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Resumo 

 

As pesquisas sobre a preservação e conservação das espécies de fauna e flora vêm 

sendo incentivadas pelas consecutivas perdas de biodiversidade nas diversas regiões 

geográficas do planeta. Estima-se que o Brasil sedia entre 15-20% de toda a diversidade 

biológica do mundo, e o maior número de espécies endêmicas em uma escala global, segundo 

a Convenção Internacional sobre a Biodiversidade (CBD). Logo as unidades de conservação 

da natureza merecem destaque pela elevada capacidade de proteger uma variada gama de 

espécies animais e vegetais. Nesse sentido, este projeto objetiva-se à estabelecer uma 

Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) para converter os registros das espécies ameaçadas 

de extinção do CPCN – Pró-Mata em planos de informações geoespaciais vetoriais, através de 

ferramentas de geotecnologia. Visando instrumentalizar a gestão e o amplo compartilhamento 

das informações sobre a biodiversidade existente no Pró-Mata. Através da IDE Pró-Mata se 

pretende padronizar e estruturar as pesquisas acerca da biodiversidade já realizados na área de 

estudo em planos de informações geoespaciais, armazena-los em um banco de dados e 

propiciar acessibilidade através da web. Interoperabilidade, visibilidade e acessibilidade são 

os benefícios esperados de uma IDE e serão conquistados através da sistematização dos 

registros da biodiversidade da área de estudo. Para tanto foi coletado informações dos 

avistamentos das espécies de interesse especial junto ao Instituto do Meio Ambiente (IMA), 

Faculdade de Biologia (FABIO) e o Centro de Referência em Informações Ambientais 

(CRIA) que foram organizadas e tabuladas no software Microsoft Excel 2010 para compor 

nosso banco de dados. Tais informações foram convertidas em planos de informação 

georreferenciados (em formado SHAPE (.shp) dentro dos softwares Quantum GIS 2.2 e 
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ArcGIS 10.2), que serviraõ como subsidio para as correlações entre os diferentes tipos 

informações trabalhadas pelo pesquisador e pelo orientador da presente pesquisa. 
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