
OS SIG NA SOCIEDADE
Utilitarismo

vs
Entretenimento



UTILITARISMO

• História dos Globos 

virtuais e transição de 

Standalone para Plugins 

e depois para tecnologia 

WebGL

• Ferramentas de WebSIG 

a explosão do acesso e 

a democratização.



EARTH VIEWER

• Earth Viewer foi 

desenvolvido pela 

Keyhole, Inc

• Empresa foi financiada 

pela CIA

• Lançamento 2001



NASA WORLD WIND

• O NASA World Wind é 

um programa 

desenvolvido pela NASA 

apresenta ao utilizador 

imagens em 3D do 

globo terrestre

• Lançamento 2003



GOOGLE EARTH

• O Google Earth foi 

lançado em 2005 após a 

Google ter comprado a 

Keyhole em 2004

• Foi aqui que os globos 

virtuais chegaram ao 

mercado de massas

• Lançamento 2005



GOOGLE EARTH API

• O Google Earth Plug-in 

e sua API JavaScript 

permite aos 

desenvolvedores 

incorporar o Google 

Earth, em páginas da 

web

• Lançamento 2008 e 

descontinuada em 2016



CESIUM JS
O CESIUM é um globo virtual multi-plataforma para visualização em dados 

dinâmicos para a indústria espacial e de defesa.
Lançamento 2011



GOOGLE MAPS 3D 

WEBGL
Ferramenta acessível a partir da web, torna mais fácil adicionar fotos e 

vídeos com uma localização e em seguida, compartilhar a experiência 

em forma de Tour



KML | INOVMAPPING
A Maior plataforma mundial de armazenamento de ficheiros KML / KMZ. 

Fornece um serviço simples de upload / download de ficheiros.

Mais de 750 mil ficheiros submetidos pela comunidade. 



GEOCMS INOVMAP
Com o GeoCMS iNovmap, crie facilmente mapas 

com conteúdos interactivos em 2D e 3D



TOUR BUILDER
Ferramenta acessível a partir da web, torna mais fácil adicionar fotos e 

vídeos com uma localização e em seguida, compartilhar a experiência 

em forma de Tour



THE STORY MAP TOUR
O aplicativo The Story Map Tour ESRI serve para apresentar um 

narrativa linear que tenha por base locais e permite exibir imagens ou 

vídeos na web



ENTRETENIMENTO

• Uma nova tendência no 

mundo dos SIGs que 

finalmente tende a 

democratizar-se já com 

vários exemplos de 

sucesso



MONSTER MILKTRUCK
Demo tecnológica lançada pela Google com o primeiro motor físico a correr 

sobre a Google Earth API
Lançamento 2008



GEFS ONLINE
Simulador de voo on-line gratuito baseado em imagens de satélite de todo 

o mundo.

Lançamento 2010



YOUBEQ
Poder viajar em volta do mundo com vários veículos, descobrir novos 

lugares, conhecer novas pessoas, tudo dentro do navegador web e em 
tempo real. Lançamento 2011



GEOCACHING

• Maior comunidade de 

caça ao tesouro do 

mundo.

• Há milhões de 

recipientes escondidos 

chamados geocaches 

espalhados por mais de 

185 países.



JOGO INGRESS DA 

NIANTIC

• A Niantic foi uma 

empresa fundada com 

financiamento da 

Google, pelo mesmo 

criador do Google Earth, 

Jonh Hanke 

• Lançamento 2012



USER-GENERATED 

CONTENT

• Os utilizadores 

submeteram 15 milhões 

de locais e foram depois 

moderados e aprovados 

5 milhões no jogo 

Ingress



POKEMON GO
• Explorar locais por todo o 

mundo, para apanhar o 
maior número de 
Pokémon. Lançamento 
2016

• Ainda é o jogo mais 
Lucrativo em Android, 
apesar de ter já uma 
queda de 50% na receita

• Os locais do Ingress são 
hoje os Ginásios e 
PokeStops no Pokemon 
Go


