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The Brazilian Atlantic Forest

• Original extent ~125.000 km2

• 17 states
• 46% of all Brazilian municipalities
• Home to 70% of the Brazilian 

population

• 11.4 to 16% of vegetation cover left

• 80% forest remnants < 50 ha

• > 60% of the animals and plants
threatened with extinction in Brazil



The Atlantic Forest Restoration Pact

• Supports actions of forest restoration 
• Launched in 2009
• Multi-institutional initiative 
• Aims to restore 15 million hectares of native forest until 

2050
• Supports 278 members
• Membership and affiliation to the Pact is free 



The Atlantic Forest Restoration Pact

• www.pactomataatlantica.org.br



Objectives of Web GIS Development

(a) Improve and promote transparent collaboration between the AFRP
members

(b) Facilitate data input by different groups of users
(c) Support fundraising activities
(d) Support the development of forest restoration policy
(e) Allow users to evaluate the efficiency of their restoration projects based on

the AFRP monitoring protocol
(f) Communicate with other existing forest restoration databases in the country

and worldwide
(g) Serve as a model to restoration projects around the world
(h) Support a multiuser database so that the needs by distinct groups of users

can be addressed

(i) Incorporate changes in the number of users and groups and analysis needs
as they occur in time

(Be accessible through mobile devices such as smartphones and tablet)



• - ArcGIS for Server 10.3
• - PostgreSQL 9.3
• - Portal for ArcGIS 10.3
• - Windows 2012R2 OS
• - ArcGIS Desktop 10.3

On-premises 
deployment

Software



Groups of Users

(A) Potential Members

(B) Producers of seeds and seedlings

(C) Landowners

(D) Forest restoration project managers

(E) Ecological monitors

(F) Members of the AFRP responsible for assessing the a forest restoration 
program or project

(G) Social and economic monitors

(H) Advanced users
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PostgreSQL 9.3 
enterprise 
geodatabase

Database



Database
(a) Members / Institutions

- Services offered by members or institutions
(b) Producers of seeds and seedlings

- Products
- Origin of seeds 
- Containers used in seedling production
- Exotic or native species

(c) Areas available for restoration
(d) Areas with ongoing forest restoration projects

- Forest restoration activities based on:
1- the existing or potential natural regeneration 
2- Forest restoration activities based on the introduction of 
seeds, seedlings and plants

- Area degradation
- Soil degradation 
- Factors positively influencing restoration projects
- Surrounding land use



Database

(e) Ecological monitoring (1st phase)
- Line sampling in ecological monitoring plots
- Invasive tree species in ecological monitoring plots

(f) Ecological monitoring (2nd phase)
- Native species with 50 cm < DBH <15 m

- Native species with DBH > 15 m

(g) General assessment of forest restoration projects

(h) Social indicators

(i) Economic indicators

-



Levels of Access

• 1- Connecting to the Geodatabase From ArcGIS 

Desktop 

• 2- Stand alone JavaScript API applications 

• 3- Portal for ArcGIS (Portal do Pacto)



Connecting to the Geodatabase From ArcGIS 
Desktop

Administrator: 
(a) creates and registers a version of the database for each user 
(b) publishes map and feature services based on each version 
(c) sets user permissions in ArcGIS Server Manager

Client: 
(a) adds ArcGIS Server in ArcCatalog
(b) creates a local copy of the database 
(c) makes edits to the database 
(d) synchronizes edits to server 

Administrator: 
(a) reconciles changes to parent version



Connecting to the Geodatabase From ArcGIS 
Desktop

Reset max_connections in postgresql.conf file



JavaScript Applications

• (A) JavaScript communicates with a variety of browsers (Chrome, Internet
Explorer, Firefox and Safari)

• (B) JavaScript applications run in browsers, not on the server (reduces
processing demand on server)

• 16 applications developed with ArcGIS API for JavaScript

• Target users who do not have ArcGIS Desktop

• Contain tools and forms for users to access the database directly

• Not necessary to know the database schema

• Because the database contains many tables and 1:M relationships, none of
the AFRP applications used predefined templates



Authenticated with tokens so we may keep track of who 
performed changes to the database

Users access to their own data when editing the database 
Users may access all users data when querying the 
database

JavaScript Applications

http://pactoma.esalq.usp.br/apps/Colaboradores.html

http://pactoma.esalq.usp.br/apps/Colaboradores.html


JavaScript Applications



JavaScript Applications



Portal for ArcGIS (Portal do Pacto)

Allows members of the AFRP to:

(A) Identify themselves by editing their profiles

(B) Comment published maps and applications

(C) Share their own maps and apps with other users

https://pactoma.esalq.usp.br/Portal

https://pactoma.esalq.usp.br/portal/home/


Accessing the Database

ArcGIS Desktop

URL of JavaScript Apps

AFRP Portal

Databases from partner institutions

Portal for ArcGIS (Portal do Pacto)



Accessing the Database

ArcGIS Desktop

URL of JavaScript Apps

AFRP Portal

Databases from partner institutions

Portal for ArcGIS (Portal do Pacto)



Portal for ArcGIS (Portal do Pacto)



Connecting to databases from partner institutions

• A number of government and non profit organizations are 
developing their own forest restoration and monitoring 
databases.

• Access to other databases will depend on institutional 
agreements. Permissions are defined by the database 
owner.

• An initial contact indicates that databases may be shared 
as services (open source in some cases), rather than 
direct connections. 

• We can give ArcGIS Server publisher permissions so that 
partner institutions may publish their database as ArcGIS 
Server services.

• Once they are available, databases from other institutions 
may be accessed from the JavaScript applications.



Next Steps

• Server monitoring and maintenance

• Make system available to an increasing number of users:

(a) Contact users and identifying the best way to support them

(b) Calibrate the number of instances of ArcGIS Server services

(c) Define logins and passwords to Portal and web applications

(d) Create versions of the database available for ArcGIS Desktop users

• Define a budget for system upgrades and system expansion and development in
the next two years

• Create a network of collaborators for the creation of maps, analysis and
applications for forest restoration



Thank you

adripaese@gmail.com
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