MOLUSCOS BIVALVES
Sistema on-line de interpretação e
disponibilização de resultados de
monitoramento sanitário

O monitoramento sanitário de
moluscos
A Cidasc, companhia vinculada à Secretaria da Agricultura, da Pesca e do
Desenvolvimento Rural, faz o monitoramento periódico dos moluscos bivalves (Ex:
ostras, mexilhões, berbigões e vieiras) produzidos nas fazendas marinhas de Santa
Catarina para assegurar que os mesmos estejam seguros para consumo humano.
Esse monitoramento envolve coleta de moluscos de diferentes espécies, que são
submetidos a diferentes tipos de análises em laboratório. Uma complexa
interpretação dos resultados gerados pelo monitoramento é necessária para
determinar se moluscos poderão ou não ser consumidos, e se será necessário
submeter os animais a algum processo para redução de riscos. Essa interpretação
e disponibilização dos resultados vinha até então sendo feita de maneira nãoautomatizada.

A tecnologia desenvolvida
A Epagri desenvolveu um protótipo de sistema que interpreta
automaticamente os resultados do monitoramento sanitário realizado em áreas de
cultivo e extração de moluscos de Santa Catarina e disponibiliza em ambiente online a situação das áreas monitoradas segundo o que está previsto na legislação
estadual.
Atenção: As imagens deste material são meramente ilustrativas e os resultados não necessariamente refletem a
realidade das áreas.

O protótipo
O protótipo de sistema possui uma interface on-line
que pode ser acessada por meio de qualquer navegador de
internet, utilizando computador ou celular, e permite ao
usuário fazer consultas sobre a situação das áreas de
cultivo e extração de moluscos para diferentes datas, para
diferentes localidades e para diferentes grupos de
moluscos.

O sistema retorna uma tabela dinâmica que indica a situação
das áreas e um mapa ilustrativo indicando a situação e os limites das
áreas monitoradas. O sistema ainda gera um gráfico mostrando o
histórico de resultados relacionados à poluição fecal na área, dando
um panorama de como se comporta a questão da poluição na área
consultada ao longo do tempo.

É possível alterar o nível de zoom do
mapa e, ao clicar nos polígonos, o nome
e a situação das áreas são mostrados
pelo sistema por meio de balões.

No histórico são apresentados todos os
resultados disponíveis na base de dados
para a localidade consultada, incluindo
os resultados para diferentes espécies.
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