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Estudantes e professores de ensino 
básico e superior assim como o 
público em geral.

Qual o alcance?

Qual o público alvo?

O que é o Fauna Digital do RS? Que informações encontro no site?
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É um site que contém informações
sobre a fauna do Rio Grande do Sul
aglutinando, de forma simples e
objetiva, informações sobre a biologia
desses animais.

Como surgiu a ideia?
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Figura 1: Exemplos de animais com ocorrência no RS. 1-
Morcego-das-palmeiras (Lasiurus ega). 2 – Lobo-guará
(Chrysocyon brachyurus); 3 – Anta (Tapirus terrestris); 4 –
Tuco-tuco (Ctenomys flamarioni); 5 – Tatu-mulita (Dasypus
hybridus); 6 – Orca (Orcinus orca).
*Ilustrados por Filipe Ferreira e Gabriel Matte.

Ao longo do curso de graduação em
Ciências Biológicas verificamos a
necessidade de existir uma plataforma
que aglutinasse dados gerais sobre a
fauna do RS. Tal resultou no Trabalho
de conclusão de curso: Fauna Digital
do Rio Grande do Sul.

O site possui informações oriundas de
literatura confiável, incluindo artigos
científicos, teses e livros publicados. As
informações presentes no site são
relativas a status de conservação,
habitat, ecologia e comportamento,
distribuição geográfica, informações
taxonômicas, características gerais das
espécies, palavras-chave e referências
bibliográficas. Assim como vídeos e
fotos quando possível.

Quantos táxons inclui o site?
Atualmente existem 294 páginas
criadas. Elas correspondem a todas as
espécies de mamíferos do Estado,
alguns grupos de aves e serpentes.
Existem aproximadamente sete pessoas
trabalhando de forma voluntária para a
elaboração de páginas de novas
espécies no site, assim como para o
desenvolvimento de materiais de
divulgação científica em escolas.

Através deste trabalho conseguimos
criar uma ferramenta de disseminação
de informação de qualidade para a
população. Além disso, a construção de
um canal direto com a população
levando informação palatável e direta,
resulta na sua possível utilização por
qualquer pessoa com acesso a internet,
contribuindo portanto para a difusão
de conhecimento científico e para a
conservação da fauna do RS.

Quem conhece a fauna do RS? Quais
dos animais abaixo você acha que
existem no RS?


