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INTRODUc;Ao:
Desde as mais remotas sociedades, passando pela inven<;30 do telegrafo eletrico no
seculo XIX, pelos meios de comunica<;30 de massa no seculo XX, e ate mais
recentemente, 0 surgimento da Internet, quando a informa<;30 come<;ou a f1uir com
velocidade superior ados corpos ffsicos, 0 ser humano convive com um crescimento
exponencial do volume de dados disponiveis das mais diversas areas do conhecimento.
Todavia, a partir de 1960, os conceitos de dado e informa<;30 sofreram grandes
transforma<;oes com advento dos computadores eletr6nicos, hardwares e sofisticados
softwares como os sistemas de informa<;30 geogratica (SIG). 0 usa dos SIG atinge
atualmente quase todas as universidades, institutos de pesquisas e empresas, criando
enormes possibilidades as mais variadas linhas de pesquisa das geoci€!ncias,
principal mente no que tange a analise espacial de dados geograficos. 0 dominio da
informa<;30 espacial e uma fonte de poder, uma vez que permite analisar fatores do
passado, e relaciona-Ios a fen6menos da natureza e da sociedade, compreendendo 0
presente, e principalmente, antevendo 0 futuro do espa<;o geogratico. Assim, 0 presente
trabalho objetiva contextualizar historicamente as ultimas seis decadas da evolu<;30 dessa
tecnologia, abordando seu desenvolvimento, funcionalidades e caracteristicas.

METODOLOGIA:
A evolu<;30 dos sistemas de informa<;30 n30 aconteceu como um fato isolado, mas
integrado a pr6pria hist6ria da humanidade e a evolu<;30 das geoci€!ncias. Essa evolu<;30 e
evidenciada desde os primeiros calculos desenvolvidos pelos sumerios, ate a constru<;30
do supercomputador; das representa<;oes cartograticas da Terra estabelecidas por
Ptolomeu as imagens de satelites hiperespectrais; das referencias espaciais obtidas pelo
astrolabio ao sistema de posicionamento global por satelite (GPS); e dos registros de
dados em mapas portulanos aos programas do tipo CAD (Computer Aided Design). Dessa
forma, realizou-se este trabalho a partir de pesquisa bibliografica na tematica proposta, a
qual abrangeu a leitura, analise e interpreta<;30 de peri6dicos, Iivros e textos disponiveis em
jornais e on-line. Os materiais obtidos foram submetidos a triagem, a partir da qual, foi
possivel estabelecer 0 plano de leitura e a estrutura<;30 da pesquisa. A leitura
acompanhada de anota<;oes e fichamentos viabilizou a fundamenta<;30 te6rica deste
estudo, permitindo que esta pesquisa bibliografica atingisse 0 objetivo de conhecer as
diferentes contribui<;oes tecnico-cientificas das ultimas decadas na evolu<;30 dos sistemas
de informa<;30 geografica.

RESUL TADOS:
Nesta pesquisa, elaborou-se uma breve sintese, decada a decada, dos principais fatos
evolutivos da hist6ria dos SIG. Na decada de 40, os sistemas de informa<;30 baseavam-se
em tecnicas de arquivamento e recupera<;30 de informa<;oes anal6gicas. Essa metodologia
exigi a um elevado esfor<;o para manter os dados atualizados, surgindo assim, as primeiras
tentativas de fundamenta<;30 te6rica do SIG. No periodo P6s II Guerra Mundial (decada de
50), inicia-se 0 desenvolvimento de novas formas de representa<;oes da superficie terrestre



em funyao da evoluyao dos estudos geodesicos, topograficos e aerofotogrametricos. Na
decada de 60, no Canada, Roger Tomlinson e a IBM (International Business Machines)
desenvolvem em 1964, 0 que e considerado 0 primeiro SIG, 0 CGIS (Canadian
Geographical Information System) com aplicayoes para os recursos naturais. No decorrer
da decada de 70, a produyao de novos recursos de hardware torna viavel 0
desenvolvimento de SIG na forma comercial, havendo expansao destes sistemas, inclusive
no Brasil por meio do INPE em 1975. A partir da decada de 80, a tecnologia de SIG
popularizou-se com 0 surgimento dos computadores pessoais, Ie nos anos 90, consolidou-
se definitivamente 0 usa de SIG como instrumento de apoio a tomada de decisao,
incorporando-se a gestao municipal e ambiental. Surgem a partir de 2000, 0 Google Maps
eo Google Earth, ocorrendo uma revoluyao no perfil dos usuarios e na forma de utilizayao
de SIG, agora por meio do ambiente Web-WWW (World Wide Web).

CONCLUSOES:
a exemplo c1assico da primeira espacializayao de dados foi desenvolvido pelo John Snow
em 1854, 0 qual utilizou 0 endereyo de casos detectados de c61era em uma base
cartografada da cidade de Londres, para identificar a fonte causadora de um surto dessa
doenya. Este procedimento permitiu definir que, uma fonte de abastecimento de agua na
zona de Soho estava contaminada e seria a fonte causadora deste surto. Dessa forma, ao
Iongo da hist6ria, os SIG tiveram aplicayoes em diferentes areas do conhecimento, entre as
quais, geografia, saude, agricultura, silvicultura, planejamento territorial, geologia, recursos
naturais, logistica e seguranya publica. Em todas essas areas foi dada enfase a coleta,
processamento, integrayao e analise de dados espaciais, gerando assim inumeros
beneficios a tomada de decisao em nivel municipal, estadual e federal. As aplicayoes e a
utilizayao dessa tecnologia tendem a crescer nas mais diversas areas do conhecimento,
principal mente pela vasta gama de atividades em que intuitivamente percebe-se sua
aplicabilidade, a qual fundamenta a gerayao de modelos e analises espaciais que ao longo
das pr6ximas decadas subsidiarao uma melhor compreensao do espayo geografico.
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