
E-mail para contato: alexmmelo@gmail.com IES: ESTÁCIO FAP

Autor(es): Cidalmi Mozart Carvalho Abdoral; Alexandre Marcio Melo da Silva

Palavra(s) Chave(s): Desenvolvimento web, opensource, georreferenciamento, ecoturismo, TI verde

Título: DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO WEB OPENSOUCE COM USO DE GEORREFERENCIAMENTO: UMA SOLUÇÃO 
COLABORATIVA DE DESENVOLVIMENTO ECOTURÍSTICO

Curso: Sistemas de Informação

Tecnologia da Informação

RESUMO

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 localizações do interesse do turista. Neste 
contexto o presente trabalho desenvolve um aplicativo WEB contendo informações que possibilitem responder a questões de localização 
relacionadas à atividade turística na ilha de Maiandeua/Algodoal - Pará, utilizando programas de geoprocessamento opensource. Através do 
desenvolvimento deste trabalho espera-se que o mesmo possa vir a contribuir para o desenvolvimento turístico da região, pois a partir das 
consultas disponíveis no aplicativo, turistas e outros interessados poderão ter maiores informações sobre atrativos de temas variados como 
gastronomia, hospedagem e áreas de lazer.  É importante ressaltar que a utilização de tecnologias opensource, programas com código de fonte 
aberta, representa uma grande vantagem no desenvolvimento da aplicação Web proposta, o que possibilita a redução do custo final do aplicativo  
O turista encontra dificuldade em obter informações agregadas em uma única plataforma local, onde possa ter o máximo de informações para 
obter melhor experiência com o local. Em muitos lugares onde não é possível acesso à internet por diversos problemas, a distribuição em 
ambiente intranet dessas informações supre essa necessidade. Para um turista é indispensável ter informação acerca do local, para obter o 
melhor proveito de sua viagem.  A área de proteção ambiental de Algodoal – Maiandeua situa-se no litoral nordeste do estado do Pará, na 
microrregião do salgado, e confronta-se com: o oceano atlântico ao norte, o furo do Mocooca ao sul e a reserva extrativista marinha de Maracanã 
a leste, bem como Marapanim a oeste segundo o Plano de manejo da área de proteção ambiental de algodoal-maiandeua. Desenvolver aplicação 
web opesource com informações acerca do cenário estudado, com informações turísticas georreferenciadas, sendo permitido ao usuário final 
manipular diferentes níveis de informações, de forma rápida e atualizada de acordo com a necessidade e interesse.Tendo como objetivos oS 
tópicos:  Identificar e eleger ferramentas opensource para a criação de mapas offline;  Aplicar a solução do sistema web e o mapa como 
ferramenta de Identificação e localização de informações pertinentes a ilha;   Possibilitar através da ferramenta proposta, a interação entre o 
grupo de moradores/comerciantes da ilha com os turistas, fazendo uso de ferramentas de suporte à colaboração;  Avaliar a solução proposta por 
meio de análise qualitativa dos resultados obtidos e apresentar melhorias comparando com as ferramentas web já utilizadas para informações 
turísticas, conhecidos no estado da arte  Pesquisas bibliográficas realizadas e estudos para o aperfeiçoamento do conhecimento em relação as 
ferramentas que serão utilizadas para o desenvolvimento do sistema web com PHP e Apache; utilização e analise das ferramentas como Qgis 
Desktop 2.18.3 Utilizada para baixar mapa base do open street maps (OSM) e delimitar área de estudo. Transformar em GeoTiff, TileMil 0.10.1 
Para adicionar no GeoTiff o spatial reference system ( SRS ) e transformar em .mbtiles, Mbutil para converter o .mbtiles em PNG e Leaflet para 
Renderizar os png em XYZ na web. Será adotada a metodologia de desenvolvimento em Cascata; Avaliação qualitativa. Mediante os avanços 
atuais a aplicação de ferramentas de TIC, o desenvolvimento web e o aplicativo contribuem com a funcionalidade de visualização em mapa 
referente a geolocalização das partes integrantes, apresentaram melhores práticas de uso sustentável de modo a atender as necessidades 
turísticas comparando com as soluções disponíveis.
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