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Na natureza existem milhares de espécies de seres vivos no qual nem se pode 
imaginar. Esses seres vivos fazem parte de uma hierarquia, no qual denomina-se 
hierarquia taxonômica. Esse projeto consistiu em construir uma ferramenta 
educativa que se aplica no âmbito da biologia para estudo da taxonomia dos animais 
vertebrados, bem como, demonstrar a importância dessa tecnologia que busca 
realizar o reconhecimento das categorias taxonômicas dos animais vertebrados a 
partir de características animalescas pré-selecionadas com o intuito de auxiliar 
professores, taxonomistas e alunos para melhor desempenho de suas pesquisas, 
sejam elas, educacionais ou profissionais. A princípio, o protótipo da ferramenta 
trata um número reduzido dentro da hierarquia, tratando apenas o subgrupo de filos 
dos animais vertebrados. O sistema descrito se embasa cientificamente  em  técnicas  
da  inteligência  artificial  para  reconhecimento  de grupos de animais a partir das 
características dos mesmos. A técnica abordada no trabalho foi a de sistemas 
especialistas que segue o formalismo de um sistema inteligente onde a ideia de sua 
implementação parte de que o mesmo adotará a inteligência   humana   e   a   coloca   
a   nosso   serviço   através   das   devidas implementações que automatizam esse 
processo de aprendizagem em uma máquina afirma (Osório, 2000). Os sistemas 
inteligentes podem ser desenvolvidos utilizando várias regras chaves, a aplicação 
aqui proposta baseou-se em técnicas de sistemas especialistas, tendo como 
principal regra para representação do conhecimento as regras de produção seguindo 
a metodologia de condicionais aninhadas. O presente trabalho trata-se de uma 
pesquisa aplicada de produção tecnológica de acordo com o ponto de vista de sua 
aplicação. A pesquisa de produção aplicada foi adotada, pois, obtêm-se como 
resultado final o desenvolvimento de um sistema baseado em conhecimento 
tornando-se útil em diferentes áreas do âmbito biológico como escolas e 
universidades. 
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