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simplificado em RO ~,i (per exemplo, 0 re
produto: urn atlas de, estradas
cern-lancado WindO\vs-CE, para ~ ic~o s
nico, com toda a rnalha rodovi
palmtop) e urn sistema de can oes de memo
lC malhas viarias urbanas dos EUA.
ria nao -volatil , que seriam acoplados a car
nada de novo. Os americanos tern,
toes corn mapeamento de grandes regioes
IllUilo tempo, ruas e estradas mapeadas
ticarnente, gerando informacoes
'ficadas nosarquivosTIGER. Estes
ivos saoamplamentecornercializa
des e cpermitido a qualquer urn pro
moveratllnliza<;oes ou aperfeicoamen
ros para revenda - 0 que gerou urn gran
de mercado na area de roteamento e
rransportes. O inovador no atlas de es,lrodas evil' acompanhado de urn pe
queno receptor GPS, do tamanho de urn
rnaco de cigarros, que funciona com
quatro pilhas pequenas, pode se r
conectado a urn notebook e operar em
viagens, sobre 0 painel do carro. Tudo
ou de pulses intciros.Com isto intcgrncto [10
(hardware, software e dados) pq,r US$150.
paine! do carro tern-so urn sistema de nave
Se ja existem receptores GPS nesta fai
xa de preco (ou seja, custando menos que , gacao embarcado, a urn custo bastante ra
zoavel, ideal para turistas, viajantes, poli
US$150,pois a ernpresa esta vendendo tam
ciais, frotistas, caminhoneiros, util mesmo
bern software e dados, que tern custos), en
em trabalhos de levantamento de dados.
tao estamos surpreendentemente proximos
de transformar 0 GPS em produto de con
sumo de massa. 0 GPS e um sistema alta
EVerdade
mente tecnico, do qual se pede extrair pre
Eu eo cart6grafo Lucio Graca (tambern
cisoes extremas com trabalho minucioso,
colunista de Fator GIS) ja tivemos a opor
usando equipamentos sofisticados. Mas este
tunidade de experimental' urn sistema as
produto (e os concorrentes que 0 seguirao)
prova que e possivel esconder do usuario ,sim em Orlando, em 1992. Na epoca, 0 pro
todos estes detalhes e produzir algo que tem , t6tipo era em urn micrinho (386, com no
maximo 4 MB de RAM) em urn painel de
utilidade pratica, a preco muito acessivel.
o GPS popular, pe r assim dizer, ainda de urn carro de aluguel. Nao havia paine! de
crista] liquido, apenas monitor convencio
pende de urn acess6rio ainda urn pouco
nal (urn tubo de imagem, urn CRT) de 9
elitizado - 0 notebook com drive de CD
polegadas, com touch-screen - comum em
Rom - mas, considerando as constantesque
qualquer caixa autornatico. 0 software e os
das nos precos dos computadores pessoais
, dados estavam armazenados em urn disco
e avances no desenvolvimento de periferi
rnagnetico comum, tambern no painel, mes
cos e acessorios portateis, nao esta longe 0
mo com 0 risco de crash devido a movi
dia em que 0 GPS vai vir ar acess or io
mentacao do carro. Uma interface basica
opcional em autom6veis. Imagine urn dis
com 0 usuario penn itia selecionar 0 desti
positivo pequeno (por exemplo, do taman
'0

h " riP'

mpi~ fnlh ~

rip

n ~n p'n

..,"m 11 m

n ~i -

no, esco lhe nd o e ntre 11m e nde reco de norta

,

5t-:wing ~. :;,e rq

: no}.. fur fllil - sofIS
riw¢.o das sofisncacoes - urn sistema de
sintese de voz, ativado anulando temporari
amente 0 sorn do radio, para anunciar, sole
ne , a proximidade e a direcao da pr6xima
conversao , Na verdade, nao e sofisticacao
nenhuma, e urn inteligente dispositivo de
seguranca ao qual se juntam cornandos por meio de botoes no volante e
urn sistema que impede 0 calculo de
uma rota se 0 carro estiver em rnovi
mento. No final, uma avaliacao positi
. va, apesar de algumas " travadas " . Urn
sistema importante em uma cidade cuja
atividade principal e0 hlrismo. · ' ,
Os sistemas arnericanos citados
partiram de informacoes geograficas
publicas, os tais arquivos'TIGER. Por
aqui nao existe isso e 0 empresario que
quiser investir no desenvolvimento de
sistemas nessa linha sera obrigado tam-
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infl'l1-\:lstfU\\\t\\ de mnpns,
.Ia existern algunsexemplos, Hojeestao dis

poniveis atlas eletronicos de estradas brasi
leiras bastante completos e cheios de recur
sos. Junte a isto 0 mapeamento urbano, ja
feito ern varias grandes cidades brasileiras
(pelo poder publico e iniciativa privada). Es
tes dados, associados ao GPS baratinho po
dem tornar possivel, ern futuro bern proxi
mo, 0 mesmo recurso em nossas ruas e es
tradas, contribuindo para a popularizacao
.do Geoprocessamento.
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Colabo raciio: Clodo veu Davis
e eng enhe iro civil, an alista de sistemas ,
mes tre em Ciencia da Comp utaciio e
Assessor de Dese nvolvime nto e Estudos
, da Prodabel (Processame nto de Dados
do M unicipio de B elo Horizonte) . E
tam bem vice-p resi de nte da RB Geo
(Rede B rasil de Geopro cessamento).
Endereco: GeoPro Informatica
Ri Alagoas, 3 14/ 150 1 -30130-160
Belo Horizont e - MG
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