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A utilização de nomes científicos é importante, pois é uma maneira
universal de referir-se a um indivíduo da espécie, considerando a
enorme gama de variações dos nomes populares dentro de uma
pequena região.

OBJETIVO
Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma página, a ser
disponibilizada junto ao módulo de fauna do Sistema de
Informações Ambientais (SIA), que de acordo com (SCHNEIDER et
al., 2017), funciona como um sistema de informações de fácil
acesso, com informações sobre fauna, clima e qualidade da água,
disponível via web.

METODOLOGIA
• As normas mais relevantes para a correta escrita e denominação
científica foram selecionadas junto ao Código Internacional de
Nomenclatura Zoológica;
• Foram. transcritas com linguagem popular, para elucidar a
importância da nomenclatura

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A página expõe de forma concisa as regras de nomenclatura junto
de exemplos práticos de aplicação, com ilustrações para facilitar o
entendimento do conteúdo. As informações armazenadas provem
de estudos e monitoramentos realizados pelas hidrelétricas
instaladas no Rio das Antas.

Apoio/Agradecimentos:

Este pôster foi impresso em cores claras para minimizar o impacto ambiental pelo uso de tintas.

CONCLUSÃO
A pagina educativa junto com as informações do SIA, constituem
importante ferramenta de ensino, a qual futuramente serão
integrados tópicos sobre ecologia, e impactos ambientais causados
pela ação humana bem como atividades que podem ser propostas
pelos educadores para trabalhar os temas relacionados a fauna.
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