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RESUMO - Desde o surgimento dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), na década de 60, estes se 
mantêm em constante evolução. Atualmente, através das inovações recorrentes nos meios de 
comunicação e com a universalidade da internet, acredita-se que o SIG tenha alcançado o seu momento 
de maior desenvolvimento. Com a inserção e disseminação dos dados geográficos na grande rede de 
computadores tornou-se possível a realização de diversas pesquisas e trabalhos que envolvam mapas 
temáticos. A partir do exposto apresenta-se neste trabalho o potencial da ferramenta Webmapping como 
parte da constante evolução do SIG aplicada aos dados do mapeamento realizado na Bacia Hidrográfica 
do Rio Itacorubi em Florianópolis-SC. 
 
ABSTRACT - Since the rise of the Geographic Information System (GIS), around 60´s, there was an 
systematic continuous evolution. Currently, through innovations in the medias and the universality of 
Internet, the GIS have reached the best moment of its development. With the possibility of put and spread 
an geographic database in the world wide web, increased the possibilities of research and work with 
thematic maps. In this paper the potential of Webmapping tools is presented as part at constant evolution 
of GIS, applied to dataset of mapping carried through Itacorubi River Basin, at Ilha de Santa Catarina – 
SC. 
 

 
 
1  INTRODUÇÃO 
 

Os diversos meios de comunicação, que se 
dispõem atualmente, estão em constante evolução. A rede 
mundial de computadores é uma das grandes responsáveis 
pelo processo de globalização e disseminação das 
informações, quer sejam geográfica ou não. É possível 
acessar informações de qualquer lugar do globo através da 
internet. Esta pode ser definida como o conjunto de 
documentos (e informações) entrelaçados através do 
conceito chamado hipertexto (Weinman e Weinman, 
2002), e por extensão caracterizada como multimídia, 
pois disponibiliza através da World Wide Web os diversos 
tipos de mídia disponíveis, com a possibilidade de 
interação entre ela e o seu público alvo (Marisco, 2004). 

A inserção dos Sistemas de Informação Geográfica 
na rede tornou-se importante para a disseminação de 
projetos de pesquisa científica que envolvem a variável 
espacial. E também para popularizar a utilização do SIG, 

visto que o uso dele se restringe a uma pequena parcela da 
população, em geral vinculada ao meio acadêmico.  

A disponibilidade de um mapa na Web promove o 
acesso de informações geográficas de um modo dinâmico 
e interativo com a possibilidade de serem constantemente 
atualizados. Desta forma, o usuário poderá consultar 
dados georreferenciados de confiabilidade e de seu 
interesse. 

Porém, o custo para adquirir softwares comerciais 
para elaborar uma aplicação de Webmapping é um 
agravante no desenvolvimento desta ferramenta. Frente a 
este problema, softwares livres foram desenvolvidos 
dentro de universidades e órgãos governamentais.  

Diante do apresentado, elabora-se o artigo que 
aponta a evolução do SIG relacionando seu 
desenvolvimento com o webmapping e também faz um 
paralelo entre softwares livre e comerciais. Por fim, 
utilizam-se dados georreferenciados e coletados a campo, 
para elaborar mapas temáticos e disponibiliza-los na Web.  
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2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 
 
2.1 Definição 

Os sistemas de informação têm como objetivo 
armazenar, tratar e fornecer informações de tal modo a 
apoiar as funções ou processos de uma aplicação, seja ela 
qual for.  

Os sistemas geográficos possuem como 
particularidade o armazenamento de informações 
geográficas, sendo estas descritivas (bancos de dados) e 
integradas com informações gráficas (mapas e imagens).  

Segundo Câmara (1996), SIG’s são sistemas 
automatizados usados para armazenar, analisar e 
manipular dados geográficos, ou seja, dados que 
representam objetos e fenômenos em que a localização 
geográfica é uma característica inerente à informação 
indispensável para analisá-la. 

Já para Burrough (1986 apud REIS, 2005, p. 4) 
SIG pode ser definido como um conjunto poderoso de 
ferramentas para coletar, armazenar, recuperar, 
transformar e apresentar dados espaciais sobre o mundo 
real. 

Os dados gráficos nos SIG’s apresentam dois 
modelos de dados: matricial e vetorial. Sendo que os 
dados matriciais são representados por matrizes, que 
apresentam na sua menor unidade uma localização 
estruturada (posição) e um atributo, já os vetoriais são 
representados por pontos, linhas e polígonos. 

Assim, o Sistemas de Informação Geográfica 
(SIG) constituem-se na principal ferramenta para 
manipulação e customização de dados georreferenciados. 
 
2.2 Evolução do SIG 
 

Os primeiros sistemas de informação geográfica 
(SIG) surgiram no século XX, na década de 60, no 
Canadá como parte de um esforço governamental para 
criar um inventário de recursos naturais. O acesso às 
informações era difícil devido aos elevados custos dos 
computadores que não dispunham de boa capacidade de 
armazenamento e velocidade de processamento. As 
imagens da época não apresentavam a mesma qualidade 
geométrica, espectral, radiométrica e temporal que as de 
hoje, além disso, o recurso humano ligado a essa área do 
conhecimento não possuía mão-de-obra especializada e 
experiência qualificada. Acrescenta-se ainda a não 
existência de sistemas comerciais compatíveis e que 
apresentavam concorrências entre si.  

A partir da década de 70 foram desenvolvidos 
novos e mais acessíveis recursos de hardware, tornando 
viável o desenvolvimento de sistemas comerciais como, 
por exemplo, o Computer Aided Design - CAD que 
aprimoraram as condições para a produção de desenhos e 
plantas para engenharia, e serviram de base para os 
primeiros sistemas de cartografia automatizada. Mas, o 
custo ainda era muito alto e os sistemas necessitavam de 
computadores de grande porte, fato que restringia o uso 

apenas pelas grandes organizações que tinham acesso a 
essa tecnologia.  

Na década de 80 com a popularização e maior 
facilidade na aquisição das estações de trabalhos gráficos, 
além do surgimento dos Personal Computers (PC) e dos 
sistemas de bancos de dados relacionais, ocorreu uma 
grande difusão no uso do SIG. Assim, tornou-se comum 
às empresas e agências governamentais, bem como aos 
diversos profissionais da área a utilização de ferramentas 
de SIG. A incorporação de muitas funções de análise 
espacial proporcionou um grande crescimento na 
aplicação do SIG como ferramenta de trabalho. 

Nos anos 90, com a tecnologia computacional em 
franca expansão, computadores de alto desempenho 
associados ao surgimento da WWW, atingiram de forma 
arrasadora o mercado mundial. O SIG difundiu-se 
aumentando seu potencial, facilitando o 
compartilhamento de dados espaciais entre as pessoas das 
mais diversas partes do mundo. Assim, o uso de sistemas 
de informação geográfica parece ter alcançado seu auge 
com o desenvolvimento de aplicativos que permitem a 
publicação de mapas na Web.  
 
3 WEBMAPPING 
 

Atualmente os dados geográficos podem ser 
manipulados com precisão e rapidez, porém um dos 
grandes entraves ainda encontra-se na dificuldade da 
disseminação dos mesmos. A ferramenta webmapping 

fornece aos SIG’s essa possibilidade, proporcionando 
uma maior propagação, visualização e integração das 
pesquisas realizadas. O webmapping nada mais é do que a 
conseqüência natural do avanço do SIG, no qual é capaz 
de organizar e sistematizar um elevado número de 
informações.   

A simplicidade com que os dados são apresentados 
e estruturados em uma aplicação webmapping permite a 
todos os usuários, não somente aos conhecedores de 
softwares SIG, realizarem consultas e utilizarem desta 
ferramenta como meio de pesquisas e análises sobre o 
ambiente biótico e abiótico. Para isto necessita-se apenas 
ter acesso a Internet ou a uma rede local já que, as 
informações ficam centralizadas em um servidor de 
dados. 

Webmapping, de acordo com Cabral & Alves 
(2004 apud FACUNDES, 2005, p.19), é um recurso 
computacional que permite disponibilizar mapas na 
internet a partir da requisição feita pelo usuário através de 
um navegador web.  

Deve-se ressaltar, entretanto, que um sistema de 
webmapping vai muito além de recursos comuns a 
sistemas de visualização de mapas, no qual se concentram 
ferramentas que permitem visualizar mapas com 
aproximação (zoom), ligar e desligar planos de 
informação (layers) ou disponibilizar um mapa sem 
critério estatístico e cartográfico de divisão de legendas. 
O grande diferencial, principalmente para a área 
geográfica, está na capacidade de integração do banco de 
dados, bem como na análise da informação gerada em 
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tempo hábil para se preparar um mapa processado via web 

e disponibilizá-lo como cópia em formato requerido por 
quem o acessar. 
 
4 SOFTWARES DE WEBMAPPING 
 

Há diversos softwares de publicação de mapas na 
internet. Neste artigo abordaremos o trabalho 
desenvolvido com o Mapserver, software livre, 
desenvolvido pela Universidade de Minnesota dos EUA, e 
o ArcIMS, software comercial desenvolvido pela ESRI. 
 
4.1 Mapserver 
 

O Mapserver é um servidor de mapas OpenSource, 
ou seja um software livre desenvolvido pela University of 
Minnesota (UMN) para apoiar a geração de aplicações 
geográficas na Internet. Segundo Miranda & Souza (2003 
apud FACUNDES, 2005, p.19) MapServer é uma 
aplicação do tipo servidor de mapas para disponibilizar 
mapas e imagens de satélite na web, executada a partir de 
um Servidor HTTP.  

O software faz parte de um sistema webmapping 
(figura 1) e necessita de um webserver e um editor de 
texto. Os mais utilizados são o Apache, webserver livre e 
o software de edição de textos Scite também gratuito. 
 

 
Figura 1 – Estrutura do Sistema Webmapping. 

 
Dentre suas funções podem ser citadas: o suporte 

aos principais formatos de arquivos vetoriais e matriciais, 
o suporte a fontes TruType, geração de legendas e barra 
de escala automática. Outra funcionalidade é a geração de 
mapas temáticos usando expressões lógicas baseadas em 
classes, e o gerenciamento dinâmico de projeções 
cartográficas, entre outras. Além disso, o Mapserver pode 
ser programado com linguagens PHP, JAVA, PYTHON e 
CGI. 
 
4.2 ArcIMS  
 

O ArcIMS é um servidor de mapas comercial da 
ESRI empresa norte-americana que desenvolve software 
SIG. O ArcIMS pertence a plataforma ArcGIS sendo o 

responsável pelas publicações na web dos dados ou 
imagens através de um Servidor HTTP. 

O software apresenta três aplicações 
independentes: ArcIMS Author, responsável pela 
importação e estruturação de dados, no qual toda a edição 
é realizada; ArcIMS Administrator que é o gerenciador da 
aplicação como inicialização e a interação com o usuário; 
e ArcIMS Designer que desenvolve o layout final da 
aplicação. O ArcIMS opera em um ambiente Web Server 
e consiste em servidores e clientes. O servidor de 
aplicações do ArcIMS torna possível a extensão de um 
site web, pelas capacidades e funções de um GIS. O seu 
Site Web ArcIMS fornece dados, mapas e aplicações pré-
estabelecidas com a possibilidade do usuário projetar e 
implementá-las. Permite a construção e o acesso 
centralizado a uma ampla opção de mapas, dados e 
serviços, e pode operar integrado a plataforma ArcGIS. 
 
4.3 Comparação do MapServer com o ArcIMS  
 

Os dois softwares descritos atendem as 
necessidades gerais de um servidor de mapas na web. A 
seguir serão apresentados alguns pontos relevantes para 
utilização dos softwares. 

Quanto ao custo financeiro, a vantagem de se usar 
o MapServer é indiscutível, uma vez que é gratuito. Desta 
forma, é possível realizar todo o procedimento de 
disseminação de mapas na web sem nenhum custo. Já 
com o ArcIMS existe um custo agregado por ser um 
software comercial. 

Quanto a interface e todo o desenvolvimento do 
site, no MapServer é feito via linguagens de programação, 
como por exemplo CGI. No ArcIMS esse procedimento 
acontece de forma diferente, o usuário não tem acesso a 
linguagem fonte e somente executa uma série de 
procedimentos guiados pelo software, gerando a aplicação 
para Web. 

Em relação aos processos de instalação, o 
MapServer não requer nenhum outro programa já o 
ArcIMS exige do usuário a instalação do ArcExplorer, 
Microsoft Java Virtual Machine e o plug-in Java.  

O MapServer permite ao usuário executar on-line 
apenas atividades simples como visualização, consulta e 
impressão. Esta pouca interação é conseqüência da forma 
como são disponibilizados os dados. No ArcIMS, 
dependendo das ferramentas que forem disponibilizadas 
no template do site e do serviço do tipo Feature Server, 
além das funções disponíveis no MapServer, o usuário 
poderá executar edições on-line no mapa. 

Após algumas características expostas, é possível, 
de maneira simples, diferenciar cada software e buscar 
soluções de acordo com a necessidade encontrada. Neste 
artigo optamos pelo MapServer por ser um software livre 
e diminuir os custos do trabalho/pesquisa.  
 
5 CARTOGRAFIA APLICADA AO WEBMAPPING 
 

Historicamente o uso da Cartografia esteve restrito 
às questões de segurança e integração nacional. Todavia, 
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com o reconhecimento da necessidade da componente 
geográfica, há uma demanda crescente de informações 
precisas e articuladas acerca dos diferentes territórios que 
compõem o espaço geográfico brasileiro, de modo que se 
tenha um diagnóstico permanente de suas necessidades e 
potencialidades. Esse conhecimento aprofundado acerca 
do território nacional é fundamental para nortear a 
atuação governamental. Revela-se aí, portanto, a 
importância da Cartografia como instrumento de 
planejamento e gestão pública. (CONCAR, Informação 
eletrônica. 2007) 

Para disponibilizar e manipular mapas na WEB 
precisa-se tomar algumas precauções, pois estes dados 
cartográficos estarão disponíveis a todos os usuários da 
Internet que necessariamente não são especialistas na 
área. As normas de generalização e representação 
cartográfica precisam necessariamente ser empregadas 
para que não ocorra a densificação de informação em um 
mapa temático, fazendo dele menos atrativo ao usuário. 
No projeto descrito foram aplicadas estas normas junto as 
curvas de níveis que possuíam eqüidistâncias de 20 
metros. Generalizando as curvas, gerou-se um produto 
final com curvas de nível eqüidistantes de 100 metros, ou 
seja, permaneceram apenas as curvas mestras. 

Quanto às questões de escala foi trabalhado com 
informações que somente são visualizadas em certos 
níveis de zoom in. Exemplificando, os nomes de ruas na 
aplicação, só aparecem após chegarem a escala de 1:2000 
(Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Visualização dos nomes de ruas da área de 
estudo após atingir a escala de 1:2000. 
 

A legenda e símbolos, como o norte geográfico e a 
escala gráfica, foram adicionados na melhor disposição 
para interação com o usuário e não causar dúvidas quanto 
à feição demonstrada. 

Com isso, pretendeu-se disponibilizar no produto 
final um mapa com normas cartográficas que venham a 
facilitar a interpretação de quem acessar as informações 
do mapa On-Line. 

 

 

 
 

6 ESTUDO DE CASO BACIA DO RIO ITACORUBI 
 

Para exemplificar e utilizar os procedimentos 
descritos foi proposto uma aplicação webmapping para 
Bacia Hidrográfica do Rio Itacorubi, localizada na parte 
central da Ilha de Santa Catarina, em Santa Catarina. 
 
6.1 Materiais e métodos 
 

A necessidade de difundir o uso do SIG no estado 
de Santa Catarina, alavancou a proposta de pesquisa 
realizada neste projeto. Neste contexto deu-se início à 
execução de um projeto de iniciação científica intitulado: 
SIG interativo da Ilha de Santa Catarina utilizando 
ferramentas de Webmapping, fomentando pela instituição 
de ensino UDESC através do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e da Fundação de 
Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de 
Santa Catarina (FAPESC), com o objetivo de se trabalhar 
no mapeamento temático da Ilha de SC, utilizando as 
ferramentas de WebMapping. O projeto encontra-se 
vinculado ao Laboratório de Geoprocessamento (GeoLab) 
da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), o 
qual disponibilizou todo o ferramental necessário de 
microcomputadores e softwares básicos de SIG como 
ArcGis, MapServer, Webmapping, CAD’S entre outros. 

Para a execução das atividades utilizou-se imagens 
QuickBird objetivando sua visualização no software SIG, 
juntamente com o banco de dados espacial contendo 
informações cadastrais sobre algumas feições presentes na 
microbracia. O banco de dados existente é proveniente do 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): Utilização de 
Geotecnologias para o Diagnóstico Sócio-Espacial da 
Bacia Hidrográfica do Rio Itacorubi – Florianópolis/SC, 
desenvolvido pela Bacharel em Geografia Juliana Ferreira 
Pinto, desenvolvido no GeoLab (Figura 3). 
 

 
Figura 3 – Dados utilizados para a elaboração da 
aplicação Webmapping armazenados em diretório. 
 

O processo consistiu em: organizar e sistematizar 
os dados gráficos e alfanuméricos em softwares SIG e 
estruturar  em softwares livres como MapServer os dados 
em linguagem CGI no software SCITE. Planejou-se as 
telas na internet em HTML, gerou-se a base de dados para 
a aplicação MapServer (Figura 4), planejou-se os mapas 

�
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temáticos e os níveis de informação a serem visualizados 
(Figura 5); por fim, definiu-se a mobilidade e a forma 
com que os dados foram apresentados na interface gráfica 
do projeto, determinando quais deles seriam 
representados de forma estática e quais seriam 
representados de forma dinâmica, ou seja caracterizando 
uma interface interativa com o usuário (Figura 6). 

 
 

 
 
Figura  4 – Fluxograma da metodologia aplicada em todo 
o processo. 
 

O objetivo principal deste projeto foi, através da 
manipulação de dados via WWW (World Wide Web) e 
mapas temáticos, promover a disseminação de 
informações geográficas fundamentadas em pesquisas 
desenvolvidas na Universidade do Estado de Santa 
Catarina. Assim, foi criado um ponto de acesso único à 
informação sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Itacorubi, 
no qual os recursos das informações gráficas e 
alfanuméricas foram agrupados e disponibilizados de 
forma integrada e homogênea, auxiliando o usuário na sua 
busca de soluções, visando garantir maior margem de 
sucesso à fundamentação científica à tomada de decisão. 
Neste contexto, foram facultados dois ambientes distintos, 
mas complementares na pesquisa: o acesso via web forms 
a Bases de Dados On-line e o acesso via WebMapping a 
Sistemas de Informação Geográfica On-line. 

 
Figura 5 – Pré-visualização dos mapas temáticos 
elaborados. 
 

 
Figura 6 – Aplicação Webmapping pronta para consultas 
interativas com usuário. 
 
6.2 CONSIDERAÇÕES 
 

A implantação deste projeto apresenta como 
benefício, o acesso rápido a informações confiáveis e 
seletivas que possibilitam a disseminação de dados 
geográficos sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Itacorubi, 
obtidos através da utilização do SIG e também servindo 
de base e apoio aos trabalhos científicos geográficos 
futuros. Com o sucesso deste projeto, no qual algumas 
informações estão disponíveis aos usuários do sistema da 
grande rede de computadores, será possível implementá-
lo disponibilizando todo o perfil da ocupação residencial 
na Bacia Hidrográfica do Rio Itacorubi, assim como áreas 
de ocupação irregular e áreas susceptíveis a deslizamentos 
devido a ocupação em morros e encostas. O banco de 
dados estará disponível a consulta dos "n" usuários da 
internet, e também para os setores públicos de 
planejamento da cidade, como por exemplo, o Instituto de 
Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF). Vale 
ressaltar novamente a confiabilidade dos dados expostos, 
pois eles são conseqüências da interpretação da imagem 
de satélite de alta resolução e sua estrutura foi construída 
considerando as normativas vigentes do CONAMA, 
IBAMA e IPUF, entre outros órgãos gestores. 

�

�
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O acesso a informações de cunho social, vem 
suprir as necessidades diárias de usuários que não 
dispõem de tempo para obtê-las, e recorrerem ao endereço 
do projeto na Web para solucionar com agilidade as suas 
questões. Assim, destaca-se a comodidade que este 
serviço trará ao acessar dados específicos de sua 
localidade para de um determinado interesse, Por 
exemplo: mapeamento de áreas com disponibilidades de 
equipamentos urbanos, definição de áreas de risco 
associadas a sua intensidade/temporalidade, visualização 
cartográfica das áreas com saneamento básico e infra-
estrutura de prestação de serviços, entre outros. 

Também é importante abordar a situação de 
conservação do meio ambiente bem como os ecossistemas 
naturais presentes. Com as ferramentas de WebMapping, 
o mapeamento das temáticas ambientais temporais 
caracterizarão o processo de degradação apresentado na 
área de estudo. Através dos mapas temáticos derivados da 
manipulação da imagem de satélite, estando estes no 
contexto do WebMapping, pode-se apresentar o 
diagnóstico de uso e ocupação do espaço. 
Conseqüentemente fornecerão parâmetros importantes aos 
planejadores e à defesa civil, com a finalidade de auxiliar 
na tomada de medidas mitigadoras de impacto ao meio 
causado pelo homem e ainda de preservação ambiental.  

Com o êxito do trabalho em escala local, o 
próximo passo será desenvolvê-lo em escala regional 
interrelacionando dados e serviços que trarão benefícios 
para quem acessar as informações. O acesso às 
informações, ou melhor dizendo, a disponibilidade das 
informações, sejam elas no contexto local, regional ou 
global, assim como as temáticas mais diversas, 
dependerão única e exclusivamente do planejamento do 
banco de dados. 
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