas como Animal. É fundamental a categorização do conteúdo na utilização de aplicativos 

para o sistema, principalmente relacionada a buscas feitas de forma convencional, digitando-se 

uma palavra-chave ou utilizando o módulo Views do Drupal para fazer uma busca relacionando 

os termos das categorias.  
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É permitido apenas ao administrador criar categorias e termos; portanto, se no momento 

de enviar seus dados ao sistema Venom o pesquisador não encontrar o termo específico para 

categorizar o seus dados é oferecido ao pesquisador um campo de escrita para que ele entre com 

seu termo. Na análise dos dados, o administrador verifica o termo sugerido pelo pesquisador e, 

caso não exista nenhum termo similar o novo termo é cadastrado. Essa verificação é importante 

para evitar possíveis redundâncias. 

 

Use-Case: Enviar Dados de Plantas 

 

 Os dados de plantas medicinais são cadastrados através do tipo de conteúdo Data of 

Plant. Para enviar dados de plantas, deve-se entrar no sistema como usuário cadastrado e acessar 

Create content e entrar em Data of Plant. Os seguintes campos e categorias devem ser 

selecionados: campo (Name of plant), categoria (Content type), categoria (Taxonomy plant), 

categoria (Isolated compounds), categoria (Country), categoria (Taxonomy animal), categoria 

(Acticvity), categoria (Used part of the plant), campo de escrita (Specie of plant), campo de 

escrita (Isolated compounds), campo de escrita (Activity), campo de escrita (Specie of animal), 

campo de escrita (Common name), campo de escrita (Distribution), campo de escrita (Location), 

campo de escrita (Origin), campo de escrita (Chemical name), campo de escrita (Function), 

campo de escrita (Structure picture), campo de escrita (Structure), campo de escrita (Author), 

campo de escrita (Methods description) e campo de escrita (Reference). O campo (Data of plant) 

pertence ao próprio sistema e serve para listar as categorias relacionadas à planta; portanto, não 

deve ser alterado. 
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Todos os dados submetidos irão para uma fila de moderação, onde serão analisados pelos 

coordenadores antes do acesso ao sistema ser liberado. 

 

Use-Case: Enviar Dados de Venenos de Animais 

 

 Os dados de venenos de animais são cadastrados através do tipo de conteúdo Data of 

Animal. Para enviar dados de venenos de animais deve-se entrar no sistema como usuário 

cadastrado e acessar Create content e entrar em Data of Animal. Os seguintes campos e 

categorias devem ser selecionados: campo de escrita (Title), categoria (Content type), categoria 

(Taxonomy plant), categoria (Taxonomy animal), categoria (Country), categoria (Keywords), 

categoria (Sequence type), campo de escrita (Specie of animal), campo de escrita (Related plant), 

campo de escrita (Product), campo de escrita (Function), campo de escrita (Sequence number) e 

campo de escrita (FASTA). Todos os dados submetidos irão para uma fila de moderação onde 

serão analisados pelos coordenadores antes do acesso ao sistema ser liberado. 

 

Use-Case: Alterar Dados 

 

 Os dados que estão no sistema Venom podem ser alterados pelo Colaborador que 

cadastrou o conteúdo e pelo Administrador. Para alterar dados de plantas medicinais e dados de 

proteínas de venenos de animais deve-se entrar no sistema como usuário cadastrado e acessar o 

link Administer. Em Content, após localizar o conteúdo a ser alterado, deve-se acessar o link Edit 
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para que todos os campos preenchidos possam ser atualizados e é possível remover o conteúdo se 

necessário. 

 

Use-Case: Visualizar Conteúdo 

 

 Todos os dados submetidos ao sistema são avaliados pelos coordenadores e depois 

liberados pelo coordenador após a autorização do pesquisador que depositou as informações. 

Essa liberação define se os dados ficarão disponíveis como público ou restrito a algum grupo. 

Para os dados com acesso público, existem diversas formas de visualizações. A visualização por 

categorias permite um acesso ágil e eficiente, baseando-se nos termos que classificam os dados 

de plantas e de animais. A taxonomy graph permite visualizar a quantidade de dados 

armazenados no sistema de maneira dinâmica utilizando-se dos termos das categorias. Os 

conteúdos podem ser visualizados por nomes (plant abc list ou animal abc list) ou relacionandos 

diferentes tipos de termos (plant terms e animals terms). 

 

Diagramas UML 

 

 Os diagramas são meios utilizados para a visualização dos blocos de construção citados 

anteriormente. Um diagrama é uma apresentação gráfica de um conjunto de elementos, 

geralmente representados como um gráfico conectado de vértices (itens) e arcos 

(relacionamentos). Na UML, existem vários tipos de diagramas que são utilizados na modelagem 
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que especificam modelos, a partir dos quais são construídos sistemas executáveis (Cardoso et al., 

2003). 

 

Visão Global dos Atores e Use-Cases 

 

 O diagrama Visão Global dos Atores e Use-Cases é a representação gráfica dos atores 

interagindo com os Use-Cases. Um ator é qualquer pessoa ou sistema externo que tenha interação 

com o sistema que está em desenvolvimento e a Use-Case é um conjunto de funcionalidades de 

um sistema, representado por fluxos de eventos iniciados por um ator e retornando um valor de 

resposta a esse mesmo ator (Cardoso, 2003). Na Figura 2, são apresentados os atores, 

Administrador e Colaborador, que exercem o papel de usuários do sistema, interagindo com os 

eventos permitidos. O ator Administrador possui acesso completo a todos os Use-cases 

disponíveis. O ator Colaborador pode inserir e alterar os seus dados de plantas medicinais, de 

animais e visualizar o conteúdo público. O ator Visitante não entra como usuário cadastrado e 

pode apenas visualizar os dados definidos como públicos. 
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Figura 2. Visão Global dos Atores e Use-cases. Os atores Administrador e Colaborador fazem papel de usuário do 
sistema interagindo com os eventos permitidos. O ator visitante não entra como usuário cadastrado e pode apenas 
visualizar os dados definidos como públicos. 

 

Os atores do sistema, Administrador e Colaborador, possuem uma seta que os liga ao 

ator de sistema Usuário. Isso significa que, tanto o Administrador quanto o Colaborador, podem 

fazer o papel do Usuário e executam os Use-Cases Visualizar Conteúdo, Enviar Dados de 

Animais e Enviar Dados de Plantas. 
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Diagrama de Colaboração 

 

O diagrama de colaboração mostra o relacionamento das classes no que diz respeito ao 

sentido das mensagens e ao número de mensagem, dando ênfase à organização dos objetos que 

participam de uma interação (Cardoso, 2003). Para gerar um diagrama de colaboração, deve-se 

ter em mente o fluxo, a ordem em que se encontram os atores e estereótipos.  

Na Figura 3 é apresentado o diagrama de colaboração do Use-Case Criar Tipo de 

Conteúdo que mostra os eventos do ator Administrador para criar um novo tipo de conteúdo, 

descrevendo as entradas de dados a serem preenchidas e as mensagens para cada evento. 

O diagrama de colaboração do Use-Case Cadastrar Categorias, apresentado na Figura 4, 

representa os eventos que o ator Administrador realiza para criar uma nova categoria, 

descrevendo as entradas dos dados a serem preenchidas e as mensagens para cada evento. 

Na Figura 5 é apresentado o diagrama de colaboração do Use-Case Cadastrar Categorias 

e Termos que representa os eventos que o ator Administrador realiza para adicionar um novo 

termo em uma categoria, descrevendo as entradas de dados a serem preenchidas. 

O diagrama de colaboração do Use-Case Enviar Dados de Plantas representa os eventos 

que o ator usuário (Administrador ou Colaborador) realiza para enviar dados de plantas, 

descrevendo as entradas de dados a serem preenchidas e as mensagens para cada evento. O 

diagrama é apresentado na Figura 6. 
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Figura 3. Diagrama de colaboração do Use-case Criar tipo de conteúdo – Fluxo Básico. Representa os eventos que o 
ator Administrador realiza para criar um novo tipo de conteúdo, descrevendo as entradas de dados a serem 
preenchidas e as mensagens para cada evento. 
 

 . 
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Figura 4. Diagrama de colaboração do Use-case Cadastrar Categorias – Fluxo Básico. Representa os eventos que o 
ator Administrador realiza para criar uma nova categoria, descrevendo as entradas de dados a serem preenchidas e as 
mensagens para cada evento. 
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Figura 5. Diagrama de colaboração do Use-case Adicionar Termos – Fluxo Básico. Representa os eventos que o ator 
Administrador realiza para adicionar um novo termo em uma categoria, descrevendo as entradas de dados a serem 
preenchidas e as mensagens para cada evento. 
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Figura 6. Diagrama de colaboração Enviar Dados de Plantas – Fluxo Básico. Representa os eventos que o ator 
usuário (Administrador ou Colaborador) realiza para enviar dados de plantas, descrevendo as entradas de dados a 
serem preenchidas e as mensagens para cada evento. 
 

 

Na Figura 7 é apresentado o diagrama de colaboração do Use-Case Enviar Dados de 

Animais que representa os eventos que o ator usuário (Administrador ou Colaborador) realiza 
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para enviar dados de animais, descrevendo as entradas de dados a serem preenchidas e as 

mensagens para cada evento. 

O diagrama de colaboração do Use-Case Alterar Dados, apresentado na Figura 8, 

representa os eventos que o ator Administrador realiza para alterar dados de plantas e de animais, 

descrevendo as entradas de dados a serem preenchidas e as mensagens para cada evento 

E, por último na Figura 9 é apresentado o diagrama de colaboração do Use-Case 

Visualizar Conteúdo que representa os eventos que o ator Visitante realiza para visualizar o 

conteúdo público do sistema, descrevendo as entradas de dados a serem preenchidas e as 

mensagens para cada evento. 
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Figura 7. Diagrama de colaboração do Use-case Enviar Dados de Animais – Fluxo Básico. Representa os eventos 
que o ator usuário (Administrador ou Colaborador) realiza para enviar dados de animais, descrevendo as entradas de 
dados a serem preenchidas e as mensagens para cada evento. 
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Figura 8. Diagrama de colaboração do Use-case Alterar Dados – Fluxo Básico. Representa os eventos que o ator 
Administrador realiza para alterar dados de plantas e venenos animais, descrevendo as entradas de dados a serem 
preenchidas e as mensagens para cada evento. 
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Figura 9. Diagrama de colaboração do Use-case Visualizar Conteúdo – Fluxo Básico. Representa os eventos que o 
ator Visitante realiza para visualizar o conteúdo público do sistema, descrevendo as entradas de dados a serem 
preenchidas e as mensagens para cada evento. 
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RESULTADOS 

 

O sistema Venom foi desenvolvido e as informações de plantas medicinais com 

propriedades antiofídicas e de animais venenosos foram coletadas, inseridas e categorizadas na 

base de dados (http://gbi.fmrp.usp.br/venom).  

Os dados de animais venenosos foram coletados de bancos de dados públicos, como 

NCBI e os dados de plantas medicinais foram extraídos de artigos científicos (Soares et al., 2005; 

Soares et al., 2004; Houghton; Osibogun, 1993) e do banco de dados público Brazilian-Plants. 

Esses dados foram submetidos ao sistema, que já está apto a receber dados de colaboradores 

cadastrados.  

Na Figura 10, observa-se a tela inicial do sistema Venom com o menu dos tipos de 

visualização do conteúdo (Figura 10 a), a visualização do número de dados de animais e plantas 

cadastrados (Figura 10 b), informações sobre o projeto e o grupo (Figura 10 c), módulo de busca 

simples por palavra chave (Figura 10 d), acesso rápido aos termos das categorias de animais e 

plantas (Figura 10 e) e link para registro no sistema e acesso para os usuários cadastrados (Figura 

10 f). 
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Figura 10. Tela inicial do projeto Venom. Em a) links para os tipos de visualização do conteúdo. b) visualização do 
número de dados de animais e plantas cadastrados, c) links com informações sobre o projeto e o grupo, d) módulo de 
busca simples por palavra-chave, e) acesso rápido aos termos das categorias de animais e plantas e f) link para 
registro no sistema e login para os usuários colaboradores cadastrados.  

 

 

Na Tabela 2, é mostrada a quantidade de dados cadastrados, até o momento, no sistema, 

contabilizando 42 famílias de plantas e 97 espécies e 392 espécies de animais venenosos. 

Os dados submetidos podem ser visualizados utilizando os recursos disponíveis no 

sistema como: busca simples por palavras-chaves, por nomes e relacionando termos das 

a

b

e 

f 

c 

d 



 

 

33 

categorias. Todos esses dados armazenados já foram publicados e definidos como públicos e 

serão listados em qualquer tipo de busca que seja feita no sistema. 

 

Tabela 2. Total de dados cadastrados de plantas e de animais venenosos. 

Dados Cadastrados Total 

Dados de proteínas de venenos de animais 4.623 

Dados de plantas medicinais com propriedades 

antiofídicas. 
97 

 

Famílias de Plantas 42 

Espécies de Plantas 97 

 

Espécies de Animais 392 

 

Serpentes 2.306 

Escorpiões 731 

Cobras 599 

Aranhas 462 

Moluscos 357 

Formigas 60 

Abelhas 54 

Mosquitos 28 

Vespas 13 

Sapos 13 

 

 

A visualização por taxonomy graph é a forma mais direta para interagir com os dados, 

permitindo quantificar o número de dados submetidos por cada termo de uma categoria. Na 

Figura 11 encontra-se o conteúdo da categoria taxonomy animal utilizando o taxonomy graph. Os 
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termos de tipo de animal da categoria taxonomy animal estão listados junto com a quantidade de 

ocorrências. Com base nas categorias, é possível realizar buscas e relacionar os termos das 

diferentes categorias obtendo, assim, informações de plantas medicinais que, através de 

compostos isolados, interagem com venenos de animais.  

 

 
Figura 11. Visualização do conteúdo da categoria taxonomy animal utilizando o taxonomy graph. Os termos de tipo 
de animal da categoria taxonomy animal estão listados junto com a quantidade de ocorrências. Em a) o número total 
de termos e o número total de dados relacionados aos termos. b) links com o nome do termo que direciona para todos 
os dados relacionados ao termo. c) a percentagem do termo relacionada aos outros da mesma categoria e o número 
total de ocorrências dele.  

 

 

a

c 

b
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Na Figura 12, é apresentada a tela de busca por termos relacionados, All Terms, utilizando 

módulo Views do Drupal. Nesse tipo de busca é possível relacionar diferentes dados em uma 

única busca.  

Na Figura 13, encontram-se os resultados decorrentes das diversas formas de busca no 

sistema que exibem informações sobre plantas, compostos isolados, venenos de animais, 

espécies, entre outras, de maneira clara e dinâmica, realizando assim a comunicação dos dados 

selecionados, obtidos através das categorias e termos.  

 O taxonomy graph facilita na usabilidade entre termos das diversas categorias existentes 

no sistema e quantifica o número de ocorrências de cada um dos termos da categoria selecionada. 

O All Terms é um tipo de busca específica e eficiente que utiliza termos de várias 

categorias para relacionar dados de plantas medicinais e venenos de animais, disponibilizando, 

assim, o agrupamento dos termos desejados e a criação uma busca filtrada e específica através de 

termos (Figura 12).  
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Figura 12. Tela de busca por termos relacionados, All Terms, utilizando módulo Views do Drupal. Nesse tipo de 
busca é possível relacionar diferentes dados em uma única busca, realizando, assim, dois tipos de filtragem: Em a) os 
resultados podendo ser listados em ordem alfabética, b) uma filtragem mais específica selecionando as catgorias 
(Terms for taxonomy plant, Terms for taxonomy animal, Terms for activity e Terms for isolated compounds) e  c) 
lista dos resultados selecionados por termos. 
 

 
Essa busca que relaciona termos retorna todos os dados categorizados com os termos 

selecionados na busca. Por exemplo, se o termo Bothrops da categoria Taxonomy animal for 

selecionada e se, na categoria keywords o termo Phospholipase A2 for selecionado para serem 

relacionados, os resultados dessa busca serão todos os dados encontrados que estejam 

classificados nessas duas categorias com os termos especificados (Figura 13).  

 

 

ba

c 
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Figura 13. Tela de resultado da busca por termos relacionados. Em a) espécie do animal, b) produto da seqüência, c) 
informações sobre a seqüência de aminoácidos, c) a seqüência de aminoácidos no formato FASTA e e) Tags, que são 
os termos relacionados com essa seqüência pela qual ela foi filtrada pela busca All Terms. 

 

 Os dados de plantas e animais podem ser listados de forma rápida através da espécie da 

planta ou do animal, utilizando os tipos de visualização Plant ABC List. A Figura 14, apresentada 

a tela de visualização do Plant ABC List, onde são listadas as espécies em ordem alfabética.  

 

 
Figura 14. Tela de visualização do Plant ABC List. Em a) opção de listar pela inicial e b) espécies listadas referente 
a inicial selecionada. 
 
 
 

a

b

c 

d

e 
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b
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Na Figura 15, a visualização Animal ABC List exibe o nome das espécies, a taxonomia e o 

título dos dados de proteínas de animais. Esse tipo de visualização lista todas as espécies em 

ordem alfabética, facilitando, assim, a busca de espécies específicas. 

 
 
 
 

 
Figura 15. Tela de visualização do Animal ABC List. Em a) opção de listar pela inicial da espécie ou todas (All) 

ordenados pelo nome da espécie, b) espécies listadas em ordem alfabética e c) os termos relacionados (Terms for 

Taxonomy animal) e o título da seqüência. 
 
 
 

Outros tipos de visualização por termos específicos de dados de animais e plantas são: 

Plant terms e Animal terms. Na Figura 16, encontra-se a tela de visualização do Plant Terms, 

a

b
c 
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onde são exibidos os termos relacionados (Terms for Taxonomy plant, Terms for Activity, Used 

part of the plant e Terms for isolated compounds), utilizados na filtragem da busca.  

 

 
Figura 16. Tela de visualização do Plant Terms. Em a) os termos relacionados (Terms for Taxonomy plant, Terms 

for Activity, Used part of the plant e Terms for isolated compounds) utilizados para filtrar a busca e b) a lista dos 
resultados da busca. 
 

Também é apresentado na Figura 17 a tela de visualização do Animal Terms que mostra 

os termos relacionados (Terms for isolated compounds, Terms for Taxonomy plant, Terms for 

keywords) utilizados para filtrar a busca. Apresenta também a lista dos resultados. Essas 

visualizações permitem que termos de categorias de dados de animais ou plantas sejam 

selecionados, resultando, assim, em uma busca filtrada dos dados. 

 

a

b
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Figura 17. Tela de visualização do Animal Terms. Em a) os termos relacionados (Terms for isolated compounds, 

Terms for Taxonomy plant, Terms for keywords) utilizados para filtrar a busca e b) a lista dos resultados da busca. 
 
 

Para acessar os dados públicos por qualquer tipo de visualização não é necessário entrar 

com usuário e senha no sistema, acessando apenas como visitante. A inserção, alteração ou 

remoção de dados podem ser realizadas apenas por usuários registrados. Portanto, para cadastrar 

um novo usuário no sistema, deve-se preencher o formulário on-line. Na Figura 18, é apresentado 

o formulário e os campos necessários e obrigatórios, como o preenchimento de informações 

pessoais, profissionais, nome de usuário e endereço de e-mail, para onde a senha de acesso ao 

sistema será enviada.  

a

b
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Figura 18. Formulário on-line para cadastro de usuários. Informações pessoais e profissionais são obrigatórias para o 
cadastro, assim como um nome de usuário e e-mail para onde a senha de acesso será enviada. 
 

Após o cadastro no sistema, o novo usuário poderá acessar as propriedades de conteúdo e 

enviar seus próprios dados para o sistema. 
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Nas Figuras 19, 20 e 21, encontram-se as etapas do formulário para enviar dados de 

plantas medicinais. Primeiro, deve-se categorizar os dados que serão inseridos; portanto, foram 

atribuídas categorias no sistema como, taxonomia da planta, atividade, entre outras, que melhor 

representem os dados inseridos. No momento de enviar um conteúdo é muito importante que seja 

feita à categorização dos dados, pois o sistema de busca interage diretamente com as categorias e 

termos em que estiverem relacionados. Caso não exista um termo específico na categoria 

selecionada no momento de classificar os dados, a utilização do campo de escrita é requisitada, 

para que o curador dos dados submetidos ao sistema possa inserir esse novo termo, se for o caso, 

possibilitando assim o uso do mesmo em outros conteúdos. 

O cadastro de dados de plantas está separado em três partes. A Primeira parte está 

relacionada ao nome científico da planta, juntamente com todas as categorias que possam conter 

termos que as classifiquem (Figura 19). São sete categorias que podem ser utilizadas para 

classificar o conteúdo. A Segunda parte, diz respeito aos campos de escrita, que não são 

obrigatórios quando o termo é encontrado na categoria selecionada (Figura 20) e a terceira, e 

última fere-se às informações gerais sobre a planta e dados relacionados à estrutura química do 

composto da planta que possui a atividade antiveneno (Figura 21). 
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Figura 19. Categorias do cadastro de plantas. São sete categorias que podem ser utilizadas para classificar o 
conteúdo: Content type, Taxonomy plant, Isolated Compounds, Activity, Taxonomy animal, Country e Used part of 

the plant. 
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Figura 20. Campos de escrita do cadastro de plantas. Em a) campos utilizados quando o termo não existe na 
categoria, b) campo do sistema Data of plant (não editável) e c) Dados gerais sobre a planta, Common name, 

Distribution, Location e Origin. 
 
 

a

b

c 
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Figura 21. Cadastro de plantas. Informações sobre a estrutura química do composto, Chemical name, Function, 

Structure picture, Structure e informações sobre Author, Methods description e Reference. 

 

 

 Após preencher os campos do formulário de cadastro de plantas, os dados entrarão em 

uma fila de espera aguardando análise dos administradores e colaboradores do sistema para que 

sejam disponibilizados para visualização como conteúdo público.  

Como exemplo de como esses dados aparecem para o usuário, observa-se, na Figura 22, a 

tela de visualização de dados de planta com as seguintes informações: country, used part of 

plant, activity, poison of animals (espécies de animais que o composto tem atividade), structure 

picture, structure, autor e reference sobre a espécie Baccharis trimera da família Asteraceae. 
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Figura 22. Visualização de dados de planta. Informações como: country, used part of plant, activity, poison of 

animals, structure picture, structure, author e reference sobre a espécie Baccharis trimera da família Asteraceae.  
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Como no cadastro de dados de plantas, o cadastro de animais também está dividido nas 

mesmas três partes: Categorias possíveis de seleção (Figura 23 a), Campos de escrita para um 

termo não existente (Figura 23 b) e Informações gerais, no caso dos animais a seqüência de 

proteínas no formato FASTA (Figura 23 c). 
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Figura 23. Tela de cadastro de dados de animais venenosos: Em a) categorias que podem ser selecionadas (content 

type, taxonomy plant, taxonomy animal, country e keywords), b) campos de escrita e c) o produto, função da proteína 
e a seqüência de aminoácidos no formato FASTA. 
 

a

b
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 Após preencher os campos do formulário de cadastro de animais, os dados entrarão em 

uma fila de espera aguardando análise dos administradores e colaboradores do sistema, para que 

sejam disponibilizados para a visualização como conteúdo público. 

As categorias criadas para classificação dos dados cadastrados no sistema são adicionadas 

pelo administrador do sistema. Na figura 24 encontram-se as categorias do sistema e seus 

respectivos termos. Elas permitem que os dados não fiquem dispersos no sistema, por isso a 

importância de uma categorização correta quando um conteúdo é cadastrado. 

 

As categorias do sistema estão dividas em: 

 

•  Categoria: Content type 

Define o tipo de conteúdo a ser cadastrado: Animal ou Planta. 

•  Categoria: Taxonomy plant 

Define a família, gênero e espécie da planta. 

•  Categoria: Activity 

Define a atividade da composto encontrado na planta. 

•  Categoria: Country 

País(es) em que a planta ou o animal são nativos. 

•  Categoria: Isolated Compounds 

Define os compostos encontrados na planta. 

•  Categoria: Taxonomy animal 

Define a espécie do animal. 

•  Categoria: Keywords 
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Define palavras-chaves relacionadas à proteína. 

•  Categoria: Sequence type 

Define o tipo de seqüência FASTA: Aminoácidos. 

•  Categoria: Used part of plant 

Define qual parte da planta foi utilizada na obtenção do composto. 

 

 
Figura 24. Visualização da tela de categorias do sistema. Apenas o Administrador tem permissão para essa área do 
sistema. a) todas as categorias do sistema e b) em qual tipo de conteúdo a categoria está presente. 
 

 Até o momento, estão armazenados no sistema 97 dados de plantas medicinais 

categorizadas e 4.623 seqüências de proteínas de venenos de animais.  

a b
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CONCLUSÕES 

 

Bancos de dados devidamente projetados para as áreas biológicas têm sido extremamente 

importantes e necessários diante do gigantesco volume de dados produzidos pelos atuais projetos 

de pesquisa. O uso de ferramentas computacionais adequadas à manipulação e ao gerenciamento 

do sistema integra e impulsiona sua utilidade no campo da interatividade com usuários de toda 

ordem, expandindo informações específicas essenciais para o avanço das pesquisas nesta área. 

O sistema Venom contribuirá significativamente para este avanço na área de plantas 

medicinais e venenos de animais e propicia aos pesquisadores informações científicas de modo 

prático, rápido e eficaz, através de um ambiente Web estruturado com dados organizados em 

diferentes seções e categorias.  

Disponível na Internet através do endereço eletrônico (http://gbi.fmrp.usp.br/venom), até 

o momento foram categorizados 4.623 dados de animais venenosos, distribuídos em 392 espécies 

e 42 famílias de plantas e 97 espécies. Conta com diferentes sistemas de pesquisa, listas e seleção 

por relacionamento entre diferentes categorias, propiciando ao pesquisador uma perfeita 

interação entre dados e informação. Os conteúdos continuarão sendo inseridos para manter a 

atualização dos dados do banco, com o intuito de manter a fidelidade dos usuários e a 

credibilidade dos resultados. 

 A participação de outros pesquisadores das áreas biológicas, no campo farmacêutico e 

toxicológico, enriqueceu a confiabilidade nos dados armazenados no sistema, proporcionando 

maior objetividade e clareza para aqueles usuários que realmente irão interagir com o sistema. 

A categorização e estruturação do banco de dados foram as etapas mais importantes neste 

projeto, por relacionarem diretamente os conteúdos do sistema e possibilitarem uma divisão 
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objetiva através dos termos das categorias. Esta etapa deixou o sistema interligado diretamente 

com os tipos de busca que estão disponíveis, assim como, nos tipos de visualização: 

Taxonomy_graph, Plant ABC List, Animal ABC List, Plant Terms, Animal Terms e All Terms, 

desenvolvidos com o auxílio do módulo Views do CMS Drupal. Esses conjuntos de módulos 

tornaram as buscas mais flexíveis, permitindo a correlação de diferentes tipos de termos que são 

selecionados pelo usuário. 

Um dos pontos cruciais no desenvolvimento do sistema Venom foi à escolha do CMS 

Drupal, por apresentar grande eficácia na utilização de módulos e pela flexibilidade de trabalhar 

com diferentes tipos de dados. Os outros gerenciadores também possuem características 

semelhantes ao Drupal, porém a qualidade dos códigos e módulos que estão disponíveis para 

download no site do Drupal determinou a escolha e o diferencial entre os outros.  Além desta 

capacidade, uma outra vantagem é uso do MySQL no Drupal, previamente selecionado para ser o 

banco de dados do sistema. As dificuldades encontradas na utilização do Drupal foram 

decorrentes da abstração que ele apresenta, devido à aplicação genérica que é dada aos projetos 

de um CMS. Assim, uma implementação para aplicação específica como, por exemplo, um 

banco de dados de plantas e de animais, trouxe um grande desafio, permitindo que sistemas dessa 

complexidade sejam implementados com tecnologia e suporte necessários. 

Além dos recursos de recuperação de dados e pesquisas no sistema, a ferramenta 

taxonomy graph foi de extrema importância, desenvolvida para quantificar graficamente os 

conteúdos completos do sistema, baseando-se nos termos das categorias de forma dinâmica, 

oferecendo profundidade na interpretação da quantificação de dados das categorias e por retornar 

as famílias de plantas que contêm maior número de espécies com composto antiveneno, assim 

como, o crescimento de dados no sistema. Além desta ferramenta, os usuários podem ainda 

relacionar, buscar por palavras-chaves e efetuar buscas por famílias e espécies. 
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Um sistema que utiliza a mesma tecnologia do Drupal é o Banco de Dados de Venenos de 

Serpentes Brasileiras BioVenom (http://www.biovenom.net) (Amui, 2006). Desenvolvido com 

CSM Drupal, o BioVenom é um banco com diferentes tipos de informações, como: dados 

laboratoriais, artigos científicos e seqüências de proteínas. Entretanto, diferentemente o Venom 

recebe informações de qualquer animal, sendo que o BioVenom é específico a Serpentes 

Brasileiras. Outra base de dados é a do Museu Biológico do Instituto Butantan, que disponibiliza 

em seu site informações de serpentes, aranhas, escorpiões, lagartos e anfíbios com caráter 

educativo e cultural, com uma proposta diferente do Venom que não aborda apenas dados 

animais, mas também interagem os mesmos com plantas medicinais. O CEVAP, que em seu site 

disponibiliza materiais didáticos, galerias de fotos, tem como objetivo extrair, cristalizar, 

liofilizar e fracionar toxinas de microorganismo (bactérias e fungos), plantas e animais 

peçonhentos (venenos de serpentes, sapos, escorpiões, aranhas, abelhas, vespas e demais animais) 

para fins de pesquisa e desenvolvimento biotecnológico. Entretanto, não oferece nenhum sistema 

que possibilite qualquer busca on-line. Ele também não possibilita o relacionamento dos dados de 

plantas medicinais. No banco de dados do Professor Goro Hashimoto é disponibilizado uma 

busca por família da planta, nome da doença e nome científico/popular. Esse tipo de busca 

também encontra-se disponível no Venom, juntamente com outras opções como, por exemplo, 

compostos isolados, atividade, parte utilizada da planta e palavras-chave, diversificando assim os 

meios com que uma consulta pode ser realizada e sempre possibilitando a integração com os 

dados de animais venenosos. 

O sistema Venom já está liberado para ser acessado pela Internet e o cadastramento de 

pesquisadores externos. 

O sistema Venom contribui com o avanço na área de cruzamento de dados de plantas 

medicinais e venenos de animais por disponibilizar diferentes tipos de buscas e visualizações 
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para o usuário na Internet, além de enriquecer a funcionalidade de um sistema e seu banco de 

dados, exercendo a função de armazenar e tornar a recuperação e a integração desses dados mais 

usuais e inteligíveis, disponibilizando dados públicos além de permitir que 

pesquisadores/colaboradores cadastrados possam inserir dados de venenos de animais e de 

plantas medicinais, contribuindo diretamente no crescimento e atualização do banco de dados e, 

conseqüentemente, com o avanço nas pesquisas com plantas medicinais e venenos de animais. 
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