Banco de dados do Projeto Parcelas Permanentes:
Procedimento para Uso e Acesso
O Parcelas Permanentes conta com bancos de dados sobre árvores, clima e solos das
áreas de estudo. Estes dados são administrados pelo gerente do banco de dados do projeto,
sendo o acesso aos dados condicionado às regras de uso e compartilhamento estabelecidos
no termo de compromisso/responsabilidade (Anexo 1).
Cada colaborador é cientificamente independente. Porém, os dados devem ser
coletados para que possam ser adaptáveis a um banco de dados comum e informatizado,
compatíveis com outros estudos em progresso.
Política de uso dos dados e de colaboração
Os dados coletados através do apoio financeiro e logístico do Parcelas Permanentes
pertencem ao Projeto e não há qualquer indivíduo em particular. Entretanto, é prática que
aqueles que coletam e analisam os dados tenham prioridade de uso e publicação dos dados,
ao menos dentro de um certo período de tempo.
Nesse sentido, na reunião realizada em dezembro de 2002, ficou estabelecido um
período máximo de 5 anos para a publicação, prazo este que será acompanhado pelos
coordenadores temáticos. Após este período, outros pesquisadores vinculados poderão ter
acesso aos dados visando a sua publicação e/ou divulgação. A transposição desses dados
será direcionada pela coordenadoria geral, em comum acordo com os demais coordenadores
temáticos. Caso seja evidenciado algum indício de mau uso dos dados, a transposição dos
dados será imediata.

Termo de compromisso para utilização dos dados do Projeto Parcelas Permanentes
Nome:
Nível: ( ) Iniciação Científica ( ) Mestrado
Subprojeto:

( ) Doutorado

( ) Pós-doutorado
Período de utilização dos dados (mm/aa):

Dados abióticos
Curvas de nível
Modelo digital de elevação
Mapa de classes de solos
Mapa de atributos de solos
Mapa hidrológico de solos
Dados climáticos

PECB

PEIC

EEC

EEA

Dados Bióticos
Coordenadas x e y dos indivíduos
Listagem geral de espécies presentes em cada UC
Indivíduos arbóreos identificados no nível específico
( ) População da espécie ____________________
( ) Comunidade
Perímetro
Altura
Parâmetros fitossociológicos (DR, DoR, FR, IVI e IVC)
Presença/ausência em cada estrato
Presença/ausência em clareiras
Classificação sucessional

PECB

PEIC

EEC

EEA

Responsabilidades de uso dos dados
Como pesquisador integrante do Projeto Parcelas Permanentes comprometo-me a utilizar os dados de acordo com os objetivos traçados no
projeto vinculado. A publicação dos resultados estará condicionada a utilização das planilhas atualizadas sobre supervisão do coordenador da
área analisada. Os pesquisadores deverão deixar cópias dos dados em planilha eletrônica e cópia papel para arquivar no projeto.

Data:

____________________________________________
Assinatura do Pesquisador

