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SIGs históricos nacionais:
• Alemanha, 
• Canadá, 
• China, 
• Coréia do Sul, 
• Estados Unidos, 
• Grã-Bretanha – o primeiro – e 
• Rússia 



• Loren Siebert, em 2000: 

“80 mapas escaneados, muitos planos 
de informações vetoriais, e muitas 
tabelas de dados associados, o 
tamanho atual da base de dados SIG 
da história espacial de Tóquio atinge 
cerca de um gigabyte” 
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• objetivo: 
– viabilizar a implantação da tecnologia de Sistemas de 

Informações Geográficos no Departamento de História 
da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
UNIFESP e da Divisão de Cartografia Histórica do Apesp, 

– por meio da capacitação humana respectiva, 

– da proposição de uma metodologia de pesquisa para 
futuros trabalhos na área, 

– e da elaboração de um projeto para a criação de um 
laboratório com os equipamentos necessários.



• O projeto-piloto:

“As enchentes na cidade de São Paulo: 
abrangência espacial e impactos 
sociais (1870-1940)”.

coordenação historiográfica: Prof. 
Janes Jorge



• planos de informação: 
– arruamento 

– transportes

– edificações principais 

– hidrografia

– curvas de nível

– áreas inundadas 
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“Se quer chegar rápido, vá sozinho. Se 
quer ir longe, vá em grupo”.
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