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Apresentação
Nos dias de hoje, a tecnologia de informação e comunicação (TIC) se tornou a base do
desenvolvimento da sociedade moderna. Não é mais possível viver sem internet e sistemas
" W { "  &W"     ' $ "  *   " ' *  
Geotecnologias, que abarcam, entre outros conhecimentos, o sensoriamento remoto orbital, as
O "W * '   * ">* ? & <=H' $H=<' 
bancos de dados georreferenciados e os sistemas de posicionamento global (GPS).
|   * ">* ? & <=H *W*' W* '*% 
de programas computacionais que permitem armazenar, integrar, recuperar e analisar dados
espaciais que podem ser visualizados no formato de mapas. Esses sistemas possuem um
amplo espectro de aplicação em vários setores da economia. A moderna agricultura, visando ao
" *    &' W"} *W    
Por isso, cada vez mais, utiliza os SIG para subsidiar o mapeamento sistemático da agricultura
em todo o território nacional, dando suporte aos modelos de dinâmica do uso e da cobertura das
terras, ao monitoramento das alterações da cobertura vegetal natural, às questões relacionadas
à segurança alimentar, aos modelos espaciais relacionados às mudanças climáticas globais e às
emissões de gases de efeito estufa, à garantia da produção de fontes alternativas para a geração
de bioenergia, e à estruturação de sistemas e mecanismos de seguro para a remuneração da
atividade agrícola.
Neste livro, o autor aborda, de maneira didática, os conceitos fundamentais de SIG, os
principais equipamentos de entrada e saída utilizados na área, os modelos e as estruturas de dados
espaciais, principais algoritmos para análise de dados espaciais, bem como coloca à disposição,
na web, esses dados e mapas.
  " '  *$O**W }'* "  W   $}*
com algum tipo de informação espacial, seus conhecimentos sobre o uso de gerenciadores de
banco de dados espaciais, como uma extensão dos gerenciadores de dados tradicionais e o uso
de servidores web para o manejo de mapas, de forma interativa ou estática. O autor também
destaca, com muita propriedade, o potencial de linguagens de programação como uma ferramenta
"W*%"""  W '**>_ W{*! 
 ~ *$$ "_"""  W 
Silvia Maria Fonseca Silveira Massruhá
Chefe-Geral da Embrapa Informática Agropecuária
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Prefácio
 *  O "  #  *W  "  < *  " =>* ?  H&  <=H
para auxiliar na compreensão e gestão do espaço terrestre. Mais do que armazenar, recuperar,
 ~*W*""  W *  *"W% &'<=H *W""
de efetuar análise e modelagem espacial. Essas características fazem com que, mais do que uma
' <=H W *  "" **_">*  W
Pode-se dizer que a disseminação, popularização e evolução dos SIGs se confundem com a
própria evolução dos microcomputadores, mas mais precisamente isso ocorreu no Brasil a partir
dos anos 1990. O que era inimaginável realizar-se 20 anos atrás hoje se tornou corriqueiro nas
instituições de ensino, pesquisa, gerenciamento e gestão. Acrescenta-se ainda a grande utilização
pelas empresas de telecomunicações, eletricidade, água, esgoto e concessionárias de estradas,
que se apropriaram desse conhecimento e que hoje é indispensável para o planejamento de suas
atividades.
Em vista do seu caráter multidisciplinar, os SIGs podem ser utilizados amplamente por
W   " "   >* ?  W "   "" ' %  W ?  * "  * 
simples, como construir o perímetro de uma propriedade, analisar sobreposição de mapas e
encontrar o melhor caminho entre dois pontos, até análises mais complexas, como construção de
& Rj ** *W   &"W%* 
*  **W "*& ' >  W '  *R "
W * >"* "  *R* ~ &*$&" '*
sua quarta edição. Escrito de forma clara e com ótimos exemplos ilustrativos, pode ser utilizado
tanto por iniciantes como por pessoas mais experientes no uso dos SIGs. Um livro dessa natureza,
além de disseminar e facilitar o conhecimento, traduz o esmero do colega José Iguelmar Miranda,
 ${" W  "*"""_* jW_*"
de uma vida dedicada à pesquisa.

João dos Santos Vila da Silva
Pesquisador
Embrapa Informática Agropecuária
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Prefácio à primeira edição
 "  * ">* & & "* *  $ 
 V* *  *"_*   W$ #"  
90, as geotecnologias representam hoje um segmento destacado das aplicações da informática
no Brasil, cujos clientes incluem concessionárias de serviços de redes de telefonia, água e energia,
prefeituras, empresas e instituições da área ambiental, estudos censitários e de políticas públicas.
O*" '   W  *   "W  "_**<"'^_ "
' W ' 'V*' *'=>*& H
^* * W$  } _'   *   "  $  *  "
>* &O"  $   "  * * "*}
>*"jW *  "  $""**$ " $"_*
* jW_ * W%    
 *&* " *W _   & *  W   *
José Iguelmar Miranda, cuja trajetória combina projetos de aplicação em diferentes centros da
Embrapa, com um doutorado na Clark University, um dos mais destacados centros de pesquisa
em geotecnologias do mundo.
Ao organizar este livro, o autor foi extremamente cuidadoso em apresentar, com didática
j*W' ">  W      "*  *">* &+   
" ""   W ' W*   "  "  #"'  *  H<' W% ?   & '
interpolação e álgebra de mapas. Em cada tema, é palpável seu cuidado em dialogar com o leitor,
respeitando sua perspectiva e buscando levá-lo até um nível de conhecimento em que possa
compreender toda a riqueza e o potencial das geotecnologias.
  "* ?  *~   "   ~* * "  j "& W    "
nosso território, que só será vencido se conseguirmos, coletivamente, apropriarmo-nos das
geotecnologias mais recentes e colocá-las a serviço da sociedade brasileira. Desta forma, o
 * "**W _  $ *'"*   *} ""'""
e conhecimento, é motivo de orgulho e satisfação para todos os que trabalham na área. Que o
autor se encoraje a escrever outros livros, pois, em termos de conhecimento, mais é sempre
melhor.
Gilberto Câmara
São José dos Campos
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Capítulo

1
O que é um sistema
de informações
&
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1.1.1 Introdução
|   " *  * " >* ?  &  <=H     *   
< $%    *"' * ' $ "   " ?   '       j 
" "  > *"" { *""     "    *   $" ">  
*W  " W   } Z' * *       "O"' " <=H
como um sistema (automatizado) de coleta, armazenamento, manipulação e saída de dados
 & 
 "  * " _ " * * **'   % '
da área de computação. Isto pode levar o leitor a pensar que um SIG só passou a existir com o
advento do computador.
Tais sistemas já existiam bem antes do aparecimento do computador e do consequente
desenvolvimento de sistemas computacionais. Os SIGs evoluíram a partir de séculos de produções
"*W "*W "  & | * >* W* *W
 " "WW"" 'W * R "  **  W#  
o termo cadastro designa o registro de mapas e propriedades (BERNHARDSEN, 1999).
A evolução do conceito de SIG se relaciona com as diferentes áreas de pesquisa que
contribuíram para o seu desenvolvimento como informática, que enfatiza a ferramenta banco de
"" *"W* '**W '  "
enfatizam aplicações como suporte à decisão. Nos próximos itens um breve histórico da evolução
"<=H'  " ?     " ? 'W *' * "<=H*
*" W' **""_">* ' W " 
totalmente exaurido.

1.1.2 Um breve histórico da evolução do SIG
"O""Y}*    *W ">* &W
*W ">* &   W# 'W "*  *"
>_~  W O "*  *"""  W   
" *  "  * *}" *<=H > ~ 
uso das informações na forma digital (legível por computador) não representa fato novo, mas o uso
do termo no dia-a-dia desenvolveu-se naquela década. O SIG não evoluiu de forma isolada, mas
do esforço conjunto de outras tecnologias e áreas de aplicação. A tecnologia de SIG representa
*_ ">  " W  _*~ &* $% 
de estudo (MARTIN, 1996).
Fica difícil precisar a origem do termo e possíveis datas iniciais de trabalhos com SIG.
<$ <=HO*> * ' ""  *W"j _" " W 
envolvidas. Há 30 anos acumula-se um razoável índice de teorias, tecnologias e desenvolvimento
organizacional no campo de SIG, culminando em um período de intensa atividade na década de
YQH=! 'ZZ *W "  _*%""& 
" " %*<=H
"""*""    "<=H *"W W 
pessoas envolvidas com seu desenvolvimento inicial (pessoal de apoio de companhias comerciais

Fundamentos_de_sistemas_de_informações_geográficas_ed04_2015.indd 20

14/08/2015 09:18:13

