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X. O BANCO DE DADOS DO PROJETO TEMÁTICO 
Gerd Sparoveck  

Mariana Gianotti  

João Luiz Ferreira Batista 

 

Num projeto com a geração de um grande volume de dados, produzidos num horizonte 

temporal longo e por fontes múltiplas é necessário cuidado especial na elaboração do Banco de 

Dados que irá apoiar os pesquisadores. Este Banco deve ser customizado em relação à rotina de 

coleta dos dados e facilitar o registro dos dados, de forma a aproveitar a seqüência de trabalhos 

de campo para realizar as analises críticas e de consistências dos registros armazenados na 

Base. Além da escolha adequada da linguagem de desenvolvimento do Banco de Dados, é 

necessário elaborar protocolos de alimentação e utilização compatíveis com a dinâmica e 

necessidades de implementação das pesquisas de campo. 

Neste capítulo, elaborado com base nos acertos e erros da experiência do projeto “40ha de 

Parcelas Permanentes”, iremos apresentar uma sugestão de organização de Banco de Dados 

para projetos com características semelhantes, mesmo que estes não tenham sido adotados 

exatamente com essa metodologia no projeto em questão, mas como fruto do aprendizado gerado 

nesse projeto. 

 

1. Desenvolvimento inicial do banco de dados 
Os módulos do Banco de Dados devem ser desenvolvidos e estarem disponíveis à medida 

que os seus registros forem coletados no campo. No projeto 40ha de Parcelas Permanentes 

podemos dividir a coleta de dados nas seguintes etapas: 

− Localização das parcelas e sub-parcelas nas áreas amostrais 

− Plaqueamento das árvores nas parcelas e sub-parcelas 

− Medição das árvores 

− Identificação botânica das árvores 

− Re-medições temporais das árvores e do ambiente 

Para cada etapa há módulos específicos do Banco de Dados que devem estar 

desenvolvidos para receber os registros bem como através do uso de ferramentas para a análise 

dos dados. 
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1.1. Conteúdo e funcionalidade 
Todas as informações inseridas no Banco de Dados devem ser associadas a uma 

identificação pessoal (cadastro da pessoa que fez a alimentação do registro no Banco) e de uma 

data. Estas informações permitem tirar dúvidas sobre os registros, controlar a alimentação dos 

dados e identificar a versão a que os registros se referem. A descrição resumida do conteúdo e da 

funcionalidade do Banco de Dados para atender a cada uma das etapas está apresentada na 

Tabela 1. 
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Tabela 1. Conteúdo e da funcionalidade do Banco de Dados para atender o projeto de Parcelas Permanentes 

Etapa Conteúdo Funcionalidade 

Localização das parcelas e sub-
parcelas Coordenadas Geográficas das extremidades das sub-parcelas Relatório com a identificação das parcelas 

registradas 

Plaqueamento das árvores 
Número da placa (Chave principal) 

 

Relatório com a relação de placas em cada 
sub-parcela 

 

Localização das árvores Coordenadas locais das árvores 

Conversor de coordenadas locais das sub-
parcelas em coordenadas geográficas 

Relatório com croqui da sub-parcela indicando 
número e localização das árvores 

Medição das árvores Registro de: número de fustes; diâmetro dos fustes, altura do 
indivíduo, posição no dossel, posição em relação à clareira 

Relatório com as medidas e registros de cada 
árvore por sub-parcela 

Identificação botânica das árvores 
Espécie do indivíduo 

Cadastro que associa espécie com gênero, família e autor 

Relatório com gênero, espécie, família, autor da 
espécie elaborado a partir de cadastro das 
espécies 

Re-medições temporais 

Registro de: número de fustes; diâmetro dos fustes, altura do 
indivíduo 

Registro integral de novos indivíduos 

Eliminação de indivíduos 

Relatório com gênero, espécie, família, autor da 
espécie elaborado a partir de cadastro das 
espécies 

Relatório dos indivíduos incluídos e eliminados 

Relatório das alterações das medidas 
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2. Localização espacial das parcelas e sub-parcelas 
permanentes 

2.1. Áreas de estudo - parcelas e sub-parcelas 
A localização da área de estudo deve ser referenciada ou amarrada à localização de um 

marco topográfico. Com isto, é possível relacionar as coordenadas a um Datum e a um sistema de 

referência conhecido, facilitando a sua localização geográfica precisa.  

O transporte deste marco, dependendo da distância, pode ser feito por caminhamento 

(localização próxima) ou por DGPS topográfico. Uma vez transportado para próximo da parcela, e 

identificado por um marco de concreto local, as coordenadas das sub-parcelas podem ser obtidas 

em referência local por caminhamento com Estação Total. Um dos vértices de todas as parcelas e 

sub-parcelas (p.e. superior esquerdo) deve ser marcado com estaca (de PVC, madeira tratada, 

alumínio ou concreto) e assinalado com a posição da linha e da coluna de cada parcela (p.e. 

coluna A linha 5), como na Figura 1. 

A representação esquemática dos procedimentos topográficos para a localização da parcela 

 

e das sub-parcelas está apresentada na Figura 1. 

Figura 1. Procedimentos topográficos para a localização da parcela e das sub-parcelas 

r da 

parce

Através deste procedimento é possível realizar as medições topográficas no interio

la ou das sub-parcelas com equipamentos que não dependam de sinal de GPS como as 

Estações Totais, Altímetro Ótico ou trena apoiada por bússola. A possibilidade de utilização 

destes equipamentos é essencial, visando reduzir o impacto sobre a área, pois evita a 
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necessidade de abertura excessiva para obter sinal de satélite ou de visadas para proceder leitura 

em réguas. 

As coordenadas geográficas extremas de cada sub-parcela bem como as dos marcos 

(marc

Figura 2. Posição de objeto nos planos de referência local e geográfico das sub-

Com esta ferr o no Banco de Dados,  associada a um relatório contendo um 

croqu

o local e geográfico) são armazenadas no banco de dados a fim de orientar uma ferramenta 

que irá criar coordenadas locais (com base no vértice de referência das sub-parcelas, p.e.: 

inferior, esquerdo) para cada sub-parcela. Com isto cria-se a possibilidade de conversão de 

medidas de posição que utilizam como referência as coordenadas geográficas (imagens de 

satélite, modelos de elevação, mapas, posições determinadas com GPS) para um plano de 

referência local. O plano local pode facilmente ser determinado medindo-se com uma trena, a 

distância nos eixos X e Y a partir do marco de referência das sub-parcelas, determinando-se o 

ponto de intersecção das diagonais. A conversão para coordenadas geográficas de objetos 

identificados a partir do plano local pode também ser realizada pelo processo inverso, medindo-se 

a posição em relação aos eixos de referência local convertidos, através da ferramenta de 

conversão, para coordenadas geográficas (Figura 2). 

 

parcelas dentro das parcelas do Projeto “40ha de Parcelas 
Permanentes”. 

amenta operand

i de cada sub-parcela contendo as coordenadas nos planos local e geográfico é possível 

localizar qualquer objeto, seja ele determinado em coordenadas locais ou geográficas, e converter 
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as posições entre um e outro sistema. Exemplos de aplicação desta ferramenta são: i) um 

determinado padrão observado numa imagem de satélite de alta resolução pode ser identificado 

na sub-parcela, sem recorrer à leitura de coordenadas com GPS (que inclusive são muito difíceis 

de serem obtidas sob o dossel da floresta), apenas utilizando a conversão das coordenadas para 

o plano local (que podem ser medidas com uma trena a partir do marco de referência da sub-

parcela); ii) qualquer objeto localizado a partir de coordenadas locais pode ser convertido para 

coordenadas geográficas, permitindo assim seu processamento em Sistemas de Informação 

Geográficos e ampliando as possibilidades de análises espaciais. 

 

3. Plaqueamento 
s parcelas e sub-parcelas é feito o plaqueamento de cada árvore  na 

sub-p

3.1. Código de identificação 
ompatível com uma chave primária de um Banco de Dados 

e ao 

Após a localização da

arcelas, usando plaqueta de alumínio, geralmente de 5-10cm x 4-8cm, fixadas às árvores, 

com um prego de aço inoxidável de 6-10cm de comprimento, sempre deixando uma sobra de 3-

5cm sem penetrar no tronco. Alguns projetos propõem o uso de fitas envolvendo o tronco, na qual 

está presa a plaqueta, o que, apesar de custo bem superior, pode ser interessante pelo fato de 

não provocar injúria ao tronco, considerando que vão ser periodicamente remedidos e 

principalmente para os indivíduos menores. Deve-se dar atenção especial ao formato do código 

de identificação das árvores ao seu registro no Banco de Dados. 

 

A numeração utilizada deve ser c

mesmo tempo ser de fácil anotação no campo. Um número seqüencial (fixado de árvores 

com uma placa) antecedido da identificação da linha e da coluna da sub-parcela (fixado de 

árvores com uma placa) bem como um código de identificação da parcela permanente parece ser 

uma sugestão adequada. Um exemplo de código de identificação dos indivíduos está 

representado na Figura 3. 
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Figura 3. Placa de identificação do indivíduo 12, das sub-parcela A, 5 pertencente a 

parcela permanente C e seu código no banco de dados. 

 

3.2. Controle e registro no banco de dados 
Nesta fase é feito o registro de todos os indivíduos associados às suas respectivas sub-

parcelas e parcelas. Para cada parcela permanente é feito o vínculo entre as placas fixadas nos 

indivíduos, as sub-parcelas com seus planos de coordenadas local e geográfico. O Banco de 

Dados emite um relatório impresso de indivíduos por sub-parcela, com espaço para 

preenchimento da localização das árvores. 

 

4. Localização das árvores na sub-parcelas e parcelas 

4.1. Registro das medidas locais 
O registro da localização das árvores nas sub-parcelas é feito através do plano de referência 

local diretamente no relatório impresso do Banco de Dados para cada sub-parcela. Com isto, além 

da coleta dos dados no campo para registro das posições, é feita, nessa atividade de campo, uma 

verificação de erros de inclusão e omissão de indivíduos tanto no plano físico (árvores que 
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receberam duas ou mais placas ou árvores que não receberam placas), como nos registros do 

Banco de Dados (placas que não foram digitadas, erros de digitação ou inclusão indevida de 

códigos). A equipe que fará a localização das árvores deve anotar estes erros no relatório de 

campo (impresso na fase anterior), que serão corrigidos no Banco de Dados junto com a digitação 

das coordenadas de localização das árvores. Na fase de localização das árvores também são 

corrigidos os erros de plaqueamento, com a remoção das placas dos indivíduos que receberam 

mais de uma identificação e com o plaqueamento de indivíduos que indevidamente não 

receberam nenhuma placa. Por isso essa etapa de localização não deverá ser muito espaça no 

tempo da anterior, para não permitir que indivíduos que não atingiram os critérios de inclusão na 

primeira etapa possam atingi-los na segunda etapa.  

As coordenadas X e Y do plano de referência local são feitas com medições diretas com 

trena ou corrente topográfica a fim de evitar a abertura de visadas para leitura de prismas, réguas 

ou antenas de GPS. Com isto, é possível reduzir a perturbação do sub-bosque da floresta e podas 

excessivas das árvores. A localização é registrada diretamente no relatório (listagem por sub-

parcela) impresso  pelo Banco de Dados a fim de evitar anotações paralelas que podem aumentar 

os erros de exclusão no Banco ou inviabilizar a identificação de erros de exclusão ou digitação de 

dados na base. 

 

4.2. Conversão para coordenadas geográficas 
Após a digitação da localização das árvores, as coordenadas locais são convertidas em 

coordenadas geográficas e o Banco de Dados emite um relatório impresso com a localização dos 

indivíduos em relação ao plano local de coordenadas (Figura 4) 
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Figura 4. Relatório impresso com croqui de uma das sub-parcelas do projeto 40ha de 

Parcelas Permanentes, mostrando o número de identificação dos 
indivíduos e sua localização em relação ao plano de referência local. 

Além dos relatórios com a relação dos indivíduos por sub-parcela (agora revisados) e do 

croqui de sua localização, o Banco de Dados emite um relatório impresso com campos para o 

registro das medidas e campos categóricos (posições relativas), que deverão ser coletados dos 

indivíduos amostrados, na terceira etapa de campo, de medição dos indivíduos de cada sub-

parcela da parcela maior. 

 

5. Medição das árvores 

5.1. Localização dentro das parcelas e revisão dos registros anteriores 
A equipe de medição pode agora se orientar e localizar os indivíduos no campo apenas 

usando o croqui de localização dos indivíduos nas sub-parcelas e checando as placas de 

identificação desses indivíduos. Nessa terceira etapa de campo, de medição dos indivíduos, 

possíveis erros nas etapas anteriores são novamente verificados, checados e corrigidos. Com 

isso, considerando que seria uma segunda re-checagem do plaqueamento, já que a primeira foi 

feita na localização dos indivíduos, espera-se que os erros de plaqueamento dos indivíduos sejam 

reduzidos.  
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Os erros de localização (segunda etapa dos trabalhos de campo) também serão verificados, 

checados e corrigidos e podem ser corrigidos de duas formas: i) novo registro de medidas com 

trena a partir do marco de referência da sub-parcela ou ii) marcação da nova posição diretamente 

no croqui. Neste caso, uma interface gráfica do banco de dados irá fazer a leitura das novas 

coordenadas (local e geográfica) do indivíduo pelo seu deslocamento na tela do computador para 

a posição correspondente marcada no croqui. 

 

5.2. Medição e posição relativa dos indivíduos 
As medições (número de fustes; diâmetro dos fustes, altura do indivíduo) e posições 

relativas dos indivíduos (posição no dossel, posição em relação à clareira) serão registradas no 

campo usando diretamente o relatório impresso de cada sub-parcela, emitido pelo Banco de 

Dados, a fim de evitar erros de omissão e possibilitar a auditoria e correção das etapas anteriores. 

Na fase de digitação são aplicadas rotinas de validação e verificação dos dados através da 

definição de valores máximos e mínimos para as variáveis numéricas e da pré-definição dos 

descritores das variáveis categóricas (de posição relativa). Após a digitação, além dos relatórios 

anteriores, o Banco de Dados emite um relatório impresso com todas as medições e espaço para 

o preenchimento da identificação dos indivíduos. 

 

6. Identificação botânica dos indivíduos nas sub-parcelas 

6.1. Material de apoio de campo e correção das etapas anteriores 
Na etapa de identificação botânica dos indivíduos das sub-parcelas, como quarta etapa de 

campo, novamente são verificados todos os registros feitos nas etapas anteriores, dos dados já 

coletados e digitados de cada indivíduo no campo. Medidas ou registros inconsistentes 

novamente são corrigidos. Erros de localização e plaqueamento já não são esperados nesta 

etapa, por terem sido checados e re-checados nas etapas anteriores, mas de qualquer forma, 

uma nova verificação é feita. 

 

6.2. Dicionário de identificação 
As espécies identificadas recebem uma designação provisória, na forma de uma variável 

texto que registra o nome definitivo (gênero e o epípeto específico) ou provisório da espécie 

(morfo-espécie) de cada um dos indivíduos amostrados. Os registros definitivos e provisórios são 

analisados por taxonomistas, confirmados ou modificados, corrigidos e revisados quanto à grafia, 

e acrescidos de família e autor da espécie. Cada espécie fica identifica por um conjunto único de 

variáveis (gênero, espécie, família e autor) armazenada no Banco de Dados na forma de um 

dicionário. O conteúdo deste dicionário é convertido em variável categórica que é vinculada às 



4° Relatório Temático do Projeto Parcelas Permanentes   Parte X   

 

Processo FAPESP 1999/09635-0                              Janeiro/2006  rrr@esalq.usp.br 
 

12

variáveis texto provisórias, substituindo-as. Com isto, sempre que for necessária alguma correção 

de grafia, autor ou família, esta precisa ser feita apenas no dicionário para ser refletida em todos 

os indivíduos identificados como sendo desta espécie. Evita-se também erros de grafia, de 

identificação correta da família ou do autor das espécies que poderiam ocorrer com múltiplos 

registros, no caso de cada indivíduo ser registrado separadamente. Esse normalmente é o erro 

mais comum de bancos de dados com nomes de espécies, onde os erros de grafia geram muitas 

inconsistências do banco. 

Após está fase, o Banco de Dados estará completo e revisado em relação ao plaqueamento, 

localização dos indivíduos e medições. O único registro não revisado será o da identificação que 

poderá adotar procedimentos estatísticos de validação aplicados de maneira independente da 

criação do Banco de Dados. 

 


