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Desde o ano de 2006, o projeto Gerenciamento Integrado dos Resíduos Rurais na área de abrangência do
Corede Serra  -  PDRS Rural  Serra,  vem coletando informações  de  propriedades  rurais  referentes  ao  seu
perfil  produtivo,  socioeconômico,  ambiental  e  demais  características  relevantes  para  o  diagnóstico  de
geração de resíduos nessas propriedades. As informações coletadas são armazenadas em um banco de
dados relacional, gerenciado através do sistema de  gerenciamento de banco de dados Microsoft ACCESS,
um  software  pago  e  voltado  para  aplicações  de  pequeno  porte.  Os  dados  são  disponibilizados  aos
usuários  de  forma  local,  ou  seja,  não  estão  disponíveis  para  o  acesso  através  da  rede  global  de
computadores.  Pensando  em  ampliar  e  modernizar   as  formas  de  consulta  e  disponibilizar  ao  usuário
ferramentas  inteligentes  voltadas  a   análise  e  mineração  de  dados,  optou-se  por  alterar  a  forma  de
armazenamento  das  informações  através  da  migração  dos  dados  para  um  banco  de  dados
multidimensional gerenciado por um software voltado a aplicações mais robustas, dinâmicas, inteligentes
e  que  também  possibilite  o  acesso  aos  dados  de  forma  remota.  Para  realizar  a  migração  de  forma  a
manter a integridade e relevância dos dados fez-se necessário a análise minuciosa das tabelas existentes
no banco de dados do projeto PDRS além de consultas a questionários utilizados na coleta de informações
junto  aos  proprietários  e  funcionários  das  propriedades  rurais  visitadas.  Após  realizada  a  análise,
iniciou-se a  migração de dados e  para tal  escolheu-se o  sistema de gerenciamento de banco de dados
PostgreSQL,  um  SGBD  gratuito,  de  código  aberto,  seguro  e  compatível  com  as  ferramentas  atuais  de
análise e mineração de dados.  Com o novo modelo e gerenciamento, o banco de dados do projeto PDRS
passa  a  fornecer  ao  usuário  a  possibilidade  de  obter  não  apenas  dados  cruzados  entre  si  mas  dados
convertidos  em   informações  estratégicas  servindo  de  suporte  a  tomada  de  decisões  voltadas  ao
gerenciamento ambiental.
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