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INTRODUÇÃO / OBJETIVO
O Sistema de Informação Ambiental (SIA) é uma
plataforma web desenvolvida pela Universidade de
Caxias do Sul (UCS) em parceria com as
hidrelétricas Brookfield, Ceran, Certel e Hidrotérmica,
com o intuito de reunir dados sobre o clima, a fauna
e a qualidade da água da bacia hidrográfica TaquariAntas. Uma das funcionalidades que o sistema provê
é o calculo do índice de Shannon que mede a
diversidade em uma comunidade de espécies
faunísticas, oferecendo informações sobre elas. O
índice mostra que conforme o número de espécies
aumenta ou torna-se mais uniforme, maior a
diversidade biológica. Este trabalho envolveu a
inserção de informações de cada espécie cadastrada
no SIA, através de pesquisa voltada à procura da
anatomia e da zoologia dessas espécies.
METODOLOGIA
Foram pesquisados e adicionados ao SIA
características dos animais identificados na região. A
partir dos dados inseridos no SIA foram analisadas
as espécies as espécies em risco de extinção.
Analisou-se ainda a quantidade em média de
espécies avistadas nesta região da bacia
hidrográfica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na figura 2 é possível visualizar o fluxograma que representa o
processo de cadastro de informações(gênero, nome cientifico,
descrição, fonte da descrição, etc.) das espécies no SIA.
Figura 2: Fluxograma de cadastro de espécies

Fonte: SIA Hidrelétricas

Na figura 3, é possível visualizar a espécie cadastrada no banco
de dados do SIA.
Figura 3: espécies cadastradas

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa por espécies pode ser realizada clicando
na aba gerenciador de dados e posteriormente,
clicando em espécies, como mostra na figura 1.
figura 1: pesquisa de espécies

Fonte: SIA Hidrelétricas

CONCLUSÕES

Os dados biológicos e anatômicos das espécies de
fauna são importantes para a caracterização destas, a
constante atualização dessas informações no banco de
dados,
torna-se
importante
referência
para
pesquisadores e para fomentar a educação ambiental.
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