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1. INTRODUÇÃO  

O Banco de Dados (BD) constitui a compilação de uma série de registros - disponíveis 

na mídia acadêmica, científica e jornalística - ligados à mineração no país e conta com 

mais de cem diferentes verbetes localizados em todo o território nacional, dando 

visibilidade aos impactos humanos, socioambientais e econômicos decorrentes da 

atividade de recursos minerais e a territorialidade. Os verbetes foram selecionados a 

partir de sua relevância socioambiental e econômica e das informações obtidas nos 

documentos disponibilizados publicamente. O acesso a esse banco de dados se dará 

por meio de sítio eletrônico (em construção) com acesso direto no sítio principal do 

CETEM, e a importância de se ter um banco de dados de fácil acesso pela internet é 

inquestionável.  

2. OBJETIVOS 

O projeto tem por finalidade a consolidação de um Banco de Dados constituído por 

indicadores metodologicamente significativos das dimensões demográficas, 

econômicas, sociais, ambientais e de saúde humana identificando os principais 

impactos sobre as comunidades locais, afetadas direta ou indiretamente pela prática da 

mineração. 

3. METODOLOGIA 

A metodologia é desenvolver em web usando .Net com banco de dados PostgreSQL. 

Os usuário devem neste sistema, poder cadastrar verbetes glossários e municípios em 

um BD, conseguir editar, excluir, visualizar e modificar quaisquer dos campos 

presentes no sistema com facilidade e rapidez. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O BD do sistema de verbetes foi divido em duas seções, o módulo de gerência e o de 

consulta, nesta seção serão tratadas as funcionalidades referente ao módulo de 

gerência. 

Abaixo segue um esquema do banco de dados.  
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Tabela 1. Esquema do BD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Aba cadastros sub-aba cadastro de municípios. 

A interface inicial do módulo de gerência é constituída por um menu contendo 3 

opções iniciais: cadastros, verbetes e configuração. 

A aba cadastros possui duas funções: cadastrar municípios, o que permite que sejam 

sistematizados municípios de todos os estados junto com seus códigos do IBGE 

(Figura 1.). Cadastrar glossário permite sistematizar glossário de substâncias a serem 

exibidas no site (Figura 2.). 

 

  

Figura 2. Aba cadastros subaba cadastro de glossário. 

 

A aba verbetes tem a função de cadastrar novos verbetes no banco de dados bem como 

gerenciar os já inseridos no mesmo. Nela temos duas opções primordiais:  

- a primeira é a parte de gestão dos verbetes existentes e inclusão de novos. 

Nela é possível editar a apresentação de caso, localização geográfica, fonte etc. 

Essa opção esta exemplificada na Figura 3.  
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Figura 3. Aba verbetes, sub-aba gestão. 

- a segunda é a parte de controle dos documentos existentes, nela são exibidos 

em ordem alfabética os documentos existentes no banco de dados. Para maior 

controle do usuário também é possível exportar esta tabela para Excel. Essa 

opção está exemplificada na figura 4.  

 

 

Figura 4. Aba verbetes, subaba lista de documentos. 

A terceira opção do menu é referente à parte administrativa do sistema dando ao 

usuário as opção de criar novas contas, alterar dados de contas existentes etc. Essa 

opção está exemplificada na Figura 5.  
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Figura 5. Aba configuração. 
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