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Geoprocessamento Municipal
Simplificar Para Viabilizar
emos visto 0 surgimento de diversos
projetos de Geoprocessamento mu
nicipal, cad a qual com suas peculia
ridades. De modo geral, trazem uma gran
de preocupacao com a formacao da base de
dados inicial. Afi nal , os especialistas sao
'unanirnes em afirma r que conversao d~ da
dos e0 item mais ca ro em projetos de Geo
processamento. A tendencia e inve stir na
execucao de novo s levantamentos aerofoto
'grametricos. Grande parte das cidades bra
sileiras, em especial as que experimentaram
taxas de crescimento muito elevadas na ul
tima decada, possuem ace rvos cartograficos
de s atualizados, in viab il izando outra s
metodologias para formac ao de base de da
dos geografica.
Assim, 0 esforco de fotograrnetria-res
tituicao justifica-se inicialmente pela neces 
sidade de atualizar a carto grafia, recuperan
do- a como instrumento fundamental para 0
planejamento urbano e outras tantas ativi
dade s. 0 passo seg uinte a transformacao
das informacoes ca rtogra ficas digitai s em
uma base geo grafica a ser gerenciada por
urn GIS. Neste novo arnbiente, a prefeitura
estaria nao apenas tent ando automatizar a
atua lizacao cartografica, tomando-a mais
agil e produtiva, buscando uma utilizacao
mais intensiva das infor macoes, atra ves do
desenvolvimento de apli cacoes tlpi cas de
GIS , principal mente nas areas de tributacao
e de planejamento urbano.
Alguns cuidados basico s devem ser ob
servados na concepcao deste tipo de proje
to. Em primeiro lugar, e necessario obser
val' que urn grande subconj unto de aplica
yoes GIS municipa is nao nece ssita do deta
lh amento carto grafico re finado para se
viabili zar. As apl icacoe s tributarias depen
dem muito mais das inform acoes cadastrai s
do que da cartografia d igital. As oportuni
dade s de incremento de receita via IPTU,
por exe mplo, estao ma is relacionadas com
a atua lizacao cadastral do que com a carto
grafica, Neste caso cabe ao GIS , utilizando
a Geografia como denominador comum de
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cao municipal estas oportunidades de incre
mento de receit a. Para isso seriarn utiliza
das todas as inforrn acoes que pudessem set
obtidas em outras fontes e servir como
ind icativo de distorc oes no estado atual do
cadas tro tecnico .

Ba ses M a is Sim ples
A base gec grafic a necessaria para fun
damental' este tipo de aplicacao precisari a
apenas contar com uma representacao es
pacial dos elementos cadastrais mais co
muns , como lotes , quadr as, logradouros e
im6veis . Mesmo assim, poderia ser simpli
ficada de acordo com os objetivos da a pli
cacao , POI' exem plo, os lotes nao preci sam
ser representados pela sua poligonal de con
torno, mas apenas por meio da poligonal da
frente ou mesmo por urn simbolo lancado
no interior de sua area . No final das contas
o gan ho poderia ser ainda maior, cons ide
rando 0 menor invest iment o na forma cao
da base de dad os.
Nao estamos dispen sando a execucao da
nova Cartografia. Pelo contrario, alguns ob
jetivos do GIS muni cip al podem nao ser al
cancados sem urn eonjunto razoavel de in
formacces cartograficas atualizadas. Ma s
muitos dos objetivos das prefe ituras na im
plantacao de GIS poderiam ser alcancados
co m a constru cao de bases mais s imples,
menos precisas cartogra ficamente, que con
tivessem uma vari edade minima de infor
macoes cadastrais georreferenciadas. A par
tir do ponto em que 0 GIS esteja produzin
do resultados concretos e a cultura de seu
uso ja estiver disseminada pela organizacao,
sera muito mais facil co nve ncer os diri gen
tes a dar 0 pr6ximo passo, investindo na for
macae da cartografia digital completa, de
ta lhada e precisa.
Este esforco tarnbern traria beneficios
para a area de cada stro urbano, introduzin
do urn novo paradigma tecnol6gico, que
permite que os profi ssionais, pela primeira
vez, trabalhem com informacoes geog rafi
cas total mente digitai s. A consequencia di

dastradores com aumento de qualidade das
informacoes e seus produtos derivados.

Uma Sem a Outra

E necessario , portanto, conceber proje
tos de Geoprocessamento muni cip al tendo
em mente uma clara separacao entre info r
macoes carto grafic as e cadastrais. Embora
estejam intimamente ligadas eperfeitamep
te possivel extr air beneficios de umas sem
as outras. A evolucao tecnol6gica recente
corrobora para esta hipotese. Primeiro, a tee
nologia de GPS: cad vez mais acess ivel,
oferece recursos para a obtencao de infor
macoes importantes a ba ixissimo cu sto .
Segundo, 0 usa de ortofotos digitais possi
bilita visuali zar, ern detalhes, 0 ambiente
urbano sem a necessidade de urn mapadigi
talizado em formato vetoria!' Nesse caso,
apenas as informacoes ligadas as aplicacoes
precisariam ser veto rizadas . Esta s tenden
cias tecnol6gicas a liadas a sernpre presente
reducao nos custo s de hardware (em parti
cular memoria e armazenamento de massa)
podem redirecionar os debates em GIS, ti
rando a enfase dos processos de conversao
de dados em massa e transferindo-a para os
prob lemas ligados a organizacao das roti
nas de coleta e manutencao de informacoe s.
Neste terna, os profissionais de cada stro tra
dicionais tern rnuito a contribuir para a evo
lucao do Geoprocess amento.
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