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A conexão é modificada conforme o conteúdo que o usuário solicita 
e o resultado da consulta é exibido em um ponto por meio de 
coordenadas pertinentes a cada dado de criação disponibilizado 
pelo módulo conforme demonstra a Figura 1.

Este trabalho apresenta uma proposta de disponibilização e 
visualização dos dados coletados em 2007 e 2012, junto ao SIA, 
através do seu webmapa, de maneira dinâmica e clara, com o 
intuito de auxiliar na tomada de decisão no campo da gestão 
ambiental. 

O SIA, disponibilizado em plataforma web, é estruturado em um 
data-warehouse (ELMASRI; NAVATHE, 2010) composto por quatro 
data-marts, denominados: qualidade da água, clima, fauna e 
produção animal, sendo que este último não havia sido 
disponibilizado o acesso aos dados via sistema. Para a realização 
das consultas voltadas à exibição, mantiveram-se as três categorias 
de produção animal avaliadas (Aves, Bovinos e Suínos). As 
consultas foram implementadas utilizando a linguagem de 
programação PHP para a solicitação dos dados armazenados em o 
respectivo banco de dados PostgreSQL específico ao módulo. 
Através de um arquivo HTML, a consulta é dinamicamente montada 
a partir das opções marcadas na tela principal e enviada ao servidor 
por meio da linguagem de programação Javascript.

A disponibilização das informações através de pontos 
georreferenciados tende a melhorar a experiência do usuário final, 
facilitando o acesso e visualização dos dados e tornando o sistema 
mais interativo com vistas a sua utilização como mais uma 
ferramenta dentro do SIA Hidrelétricas para o auxílio na tomada de 
decisão na gestão ambiental.
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Figura 1 - WebMapa com pontos de criação de bovinos selecionados (imagem editada).

Os ícones tornam a interface de utilização do sistema mais limpa e 
a experiência mais intuitiva ao usuário, possibilitando traçar padrões 
nas regiões geográficas em relação à criação de animais, 
entretanto, após a migração dos dados para seu respectivo 
data-mart foi percebido problemas nas conversões geográficas 
locais para alguns pontos, evidenciando a necessidade de uma 
nova etapa de desenvolvimento visando a correção e padronização 
na tipagem e formato dos dados no novo banco para que se possa 
obter a exibição total e correta dos dados.
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A criação de animais tanto de 
pequeno quanto médio e grande 
porte podem causar impacto 
ambiental significativo. Foi dado 
início a construção de um novo 
módulo no sistema SIA Hidrelétricas 
denominado ‘Produção Animal’, 
com o intuito de auxiliar no 
monitoramento da criações de 
animais na região, buscando facilitar 
a tomada de decisão na gestão 
ambiental. 
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