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1. Contextualização 

 

A Mata Atlântica com uma área original de 1.315.460 km² ou 15 % do território brasileiro abriga a 

maior parte da população brasileira (mais de 60 %), e é de onde origina a maior parte da riqueza 

do país. Na sua área de ocorrência encontram-se as principais cidades brasileiras (São Paulo, Rio 

de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Salvador), impelindo um risco iminente 

de destruição dos 11,93 % dos remanescentes da cobertura original ainda existente (SOS Mata 

Atlântica/INPE, 2011). Este bioma é considerado uma das cinco áreas mais importantes do planeta 

para a conservação da biodiversidade (Laurance 2009), sendo provedor de grande parte dos 

serviços ecossistêmicos (água, belezas cênicas - turismo, conservação do solo, produtos 

alimentícios e medicinais, recursos pesqueiros, minerais) da qual depende a população que ali 

reside. 

 

Uma das principais ferramentas para possibilitar a conservação desde patrimônio natural é a 

pesquisa científica, sendo aplicada em diferentes aspectos, como por exemplo, na planificação e 

aplicação da gestão ambiental da região, na criação e consolidação das unidades de conservação, 

na conciliação das ações com as comunidades locais através do desenvolvimento de alternativas de 

renda compatíveis com conservação ambiental, na valoração dos serviços ecossistêmicos, incluindo 

os benefícios para a regulação do clima e biodiversidade, na conscientização da sociedade sobre a 

importância da região, na criação de políticas publicas e formação de recursos humanos. Partindo 

desta premissa, em 2007, foi criado o Centro Integrado para a Conservação da Biodiversidade da 

Mata Atlântica – InBioVeritas, com objetivo de articular competências para que o conhecimento da 

biodiversidade seja aplicado à sua conservação, e conseqüentemente, à manutenção dos serviços 

ecossistêmicos necessários para o bem estar humano. É um pólo gerador de conhecimento, de 

integração, de formação de pessoal qualificado, divulgação científica e educacional e de referência 

para a conservação da biodiversidade. 

 

O InBioVeritas  (WWW.inbioveritas.net) é uma rede de instituições de pesquisa brasileiras e alemãs 

que desenvolvem pesquisas a mais de duas décadas no litoral do Paraná. É neste trecho entre o 

litoral sul de São Paulo e Paraná que se encontram os maiores remanescentes contínuos e melhor 

conservados da Mata Atlântica do Brasil, com uma majestosa variedade de ecossistemas que se 

distribuem desde extensos manguezais até as montanhas da Serra do Mar atingindo 1.800m de 

altitude. O banco de dados sobre pesquisa do litoral do Paraná é oriundo das ações prioritárias 

definidas no planejamento estratégico do InBioVeritas. As informações geradas de pesquisas sobre 

biodiversidade e temas correlatos depois de sistematizadas e analisadas servirão de subsídio para 

ações de conservação da biodiversidade. Boa parte da informação produzida sobre pesquisa no 

litoral esta dispersa e suas fontes localizadas em diferentes locais, dificultando o acesso do publico 

que necessita desta informação. Isto implica muitas vezes em sobreposição de esforços, ou 
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mesmo, restringe a possibilidade de otimizar resultados através da correlação das informações 

entre as pesquisas. Além disto, ele permite identificar pesquisadores, grupos de pesquisas e 

instituições que geram informações sobre diferentes temáticas nesta região. 

 

O objetivo desta iniciativa é construir e alimentar um banco de dados sobre as pesquisas realizadas 

no litoral do Paraná e disponibilizar a informação no website do InBioVeritas. 

 

2. O Banco de Dados 

 

A construção do banco de dados parte da premissa que na sua implantação e utilização ao longo 

dos anos haja um processo dinâmico, onde a cada etapa ele é moldado as necessidades de seus 

usuários a medida que este vai sendo utilizado. A primeira fase do banco de dados objetiva 

levantar metadados de trabalhos publicados e pesquisas realizadas no litoral do Paraná. Metadados 

são disponibilizados em dois níveis: o de prospecção e o completo. O de prospecção fornece um 

mínimo de informações essenciais para permitir que o usuário descubra se existe um conjunto de 

dados em particular, a sua localização, propriedades e como obter mais informações.  

 

O completo inclui informações adicionais sobre aspectos como a qualidade dos dados, sua origem e 

detalhes técnicos para o acesso e exploração (www.gbif.org/informatics/discoverymetadata/). Para 

alimentar o banco de metadados, além da informação já disponível na internet, serão obtidas 

informações que estão exclusivamente armazenadas junto a pesquisadores e instituições que 

atuaram e atuam na região, muito destas poderão se perder caso não haja uma forma de localizar 

e descrever seus conteúdos e possibilitar que os usuários possam usufruir do conhecimento gerado 

e também disseminá-lo. 

 

Levantadas estas informações o usuário poderá buscar dados em diferentes fontes e realizar uma 

infinidade de avaliações conforme seu interesse, como por exemplo, avaliar as lacunas existentes 

em termos de pesquisa básica e aplicada sobre determinado tema, ou mesmo um gestor de 

Unidade de Conservação -UC que poderá utilizar esta informação nas ações de manejo da UC que 

este trabalha. 

  

Em uma segunda fase, o banco de dados irá armazenar dados brutos ambientais (primary 

biodiversity data), como por exemplo, ocorrência e localização de espécies, dados de clima, meio 

físico, dentre outros, além de interagir com outros bancos de dados (p. ex. taxonline) e 

disponibilizar dados via “information facilities” como p. ex. GBIF. Quando da implementação desta 

segunda fase uma outra estrutura deverá complementar a já existente de forma que possa 

padronizar as informações oriundas de diferentes fontes. 

 

3. Desenvolvimento do Banco de Dados 

 

Para a definição da estrutura do banco de dados foram levantadas as possíveis perguntas que os 

futuros usuários necessitariam quando fossem utilizar o banco. A partir destas foi montado um 

organograma com as respectivas tabelas, campos e descrições. Na primeira fase, a partir deste 

primeiro conceito do banco de dados foram inseridas tabelas e campos no software MS Access, 

permitindo testar se a estrutura e as ligações iriam funcionar. Nesta fase, é importante usar um 

sistema que permita mudanças rápidas na estrutura. Após a constatação que a estrutura funciona, 

iniciou-se a sua construção em um sistema de banco de dado SQL (MySQL) que será capaz de ser 

acessado online. A programação e transferência dos dados para esta plataforma está sendo 

conduzida por consultor especializado em programação. 

 

A informação para alimentar o banco de dados é obtida a partir de pesquisa na literatura, internet, 

instituições, redes de instituições, bibliotecas, pesquisadores e outros. Os meios para obtenção da 



 
informação estão sendo obtidos de material bibliográfico, impresso ou digital, e através de 

entrevistas com detentores de informação (ex. pesquisadores, representantes de instituição, 

coordenadores de projetos e outros). Neste primeiro momento optou-se focar o levantamento de 

informações somente de trabalhos realizados no litoral do Paraná. 

 

Após programação em SQL será construída uma interface para consultas no site do InBioVeritas, 

será definido o tipo de formulário de busca e realizados testes. Estes primeiramente, terão (em 

concordância com a filosofia do web 2.0) uma fase alfa com membros do InBioVeritas (“closed 

betatesting”, versão alpha) e posteriormente uma fase Beta com o publico em geral (“open 

betatesting”, versão beta). 

 

A gerência administrativa do banco de dados propiciará uma constante avaliação e promoverá as 

modificações necessárias no sistema, visando mantê-lo em funcionamento em longo prazo. 

A administração do banco deverá considerar o local de armazenamento dos dados (Servidor) e o 

pessoal necessário para realizar as ações de manutenção e monitoramento do banco de dados. O 

suporte ao banco de dados será realizado pelos membros do InBioVeritas que deverá designar uma 

comissão para gerir o banco. Será necessário ter um administrador, que checará: criação e testes 

de backup para garantir a recuperabilidade dos dados no caso de falha de hardware ou outros 

problemas severos; verificar e zelar pela integridade do banco de dados; ter um controle de acesso 

aos dados como quem pode acessar e o que pode acessar e quando possa acessar; garantir o 

acesso ao banco de dados no maior tempo possível; garantir o máximo de desempenho para o 

banco de dados. 

 

Até o momento já foram levantados mais de 500 trabalhos, com estimativa de mais de 2.000 

registros. A entrada de informações terá em uma primeira fase a previsão de término no primeiro 

semestre de 2013, constituindo a linha de base de metadados das pesquisas no litoral, mas que 

deverá ser atualizada constantemente com mecanismos onde possa haver a colaboração dos 

usuários que acessam o banco de dados através do Site, dos membros do InBioVeritas, estudantes 

ou por levantamentos realizados a cada dois anos. 

Na segunda fase a ser a iniciada em 2013 incluirá o desenvolvimento de uma nova estrutura do 

banco de dados já visando entrada de dados brutos e a interação com outros banco de dados (p. 

ex. taxonline e o banco de dados do Jardim Botânico e outros). 
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