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RESUMO

Este artigo apresenta discussão teórica de cinco fatores básicos na pré-cons-
tituição de Sistemas de Informação Geográfica Temporais, os quais são: tempo, 
interatividade, multimídia, hipermapa e classificação de tipos de mapas. Também 
demonstra a importância de Historical Geographical Information Systems (HGIS). 
A partir desta discussão teórica, é feita análise de oito HGIS disponíveis na WEB, 
levando-se em consideração tais fatores básicos. Conclui-se que a maioria das 
pesquisas na área de HGIS estão concentradas na América do Norte e países do 
oeste europeu, que a questão da interatividade necessita ser aprofundada e que o 
Brasil é um país onde há de se crescer o uso histórico de Sistemas de Informação 
Geográfica.
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ABSTRACT

This paper presents theoretical discussion of five basic factors in the pre-cons-
titution of Temporal Geographic Information Systems, which are: time, interactivity, 
multimedia, hypermap and classification of the types of maps. Also it briefly de-
monstrates the importance of Historical Geographical Information Systems (HGIS). 
From this theoretical discussion, the analysis is made of eight HGIS available in the 
World Wide Web, by taking into consideration such basic factors. It is concluded 
that most of the research in the HGIS area is concentrated in North America and the 
west of Europe, that the question of interactivity needs to be improved and that in 
Brazil there is space for this new use of GIS to grow.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo principal fazer uma análise de oito Histori-
cal Geographical Information Systems (HGIS) disponibilizados na rede mundial de 
computadores, a Internet. Além disso, objetiva fazer uma discussão de cinco fatores 
teóricos básicos quanto à informação e formas de disponibilização da mesma em 
HGIS e requisitos para um Sistema de Informações Geográficas Temporal (SIGT). 

 
A informação geográfica e a temporalidade
A maioria dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG) trabalha e permite 

visualizar informações estáticas no tempo, seja no passado, presente ou futuro, 
como bem afirma Yuan (1996).  No entanto, a questão do fator tempo em SIGs vem 
obtendo evoluções. Por exemplo, Gregory (2002), demonstra a potencialidade dos 
SIGs para auxílio em pesquisas no campo da História.

 
As três principais dimensões de um SIGT
Ao se criar um SIGT, deve-se levar em consideração três fatores principais 

quanto aos dados trabalhados: a espacialização (na forma de coordenadas), os 
atributos e o tempo.

Os programas de SIG disponíveis hoje estão começando a apresentar funcio-
nalidades temporais, ainda sem maiores avanços quanto a análises, porém com 
possibilidades de armazenamento da informação temporal. Um exemplo é o ESRI 
ArcGis 10.

A importância dos SIGT e HGIS
“Um SIG Temporal objetiva processar, gerenciar e analisar dados espaço-

-temporais” (Yuan, 1996).  O espaço está continuamente em transformação. A Car-
tografia possibilita, através de mapas, que elementos do mundo real sejam repre-
sentados em uma situação estática e em escala reduzida. No entanto, a informática 
e a cartografia digital potencializam a  representação de elementos e situações de 
mudança ao longo do tempo, além de facilitar modelagem de cenários de proces-
sos que podem acontecer no futuro, através dos Sistemas de Informação Geográ-
fica adicionados do fator tempo.

Daí vem a importância de maiores discussões e desenvolvimento de SIGT, 
para auxiliar nas pesquisas de elementos e processos pretéritos, assim como de 
contemporâneos e no auxílio de criar cenários de evolução de aspectos do real. 
Como exemplo, em um SIGT, seria possível analisar e representar graficamente a 
evolução da fronteira agrícola brasileira até os dias de hoje. E também,  através de 
dados de desmatamento, de economia e demográficos (migrações e crescimento 
da população), criar cenários para onde deverá ocorrer num futuro próximo o avan-
ço da fronteira agrícola, de forma a permitir melhor preparo para tratar as questões 
ambientais, sociais e econômicas que virão com tal cenário.

Langton (1972) apud Gregory (2002) afirma que “mais que simplesmente com-
parar momentos isolados, os quais assumem-se estarem em equilíbrio (chamando 
isso de análise sincrônica), pesquisadores deveriam ser capazes de estudar como 
processos operam através do tempo ‘atravessando uma série sucessiva de ima-
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gens sincrônicas do sistema’. Ele chama isso de análise diacrônica”. 
Neste sentido, os SIGT seriam uma ferramenta de utilidade para realizar aná-

lises diacrônicas, ou seja, analisar processos e transformações ao longo do tempo. 
Ou seja, ir além das análises sincrônicas que os SIGs convencionais realizam. 
Entendendo-se aqui sincronia como sendo as atividades e situações que ocorrem 
simultaneamente em um dado momento de tempo e diacronia com a noção de 
processo.

Um HGIS é um tipo específico de SIGT. Na essência, difere-se de um Siste-
ma de Informações Geográficas, pois tem como foco principal dados do passado 
(sejam dados antigos ou que representem tempos pretéritos) e servir a disciplinas 
que tenham caráter histórico, como tem a História e podem ter a Geografia e a 
Cartografia.  

De acordo com Gregory & Ell (2007), o “real teste para Historical GIS como 
uma disciplina é criar novas abordagens dentro das geografias do passado”. 

Exemplos da aplicabilidade de HGIS para a área militar é a possibilidade de 
se realizar estudos sobre conflitos bélicos pretéritos e quanto à definição de estra-
tégias para controlar áreas das quais não se tem mapeamento recente.

MATERIAIS E MÉTODOS

O primeiro passo da pesquisa foi buscar na rede mundial de computadores, 
HGIS disponíveis online. Foi criada uma tabela de sistematização do controle das 
características de cada um deles.

Os campos da tabela criados foram: 

• NOME DO SIG;
• SIGLA DO SIG;
• ÁREA DO ESTUDO;
• PERÍODO HISTÓRICO;
• TEMAS;
• FONTES;
• TIPO DE REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (VETOR OU RASTER);
• DESENVOLVIDO POR;
• PROGRAMA;
• INTERATIVO (SIM OU NÃO);
• ANIMADO (SIM OU NÃO);
• URL (ENDEREÇO WEB);
• OUTRAS OBSERVAÇÕES. 

Portanto, cada um dos HGIS teve suas análises pautadas e classificadas se-
gundo esSes critérios. Além disso, quando disponíveis, também foi feita leitura so-
bre o desenvolvimento de cada um destes SIGs.

Foram oito os HGIS escolhidos para a análise:
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• Great Britain Historical Geographical Information System (GBHGIS);
• Belgian Historical GIS (HISGIS);
• HGIS Germany;
• China Historical GIS (CHGIS)
• National Historical Geographic Information System (NHGIS) – dos EUA;
• The Digital Atlas of Roman and Medieval Civilization (DARMC);
• Regnum Francorum Online;
• Atlas of Historical County Boundaries Project (AHCB) – dos EUA.

Concomitantemente, foram realizadas pesquisa e leitura bibliográfica acerca 
dos temas: multimídia, hipermídia, hipermapa, interatividade, tempo na cartografia, 
tempo em SIGs, SIG Temporal e HGIS.

 

DISCUSSÃO TEÓRICA DE FATORES CONCERNENTES A UM HGIS

Estudos relacionados a Sistemas de Informação Geográfica são multidisci-
plinares: envolvem os campos da Informática, Geografia, Cartografia e ainda do 
que está sendo mapeado, como, por exemplo, nos campos da Biologia, Ecologia, 
Engenharias, Medicina e, no caso de um HGIS, a Cartografia Histórica.

O conceito aqui entendido como Cartografia Histórica vai de acordo ao de 
Rossato (2006), segundo o qual a mesma “tem como enfoque as características 
temporais das representações cartográficas, assim como seu estudo, construção 
e utilização”.

Aqui serão apresentados cinco fatores básicos que devem ser levados em 
consideração na elaboração de HGIS.

Tempo em SIG
Um SIG representa uma situação estática, seja de quando for. Um SIG Tempo-

ral e consequentemente um HGIS deve ter a possibilidade de representar mudanças 
que ocorrem no espaço ao longo do tempo, ou seja, processos. Beser de Deus (2005) 
afirma que “as relações entre os períodos históricos e a organização espacial também 
devem ser analisadas; elas revelarão uma sucessão de sistemas espaciais na qual 
o valor relativo de cada lugar está sempre mudando no correr da história”. Ou seja, a 
ideia de processo é essencial ao se projetar um HGIS, seja qual for a forma como os 
dados serão analisados e posteriormente visualizados graficamente. Sem a ideia de 
processo, perdem-se informações sobre quaisquer que sejam as feições e atributos 
mapeados, uma vez que os objetos geográficos estão constantemente e ininterrupta-
mente sob ações, mesmo que a ação seja a de se manter estática a forma ou atributo 
do objeto.

A tecnologia dos SIGs facilita a representação cartográfica do tempo, ou seja, dos 
processos, seja por meio de sequência de mapas animados, seja pela interatividade e 
criação e visualização de mapas que demonstram situações ao longo do tempo.

Portanto, ao criar-se um HGIS, o desenvolvedor deve ter claro se quer apenas 
armazenar e representar graficamente informações temporais estáticas de diferentes 
períodos ou se deseja aprimorar seu sistema de forma a permitir a análise dos proces-
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sos e mutações que ocorrem ao longo do tempo.

Interatividade
Quanto à interatividade, Peterson (1995) apud Costa (2006) diz que três 

exemplos na cartografia de interação entre imagem e usuário são: mudança na 
escala (zoom in e zoom out), perspectiva (rotações) e simbolização (mudanças dos 
símbolos e das cores). Filho (2000) apud Costa (2006) acrescenta outras duas: 
translação e distorção.

O desenvolvedor do SIG tem o controle de o quanto interativo será seu siste-
ma, de como o usuário pode proceder, tendo mais ou menos liberdade dentro do 
sistema. De acordo com Resch & Jordan (2001) apud Ramos (2005), a interativi-
dade seria definida por três tipos de abordagem: abordagem flexível, abordagem 
restritiva e abordagem restritiva/flexível. Na primeira, o usuário pode realizar múl-
tiplos caminhos dentro do sistema interativo. Na restritiva, o desenvolvedor cria 
certas restrições, dentro das quais, o usuário pode manipular as informações.  Na 
última abordagem, as informações cartográficas são dividas por temas, sendo que 
apenas entre alguns pré-determinados é possível fazer combinações.

 Estas abordagens são semelhantes às apresentadas por Costa (2006), que 
divide os mapas interativos em: 

mapa interativo estático - onde geralmente o que se pode fazer é mudar as 
cores de algumas feições representadas, mudar a simbolização e executar consul-
tas aos bancos de dados

mapa interativo dinâmico - que consiste em colocar mapas em sequência, 
como se fosse uma animação, na qual o usuário pode avançar ou retroceder na 
animação programada.

Multimídia
Entendendo-se aqui multimídia como o uso e combinação de mais de uma das 

formas de meios de comunicação, como imagens, sons, vídeos, cheiros e textos, 
de acordo com um dos pontos de vista exposto por Mayer (2001) apud Carvalho 
(2002): “os modos de apresentação, isto é, os formatos utilizados para apresentar 
a mensagem: texto, imagens, animações, som”.

Costa (2006) discute os tipos de mídia, e afirma que seriam cinco tipos de 
mídia digitais:

• Mídia de percepção; 
• Mídia de representação;
• Mídia de apresentação;
• Mídia de armazenamento;
• Mídia de transmissão.

Enfatiza a mídia de percepção, pois entende que é a que está relacionada 
à Cartografia. Discorre e apresenta dados sobre como o ser humano percebe e 
retém informações provenientes de diferentes formas, quanto aos cinco sentidos 
humanos, cujas formas são: texto, som, imagem, vídeo, animação, e o que chama 
de outros tipos de mídias digitais (ainda em testes e criações). Afirma que a visão é 
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o sentido mais estimulado nos Homens. 
Costa (2006) ainda discorre sobre a multimídia interativa, ou seja, somando-

-se a discussão de multimídia à de interatividade: 

“o termo multimídia interativa surge quando o usuário tem a possibilidade de 
intervir na seqüência de um determinado documento, manipulando sua estrutura, e 
acionando dispositivos sonoros, ou quaisquer outros dispositivos multi-sensoriais, 
que estejam representados digitalmente no mesmo. Segundo PETERSON (1995), 
na multimídia interativa o usuário deixa de ser passivo, como se comportaria ao 
ver um filme ou uma apresentação de slides, e passa a interagir ativamente com 
o documento em questão, buscando, recuperando e manipulando as informações 
contidas no mesmo. Dois componentes principais da multimídia interativa são: o 
hipertexto e a hipermídia”

Nas hipermídias, o usuário tem autonomia para definir a sequência na qual 
quer ver/ouvir as informações apresentadas e disponíveis. Os hipertextos são in-
formações agregadas em forma de texto ao mapa, imagem, vídeo ou outro objeto 
que esteja sendo analisado.

Uma vez discutido e entendido multimídia e hipermídia, pode ser, portanto, 
interessante disponibilizar em um SIG possibilidades de acesso a mais de uma 
mídia além do próprio mapa, de forma a permitir uma maior interatividade e facilitar 
a comunicação entre cartógrafo (no caso o gerente do sistema) e usuário, para que 
este último consiga aproveitar e apreender com mais facilidade as informações que 
se objetivam transmitir. No caso de HGIS, por seu caráter histórico, pode ser impor-
tante anexar relatos, textos e mapas antigos.

Hipermapa
Entendendo-se hipermídia como a possibilidade de o usuário ter autonomia 

para definir se deseja ou não acessar as diversas possibilidades e ofertas de mídias 
disponibilizadas no sistema, agora  será apresentado o conceito de hipermapa.

Kraak & Omerling apud Ramos (2006) afirmam que deve ser diferenciado o 
mapa clicável de um hipermapa. Os primeiros são utilizáveis para a criação de atlas 
eletrônicos de comunicação, de apenas visualização, ou seja, mapas prontos, nos 
quais o usuário tem links para outros mapas e mídias, mas sem a possibilidade de 
editar e fazer consultas espaciais interativas. Já os hipermapas de bancos de da-
dos georreferenciados são utilizados na criação de atlas eletrônicos interativos ou 
atlas eletrônicos analíticos.

Quanto aos mapas clicáveis, o desenvolvedor definiria o caminho que o usu-
ário do conjunto de mapas pode seguir, através de uma hierarquia de hiperlinks, os 
quais ligam os mapas.

Já os hipermapas baseados em bancos de dados permitem uma flexibilidade 
muito maior, sendo os mapas representações gráficas dos dados georreferencia-
dos e atributos destes armazenados, ambos, em um banco de dados, o qual com-
porta dados de áudio, vídeo, som, imagem, textos e outros tipos. São, portanto, 
mais flexíveis e relacionais, uma vez que podem permitir consultas e manipulação 
de aspectos da visualização cartográfica (zoom, pan, simbolização e cores etc). 
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Para um HGIS que se propõe mais completo, pode ser necessário um grau 
de interatividade avançado, portanto nos hipermapas deve haver a possibilidade de 
manejo do tempo.

De acordo com Rossato (2006), o que diferencia um hipermapa dos mapas 
multimídia interativos é que naquele todas as informações encontram-se georrefe-
renciadas e permite consultas e trajetos de acesso entre os mapas de forma não 
linear, indo de acordo com Ramos (2005). Um exemplo de todas as informações 
serem georreferenciadas é a possibilidade que alguns aparelhos de telefone celular 
já apresentam, de a cada foto que for tirada ser associado um par de coordenadas 
geográficas do local da fotografia. Se for colocado um link para esta fotografia em 
um mapa, estará sendo realizado um hipermapa, de acordo com o que foi visto aqui.

Classificação de Mapas
Outra questão que se impõe é a concernente a onde se encaixam os mapas 

criados para um HGIS.
• Rossato (2006) apresenta definições de mapa antigo, mapa histórico, mapa con-

temporâneo e mapa do futuro, que resumidamente são as seguintes:
• Mapa antigo – aquele criado no passado e cuja representação já não mais é fiel 

ao que se observa no presente.
• Mapa histórico – criado no presente, porém representando situações pretéritas.
• Mapa contemporâneo ou do presente – definição mais complexa. Porém, simpli-

ficando, refere-se aos mapas que não importa quando tenham sido produzidos, 
representam a situação atual, na perspectiva do observador. Ou seja, podem ter 
sido feitos no passado, como uma previsão do futuro e estarem no momento atual 
refletindo tal prognóstico.

• Mapa do futuro – criado no presente ou no passado, com o objetivo de represen-
tar uma situação que poderá existir no futuro, ou seja, que ainda não existe na 
visão do observador.

• Mapa temporal – criado para fazer representações de situações/cenários de dife-
rentes períodos, sejam do passado, contemporâneos ou do futuro.

• De acordo com esta classificação, os mapas produzidos nos HGIS analisados 
entram na classificação de mapa histórico.

ANÁLISE DOS HGIS

Os HGIS analisados são bastante heterogêneos entre si no que se refere a 
período histórico, temas explorados, funcionalidades, interatividade e programas 
de implementação.

O GBHGIS apresenta dados censitários, de resultados de eleições, de uso 
da terra, de indústria, emprego, pobreza e religião na forma de mapas matriciais 
(raster) da Grã Bretanha. Desenvolvido pela Universidade de Portsmouth, abrange 
o período entre 1801 d.C. e 2001 d.C. Seus mapas raster são interativos apenas 
no que concerne a zoom e pan, não são animados. Não há informações sobre pro-
gramas utilizados.

O HISGIS apresenta dados de evolução da população, estatísticas (agricultu-
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ra, uso da terra, população e indústria) e unidades territoriais da Bélgica. O período 
histórico abrange entre 1800 d.C. e 1963 d.C. para alguns dados e entre 1800 d.C. 
a 2003 d.C. para outros. Os dados de cada mapa são válidos para os dias 31/12 
do ano em questão. São dados vetoriais associados a um banco de dados espaço-
-temporal, sendo visualizados através do programa Common GIS, que é carregado 
diretamente pelo site e permite interatividade no nível de visualização e consultas. 
Não apresenta animações. Desenvolvido pelo Departamento de História Moderna 
e Contemporânea da Universidade de Ghent. 

O HGIS Germany apresenta dados vetoriais de divisas de estados e provín-
cias de acordo com as Federações/Reinos, Topografia e Vias (ferrovias e rodovias) 
da Alemanha. O período histórico abrangido é de 1820 d.C. a 1914 d.C.. Foi criado 
e disponibilizado com o programa ESRI ArcGis 9.3. Apresenta interatividade de 
visualização, consultas, sobreposição de layers e pode ser considerado dentro da 
classificação de mapas multimídias, uma vez que clicando em certas feições do 
mapa, o usuário é transferido a outras páginas onde estão disponíveis dados em 
outras formas de mídia. Não são mapas animados. Desenvolvido pela Fachhochs-
chule Mainz.

O CHGIS, desenvolvido pela Universidade de Harvard, possui dados vetoriais 
de locais povoados e unidades administrativas históricas na China no período entre 
221 a.C. e 1911 d.C.. Na verdade, são disponibilizados os dados para download 
que podem ser trabalhados em programas como ArcGis e MapInfo. No site há tam-
bém mapas raster temáticos para visualização e uma aplicação em que é possível 
ver de forma interativa (quanto a visualização e consultas ao banco de dados) da-
dos de 1820 d.C. das províncias e condados chineses. Não apresenta animações.

O NHGIS, cujo acesso ao SIG efetivamente é feito através do site Social Ex-
plorer, apresenta dados vetoriais censitários e das fronteiras dos Estados Unidos 
de 1790 ao presente. Há interatividade na forma de visualização, simbolização, 
consulta, relatórios e ainda é possível criar sequências animadas dos mapas cria-
dos pelo usuário, de forma semelhante à de programas de edição de vídeos. Algu-
mas aplicabilidades e dados são restritos a usuários Premium, um serviço pago. O 
NHGIS foi desenvolvido pela Universidade de Minnesota.

O DARMC, desenvolvido pela Universidade de Harvard, apresenta dados ve-
toriais de um grande número de temas relacionados ao Império Romano entre 0 e 
1500 d.C., como redes de estradas romanas, pontes, aquedutos, cidades, assen-
tamentos, instalações militares, minas, vilas, santuários, ascensão e queda dos 
principais reinos e impérios da Europa Medieval, os escritórios da Grande Compa-
nhia de Comércio da Liga Hanseática, expansão do monasticismo de Cluniac, as 
Universidades Medievais, sedes episcopais do império romano tardio, Bizantinos e 
Europa Medieval, províncias eclesiásticas da Europa e dioceses da França Medie-
val; expansão da Peste Negra; entre outros. O programa utilizado para desenvolvi-
mento e disponibilização na web é o ESRI ArcGis. É interativo, podendo-se definir 
zoom, pan, medir distâncias e áreas, definir quais layers exibir e sobrepor e fazer 
consultas. Não apresenta animações.

O Ragnum Francorum Online é um HGIS interativo (possível alterar visualiza-
ção, fazer consultas, determinar quais layers devem aparecer, definir o período que 
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se deseja visualizar, se é para aparecer a base física) e hipermídia, em que dentro 
do mapa pode-se clicar em informações georreferenciadas, como acesso a livros 
e vídeos pela localidade. Neste sentido, entraria na categoria de hipermapa. Apre-
senta dados vetoriais do período 614 d.C. a 840 d.C. do Reino Francês, atividades 
dos Reis Merovíngios e Carolíngios, doações de nobreza e desenvolvimento das 
propriedades de monastérios e outras instituições; igrejas; itinerários de viagens. 
Há uma íntima relação com a literatura histórica, de onde se extraíram parte dos 
dados. Desenvolvido pelo sueco Johan Åhlfeldt utilizando-se do FW Tools e o site 
está em Java script.

O AHCB apresenta como temas os limites e nomes dos condados dos Esta-
dos Unidos na forma vetorial. O período de abrangência é entre 1600 d.C. e 2000 
d.C.. É interativo na medida em que permite consultas, identificação de dados dire-
to no banco, medição de áreas, polígonos e distâncias, zoom e pan. Não apresenta 
animações. Desenvolvido no William M. Scholl Center for American History and 
Culture na The Newberry Library em Chicago.

CONCLUSÕES

Conclui-se que no campo teórico anterior à construção de um HGIS devem 
estar definidos os conceitos de cartografia histórica, tipos de mapas, interatividade, 
multimídia, hipermídia, hipermapa e tempo para que o desenvolvimento do sistema 
ocorra de acordo com os requisitos de HGIS que se queria construir. Uma analogia 
que pode ser feita é com a construção de um bom Modelo Conceitual de Banco de 
Dados antes da implementação do mesmo.

O maior desenvolvimento de HGIS está concentrado na América do Norte e 
Europa Ocidental. Há diversidade dos temas explorados, mas nota-se desenvolvi-
mento nas tecnologias e interesse de implementação de HGIS.

Apenas dois dos HGIS analisados possuem informações multimídia disponí-
veis e apenas um entra na categoria hipermapa. Por ser uma tecnologia e campo 
ainda recente, explica-se a pouca interatividade, falta de recursos de animação e 
associação a dados multimídias, muito menos quanto ao desenvolvimento de hi-
permapas.

Um problema comum a todos HGIS pesquisados é que as consultas permiti-
das são sobre atributos mapeados ou sobre questões espaciais efetivamente. Não 
é possível realizar consultas de forma automática que retornem evoluções ao longo 
do tempo. Ou seja, o armazenamento da informação temporal está bem estrutura-
do, porém as possibilidades de consultas e análises temporais ainda são reduzidas 
em comparação às espaciais.

Há campo para a criação de HGIS no Brasil, onde ainda são incipientes as 
pesquisas neste sentido e também a implementação de tais sistemas. 
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