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RESUMO 

 
Este projeto esteve vinculado a FAPESC junto a ahamada Pública: 

Prêmio Mérito Universitário Catarinense. O objetivo principal deste projeto de 

pesquisa foi através da manipulação de dados via WWW (World Wide Web) e 

mapas interativos promover a disseminação de informações geográficas 

fundamentadas em pesquisas promovidas dentro da Universidade do Estado 

de Santa Catarina.  

Assim, a criação de um ponto de acesso único à informação, onde todos 

os recursos de informação disponíveis são agrupados e disponibilizados de 

forma integrada e homogênea, auxiliando o usuário na sua busca de soluções 

e garantindo maior percentagem de sucesso em encontrar fundamentação 

científica à tomada de decisão. Para tal, são facultados dois ambientes 

distintos, mas complementares de pesquisa: o acesso via web forms a Bases 

de Dados Online e o acesso via webmapping a Sistemas de Informação 

Geográfica Online. 

O projeto foi desenvolvido no GeoLab utilizando dados processados nos 

seguintes softwares: ArcGIS - ESRI (licença adquirida pela UDESC), Scite 

(software livre), e MapServer (software livre), e hardwares da UDESC. As 

atividades pertinentes à proposta foram elaboradas mediante dedicação diária 

do bolsista e  orientação do professor responsável, nas dependências do 

GeoLab. Ressalta-se que obtivemos suporte de outros usuários de MapServer 

no Brasil, durante todo o tempo de desenvolvimento deste projeto, que ocorreu 

através da interação constante no grupo de discussão MapServer Brasil na 

WWW.  

Deve-se ainda considerar que foi fundamental manter contatos pessoais 

com outros estudantes e profissionais que desenvolvem projetos webmapping; 

estes contatos foram estabelecidos mediante a participação em eventos 

científicos e, portanto, na  publicação do artigo em anais. Assim, houve 

obrigatoriamente a avaliação por comissão científica que aprovou e ratificou a 

idéia incentivando a publicação dos resultados e a divulgação na WWW, 



fortalecendo a proposta de se disponibilizar o produto final: ‘Mapa Interativo da 

Bacia do Rio Itacorubi’, na grande rede de computadores. 

 


