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Breve histórico :
• 1977 ���� Centro de Ecologia - órgão auxiliar do Instituto de 

Biociências, convênio de cooperação técnica entre UFRGS e 
Universität des Saarlandes, apoio da ABC e da GTZ.

• Objetivos: ...  gerar bases ecológicas para o desenvolvimento do 
estado do Rio Grande do Sul � vários laboratórios, entre eles o 
Laboratório de Cartografia .

• 1988 ���� Capacitação Tecnologias de Sistemas de Informação 
Geográfica para Estudos da Biosfera – patrocínio UNITAR e 
UNEP. Maior dificuldade: software inacessível

• 1989/1990 ���� doação Idrisi 3.1, criação do Laboratório de 
Geoprocessamento , mudança para Campus do Vale, instalações 
e equipamentos.

• 1994 ���� tradução exercícios tutoriais Idrisi DOS

• 1995 ���� convite Clark University - Centro de Recursos Idrisi para 
os países de língua portuguesa; atuação mais “para fora” do lab.



Projetos - estruturação de dados espaciais digitais

• PADCT Energia e meio ambiente: o carvão no RS – Baixo Jacuí (1997)

• INCRA – Avaliação de imóveis rurais para reforma agrária (1995 – 1998)

• SESI – 6 municípios (2000) � início vetorização base 1:50.000 do RS

• Plano Integrado de Desenvolvimento Sustentável da L omba do 
Pinheiro - Prefeitura de Porto Alegre (2002 a 2004): Instituto de 
Biociências/Botânica, Instituto de Geociências/Geodésia, Instituto de 
Pesquisas Hidráulicas

• Diagnóstico Ambiental do Município de Porto Alegre - Prefeitura de 
Porto Alegre (2004): Instituto de Biociências/Botânica, Instituto de 
Geociências/Geologia, Faculdade de Agronomia/Solos, Instituto de
Pesquisas Hidráulicas

• Mapeamento da Cobertura vegetal do Bioma Pampa - MMA (2006): 
CEPSRM, Instituto de Biociências /Botânica

• PROBIO Campos do Planalto das Araucárias – MMA (2007)

• Zoneamento Vitícola para o Rio Grande do Sul – IBRAVIN (2000 –
2004): EMBRAPA - CNPUV e CNPT, FEPAGRO



• Bases Ecológicas para a gestão da RPPN SESC Pantana l: Base 
Cartográfica, clima local e regional – SESC (2000 - 2004)

• Apoio ao Licenciamento Ambiental e Sistematização d e Dados de 
175 Projetos de Assentamento do Incra no Estado do RS – INCRA 
(2005 - 2010)

• Apoio ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de 
municípios do Rio Grande do Sul - Prefeituras municipais de 
Farroupilha, Santa Clara do Sul, Eldorado do Sul, São Gabriel e Alvorada 
(2007 - 2009)

• Vegetação remanescente nas Savanas Uruguaias : mapeamento, 
caracterização e delimitação de tipos de formações campestres – TNC 
(2009 – 2010)

• Apoio ao Licenciamento Ambiental de 12 Projetos de Assentamento 
do Incra no Estado do RS, Avaliação do déficit de A RL de 187 
Projetos de Assentamento e levantamento de alternat ivas de 
compensação – INCRA (2010 - 2012)
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• Desenvolvimento de Indicações Geográficas e Alerta Vitícola para o 
APL de Viticultura do RS - APL Vinhos/FINEP (2008 - 2010): 
EMBRAPA - CNPUV e CNPT, UCS (Desenvolvimento das Indicações 
Geográficas de Monte Belo e Pinto Bandeira e Denominação de Origem 
Vale dos Vinhedos)

• Desenvolvimento das Indicações Geográficas Farroupi lha e Altos 
Montes - EMBRAPA (2010 – 2011): EMBRAPA - CNPUV e CNPT, UCS

• Projeto Ações Integradas - Mapeamento de instituições de atendimento 
a usuários de álcool e outras drogas – SENAD (2010 - 2012): 
Medicina/Psiquiatria, HCPA/CPAD � livro

• Dados de terceiros – RADAM (solos, geologia, geomorfologia e 
vegetação 1:250.000), Capacidade de uso do RS (1:100.000), fotografias 
aéreas do RS da década de 1950,...
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Visão: dados espaciais no contexto 
da gestão territorial e ambiental



Principais atividades do Labgeo atualmente
• Apoio a estudantes de graduação e de pós-graduação;

• Recebimento de estagiários da UFRGS e de outras 
universidades do Brasil e exterior;

• Capacitação em geoprocessamento: 38 cursos no Brasil, 3 em 
outros países;

• Tradução: manuais/tutoriais Idrisi, livro Geographic Information
Systems & Science (Longley, Goodchild, Maguire, Rhind, 3a ed.);

• Desenvolvimento de pesquisas em mapeamento temático, 
análise espacial e geoprocessamento aplicado;

• Desenvolvimento de aplicativos de SIG na Internet (Geolocation
UFRGS, instituições AD, censo das CT,...)

• Estruturação/disponibilização de dados espaciais digitais na 
Internet - mapas temáticos diversos
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www.ecologia.ufrgs.br/labgeo

Total de visitas desde 21 Jan 2010: 34.891 acessos

24 horas anteriores: 146 acessos (> dobro do normal)

Visitas para download de dados: 16.253 acessos (+ de 25.000 downloads)

Acesso a dados espaciais – indicador de demanda?

"Dados nunca devem ser tomados como verdade absoluta; ao contrário, é essencial 

reunir tudo que é conhecido sobre sua qualidade e usar esse conhecimento para 
avaliar se os dados são adequados ou não ao uso pretendido" (Longley et al., 2011) 

“O melhor dado é aquele que está disponível quando for necessário" (Aronoff, 1989) 


