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GISe ote mento
Urna das causas dessa diferenciacao eque
m co rnputacao, redessao defin idas "
vantamento a respeito da malha viaria e dos
como estruturas de dados em que sa o
a red e de tran site difici lmente pode se r
elementos de con trole de trafego, incorpo
. representados fenornenos e problemas
rando-os a base geografica . Belo Horiz onte
fracionada em unidades menores para facili
do mundo real atraves de nos e arcos interco
tar represeritacao e pro cessarnento . Por
e possivelrnente a primeir a cidade brasil eira
nectados. Os arcos podcm ou nao ser direcio- . excrnp lo , as red es de esgo to podem se r
a dis por de todo 0 seu sistema de transite re
nados e scm pre estao associados a variaveis
fracionadas par bacia ou sub-bacia, com di
presentado em urn GIS, incluindo todas"as ·· .
como dist ancia, custo ou capacida de de f1 u
mensoes adequa da men te pequ enas. Para
regras de circulacao e a sina lizacao vertical
xo. Os nos, de forma semelhante, sao associa
conto rnar esse problema, nas aplic acoes de
c se rnalorica. A isso soma-se uma com pleta
.dos a elementos como equipamentos, dcriva-:
transire a rede real e sirnplifi cada as princi
'.base de enderecarnento, indispensavel para
coes ou a pontos de demanda por serv ices.
pais vias de circulacao, ignorando ruas de
a loca lizacao de ponto s de orige m e destino,
Algumas das mais tradicionais aplicacoes
transite local. Como consequencia, ha um
e todas as infor rnacoes a respe ito do sistema
de GIS lidam diretamente com redes . Por
cert o afastarnento entre 0 modelo de rede de
de transporte coletivo, com itineraries de ani
exe mplo, as aplicacoes em sanea mento, que
tran sit e e a rede real, 0 que nao ocorre ne
bus e metro. Todo este conjunto de inform a
envolvem a representacao de redes de esgoto,
cessariarnente em outras redes, Embora sir
coes, dific il de obter e mais diflcil aind a de
sao concebidas em torno desses co nceitos ,
va para muitas aplicacoes, como simulacoes,
'manter, constitui a base ideal para aplicacoes
Nesse caso, os nos podem ser pOyOS de visita,
calculo de capacidades, ou planejarnento de
de rotearnento. A solucao para form acao e
pontos de lancarnento, est acoes de tratamento
mudancas, a rede simp lificada nao pode ser
manutencao desta base em outros locais pode "
ou pontos de ligacao predial. Os arcos corres
usada nurna das questoes rnais interessantes
estar no estabelecimento de parcerias entre
do ponto de vista economico : as apl icacoes
pondem it rubulacao c tern sentido de fluxo
o gove rno e as ernpresas privadas interessa
das.
.
fixo, al ern de corn pr irnen to , dia rnet ro e
em roteamento.
decl ividad e. 0 mesmo tipo de rac iocinio
Em roteamento, a garna de possibilida
A segunda dificuld ade tecnica, ja men
pe de ser ern pregado para mode lar rcd es de . des e imensa. Qualqu er serv ice de distribui
cionada, e a ause nc ia de rotinas especi ficas,
yao ou cole ta de produtos podera utilizar est e ": para rotearnento'nos G1 S tradicionais, Este
agua, eletricas, telefonicas , de gas, de com u
nicacao de dados ou o utras . Essas a plica coes
tipo de a plicacao. Entrega de produtos, co le
prob lema pode ser re's olvido com 0 desen
fazem parte do ja trad icional universe dos
volvi mento de aplicativos especificos para
ta de lixo, des pacho de viaturas, sao apenas
sistemas de AM/FM (Automated Mapping!
algumas das possibilidades. Como sao ge
o t irn iza cao emredes em G IS, ou com a
ralmente opera coes de larga escala, qualquer
Fac ili t ies Manag ement) , que te rn sido
integracao dos GIS a pacot es nao-gcografi
implantado no Bras il pelas co ncessiona rias
tipo de racion alizacao do consumo de recur
cos especi fieos para roteamento , OU ainda
de se rvices publi cos.
sos podera levar a ' gra ndes eco no m ias,
co m a evo lucao natural do s GIS . Os desen
Urn outre tipo de aplicacao de redes, que
viabilizando 0 investirnento. Ao contrario das
vo lvedores nao ignoram este me rcad o e gra 
nao receb eu ate agora a mesma enfase, e 0
apl icacoes de Geoprocessarn ento tradici o- " dualmcnte irao incorporar faci Iidades para
rotearnento urbano. Aqui, a rede e composta
nais, quas e todas Iigadas it esfera governa
este tipo de aplicacao. Em qualquer hipote
pelos elementos do sistema de transite: os
mental, esta classe e frequenternente ligada
sc, este e lim rnercado interessa nte, com pos
a iniciativa privada.
arcos sao as ruas e avenidas e os nos sao os
sibilidades tecnicas e eco nomicas prornisso
cruzamcntos. Ass im como nas dernais apli
ras. Vale a pcn<t rrcom panhar sua evollll;ao.
Co!aborar;:c7o: Clot/m 'ell Davis e engenheiro
cayoes de rede, os arcos pode m scr ou nao
Dificuldades
civi!. ml~i1is /a de sis /emas', mes/ re em
direc ionados (sentido de trafcgo, pistas
Cielli;ia da CU lI1p u/a('fio e geren/e de .
rolamento) e recebcm atrib utos como co m~
No entanto, existem dois pontos de difi
InjiJrmor;i5es ,Urbanas e Geoprocessamen/o.
priment o, largura ou capaci dade de fluxo . ' culdade tecnica. A primeira, e m~is tradicio
da Pmdabel (Processo men/o de Dados do
Embora 0 mod elo conceitual seja basta nte
nal, ea indispo nibilidade de dados digitai s a
Mllni c'fpi o de Belo Horizon/e) .
semelhante ao dos sistemas AM/ FM, as ap li
respeito do sistema de transito nos orgaos pil
E /ambem vice-p residen/e do R'BG eo
cayoes de trMego ainda sao pouco supor ta
blicos responsaveis pelo tema. No momen
(Rede Brasil de Geop rocessamenio).
das pclos softwares disponiveis. Ape nas al
to, pO lleas cidades brasi leiras estao investin
Ende re<;o: GeoPro Informatica
guns pacotes espccializados tratam do tema,
do na formayiio de bases geograticas sobre 0
Rlla Alago(/s, 3 141150 1
sistema de transito. Aqui em Belo Horizon'"
sendo que os principais GI S do mercado nao
30 130- / 60 - Belo Horl zon/ e - MG
te , a em pres a de transito (Bh tra ns) e a
tern recursos desenvolvidos esr ecificamcnTel.(03/) 978-1 422 - Fax 224 -0 022
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