Como utilizar a aplicação móvel

1. Inst alar no smart phone a aplicação iNaturalist , disponível na Play St ore da Google (Android) ou

na App St ore (iOS). Após a inst alação, abrir a aplicação e fazer OK na mensagem que associa a
aplicação à plat aforma BioDiversity4All ( ht t ps:/ / w w w .biodiversit y4all.org/ ), membro da Rede
iNat uralist em Port ugal.
2. Na aplicação iNat uralist (sist ema Android), t ocar o ícone

e iniciar sessão com uma cont a

Google ou de Facebook, ou regist ar uma nova cont a com email, palavra-passe e nome de
utilizador da nossa escolha.
3. Tocar o ícone

, abrir as definições

e desmarcar o carregament o aut omát ico, para

poupar dados móveis ou para possibilit ar o carregament o das observações numa alt ura em que
exist a boa rede de int ernet . Nas definições, selecionar “ mostrar os nomes científicos ...” ; por
defeit o a aplicação m ost ra em primeiro lugar os nomes comuns dos seres vivos.
4. Nas definições do smart phone, verificar que a aplicação iNat uralist t em permissão de acesso à
câmara e à localização do t elemóvel.
5. Nas definições do t elemóvel, t er at iva a opção “ localização” (geolocalização) para que a

aplicação iNat uralist possa regist ar aut omat icament e as coordenadas do local em que nos
encont remos. A localização (GPS) do t elemóvel funciona sem int ernet ou dados móveis.
6. Para regist ar a observação de um ser vivo, t ocar no ícone

as opções

, na part e inferior do ecrã, ou abrir

e selecionar “ Nova observação” . Escolher “ Tirar Foto” ; se a fot o ficar

desfocada, repet ir e guardar a fot o apenas quando ficar bem. Se possível, t irar várias fotos do
organismo, incluindo uma fot o do corpo int eiro e fot os com pormenores das suas est rut uras e

superfície, o que facilit ará a ident ificação. No caso de plant as com flor, fot ografar as flores,
os frut os se exist irem , as folhas (as da base e as do caule se forem diferent es), assim com o
pormenores do caule / ramos ou do t ronco e casca no caso de árvore.
Para adicionar fot os à nossa observação, t ocar no ícone

.

7. Para identicar o ser vivo, selecionar “ O que viu? Ver Sugestões” (requer int ernet ). A aplicação

irá sugerir ent ão uma possível ident ificação do ser vivo, ao nível da espécie ou do grupo de
organismos a que pert ence. Podemos comparar a espécie ou espécies sugeridas com o
organismo fot ografado e escolher a espécie que nos parecer mais semelhant e. Ou podem os
indicar o nome do grupo de organismos sugerido “ com cert eza” , como género ou fam ília, ou
indicar apenas “ animal” , “ fungo” ou “ plant a” . Se não t ivermos int ernet , podemos guardar a
observação sem ident ificação e edit ar depois quando t iverm os acesso a rede com qualidade.

8. Se est ivermos perant e um animal em cativeiro ou uma plant a cultivada , devemos assinalar est a

opção na nossa observação.
9. Guardar a observação (não esquecer! ) t ocando no ícone

na part e inferior do ecrã. A

observação fica ent ão guardada no nosso smart phone nos dados da aplicação iNat uralist .
10. Criar uma nova observação para cada ser vivo (espécie) que observemos.
11. Depois de t erminar de edit ar as observações, o que podemos fazer no regresso a casa ou à

escola (em local com int ernet ), devemos escolher carregar os dados (não esquecer! ). As
observações serão ent ão t ransferidas do t elemóvel para a plat aforma BioDiversity4All.
12. Depois de carregarmos as observações na BioDiversit y4All, os ut ilizadores da rede iNat uralist

poderão confirmar a identificação do ser vivo ou sugerir uma nova ident ificação. Assim, a
comunidade de ut ilizadores ajuda a ident ificar os organismos observados.
13. Na plat aforma BioDiversit y4All podemos ser cidadãos cientistas, nomeadament e quando

aderimos a diversos “ projetos” , part ilhando assim as nossas observações com a comunidade
científica . As observações passam a int egrar diversos projet os desde que elas cumpram alguns

requisit os (definidos em cada projet o), que incluem área geográfica, t ipo(s) de organismo(s) e
grau de qualidade da ident ificação (“ casual” , “ precisa de ident ificação” e “ grau de pesquisa” ).
Alguns projet os poderão exigir ident ificação com “ grau de pesquisa” (como o “ Flora-On” ); ist o
significa que a ident ificação da espécie t erá de ser confirmada por, pelo menos, dois ut ilizadores
da rede BioDiversit y4All / iNat uralist ant es de int egrar os dados do projet o.

Convidamos t odos nas Escolas a fot ografar e a regist ar plantas silvest res
com a aplicação iNaturalist e a aderir ao projet o “ Fascínio das Plantas - Escolas”
de 5 a 31 de maio de 2022
ht t ps:/ / w w w .biodiversit y4all.org/ project s/ fascinio-das-plant as-escolas

