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RESUMO 
Este trabalho apresenta o estágio atual do projeto SIG – LITORAL NORTE, no qual está 
sendo criado um Sistema de Informação Geográfica (SIG) em plataforma WEB  assim 
disponibilizando informações, dados, estatísticas e mapas georreferenciados tendo como 
recorte espacial o litoral norte gaúcho considerando a delimitação adotada pelo COREDE que 
considera 21 municípios: Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Capivari do Sul, 
Caraá, Cidreira, Dom Pedro de Alcântara, Imbé, Itati, Mampituba, Maquiné, Morrinhos do 
Sul, Mostardas, Osório, Palmares do Sul, Terra de Areia, Torres, Tramandaí, Três 
Cachoeiras, Três Forquilhas e Xangri-lá. 
Durante o desenvolvimento do projeto, já foi coletada uma série de dados socioeconômicos e 
ambientais e alguns mapas já foram produzidos utilizando o software ArcGis (utilizando a 
licença de uso institucional da UFRGS). No momento o projeto se encontra em uma fase 
intermediária: de planejamento para a construção da plataforma de distribuição dos dados. 
Uma página institucional já foi criada utilizando Drupal e hospedada no servidor da 
universidade: http://www.ufrgs.br/sig. Agora, estão sendo testadas formas de disseminação 
dos dados utilizando plataformas gratuitas. Dentre elas a que mais se destaca é a Interface 
Integrada para Internet de Ferramentas de Geoprocessamento (I3GEO) software que utiliza 
uma compilação de programas open source  para gestão de dados de geoprocessamento com o 
objetivo de gerar e disseminar mapas georreferenciados direcionados para o público leigo na 
área, a ferramenta utiliza a plataforma WEB na interação com o usuário além de apresentar 
uma interface amigável e intuitiva e seguir o padrão Open Geospatial Consortium (OGC), ou 
Consórcio Geoespacial Aberto, que é um padrão criado por um consórcio de agências 
governamentais, universidades e empresas objetivando a interoperabilidade entre programas 
de georreferenciamento. 
Um dos pontos a se destacar é a importância do SIG – Litoral Norte ter uma interface WEB 
que permite interação com as bases de dados, download de tabelas, gráficos, escolha de 
legenda e paleta de cores além outras interações, uma interface WEB por sua praticidade 
acaba disseminando suas informações e dados com mais facilidade para o público leigo na 
área de informação geográfica que por muitas vezes carece de dados sendo que 
frequentemente vezes são de extrema importância para sua área de atuação. Além da 
praticidade citada anteriormente o SIG – Litoral Norte em sua fase final apresentará um 
aplicativo para dispositivos móveis com informações atualizadas sobre o território além de 
uma interação direta com uma base de dados relacional com dados da região. 
  
 


