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O  programa  Biocidade,  originado  na  Convenção  sobre  Diversidade  Biológica  (2006),
resultou no Projeto Plantas Nativas Ornamentais.  Curitiba é pioneira no Brasil  a  investir
em  pesquisa  neste  sentido.  Este  estudo  envolveu  coleta  de  espécies,  experimentos  em
estufa  e  conhecimentos  de  especialistas  para  reprodução  nos  hortos  municipais.  Como
resultado,  listou-se  espécies  para reintrodução nos espaços  urbanos.  O plano  de  governo
contempla  o  programa  com  projetos  para  revitalização  do  meio-ambiente,  visando
substituir  plantas  exóticas  por  espécies  nativas.  Objetivou-se  aplicar  a  Mineração  de
Dados (Data Mining) na base de plantas nativas produzidas no período entre 2007 e 2009,
utilizando o algoritmo de classificação Prism,  do método Rules  e o software  de domínio
público Waikato Environment for Knowledge Analysis  (Weka).  Identificaram-se espécies
de plantas  aliadas  aos  seus  atributos  com maior  probabilidade  para  condições  de  plantio
com exposição ao sol analisando o resultado em regras de decisão geradas no programa. A
base original compõe-se de 143 ocorrências e 12 atributos categóricos, sendo sol o único
atributo meta, para atender às condições de logradouros situados entre edifícios ou aliadas
a outros portes de plantas. Isto relacionado diretamente com o domínio do problema e os
demais  previsores,  que  auxiliam  a  determinar  a  classe  do  atributo  meta.  A  base  foi
revisada quanto à nomenclatura botânica e verificados requisitos básicos de informações.
Trataram-se  os  dados  e  categorizaram-se  atributos.  Estabeleceram-se  parâmetros  para
expressões,  tornando  a  base  ideal  para  a  mineração.  Optou-se  pelo  algoritmo  Prism
baseado  na  informação  de  padrões  e  tendências  no  conjunto  de  dados.  O  Weka  gerou
automaticamente regras de decisão para auxiliar na escolha de plantas, conforme atributo
meta  e  sua  relação  com os  demais  atributos.  A base  foi  dirigida  às  expectativas  de  seus
usuários  para  um  modelo  de  minerações  que  possibilita  prever  adaptação  das  espécies
nativas  à  luminosidade  visto  que  outras  condições,  como  solo,  são  uniformes  e
controladas.
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