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1. INTRODUÇÃO  

Alguns estudos necessitam de aspectos temporais para a realização de análises e 

inferências sobre determinado fenômeno. Esses estudos podem ser auxiliados por 

ferramentas que auxiliam a tomada de decisão, como os SIGs (Sistemas de Informações 

Geográficas), que têm sido concebidos como ferramentas de análise, planejamento e 

decisão sobre o espaço geográfico. De acordo com THOM & FORNARI (2000, p. 13) “o 

tempo é um conceito essencial para a compreensão e a modelagem de fenômenos 

espaciais em diversas aplicações, tais como: ciências biofísicas, pesquisas epidemiológicas, 

ciências políticas, econômicas e sociais, e várias aplicações de tempo real para 

gerenciamento e planejamento”. 

A utilização, em SIGs, de um modelo espaço-temporal aumenta a sua capacidade de 

análise, possibilitando o estudo da evolução dos fenômenos geográficos. Além dessas, há 

outras várias aplicabilidades mais específicas que podem ser identificadas quando a 

dimensão temporal é incorporada aos SIGs, como o gerenciamento de recursos florestais, 

planejamento urbano e regional, área de transportes, entre outras. 

Contudo, a maioria dos SIGs disponíveis atualmente considera as entidades como se 

o mundo existisse somente num dado instante de tempo, normalmente o presente. 

MEDEIROS & BOTELHO (1996, p. 1) citam que “apesar dos SIGs serem capazes de 

analisar grande quantidade de dados de uma forma integrada e flexível, ainda são 

incapazes de representar as mudanças que ocorrem ao longo do tempo, ficando limitados a 

uma visão instantânea da realidade que modelam”. 

Desde o inicio da década de 90 já havia estudos sobre a necessidade da inserção de 

informações temporais em SIG. Em Langran (1993) é possível analisar alguns requisitos 

técnicos para a inserção do tempo em SIG. Entretanto, atualmente, ainda há várias 

dificuldades de se trabalhar fenômenos temporais neste tipo de sistema, especificamente 

quanto à modelagem, armazenamento, análises espaço-temporais e representação dos 
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dados geográficos. Pode-se citar dois grupos de dificuldades sobre o tratamento do tempo 

em SIG, um de domínio conceitual e outro de domínio prático, onde se concentram aspectos 

impeditivos para a inserção do tempo neste instrumento. 

Dentro do domínio conceitual, o SIG com a sua concepção interdisciplinar, tem um 

desafio pela frente, com esse quadro, quando se trata do tempo. Este instrumento tem sido 

muito utilizado. Entretanto, de forma estática considerando apenas um instante de tempo, 

normalmente o presente. Falar de tempo em SIG realmente é um desafio. Isso se deve pelo 

simples fato deste integrar vários ramos do conhecimento, de diferentes bases científicas, e 

também pela possibilidade de se trabalhar com esta ferramenta nesses diferentes ramos. 

Deve-se ressaltar que esta possibilidade existe, desde que haja um pleno conhecimento dos 

conceitos associados a ele, e que não haja a confusão freqüentemente encontrada quanto 

às noções de software e SIG, e mais do que isso, de todo conhecimento da sua estrutura. E 

quanto ao tempo, o que este significa em cada ciência que constitui e consolida a árvore 

conceitual desta ferramenta, podendo-se formar assim, a composição do tempo em SIG, 

para sua posterior conceituação. 

Dentro do domínio operacional, alguns autores citam que a dimensão temporal não 

está ainda plenamente incorporada a nenhum SIG disponível comercialmente, o que obriga 

os desenvolvedores a implementar sempre uma camada temporal sobre SIGs não 

temporais. Além disso, esse problema se torna mais complicado, quando se constata, de 

acordo com PINHEIRO & FORNARI (2002, p. 1), que “alguns modelos para SIGs temporais 

foram criados, mas a inexistência de um SGBD temporal comercial é o principal empecilho 

para que os modelos conceituais estudados possam ser aplicados”, como também um 

padrão definido para banco de dados temporais que trate dos atributos não geográficos. 

Apesar disso, alguns protótipos foram desenvolvidos e estão em desenvolvimento com 

aspectos temporais incorporados aos dados geográficos. Por isso, há a necessidade da 

existência de estudos práticos, voltados para a construção e implementação de modelos 

espaço-temporais em softwares utilizados atualmente, tanto em ambientes de pesquisa 

como em outras áreas, que tratam destas questões espaço-temporais. 

Em suma, dentro das duas linhas de dificuldades apresentadas para o tratamento do 

tempo em SIG, pode-se concluir que: 

●  A primeira sobre o domínio conceitual é importante para a execução do processo de 

modelagem de dados espaço-temporais, inserida comumente no campo abstrato; 

● A segunda sobre o domínio operacional está relacionada ao processo de implementação, 

visando análises espaço-temporais, associada ao campo concreto do processo. 

Assim, já se pode fazer um recorte temático que será tratado neste artigo, o qual 

abordará a primeira dificuldade, no caso a conceitual, enfocando algumas disciplinas que 
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compõem um SIG (Geografia, Cartografia, Ciência da Computação e Estatística) e seus 

relacionamentos com aspectos temporais. Este tipo de discussão será fundamental para as 

definições e delimitações dos conceitos que serão levados ao plano prático e operacional. 

Após o entendimento dessas quatro áreas do conhecimento, busca-se estruturar um 

esquema conceitual do tempo em SIG para embasar, juntamente com o estudo filosófico-

científico (realizado em uma outra etapa do trabalho), o conceito de tempo a ser modelado, 

implementado e analisado neste instrumento. 

A importância do estudo sobre tempo em SIG reflete-se na capacidade que este terá 

para orientar de forma antecipada a tomada de decisão ou proporcionar o entendimento da 

dinâmica espacial de determinado recorte estudado. Através de modelos dinâmicos, 

conhecendo-se processos e fluxos, será possível o subsídio para o planejamento, 

gerenciamento e decisão sobre o território, permitindo diagnósticos, ou até mesmo, 

prognósticos, que as análises espaço-temporais permitem. 

2. OBJETIVOS 

Assim, pode-se citar o objetivo deste artigo, que visa fundamentalmente, a formação 

das bases conceituais para tratamento do tempo em SIG, através da integração das 

principais disciplinas que o compõem. Esse arcabouço teórico auxiliará a conceituação do 

tempo que subsidiará a modelagem conceitual espaço-temporal de dados histórico-

geográficos para estruturação de um SIGT (Sistema de Informação Geográfica Temporal) a 

fim de apoiar estudos voltados para o entendimento das transformações e/ou evolução de 

espaços públicos em áreas urbanas, neste caso, o Campo de Santana, situado na Praça da 

República, no centro do Rio de Janeiro. Este trabalho faz parte um projeto maior que vem 

sendo desenvolvido no âmbito acadêmico, como dissertação de mestrado, intitulada “Tempo 

em Sistema de Informações Geográficas” (2004), no Instituto Militar de Engenharia. 

3. TEMPO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

O assunto do tempo em sistemas de informações geográficas normalmente envolve a 

pergunta de como armazenar e manipular a informação temporal com a informação espacial 

em um banco de dados digital. A exibição desta informação é endereçada de forma menos 

freqüente, porque um SIG usa mapas como exibição da informação e para análise de 

informação geográfica. Desta forma, um SIG tem que tratar o tempo, como já faz com o 

espaço. A seguir serão apresentados alguns tipos de tempo que os SIGs tentam 

representar, como também, alguns métodos de representação. 

O trabalho definitivo no assunto é o tempo de Gail Langran em Sistemas de 

informações Geográficas (1993), dentro do qual, desenvolve um método de representação 

para informação espaço-temporal. Langran (1993) utiliza uma estrutura de espaço-tempo-

atributo para informação geográfica e chama este de “espaço-tempo composto”, no qual 
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está baseado em séries “instantâneas” de mapas, mas graficamente exibe somente as 

diferenças entre os intervalos de tempo em um mapa. Acredita-se em três tipos de tempo 

em SIG: o tempo mundial que “rastreia eventos do mundo-real”; tempo do banco de dados 

que “rastreia a história de transações de banco de dados”; e tempo de exibição: “quando e 

como informação é exibida”. Langran também mostra que o tempo de um evento pode ter 

“um relógio de tempo”, com um rótulo de tempo em algum ponto da linha do tempo 

conceitual, e que a duração do evento pode ser medida ao longo daquela mesma linha de 

tempo que usa a diferença entre rótulos de tempo. Isto ajuda a desenvolver o espaço-tempo 

composto em duração, dentro do qual é expresso por revestir as mudanças de estado no 

espaço, no qual o evento acontece. 

Além do tempo do mundo e do tempo de banco de dados, o tempo institucional foi 

discutido também como um tipo de tempo a ser armazenado em um banco de dados 

espaço-temporal para uso em um SIG. Tempo institucional é específico a certos aspectos 

de eventos, como o tempo da sua concepção, momentos quando foram concedidas licenças 

e foram abertas estradas, e outros momentos na vida de um projeto (LANGRAN, 1993). 

Há também as categorias de tempo de Frank (1994), citadas por Vasiliev (1997), que 

são lineares, cíclicas, e se ramificam. A medida de tempo linear depende da escala na qual 

os eventos são medidos: ordinal ou intervalar. O tempo ordinal leva em conta a ordem 

cronológica dos eventos em questão. O tempo de intervalo pode ser contínuo ou discreto 

(tempo discreto é contínuo, mas se subdividiu em segmentos utilizáveis). Tempo cíclico 

combina ordem de eventos e os seus intervalos cronometram a ocorrência: verão tem que 

vir na frente da primavera, mas o tempo entre 12 de abril e 24 de julho pode ser medido. Ao 

se ramificar o tempo, leva-se em conta as possibilidades futuras, e os traços de acordo com 

os seus horários da possível ocorrência. 

Outra forma de representação da “dinâmica temporal” é levantada por PEUQUET 

(1994). Aqui, a representação é significativa e “pode ser puramente conceitual, mas 

qualquer representação deve ser expressa dentro de uma formalização matemática ou em 

condições de programação para implementação de computador”. As limitações técnicas já 

levantadas. Ela forma uma tríade de atributos: dois que podem definir o terceiro, ou seja, “O 

que” (o objeto), “Onde” (o local), e “Quando” (o tempo). Este é um método intrigante de 

definir eventos em um banco de dados espaço-temporal. Porém, ela não define como cada 

um destes será unificado; por exemplo, como representar o tempo de um evento e que 

escala temporal deveria ser medida para esta informação? Discutindo os métodos 

cartográficos de representar o tempo ela descreve mapas que usam símbolos diferentes 

para retratar informação de tempo diferente, e séries de mapas “instantâneos” como os 

métodos atuais de representar tempo. Mapas animados, de acordo com Peuquet, usam as 

mesmas técnicas, mas com equipamento de produção mais sofisticado. Ela conclui que 

estes métodos são adequados para a representação gráfica de informação temporal, mas 
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todos eles carregam “um específico e limitado (e intencionalmente subjetiva) mensagem”. 

Peuquet (2002), em sua obra mais recente (Representações do Tempo e do Espaço) 

discute ainda essas questões referentes às informações temporais. Há um item, intitulado 

“Sobre o tempo”, dentro do qual ela faz um estudo cronológico da inserção do tempo em 

SIG, ressaltando os sistemas gerenciadores de banco de dados, suas limitações, a questão 

da modelagem do tempo discreto, uso de ontologias, entre outros (PEUQUET, 1994; 2002). 

Todos estes tipos de tempo em SIG são úteis ao se decidir como analisar, o que 

acontece em um lugar, determinar quando mudanças estão acontecendo, etc. Contudo, a 

representação gráfica e a integração destes tipos de informação espaço-temporal não são 

tão discutidas. Com exceção da estrutura de representação de Langran (1993), supõe-se 

que o modelo “instantâneo” de representar o tempo em mapas (uma série de mapas, cada 

um diferindo dos outros de acordo com algum intervalo de tempo, durante o qual mudanças 

acontecem em espaço) é o modelo em SIG mais usado (VASILIEV, 1997). Ou seja, um 

modelo que considera os cenários estáticos ainda é o mais utilizado e aceito, até mesmo por 

alguns problemas operacionais existentes, como a inexistência de um SIG Temporal. 

Algumas metodologias para construção de SIGs, como a proposta por Aronoff (1995) acaba 

gerando uma estrutura integrada para um instante de tempo, contudo, desintegrada para 

uma série temporal. 

Peuquet (1999, p. 101) cita que “ainda resta muito a ser feito antes que um sistema de 

informações geográficas verdadeiramente temporal possa ser realizado”. Por isso, o ideal 

seria agregar a dimensão temporal, mesmo que conceitualmente, a este instrumento. 

Assim, como se propõe com este artigo, espera-se discutir e inserir aspectos temporais na 

composição conceitual dos SIGs, podendo ser recortada principalmente por quatro ramos do 

conhecimento (a Geografia, a Cartografia, a Ciência da Computação e a Estatística). A 

seguir, serão apresentados, visando fundamentalmente, uma exposição geral da disciplina e 

de sua concepção temporal para SIG. 

3.1 TEMPO EM GEOGRAFIA 

No desenvolvimento de um sistema de informações geográficas, uma das primeiras 

etapas refere-se à percepção do fenômeno por parte do pesquisador. No caso específico da 

ciência geográfica e outros ramos do conhecimento que utilizam o espaço geográfico como 

principal objeto de estudo, instância ou mesmo sustentáculo para as práticas sociais ou 

naturais é fundamental a definição do que este espaço é constituído. 

Em um SIG, mesmo que o seu objetivo não seja um estudo geográfico essencialmente, 

o espaço está obrigatoriamente presente. Desta forma, definir o que é este espaço 

apresenta-se como uma tarefa árdua, de difícil conceituação e necessita-se de um estudo 

detalhado deste elemento presente na construção do SIG. O que é o espaço geográfico? 
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Ele estará presente no ciclo de abstração no processo de modelagem computacional? Ou 

apenas atuará como base que caracteriza o potencial integrador desta ferramenta. 

Freqüentemente, observam-se vários SIGs construídos, entretanto, minimamente 

utilizados e analisados em virtude dessa falta de conhecimento do que é o espaço 

geográfico e o que ele efetivamente representa. Normalmente, a ação de inferir sobre 

determinados fenômenos utilizando um SIG como suporte, e neste caso, refere-se ao 

próprio estudo geográfico, é possível encontrar muito mais um conteúdo dominado pela 

tecnologia, do que pelos conceitos que nela são empregados. Análises, cujo instante é o 

presente, e através dele, reduz-se mais ainda o conhecimento, e conseguintemente, o 

estudo que passa a representar uma posição equivocada do que realmente é o espaço 

geográfico. 

Talvez não seja importante para algumas áreas do conhecimento. Entretanto, para o 

estudo de caso em questão, onde se busca entender a evolução histórico-geográfica de 

uma determinada área, assumir a postura anteriormente citada, não atua só com uma 

máscara sobre a realidade, como também, ao favorecimento de sua distorção. O espaço 

geográfico não é produto do presente. A sua construção, realizada socialmente, se dá 

historicamente. Desta forma, o tempo é um elemento fundamental para a compreensão do 

espaço. Tempo e espaço, juntos, são capazes de orientar alguns estudos realizados com o 

auxílio dos SIGs, e podem proporcionar um maior entendimento sobre o fenômeno em 

questão. 

Tempo e espaço. O que realmente significa isso quando o viés da pesquisa é o 

geográfico? E este caminho encontra-se revestido de tecnologia espacial? Como reduzir o 

“historicamente construído?” Algumas correntes do pensamento geográfico resvalaram suas 

idéias e várias formas de enxergá-lo, vê-lo e interpretá-lo. Entretanto, a idéia de tempo e 

espaço, e as mudanças geográficas, foram efetivamente estudadas e consolidadas, pelo 

que posteriormente intitulou-se geografia crítica. 

Desse pensamento geográfico, pode-se citar David Harvey (1994) e sua obra sobre a 

condição pós-moderna. Ou a obra de Milton Santos (1996; 2002), inspirada em Lefebvre, 

nossa principal referência desta dita geografia neomarxista ou crítica. Sobre esta, diz-se 

implicitamente sobre as formas geométricas sozinhas não reduzem todo o conhecimento 

geográfico. 

O conceito mais apropriado quando se trata de tempo e espaço geográfico é o citado 

por Santos (1996, p. 51), da corrente dita geografia crítica, “o espaço é formado por um 

conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistema 

de ações, não consideradas isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se 

dá”. Em relação à modelagem dos fenômenos geográficos e ao conceito de espaço 

geográfico a ser considerado, é importante ressaltar que alguns geógrafos, como Milton 
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Santos, definiram uma realidade espacial que encontra a sua dinâmica e se transforma, e 

não estática como os SIGs atualmente realizam. 

Muitas vezes, em um SIG, estuda-se a paisagem (sobre o conceito ver LUCHIARI, 

2000, na obra sobre paisagem organizada por ROSENDAHL & CORRÊA ), outro conceito 

geográfico, comumente desconhecido. Atualmente a forma de se trabalhar fenômenos 

histórico-geográficos em SIG considera a evolução da paisagem (de maneira discreta, 

escolhe-se instantes de tempo importantes e analisa-se o fenômeno em questão), já que se 

trabalha com uma visão pouco integrada para um SIG Temporal. Assim, assumem-se 

recortes temporais específicos para a realização de análises espaço-temporais, 

principalmente, sobre as mudanças “visíveis” na forma da paisagem. 

Entretanto, o espaço geográfico a ser tratado em SIG deve permitir o entendimento da 

dinâmica espacial, das transformações e de seus fatores de mudança. Para quem toma as 

decisões, as ações e os processos são componentes fundamentais. E quando há 

processos, implicitamente há tempo envolvido. Este tipo de discussão será fundamental 

para as definições e delimitações dos conceitos que serão levados ao plano prático e 

operacional. 

Ainda de acordo com Santos (1996, p. 52), “o espaço é hoje um sistema de objetos 

cada vez mais artificiais, povoado por sistemas de ações igualmente imbuídos de 

artificialidade, e cada vez mais tendentes a fins estranhos ao lugar e a seus habitantes”. 

Sistema de objetos e sistema de ações interagem. De um lado, os sistemas de objetos 

condicionam a forma como se dão as ações e, de outro lado, o sistema de ações leva à 

criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos preexistentes. É assim que o espaço 

encontra a sua dinâmica e se transforma, por exemplo, as formas mais os processos, ou 

visível versus o invisível, a natureza dialética. 

Santos (2002) discorre nessa obra, sobre as bases epistemológicas da geografia, 

enfocando uma crítica a dita geografia quantitativa. Há um capítulo específico sobre o tempo 

em estudos geográficos e a negligência dos geógrafos, até então, à dimensão temporal: 

“O fato é que, se a consideração da noção de tempo nos estudos geográficos 

não é coisa nova, tanto a geografia histórica quanto à retrospectiva, que é, 

sobretudo um terreno de eleição dos historiadores, não foram além da 

apresentação de problemas, sem lhe fornecer uma solução aceitável. Por 

outro lado, como já acentuamos em outros escritos (...) a própria noção de 

difusão de inovações não chegou a obter um progresso acentuado, devido à 

ausência de um conceito de tempo social” (SANTOS, 2002, p. 249). 

A idéia de um espaço relativo difundida nos anos 50 e 60, contrapondo-se a idéia de um 

espaço tridimensional, produto da filosofia de Newton, embasa as suposições dos trabalhos 
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com a idéia de um espaço quadridimensional, tarefa fusível desde que Einstein introduziu 

uma nova visão na física e na filosofia (SANTOS, 2002). 

Santos (2002) também cita Leibniz ao afirmar que espaço e tempo não são 

exclusivamente simples relações entre objetos e eventos. Desta forma, estabelecem-se 

duas premissas básicas para os estudos espaciais considerando o tempo: 

a) O tempo não é um conceito absoluto, mas relativo, ele não é o resultado da 

percepção individual, trata-se de um tempo concreto; ele não é diferenciado, mas dividido 

em seções, dotada de características particulares. Somos, desse modo, levados a encontrar 

uma periodização, baseada em parâmetros capazes de ser empirizados e a considerar 

esses parâmetros não como dados individuais, mas em suas inter-relações. Seguindo essa 

linha, chegaremos a identificação de sistemas temporais; 

b) As relações entre os períodos históricos e a organização espacial também devem ser 

analisadas; elas nos revelarão uma sucessão de sistemas espaciais na qual o valor relativo 

de cada lugar está sempre mudando no correr da história. 

Desta forma, Santos (2002) discute alguns conceitos-chave para o entendimento da 

agregação do tempo nos estudos geográficos. O primeiro refere-se ao espaço como 

acumulação desigual de tempos. Um exemplo pode-se ser visualizado no centro do Rio de 

Janeiro, onde é possível observar obras arquitetônicas contemporâneas e funcionais, e a 

poucos metros de distância, casarões do final do século passado ainda preservados, 

mesmo com usos diferenciados: 

“No entanto, pelo fato de que a ação de um sistema histórico anterior deixa 

resíduos, há uma superposição de traços de sistemas diferentes, exceto no 

caso de espaço virgens, tocados pela primeira vez por um impacto 

modernizador cuja origem se encontra em forças externas” (SANTOS, 2002, 

p. 256). 

Os elementos independentes da escala temporal possuem idades diferentes, essa 

superposição não desaparece tão facilmente. Ainda de acordo com Santos (2002), “todas 

essas superposições atribuem a cada lugar uma combinação específica, uma significação 

particular que é ao mesmo tempo, temporal e espacial. Poderíamos falar de um tempo 

espacial próprio a cada lugar”. Esta sendo outra concepção abordada por Santos (2002): a 

noção de tempo espacial (o espaço caracteriza-se pela diferença de idade entre os 

elementos que o formam). Com isso, ainda há muito a se fazer em Geografia para 

tratamento do tempo, principalmente quando se trabalha, neste caso, com um tipo de 

topologia temporal. 

Um exemplo para o tempo espacial pode ser encontrado no espaço urbano onde as 

atividades, as casas, avenidas, as vias, a infra-estrutura, entre outros exemplos, não têm a 
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mesma idade. Com isso, é necessário, no momento da modelagem espaço-temporal dos 

dados considerar esta peculiaridade dos estudos dentro desta senda rumo às análises 

espaço-temporais. 

O último elemento a ser abordado trata-se das rugosidades do espaço. “Um lugar pode, 

a um dado momento, ou por uma mais ou menos longa extensão de tempo, ficar a salvo da 

influência, em quantidade e qualidade diversas, de variáveis correspondentes a uma nova 

fase histórica” (SANTOS, 2002, p. 259). Tornando-se assim, uma estrutura passada dentro 

de um sistema atual, resultado de processos históricos, pode coexistir em um espaço que já 

aderiu aos fluxos de modernização ou inovação. 

Contrapondo-se a Santos (2002), Vasiliev (1997), ressalta em sua obra, o tempo em 

geografia pragmático, evidenciando-o como uma dimensão, e não como processo ou 

substância. Ela descreve as diferentes visões dos geógrafos em relação ao tempo, 

associando também as correntes do pensamento geográfico: 

“Olhando para o tempo nas várias geografias, é aparente que certas 

categorias de tempo são mais úteis para geógrafos. Excluindo-se alguns 

trabalhos fenomenológicos e psicológicos dentro de geografia cultural, todo o 

tempo em geografia cai em uma linha de tempo absoluto medido e usado em 

um sistema padrão baseado em relógios e calendários. Até mesmo o tempo 

relativo da mente humana pode ser traduzido em condições absolutas para 

estudar os efeitos de tempo em ações humanas” (VASILIEV, 1997, p. 9). 

Dentre as linhas geográficas, pode-se citar dois exemplos da inserção do tempo em 

estudos geográficos: a da geografia histórica (ou geo-histórica), que pode estudar 

seqüências de eventos, suas durações, e as conseqüências dessas ocorrências, em alguma 

localidade. Como se espera com o estudo de caso proposto. E a segunda linha que pode 

ser citada é a da geografia cultural, com destaque para Tuan (1977), citado por Vasiliev 

(1997) que desenvolveu estudos sobre as percepções das pessoas sobre o tempo 

estruturado no espaço dentro do qual elas existem. 

 Estas análises do tempo em Geografia descrevem o papel dos tipos de tempo em 

geografias diferentes, mas realmente não discute as diferenças em suas medidas ou seus 

usos particulares. Freqüentemente, o tempo é tido como aquela linha de tempo absoluto, na 

qual a Geografia estuda diferenças entre eventos em pontos diferentes (VASILIEV, 1997). 

Assim, pode-se observar uma distância considerada entre as teorias atuais do tempo em 

Geografia e o que vem sendo realizado de ordem prática. De um lado (o teórico) com a 

valorização do processo, do contínuo, e de outro (o prático) a valorização do instante, do 

pontual, como os SIGs atualmente realizam. 
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Com isso, e com a inserção de aspectos temporais em SIG, aviva-se uma concepção 

que pode passar a compor os SIGs utilizados como apoio para análises geográficas. Alguns 

geógrafos já trabalham com conceitos espaço-temporais como os propostos por Wallerstein, 

(1998): tempo-espaço geopolítico, cíclico-ideológico, estrutural, eterno e transformacional. 

Estes representam categorias de análise como orientações e restrições no processo do 

olhar das ciências em relação aos seus objetos. Desta forma, pretende-se, como Wallerstein 

(1998), que conceituou o espaço-tempo para as ciências sociais, conceituar o tempo em 
SIG, preocupando-se com o que se pretende fazer e com o que efetivamente tem sido feito. 

3.2 TEMPO EM CARTOGRAFIA: O TEMPO É A QUARTA DIMENSÃO? 

Há muito tempo, Cartógrafos tentam representar uma ampla variedade de informações 

sobre o espaço e tempo. E têm discutido métodos para representação do tempo em mapas. 

Mapas são ferramentas muito utilizadas na Geografia, descrevendo e explicando os 

processos sobre e no mundo. Desta forma, surge um questionamento fundamental dentro 

deste campo: como os avanços tecnológicos e as teorias de cognição podem propiciar 

novas direções para as representações espaciais? Neste caso, a resposta pode estar dentro 

dos estudos sobre o tempo em Cartografia, e o seu potencial como linguagem de 

representação. 

Cartógrafos têm discutido métodos para representação do tempo em mapas. Vasiliev 

(1997) cita vários exemplos de estudos cartográficos sobre o tempo, dentre eles pode-se 

citar o Atlas de C. Paullin de Geografia Histórica dos Estados Unidos que usou o 

isocronismo (linhas de tempo de viagem igual de um determinado ponto; que se realiza com 

intervalos iguais, ou ao mesmo tempo), mostrando índices de tempo em pontos diferentes 

sobre a história do país. Este método de representação usando o tempo de viagem tem sido 

usado desde que foram desenvolvidos gráficos estatísticos na metade do último século. 

Em suma, embora os cartógrafos tenham feito pouco para definir o tempo em mapas, 

eles trouxeram atenção específica ao assunto em várias situações. O uso do tempo como 

uma medida de distância; o uso de isócronos; zonas de tempo, o sistema de longitudes, e o 

Sistema da Linha Internacional do Tempo de um sistema de tempo-medida estruturado. 

Outros conceitos que envolvem tempo como duração, ciclos, tendências e simbolização 

foram discutidos com menor intensidade, quando comparados com os isócronos e o sistema 

de medida de hora legal. Em nenhum desses exemplos, estava lá uma discussão de como 

poderiam ser representados tipos diferentes de tempo. Tais discussões vieram 

aproximadamente nos últimos anos, e essa falta de atenção modifica-se quando a 

discussão começa a focalizar os sistemas de informações geográficas e os mapas 

animados (VASILIEV, 19997). 

Langran (1993) cita que é bastante interessante examinar os pensamentos dos filósofos 

a respeito da natureza do tempo e da realidade. Mas o objetivo da Cartografia não é 

 4178 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

descobrir, nem representar toda a realidade; O objetivo da Cartografia é destilar desde a 

gênese da realidade, com seus elementos mais importantes, e representá-los de uma 

maneira conjunta à sua aplicação. Por esta razão, os cartógrafos podem evitar debates 

sobre o que tempo é, mas preferivelmente, enfocar como melhor representar seus efeitos. 

Entretanto, há uma questão a ser levantada: Como representar os efeitos de algo que não 

sabemos o que significa? Discutir de forma filosófica, em um caminho fenomenológico, o 

tempo permite entender a sua essência, saindo de um senso comum, e desta forma, não 

sendo dominado pelas percepções exaradas pelos seus efeitos. Assim, buscando-se em 

uma relação dialética, o ente dominado e o dominante, bastante associado ao conteúdo 

apreendido pelo estudo esmiuçadamente realizado. 

Há uma discussão interessante realizada no âmbito acadêmico sobre as dimensões 

agregadas em um mapa e/ou representação cartográfica. Dentre elas, pode-se citar um 

questionamento fundamental que tem norteado as pesquisas sobre o tempo em Cartografia: 

O tempo é a quarta dimensão? 

Newton entendia o tempo como uma dimensão separada, similar às dimensões 

espaciais, como recipientes de ocorrências. Entretanto, na virada do século (XIX para XX) 

testemunhou-se um fascínio popular em relação à natureza da quarta dimensão. Durante 

um período que começou com Edwin Abbott (1888) e durou aproximadamente quarenta 

anos, a quarta dimensão foi presumida ser espacial - um sentimento que deu origem às 

geometrias não euclidianas, e promoveu uma competição de composições e estudos de 

cientistas americanos (publicada como uma coleção por Manning, 1910), foi explorada por 

espiritualistas e por charlatões, e inspirou a arte cubista do período. Este flerte com a quarta 

dimensão espacial desvaneceu-se gradualmente depois que Einstein publicou sua Teoria da 

Relatividade em 1905. Por volta da década de 20, as maiorias dos cientistas aceitaram a 

premissa de Einstein de que o tempo é a quarta dimensão e que ele interagisse com o 

espaço (LANGRAN, 1993). 

Assim, a Cartografia é aparentemente uma atividade bidimensional, desde seus 

produtos tradicionais enquadrados em folhas de papel. Através do uso de símbolos e cores, 

entretanto, cartógrafos estendem seus domínios para uma ou mais dimensões adicionais, 

sendo elas físicas ou temáticas. As dimensões dos atributos diferem das dimensões 

espaciais. Quando adicionada às duas dimensões espaciais da Cartografia, atributos 

descrevem uma superfície estatística (modelo espacial), e não um sólido tridimensional. 

Desta forma, ao considerar atributos da terceira dimensão (por exemplo, as curvas de 

nível) e o tempo como a quarta dimensão não é inteiramente correto. Apesar disso, Langran 

(1993) afirma que o tempo em Cartografia será considerado como a quarta dimensão 

cartográfica. Dimensões são inerentes e inevitáveis às construções espaciais. Esta e 

subseqüente discussão desenvolvem corolários temporais aos espaços construídos através 
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de analogia. Entretanto, trabalhar com o tempo isolado é mais fácil do que trabalhar com o 

espaço, pois o tempo (como concebido aqui) é uma dimensão (LANGRAN, 1993). 

O que o autor acima deve considerar é que quando nos referimos às dimensões da 

Cartografia, estamos nos reportando ao mundo físico. O que a Cartografia faz é modelar 

este mundo real, para um outro, que se encontra no formato bidimensional (x, y). O que é 

possível observar ao examinar uma carta topográfica, por exemplo, são os seus atributos, 

como curvas de nível, responsáveis pela representação altimétrica do relevo, embutindo aí, 

uma nova variável (z), revelando um mundo tridimensional, apesar de sua representação 

enquadrar-se em um ambiente de duas dimensões. Deve-se separar as dimensões da 

superfície da representação (folhas de papel, globo terrestre, etc.), as dimensões do mundo 

físico e das consideradas no modelo (base, altura, volume, etc.). A combinação destes três 

grupos e suas respectivas dimensões vai resultar em produtos científicos distintos. Por 

exemplo, pode-se modelar a superfície terrestre e os territórios dos países em um modelo 

planimétrico (2D) representado em um globo terrestre (3D). São dimensões distintas, pois 

são enquadradas em grupos distintos. A primeira refere-se ao modelo. A segunda 

corresponde à superfície de representação. 

De acordo com Silva (2003), considera-se (neste exemplo, estão dispostas as 

dimensões do modelo): 

• 1D: Altimetria, por exemplo, altimétricas (h); 

• 2D: Planimetria, por exemplo, topográficas (x, y); 

• 3D: Espacial – MDT (x, y, h); 

• 4D: Temporal – representação que consideram o tempo como variável ou operações de 

controles – ITRF´s. 

A Geodésia e o Sistema de Posicionamento Global representam os ramos científicos 

que mais utilizam a variável temporal em suas análises, principalmente, em cálculos de 

coordenadas, etc. Estudos mais detalhados podem ser encontrados em Monico (2000). 

Quando se busca identificar em um mapa, qual caráter temporal esta sendo 

representado, é necessário fazer uma distinção entre o tempo como atributo e o tempo 

como dimensão. O tempo atuando como atributo é conhecido como tempo discreto. Há 

fragmentos ou segmentos temporais. Nesse caso, o mapa comumente tem um caráter 

temático. O tempo, nesta situação, enquadra-se dentro do tempo discreto. Portanto, neste 

caso, o tempo é atributo e não, uma dimensão. A linha do tempo como dimensão é 

contínua. Edelweiss (2003) cita que o tempo é contínuo por natureza. Quanto ao tempo 

discreto, ele simplifica a implementação dos modelos de dados - linha de tempo composta 
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de uma seqüência de intervalos temporais consecutivos, que não podem ser decompostos, 

denominados chronons - granularidade temporal sobre eixo de tempo: 

Ainda sobre o tempo como dimensão, Peuquet (2002), cita a descrição deste tempo é 

baseada numa metáfora espacial, dentro da qual geralmente o tempo como dimensão 

enquadra-se como um “espaço-temporal”, com um discurso cotidiano linear, ordenado e 

direcional. Os eixos do tempo, então, como x, y, ou z, podem ser determinados em um 

ponto zero arbitrário marcando alguma base de referência e é assimétrico sobre este ponto 

zero, como em um sentido do passado, presente e futuro (eixo “t”). 

Desta forma, o tempo dentro da Cartografia deve ser considerado como uma variável a 

ser armazenada, visualizada e analisada, através dos documentos cartográficos produzidos, 

atualmente dentro de ambientes operacionais informatizados como os sistemas de 

informação geográfica. As questões envolvidas a respeito do tempo devem considerar o que 

é importante representar e como fazer isso, por exemplo, através da animação cartográfica, 

como sugerida por alguns autores (por exemplo, PETERSON, 1995). Langran (1993) define 

e enquadra essas questões como “Tempo Cartográfico” ou “Tempo em Cartografia”. Ou 

seja, o tempo cartográfico define as características do tempo que são essenciais para 

representação da espaço-temporalidade dentro da Cartografia. 

3.3 TEMPO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES E EM BANCO DE DADOS 

O enfoque dado sobre o tempo na Ciência da Computação ficará restrito aos sistemas 

de informações, e especificamente, em um segundo momento, aos bancos de dados. O 

trabalho de Sundgren (1975) em estudo sobre base de dados incorpora o tempo como um 

dos quatro conceitos fundamentais a ser modelado. Este autor nota que a maioria dos 

sistemas interessante é dinâmico por natureza. Os dados de uma base de dados são 

temporariamente inconsistentes, pois se tornam atuais em diferentes tempos, e alguns tipos 

de banco de dados não permitem ou suportam informações históricas, por exemplo, como 

os bancos de dados instantâneos (LANGRAN, 1993). 

Sistemas de Informação podem modelar a temporalidade de duas formas. A primeira, 

intitulada “modelagem de processos”, busca um sistema que responda a cada questão 

histórica/passada ou que forneça analises atuais (LANGRAN, 1993). Tais perguntas são: 

• Onde foi que esta feição se localizou há dois anos? 

• Como esta área mudou nos últimos cinco anos? 

• Está feição se moveu? Etc. 

Um segundo tipo de modelagem temporal, é a “modelagem do tempo”, também 

chamada de “causa e efeito”, “planejamento” ou “triggering”. Gerenciadores de sistemas de 
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informação usam triggers para inferir uma ação apropriada determinando uma outra 

situação (LANGRAN, 1993): 

Se o pagamento não foi efetuado até esta data, enviar um segundo aviso; 

• Quando 25 feições do gráfico se modificarem, é necessário programar uma nova edição. 

O tempo em sistemas de informação pode ser caracterizado como um calendário, uma 

ocorrência e duração de eventos, tempo de existência de documentos, de operações, de 

relacionamentos entre objetos, restrições temporais à execução de atividades, previsões e 

informações históricas (EDELWEISS, 2003). 

Laurini & Thompson (1995) citam que sistemas de informação não estão diretamente 

direcionados para aplicações considerando o tempo. Entretanto, o tempo pode ser 

trabalhado de várias formas: 

• Como base para registrar eventos e atributos; 

• Como um atributo de uma entidade que permanece com as mesmas propriedades 

espaciais; 

• Como uma estrutura para observação de mudanças nas entidades espaciais. 

Uma das preocupações citadas por Laurini & Thompson (1995) refere-se a uma visão 

semântica dos postulados das entidades as quais os fenômenos espaciais têm atributos 

comportamentais, dentro dos quais mudam no tempo. Esta visão semântica é preocupante 

quando se pensa na modelagem dos dados visando uma implementação em um banco de 

dados, sendo este, um dos braços fundamentais dos sistemas de informações, que 

consolidam as análises realizadas. Sistemas de Informações com características temporais 

associados a banco de dados temporais, constituem elementos básicos para a construção 

de um SIGT, sendo este um tipo de sistema de informação, ou até mesmo, tendo 

comportamento de vários tipos de sistemas de informações (como registrado por CRUZ 

JUNIOR, 2002), de caráter geográfico, realizador de análises espaciais, agora, dentro de um 

viés histórico e temporal. 

Dentro da Ciência da Computação, pode-se citar duas vertentes principais para o 

tratamento do tempo em SIG. A primeira refere-se aos bancos de dados temporais que são 

essenciais para a construção desta ferramenta. A segunda refere-se a apresentação dos 

fenômenos temporais modelados e examinados, na saída dos dados, que pode apropriar-se 

dos conceitos da animação computacional. Esta última não será tratada neste artigo, 

contudo pode-se dizer que quando associada à Cartografia (Animação Cartográfica) e a 

Geografia, pode atuar como uma poderosa ferramenta de representação e análise de dados 

espaço-temporais. 
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Sobre banco de dados temporais, pode-se dizer que a maior parte das aplicações 

atuais tem necessidade de manipular, de alguma maneira, informações históricas – dados 

relativos a estados passados da aplicação. Os SGBD convencionais, no entanto, não 

proporcionam suporte a estas informações. A necessidade de suprir esta lacuna fez com 

que nos últimos 20 anos muitas pesquisas tenham sido realizadas na área de Bancos de 

Dados Temporais, com o objetivo de definir conceitos e estratégias para tratar de 

informações históricas. As publicações destas pesquisas foram reunidas em diversas 

coletâneas de bibliografias (EDELWEISS, 1998). 

Normalmente, em aplicações do mundo real estão presentes informações temporais 

que são relevantes na especificação de sistemas, informações que tiveram, têm ou terão 

seus valores alterados. Os bancos de dados temporais são usados para armazenar 

aspectos temporais de informações do mundo real, ou simplesmente apresentam alguma 

forma de representação de informações temporais (PINHEIRO & FORNARI, 2002). 

Bancos de Dados Temporais permitem armazenar todos os estados de uma aplicação 

(presentes, passados e futuros), registrando sua evolução com o passar do tempo 

(EDELWEISS, 1998). Para que isto seja possível, informações temporais são associadas 

aos dados armazenados, identificando quando a informação foi definida ou o tempo de sua 

validade. 

A noção de tempo, como datas, períodos, duração de validade de informações, 

intervalos temporais, surge em diferentes níveis: (i) na modelagem de dados, (ii) na 

linguagem de recuperação e manipulação de dados, e (iii) no nível de implementação do 

SGBD (EDELWEISS, 1998; THOM & FORNARI, 2000). 

Informações temporais são representadas em BDs através de datas, períodos, 

intervalos temporais e duração da validade de informações. A associação entre as 

informações temporais e os dados, ou simplesmente a inserção de tempo a um dado, é 

possível através do acréscimo de uma dimensão temporal ao banco de dados. Com esta 

dimensão é possível identificar quando uma informação foi definida e qual o tempo em que 

ela é válida. Esta dimensão temporal associa um tempo a um atributo de forma que se o 

valor do atributo for alterado, o valor anterior não é perdido (PINHEIRO & FORNARI, 2002). 

Os modelos de dados tradicionais apresentam duas dimensões, representando (1) as 

instâncias dos dados (linhas de uma tabela), e (2) os atributos de cada instância (colunas 

desta tabela). Cada atributo de uma instância apresenta um só valor. Se for feita uma 

alteração deste valor, o anterior é perdido. Por exemplo, se o atributo representa o salário 

de um funcionário, o banco de dados somente armazena o último valor. Os modelos 

temporais acrescentam mais uma dimensão aos modelos tradicionais – a dimensão 

temporal. Esta dimensão associa alguma informação temporal a cada valor. Caso o valor de 

um atributo seja alterado, o valor anterior não é removido do banco de dados – o novo valor 
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é acrescentado, associado a alguma informação que define, por exemplo, seu tempo inicial 

de validade (EDELWEISS, 1998; THOM & FORNARI, 2000). 

Todos os valores definidos ficam armazenados no banco de dados. No exemplo 

anterior, todos os valores do salário do funcionário ficam armazenados, cada um associado 

ao seu tempo de validade. Deste modo é possível acessar toda a história dos atributos, 

sendo possível analisar sua evolução temporal (EDELWEISS, 1998). 

A dimensão temporal é composta por uma seqüência de pontos consecutivos no tempo, 

que recebe o nome de eixo temporal. A definição de uma ordem a ser seguida no tempo é 

fundamental quando utilizada alguma representação temporal. O mais comum é que se 

assuma que o tempo flui linearmente; isto implica em uma total ordenação entre quaisquer 

dois pontos no tempo. Em alguns casos pode ser considerado tempo ramificado ("branching 

time"). Para estes a restrição linear é abandonada permitindo a possibilidade de dois pontos 

diferentes serem sucessores (ramificação no futuro) ou antecessores (ramificação no 

passado) imediatos de um mesmo ponto. Uma ramificação no futuro implica que podem ser 

considerados múltiplos possíveis desenvolvimentos futuros do domínio (por ex., diferentes 

hipóteses da história futura), enquanto que uma ramificação no passado admite múltiplas 

histórias passadas do domínio em questão. A combinação "passado linear, futuro 

ramificado" trabalha com uma só história passada e admite múltiplas histórias futuras, 

representando desta maneira a realidade atual de uma forma bastante fiel. Uma última 

opção de ordenação temporal é considerar o tempo circular. Esta forma pode ser utilizada 

para modelar eventos e processos recorrentes (EDELWEISS, 1998). 

Desta forma, quanto ao ordenamento temporal ou dimensões temporais citadas acima, 

Edelweiss (2003) cita três possibilidades, como foi mencionado: o tempo linearmente 

ordenado (total ordenação entre quaisquer dois pontos no tempo), tempo ramificado e 

tempo circular. 

De acordo com Thom & Fornari (2000), as formas do tempo são: 

• Tempo absoluto: consiste de uma informação temporal que define um tempo específico, 

definido com uma granularidade determinada, associado a um fato. Ex: Amanda nasceu 

no dia 23/03/97; 

• Tempo relativo: quando sua validade é relacionada à validade de outro fato, ou ao 

momento atual. Ex: A gasolina aumentou ontem; 

• Variação temporal: podem ser consideradas: tempo contínuo e tempo discreto. Supõe-se 

que o tempo é continuo por natureza. Entretanto, sem grande perda de generalidade, o 

tempo pode ser considerado como discreto. Modelos de dados que suportam uma noção 

discreta de variação temporal são baseados em uma linha de tempo composta de uma 
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seqüência de intervalos temporais consecutivos, que não podem ser decompostos, de 

idêntica duração. 

Estes intervalos são denominados chronons. A duração particular de um chronon não é 

necessariamente fixada no modelo de dados, podendo ser definida em implementações 

particulares do modelo de dados (EDELWEISS, 1998). Já a granularidade temporal de um 

sistema consiste na duração de um chronon. Entretanto, dependendo da aplicação 

considerada, às vezes é necessário considerar simultaneamente diferentes granularidades 

(minutos, dias, anos) para permitir uma melhor representação da realidade. Os elementos 

primitivos temporais são (THOM & FORNARI, 2000): 

• Instante no tempo: depende da forma de variação temporal considerada. Em tempo 

contínuo, um instante é um ponto no tempo de duração infinitesimal. Na variação 

temporal discreta, um instante é representado por um chronon da linha de tempo 

suportada pelo modelo. Entre dois pontos do tempo consecutivos não existe outro ponto 

do tempo; 

• Intervalo temporal: é caracterizado pelo tempo decorrido entre dois pontos. 

Considerando tempo contínuo o intervalo consiste de infinitos instantes de tempo. Na 

variação discreta um intervalo é representado por um conjunto finito de chronons 

consecutivos. Tem-se a seguinte classificação referente aos instantes limites do 

intervalo: 

-Aberto: limites não pertencem ao intervalo; 

-Semi-aberto: um dos limites pertence ao intervalo; 

-Fechado: ambos os limites pertencem ao intervalo; 

• Elemento Temporal (timestamp): é uma união finita de intervalos de tempo; 

- Duração temporal: pode ser de dois tipos, dependendo do contexto em que são 

definidas: fixas e variáveis. Uma duração fixa independe do contexto de sua definição. 

Ex: uma hora que tem sempre, independentemente do contexto de sua utilização, a 

duração de 60 minutos. Já a duração variável depende do contexto; 

- Limite no tempo: depende da representação temporal utilizada. Quando considerados 

somente pontos no tempo, os limites do tempo se referem a considerar ou não o tempo 

como infinito. Em modelos orientados a objetos este conceito fica limitado ao tempo de 

vida de em objeto. 

- Timestamp: valor de tempo associado a um objeto. 
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É importante distinguir no processamento da informação a diferença entre quando um 

evento ocorre no mundo real e quando este é registrado no banco de dados. As bibliografias 

referem-se às três diferentes conceitos temporais que podem ser identificados em 

aplicações de banco de dados: tempo de transação, tempo de validade e tempo manipulado 

explicitamente pelo usuário (THOM & FORNARI, 2000): 

- Tempo de transação: é o tempo no qual o fato é registrado no banco de dados; 

- Tempo de validade: Registra o período de validade da informação armazenada. 

- Tempo definido pelo usuário: Consiste de propriedades temporais definidas 

explicitamente pelos usuários e manipuladas pelo programa de aplicação; 

- Tempo de Apresentação: Trocas no nível de entidade e objeto são registradas em 

tempo de validade e em tempo de transação respectivamente. 

 Um banco de dados temporal é aquele que apresenta alguma forma implícita de 

representação de informações temporais. Podem ser utilizados o tempo de transação e/ou o 

de validade para representar esta informação temporal. Conforme a forma utilizada, os 

bancos de dados podem ser classificados em quatro tipos diferentes: bancos de dados 

instantâneos, de tempo de transação, de tempo de validade, bitemporais e multitemporais 

(EDELWEISS, 1998; EDELWEISS, 2003; SANTOS, 2003). 

E finalmente, depois de ter se conhecido os conceitos de representação temporal em 

banco de dados (dimensão temporal, granularidade temporal, elementos temporais, tipos de 

tempos, etc.) pode-se citar alguns modelos temporais para banco de dados: Modelo 

Entidade-Relacionamento Temporal (TERM), Modelo Entidades, Chaves, Atributos e 

Relacionamentos (RAKE), Modelo para Objetos com Atributos Temporais e 

Relacionamentos, Modelo Temporal EER, Modelo Entidade-Relacionamento-Tempo Modelo 

ER Temporal, Modelo TempEER, Modelo TempRT e o TERC+ (THOM & FORNARI, 2002). 

Além disso, Thom & Fornari (2002) realizaram um estudo comparativo entre esses modelos 

para banco de dados temporais. 

A Premissa básica de um BDT – Banco de Dados Temporais (MELLO, 2003) é a 

seguinte: “Se a evolução temporal de um dado X deve ser mantida, então deve ser possível 

modelar este tempo associado a X assim como preservar o contexto temporal no qual X 

está inserido, independente da ocorrência de eventos futuros”. Para obter respostas desse 

tipo em banco de dados, especificamente espaço-temporais, é necessário que se conheça 

mais sobre o tempo em Estatística, que dentro de um SIGT, propiciará as análises espaço-

temporais, restringirá consultas e orientará os estudos em questão. 

3.4 TEMPO EM ESTATÍSTICA 
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O tempo na Estatística é importante principalmente na fase de compilação dos dados 

para subsidiar as análises espaço-temporais. Contudo, deve-se enfatizar que esse 

processo, quando associado à representação temática dos dados, atua de forma 

coadjuvante, já que a visualização, neste caso espaço-temporal, torna-se mais importante. 

Desta forma, a Estatística pode compor um SIG de uma maneira indireta, mais comum, ou 

diretamente, com a Estatística Espacial, a ser analisada. 

Rocha (2004) que especificamente trabalhou com a estatística espacial cita a 

importância de aspectos temporais dentro deste ramo do conhecimento, quando se refere 

às comparações de diferentes populações no espaço, no tempo, por meio de critérios 

objetivos e auxiliar a percepção de padrões até então visualizados. Ainda de acordo com 

Rocha (2004) baseado em Lopes (1999) cita que o método estatístico é um processo que 

visa obter, apresentar e analisar características ou valores números para a tomada de 

decisão em situações de incerteza, onde se busca generalizar para a população aquilo que 

se observou na amostra (inferência estatística). Os erros cometidos em função das 

informações serem provenientes de um conjunto menor que a população são quantificados 

por probabilidades. 

Quanto à precisão adicionada a uma descrição qualitativa pode ser adicionada também 

a uma descrição quantitativa. As principais atribuições da Estatística referem-se à coleta, 

processamento e apresentação de dados para tomada de decisões. Ela é tida como a 

ciência dos números, dentro de uma linha matemática que enxerga esta última como um 

instrumento ou linguagem, não uma ciência. Seu principal objetivo é interpretar fenômenos 

que podem ser apresentados de maneira compreensível. 

Há alguns elementos componentes da Estatística, tais como: o dado estatístico, (um 

dado numérico e é considerado a matéria-prima sobre a qual aplica-se os métodos 

estatísticos); variável (é, convencionalmente, o conjunto de resultados possíveis de um 

fenômeno); variável qualitativa (quando seu valores são expressos por atributos: sexo, cor 

da pele, etc.); variável quantitativa (quando os dados são de caráter nitidamente 

quantitativo, e o conjunto dos resultados possui uma estrutura numérica), trata-se, portanto 

da estatística de variável e se dividem em: 

• Variável Discreta ou Descontínua: Seus valores são expressos geralmente através de 

números inteiros não negativos. Resulta normalmente de contagens; 

• Variável Contínua: Resulta normalmente de uma mensuração, e a escala numérica de 

seus possíveis valores corresponde ao conjunto R dos números Reais, ou seja, podem 

assumir, teoricamente, qualquer valor entre dois limites. 

Em suma, os dados discretos utilizados pela Estatística referem-se aos dados com 

intervalos ou saltos. Neste caso, representam o dado temporal como instante e com “pulos”, 
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voltados para a realidade concreta. Os dados temporais contínuos são aqueles tidos como 

processos, momentos, ou referentes à transformação, de caráter qualitativo. O tempo neste 

caso seria uma dimensão e presente no processo de abstração, dentro do qual possui 

limites ainda desconhecidos. 

Conhecendo-se, de forma genérica, alguns conceitos da Estatística, pode-se citar um 

exemplo de como o tempo é usado por esse ramo do conhecimento, através das séries 

temporais associadas à modelagem estatística. As séries temporais utilizadas pela 

matemática foram apropriadas pelo modelos estatísticos para estudos temporais. Desta 

forma, tem-se uma modelagem estatística espaço-temporal, bastante empregada na área de 

saúde. A Análise de Séries Temporais é uma área da Estatística dedicada ao estudo de 

observações que apresentam dependência no tempo. Além da área de saúde, as séries 

temporais surgem nas mais variadas áreas de aplicação, como: finanças, marketing, 

seguros, meteorologia, ciências econômicas, ciências sociais, energia, etc. As séries 

temporais permitem obter previsões e elaborar cenários úteis na tomada de decisões. 

Pode-se usar os métodos básicos da Estatística para trabalhar a questão temporal. 

Contudo, é possível que se caia novamente no quadro de se trabalhar os dados, 

estaticamente tratados em SIG, de forma desintegrada. Apenas considerando um quadro de 

maneira estática, em um determinado instante. E não de forma dinâmica. Seria o uso das 

técnicas de estatística espacial em instantes de tempos diferentes. 

Há um exemplo do trabalho realizado de forma desintegrada, que conseqüentemente 

gera análises espaço-temporais isoladas, e como saída de dados, cenários estáticos ou sem 

muitas possibilidades de integração. Esta concepção é baseada em conceitos, por exemplo, 

que modelam os dados para implementação em um SIG, considerando sua posição, seus 

atributos em um instante “t” determinado, construindo assim, um cenário estático. Desta 

forma, vários SIGs são construídos e necessários, quando se busca atualmente, um produto 

que oriente estudos espaço-temporais, já que o instante “t” precisa ser modificado, e mesmo 

assim, ainda atua de maneira fragmentada. 

Os principais produtos dos SIGs, os mapas temáticos como saída dos dados, revelam o 

potencial estatístico dessa ferramenta ao agrupar os dados em intervalos de classes 

utilizando métodos específicos da Estatística. É importante ressaltar que o potencial 

estatístico colabora para organização dos dados, mas o objetivo da apresentação temática 

dos dados recai fundamentalmente na visualização e apresentação da informação. Assim, 

há algumas tentativas de proporcionar, através deste instrumento, análises espaço-

temporais integradas, sem a necessidade de repetir cenários e mostrá-lo em cada instante 

de tempo, como acontece atualmente. Tem-se, assim, como exemplos, as ferramentas de 

“Estatística Espaço-Temporal” para o projeto TerraLib e as extensões como o Time Analysis 

e o Tracking Analyst que são produtos utilizados no ArcView 3.x, e servem para realizar 
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análises através do tempo. O Tracking Anlayst, que foi lançado pela ESRI em 1999, permite 

monitorar veículos com GPS em tempo real. Uma opção para trabalhar no ArcView 8.x com 

análises temporais é a extensão Business Analyst (GEMPI, 2004). 

Concluindo, a Estatística atuará como provedora dos conceitos para organizar e 

apresentar de forma mais inteligível os dados espaço-temporais a serem modelados. Além 

de colaborar para o entendimento das limitações técnicas dos SIGs atuais para a geração 

da análise espaço-temporal. E por último, compreender o que realmente significa um dado 

referenciado a um espaço, em um determinado instante de tempo. 

3.5 INTEGRAÇÃO DAS DISCIPLINAS 

Pode-se dizer que o conhecimento da estrutura do tempo em SIG, mesmo que de 

maneira geral, já é possível, visto o estudo realizado considerando o tempo, do ponto de 

vista teórico, nas áreas do conhecimento: Geografia, Cartografia, Computação e 
Estatística. Assim, em uma primeira parte deste tópico, apresentam-se concepções de 

cada disciplina com seus aspectos temporais mais importantes e que podem ser 

aproveitados na estruturação conceitual e prática de um SIG Temporal. E na segunda parte, 

serão apresentados alguns conflitos e sugestões inerentes à integração entre as disciplinas 

e ao tempo dentro de um SIG. 

3.5.1 TEMPO E AS DISCIPLINAS DO SIG 

Após o entendimento dessas quatro áreas do conhecimento é possível integrar as 

disciplinas, considerando seus aspectos temporais mais relevantes à construção da base 

conceitual pretendida. A Figura 1 mostra a composição conceitual do tempo em SIG: 

 

Figura 1 – Composição Conceitual do Tempo em SIG – 2ª Parte 
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Observando-se a Figura 1, pode-se citar alguns aspectos temporais que foram 

levantados em cada disciplina. A seguir, serão apresentados os recortes conceituais que 

foram realizados, de forma geral, em cada ramo do conhecimento, e que efetivamente, 

serão aproveitados para a construção teórica e prática de um SIG Temporal. O esquema 

acima se refere à segunda parte, pois a primeira, não publicada neste artigo, diz respeito ao 

levantamento filosófico-científico sobre o tempo que também irá corroborar para a 

consolidação das bases conceituais temporais nesse instrumento. 

Sobre o tempo da Geografia, o que se pode levar para a compreensão do “geográfico” 

nos SIGs, está presente nas noções da geografia crítica e o seu espaço historicamente 

construído. É importante conhecer o tempo dentro da Geografia, pois ao se considerar um 

modelo geográfico por excelência, trabalha-se com espaço, principal objeto de estudo desta 

ciência. Quando se pretende estudar determinado espaço em uma pesquisa, de forma 

intrínseca se fala de modelos espaciais. Ao efetivar uma proposta de um modelo espacial, é 

fundamental a presença de dados geográficos para compor este modelo e o seu 

entendimento. O estudo do espaço geográfico em SIG pressupõe um modelo integrado que 

evidencia não somente formas, como também processos e conteúdos, quase sempre não 

considerados. Por fim, o tempo da Geografia que irá compor a base de um SIG atuará como 

um importante elo para a integração espaço-temporal dos fenômenos analisados. 

Sobre o tempo da Cartografia, o que se pode levar para a compreensão desta 

“linguagem de representação” nos SIGs, são as noções cartográficas, preocupadas com as 

representações espaço-temporais, como citadas por Peuquet (2002). Aspectos da 

visualização de fenômenos espaço-temporais, enfocando estudos sobre a simbologia em 

mapas do espaço-tempo e sobre a apresentação dos dados usando a animação cartográfica 

como recurso, precisam ser evidenciados na construção conceitual e prática de um SIG 

Temporal. 

Sobre o tempo da Computação, o que se pode levar para a compreensão desta 

“estrutura” nos SIGs, de forma sucinta, refere-se à área de sistemas, dentro da qual o 

enfoque temporal, localiza-se nos Bancos de Dados Temporais. Assim, é possível propiciar 

a produção de consultas e análises complexas, e principalmente, integradas. 

Sobre o tempo da Estatística, o que se pode levar para a compreensão dos métodos 

estatísticos, que de forma direta ou indireta, relacionam-se com os SIGs, está presente nos 

conceitos da Estatística Espaço-Temporal, visando a realização de análises espaço-

temporais que auxiliem as inferências do estudo em questão. 

3.5.2 CONFLITOS E SUGESTÕES 

Alguns conflitos podem ser levantados ao se tentar efetivar um relacionamento entre as 

disciplinas dentro de um instrumento tecnológico como o SIG. Contudo, algumas sugestões 
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foram levantadas para tentar minimizar o impacto desta tentativa interdisciplinar de integrar 

o tempo, respeitando as bases epistemológicas de cada ramo do conhecimento estudado. 

Dois conflitos principais podem ser citados. O primeiro refere-se ao conflito para 

integração do tempo da Geografia (crítica) e da Cartografia. E o segundo, refere-se ao 

conflito para a integração do tempo da Estatística e da Cartografia, enfatizando também, 

questões sobre o armazenamento de dados espaço-temporais. 

Sobre o conflito geográfico-cartográfico, dentro de uma visão integrada, como aquela 

sugerida pelos SIGs, não se pode falar de representação do espaço-tempo, sem falar do 

espaço já mencionado pela geografia crítica. O conflito localiza-se neste ponto e pode 

dificultar a integração das disciplinas, caso este não seja equacionado. 

Para a integração dos aspectos temporais em SIG, pode-se exemplificar citando um 

elemento fundamental para os dois ramos do conhecimento: o mapa. Normalmente, um SIG 

usa mapas como exibição da informação e para análise de informação geográfica. Tomando 

o mapa como um modelo da realidade, entende-se a dificuldade de adequá-lo à geografia 

crítica e a sua crítica aos modelos cartográficos. E pela visão da Cartografia, vista em seu 

senso comum, como produtora de mapas da “realidade”. Desta forma, já se pode inferir 

sobre a dificuldade de integrar aspectos temporais geográficos com os cartográficos no 

SIGs. 

Essa linha crítica do pensamento geográfico que mais considera aspectos temporais em 

seus trabalhos rompe com as representações cartográficas, por considerar que alguns 

processos (muito importantes para as análises geográficas), não visíveis, não podem ser 

cartografados. Assim, separando cada vez mais, esses ramos do conhecimento 

interdisciplinares e complementares, abolindo em grande parte, o mapa de suas pequisas. 

Algumas sugestões podem ser citadas, visando a integração de aspectos temporais em 

SIG, embasada por essas disciplinas. Deste modo, pode-se sugerir que o que se deve 

enfocar, é o potencial da Cartografia e afirmar a sua preocupação em “representar”. O mais 

importante a se considerar é o seu potencial como ciência da representação, que torna 

percepções e/ou conhecimentos, de forma inteligível, com o intuito de auxiliar as pesquisas 

de diferentes portes e visões. Mais do que a precisão neste caso, o que se deve ressaltar é 

o processo da representação, das ciências cognitivas, como já mencionadas por Pequet 

(2002). 

Assim, tentar trazer de um plano abstrato para uma matriz concreta, as ânsias e as 

reflexões dos pesquisadores que pensam sobre a localização ou que tenha algum caráter 

geográfico. Vasiliev (1997) tentou em sua pesquisa, unir as concepções geográficas e as 

cartográficas, em busca de uma representação do espaço-tempo. Sua pesquisa categorizou 

o tempo usado por geógrafos e como este aparece em formatos diferentes nos mapas. 
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Esses estudos sobre a representação do tempo, entrando no ramo das ciências 

cognitivas, comprovam a capacidade de adaptação da Cartografia em assumir outras linhas 

da Geografia. A mesma ruptura epistemológica, pela qual a Geografia passou, também 

pode determinar na Cartografia, um novo paradigma como ciência da representação, 

valorizando aspectos da visualização e, no caso temporal especificamente, evidenciando a 

animação cartográfica. 

Sobre o conflito estatístico-cartográfico, algumas considerações podem ser feitas entre 

estas disciplinas. Especificamente sobre a relação tempo, Estatística e Cartografia, é 

importante refletir sobre a apresentação dos dados. Sabendo-se que mesmo visualmente, a 

informação temporal animada apareça de forma contínua ao usuário, intrinsecamente, os 

dados estarão partidos e organizados estatisticamente em parcelas discretas de tempo, não 

percebidas à visão humana. A velha história da animação tida como um vídeo cassete. 

Assim, o tempo da Estatística atuará de forma discreta, enquanto a Cartografia o 

representará de forma contínua, através da animação cartográfica, por exemplo, dentro de 

um plano concreto. Contudo, outra preocupação surge: o que fazer com a grande 

quantidade de dados gerados para a apresentação contínua do fenômeno analisado e como 

armazená-los? 

 Especificamente sobre bancos de dados temporais para o tratamento do tempo em 

SIG, deve-se ressaltar que mais estudos são necessários sobre o armazenamento dos 

dados espaço-temporais, buscando-se discutir questões acerca da redundância, integridade 

e integração dos dados. Algumas sugestões emergiram sobre essas questões, como a 

proposta de versionamento para armazenamento de dados em um BDT que visa a produção 

de novas versões de tabelas, tuples (conjunto de valores que formam um registro numa 

base de dados), a refletir novas versões de objeto, armazenando todo o seu histórico de 

forma integrada. 

4. DISCUSSÃO 

Através desse esboço do tempo das disciplinas que compõem os SIGs, pode-se 

construir um esquema conceitual que servirá de base para a modelagem de fenômenos 

temporais. Espera-se com o material analisado neste artigo, a construção de um esquema 

conceitual, sugerido por Peuquet (2002), que pode ser estruturado para compilar todo o 

conteúdo bibliográfico analisado. Esse diagrama, ao nível mais fundamental, trata das 

visões históricas do tempo e do espaço que foram categorizadas dentro do que se pode 

conceituar ambos contínuos ou discretos; e absolutos ou relativos. Não obstante, 

algumas questões epistemológicas envolvendo a construção desse esquema ainda 

precisam ser discutidas. 

Após a consolidação dessas discussões, buscar-se-á a conceituação do tempo, 

objetivando a modelagem e a implementação de aspectos temporais para a construção de 
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um SIG Temporal. Desta forma, a modelagem conceitual poderá utilizar as bases 

epistemológicas, conceituais e estruturais dos aspectos temporais levantados. A modelagem 

lógica poderá seguir o esboço fornecido pelas concepções dos bancos de dados temporais. 

E finalmente, o processo de implementação poderá avaliar as limitações e potencialidades 

dos protótipos e programas comerciais disponíveis atualmente como base para construção 

de um sistema de informações geográficas. 

Assim, será possível compreender as limitações conceituais e operacionais quando 

se tentar realizar estudos temporais, utilizando o SIG como instrumento de análise. Em 

relação à saída dos dados e formas de apresentação, mais estudos são necessários 

enfocando a animação computacional associada à Cartografia e a Geografia. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como evidenciam Silva & Souza (2000) em um futuro próximo os usuários poderão 

esperar ganhos tanto nas funcionalidades oferecidas para as aplicações quanto no tempo 

de desenvolvimento das mesmas, além de uma melhor integração entre os vários tipos de 

representações dos dados, como tem sido demonstrado pelos sistemas e protótipos já 

desenvolvidos. 

Ainda de acordo com Silva & Souza (2000) especificamente com a incorporação da 

dimensão temporal, os SIGs devem oferecer uma nova gama de funcionalidades 

possibilitando o desenvolvimento de um grande número de aplicações que hoje estão em 

uma “demanda reprimida”, devido aos fatores limitantes da tecnologia. Para aproveitar 

melhor as novas funcionalidades, novos tipos de mapas já estão surgindo, que oferecem 

desde a animação no tempo até a criação de paisagens virtuais. Finalmente, a tecnologia de 

orientação a objetos está começando a ser utilizada no desenvolvimento de SIGs, o que 

deve reduzir o tempo e os custos de desenvolvimento de aplicações, bem como permitir a 

integração de dados em diversos formatos de uma maneira mais suave, além de permitir um 

acréscimo de velocidade na realização de algumas operações. 

Deve-se ressaltar que um SIG não é um tipo de software como às vezes é concebido e 

empregado. Como evidencia Castro (1999), o SIG é uma construção. O software utilizado é 

a infra-estrutura dessa construção. Além disso, essa estruturação deve passar não somente 

pelos campos prático e operacional, como fundamentalmente, pelo campo teórico-

conceitual, dentro dessa construção, que também deve ser cognitiva. 

Por fim, enxergando-se o SIG como um instrumento interdisciplinar surge uma questão 

fundamental: Dentro das bases epistemológicas levantadas, qual ramo conhecimento ficará 

responsável pelo tratamento do tempo em SIG, por exemplo, para aplicação de estudos 

histórico-geográficos? Com essa resposta, pode se abrir mais um leque de idéias, visões e 

métodos para enriquecer um SIGT. 
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HISTÓRIA 
 Percepção do 

Tempo 

 

Figura 2 – Composição Conceitual do Tempo em SIG para 

Estudos Histórico-Geográficos 

Essa resposta pode ser encontrada na História, essencialmente interdisciplinar, que 

também pode ser auxiliada pelas ciências cognitivas no processo de representação (Figura 

2). E em seus conceitos, atuando pela preservação da memória dos dados e colaborando 

para o entendimento da situação atual, através das suas bases passadas. As bases 

conceituais da História, inseridas em um SIG, podem ajudar a acabar com um problema 

levantado por VIEIRA (2001) conhecido como “agony of delete”, em que os usuários vêm 

sendo encorajados a não descartar os “dados desatualizados”, quando “novo dados” são 

coletados. O estudo histórico-geográfico do Campo de Santana, para a realização da 

modelagem conceitual, também será embasado pela obra de Braudel (1990) sobre a 

História e as Ciências Sociais. Desta forma, conclui-se com mais um questionamento 

fundamental: Por que não agregar outros conhecimentos e enriquecer ainda mais a 

estrutura para composição de um SIG verdadeiramente temporal? 
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