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Introdução

Conhecer a região que se habita, e até mesmo a 
cidade em que se mora nunca foi uma tarefa das mais 
fáceis. Um dos problemas relacionados à exploração do 
Turismo no Brasil diz respeito à carência de mapas 
voltados ao turista, os quais possam ser manipulados e 
explorados de forma rápida e fácil, possibilitando 
responder questões referentes à localização de pontos 
turísticos, hotéis, restaurantes, dentre outras 
localizações do interesse do turista. O SIG surge como 
uma ferramenta que pode auxiliar na identificação 
destes fatores específicos, assim como espacializar as 
informações a respeitos de cada área.[1]

O Sistema de Informação Geográfico (SIG) é uma 
ferramenta muito importante no planejamento e 
desenvolvimento do Turismo e também uma forma de 
dar maior competitividade turística, visto que esse 
sistema é uma excelente ferramenta na agilidade na 
tomada de decisão e aplicação de marketing (Santos et 
al, 2006)[2].

O Brasil possui um dos maiores potenciais turísticos 
do mundo, tanto em nível de atrativos naturais quanto 
culturais. Apesar de apresentar um grande potencial 
turístico, está se desenvolvendo de maneira lenta, pois 
apresenta dificuldades na oferta de infra-estrutura 
básica para o setor. Destacá-se, também, problemas 
como a estrutura urbana precária, violência no campo, 
assaltos, miséria explícita nas ruas, tráfico de drogas, 
violência policial e propaganda desta realidade, têm 
dificultado o planejamento e desenvolvimento da 
atividade turística no país. Já é sabido e, crê-se, 
reconhecido que um turismo de alta qualidade se 
consegue com as seguintes condições: conservação dos 
recursos naturais, culturais, históricos e paisagísticos; 
proteção do meio ambiente e um ininterrupto espírito 
acolhedor entre as empresas, profissionais locais e a 
comunidade.[3]

O objetivo deste estudo foi o uso de informações 
geográficas e instrumentos de geotecnologias, visando 
montar um banco de dados georreferenciados que 

possa servir de base para a montagem de um Sistema de 
Informações Turísticas, o qual fornecerá subsídios às ações 
e às políticas de planejamento territorial do turismo e de 
desenvolvimento desta atividade no âmbito regional.

Material e métodos

A metodologia adotada neste trabalho constou 
basicamente da elaboração do mapa base, estruturação da 
base de dados, levantamento de campo, alimentação da 
base de dados do município de Ilha de Itamaracá localizado 
na mesorregião metropolitana e na microrregião Itamaracá 
do Estado de Pernambuco.

A. Elaboração do mapa base

Constou da digitalização das informações plani-
altimétricas disponíveis nas folhas topográficas de 
Itapirema, Itamaracá, Igarassu e Nova Cruz, todas elas 
publicadas na escala 1:25.000, elaboradas adotando-se o 
Sistema de Projeção UTM (Zona 25S, Datum Córrego 
Alegre). No mapa foram indexados os seguintes elementos 
cartográficos:

- Rede viária (PE 25, estradas e caminhos);
- Rede de drenagem linear (canais, rios e riachos);
- Rede de drenagem poligonal (lagoas);
- Altimetria (curvas de nível com eqüidistância de 10 

metros);
- Localidades (Itamaracá, Itapissuma, Jaguaribe e Vila

Velha); e
- Limites do continente e das ilhas.

B. Estruturação da base de dados

A Base de Dados Geoturísticos da Ilha de Itamaracá foi 
estruturada em ambiente ARCGIS 9.3® a partir de um 
Personal Geodatabase. Nesta base de dados foram criados 
dois Features Datasets onde estão armazenados oito Feature 
Class (Atrativo, Altimetria, Continente, Drenagem-linhas, 
Drenagem-polígonos, Localidades, Molduras e Rede 
viária). Adicionalmente foi construído um mapa que 



representa todas as feições armazenadas no Personal
Geodatabase.

C. Levantamento de campo
Foi levantada a posição geográfica dos atrativos 

turísticos com a utilização de um GPS (Global 
Positioning System) de navegação e uma câmera 
digital. Realizando entrevistas com proprietários e 
gerentes, guias de turismo e moradores do local com o 
objetivo de levantar um conjunto de informações sobre 
atrativos visitados e consequentemente preencher um 
formulário específico para cada um dos tipos de 
atrativos contendo os seguintes dados: sigla do atrativo; 
latitude; longitude; altitude; tipo do atrativo; nome do 
atrativo.

D. Alimentação da base de dados

Com a tabela dos dados levantados iniciou-se a 
inserção dos dados na base de dados geoturística, 
juntamente com as fotos dos atrativos.

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica para 
aquisição de informações inerentes a cada um dos 
atrativos levantados.

Os dados foram inseridos no meio digital através do 
ARCGIS 9.3, disponível no Laboratório de 
Geotecnologia. GeoLab do Departamento de 
Tecnologia Rural da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. 

Resultados e Discussão

Criado o GeoDatabase chamado BDITAMARACA.mdb
onde foram inseridos todos os dados referentes as Features 
database e Features class construído um mapa 
ITAMARACA.mxd.

Os resultados obtidos geraram um CD com uma copia 
autenticada do Arcreader 9.3. 

A base cartográfica poderá adicionalmente ser utilizada 
em outros projetos que envolvam a aplicação de 
mapeamentos temáticos, tais como: geológicos, 
pedológicos, fitológicos, de uso e ocupação do solo, etc.
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Tabela 1. Atrativos levantados para a composição da base de dados.

Coordenadas

Ponto Latitude Longitude Cota Nome do Atrativo Tipo do Atrativo

1 9136216 297206 3 Forte Orange Atrativo Histórico

2 9136235 296940 3 Orange Praia Hotel Atrativo Hoteleiro

3 9136423 297292 3 Projeto Peixe-Boi Marinho (frente) Atrativo Ecológico

4 9136371 297307 3 Projeto Peixe-Boi Marinho (interior) Atrativo Ecológico

5 9140910 297494 5 Posto da Ilha Atrativo de Infra-Estrutura

6 9136361 295098 4 Igreja Nossa Senhora da Conceição - Vila Velha Atrativo Histórico

7 9136469 295220 6 Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos Atrativo Histórico

8 9136156 295321 3 Ruínas da Ponte do Rio Paripé Atrativo Histórico

9 9143437 294617 3 Penitenciária Professor Barreto Campelo Atrativo de Infra-Estrutura

10 9146267 298002 3 Pássaro Bar - Praia do Sossego Atrativo Gastronômico

11 9141610 298220 3 Restaurante Galinha Caipira e Cabidela Atrativo Gastronômico

12 9143127 298780 3 Câmara Municipal de Itamaracá Atrativo de Infra-Estrutura

13 9140215 291485 3 Ponte Getúlio Vargas Atrativo Histórico

14 9140400 297980 3 Iate Clube de Itamaracá Atrativo de Lazer

15 9144001 298789 3 Centro de Referência da Assistência Social Atrativo Sócio-Econômico

16 9136760 297043 3 Igreja de São Paulo Apóstolo Atrativo Histórico

17 9140802 293974 3 Entrada para Vila Velha Atrativo de Infra-Estrutura

18 9145215 298578 3 Igreja de Bom Jesus dos Passos Atrativo Histórico

19 9143215 298218 3 Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá Atrativo Político

20 9144688 298655 3 Restaurante Marinhos Atrativo Gastronômico



Figura 1. Apresentação do Arcreader dos pontos turísticos de Itamaracá.


