\

"

Tecno,ogia

I

I

,I
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o que eGIS?
Existem diversas definicoes para os Sistemas de
Inforrnacao Geografica, ou Geographic Information
Systems (GIS). Cada uma delas tenta privilegiar urn as
pecto de uma tecnologia que, estando na fronteira de
varias areas do conhecimento, e percebida de maneiras
diferentes pelos especialistas de cada area, Uma defini
cao bastante abrangente seria a seguinte:

. mental mente comum-'- a geografia : Desta forma, nao
se esta restrito it recuperacao de inforrnacoes coni base
em suas caracteristicas definidas de forma alfanurneri
ca . Pode-se, tam bern, deduzir relacoes de proximidade,
adjacencia, envolvimento, sobreposicao, entre outras, de
forma bastante natural.

Para que Servem os GIS

A coleta de informacoes sobre a distribuicao geo
grafica de recursos minerais, propriedades, animais e
plantas, sempre foi lima parte importante das atividades
GIS sao sistemas autoinatizados usados para ar
mazenar; analisar e manipular dodos geogrdficos, ou
das sociedades organizadas. Ate recentemente, no entan
'I
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seja, dados qu e representam objetos e fenom enos em
to, isto era feito apenas em documentos e mapas em paque a localizaciio geografica uma caracterlstica ine
pel. Sendo assim, as.inforrnacoes eram de facil acesso e
rent e it informacdo e indispensavel para analisa-la.ll]
manipulacao, mas dificultavarn uma analise que combi
nasse diversos rnapas e dados. Jsto tornou-se possivel
Como se percebe, essa definicao esta centrada nos
com
0 desenvolvimento sirnultaneo, na segunda metade
dados geograf:!cos, cuja existencia e comprovada utili
deste seculo, de tecnologias ~m diversas areas: computa
dade seriam a razao de exi stir do GIS . Na realidade, sis
dores, bancos de dados, cornputacao grafica, cartogra
temas de inforrnacao convencionais hit muito desenvol
operafia
automatizada, geodesia,I topografia, pesquisa
vern esforcos no sentido de representar, alfanumerica
,
cional, otimizacao em redes. Qs GIS representam a con
mente, dados geograficos. No entanto, a riqueza dos da
solidacao
de todos estesdesenvolvimentos sob a forma
dos geograficos dificilmente e capturada, de forma ade
de ferramentas praticas, de utilidade real, cujo usa eeco
quada, usando apenas dados alfanumericos, Assim, no
nomicamente viavel em diversas situacoes.
vos recursos se fizeram necessaries para que fosse pos

e

sivel extrair mais valor das informacoes disponiveis,
Mas 0 que e, em essencia, urn GIS? Eurn softwa
re, uma tecnologia que, utilizando recursos de computa
c;:ao grafica e processamento digital de imagens, associa
inforrnacoes geograficas a bancos de dados convencio
nais, Assim, e possivel recuperar inforrnacoes nao ape
nas com base em suas caracteristicas al fanumericas, mas
tam bern atraves de sua local izacao espacial. Trata-se de
urn conjunto de tecnicas de desenvolvimento bastante
recente, cuja uti I izacao oferece ao adrn inistrador (urba
nista, planejador, engenheiro) uma visao inedita de seu
ambiente de trabalho, em que todas as inforrnacoes dis
non iveis sobre urn determinado assunto estao ao seu al

Recentemente, lim folheto de uma conferencia de
GIS afirmava "Se onde Ii importante Para seu negocio,
entiio GIS sua ferramenta de trabalho". Sernpre que 0
.onde aparece, dentre as questoes e problemas que preci 
sain ser resolvidos por urn sistema informatizado, havera
uma oportunidade para considerar a adocao de urn GIS .
, As habilidades destes;siste'mas estao fazendo lima revolu

e

c;:ao no modo de trabalhar e pensar das pessoas que
usam,
,
a' geografia no sen dia-a-dia, possibilitando nao apena
fazer anal ises dos dad os existentes, mas tarnbern projetai
e simular situacoes ideais e potenciais, fazer previsoes L:
desenvolver modelos,de simulacao. Com 0 usa de GIS, os
modelos concebidos para representar em computador as 

yaO intuitiva que temos da realidadc. lsto faz com que 0

usuario consiga interagir melhor coin as inforrnacoes que
tern it sua dispo sicao, cousequ entemente aumentando sua
produtividade e a qualidade de seu trabalho.

Estado Atual dos GIS
De modo geral, cada GIS foi originalmente proj e
tado para resolver urn conj unto es pec ifico de problema s,
tendo depois evoluido para se tornar uma ferrarnenta de
uso mais amplo. Esta vocacao 'o riginal dos softwares nao
limita, propriarnente, seu escopo de aplicacao, mas 0 fato
6 que cada urn tera seus ponto s forte s e fracos. Nao se '
. pode dizer que qualqu er urn deles 6 perfeitamente ade 
quado para qualquer apl icacao, nem que corresponde aos
objetivos a que teoricamenteatende. Nao se deve espe- '
rar encontrar urn GIS que atend a perfeitamente as ne
cessidades de urn determinad o,projeto, pois este sistema
possivelmente nao existe.
No enlanto, existem funcoes que sao cara cter isti
cas dos GIS, e que podern ser encontradas em qualquer
software. 0 que varia, no caso, ea qualidade e a confia
bilidade da implernentacao. De qualqu er forma , ad ispo
nibilidade dest es tipos de recu rsos pode ser sufi ciente
para garantir 0 sucesso de muit as aplicacoes, Em ge ra l,
qualquer GIS e capaz de:
L Representar graficamente inforrnacoes de nature
za espaci al, associando a estes graficos inforrna
coe s alfanum ericas tradic ionais. Representar in
, forrnacoes graficas sob a forma de vetores (pon
, tos, linhas e poligonos) e/o u imagens digitais (rna
, trize s de pixels). "
2. Recupera r inforrnacoes com base em criteri os al
fanumeric os, it sern elhanca de urn sistema de ge,~
renciamento de bancos de dados tradicional, e com
base em relacoes espaciais topoJ6gicas, tais como
contin encia, adjacencia e interc eptacao.
3.' Realizar operacoes de aritmetica de poligonos,

como uniao , intersecao e diferenca. Gerar pollgo
nos paralelo s (buffers ) ao redor de e lementos pon
to, linha e poligon o.
, 4. Limitar 0 acesso e controlar a entrada de dados
atraves de limmodelo de dados, previarnentecons
truido .
' 5. Oferecer recur sos para a visualizacao dos dados
geograficos na tela do computador, utiIizando para
isto uma variedade de cores.
6. Interagir co m 0 usuario atraves de uma interface
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amigave l, gcralmente grafi ca.
I ,

7. Recuperar de forma agil as informacoes geografi
cas, com 0 uso de aJgoritmos de indexacao espacial.
8. Possibilitar a import acao e exportacao de dados
de/para outros s istemas se me lhantes, ou para ou
tros softw ares graficos .
9. Oferecer recurso s para a entrada e manut encao de
dados, utilizando equipamentos como mouse, mesa
digital izadora e escancr.
lO.Oferecer recur sos para a co rn pos icao de said ase
geraca o de result ados sob a forma de rnapas, gra
ficos e tabelas, para uma variedade de dispositi
vos, como impre ssoras e plotters.
11.Oferecer recurso s para 0 desenvolvimento de apli '~
cativos espccifico s, de acordo comas necessidades
do usuario, utilizando para isto alguma Iinguagem
de prograrnacao, inclusive possibilitand o a custo
rnizacao da interfac e do GIS com 0 usuario ,

Tendencias
Dent ro dos caminh os trilhados pelos GIS nos ulti
rnos anos, alguma s tend encias parecern se r definitivas:
As prin cipais estao listadas a seguir:

Software de Baixo Custo
A primeira delas 60 dire cionamento dos produto
res de softwa re G[S para 0 desenvolvimento de alterna
tivas de softwa res bastante simplificados. A ide ia e pro
mover uma popularizacao do usa da informacao cs pa
cial, atrav es de Ierramentas s imples e baratas, apoiadas
em microcomputadores, que ge ralmente nao fun cionam
sozinhas, mas acopladas em rede a se rvidores de dad os
espaciais rnais poderosos. Aumenta a capilaridade , e
portauto, 0 alcan ce do GIS dentr o da organizacao, ac us
tos bastante reduzidos.

Uso de Imagens
Outra tend encia observada 6 a iutensificacao do
uso de imagens digitais co mo inforrnacao complemental'
it informa cfio vetorial. Cada vez mais , 0 usa de irnagcns ,
(raster) torna-se economicamente interessante e tecnica
mente viavel, pais a evolucao do hardware fez com que
os custos de annazenamento e processamento de gran
des volumes de imagens fo ssern drast icamente reduzi
c1os . Em es pec ia l, espera-se urn incremento no uso de
ortofotos digitais e irn agens de satelite, estas ultimas com
irnpulso maior a partir do lancarn ento de satelites com
sensores de resolucao mais alta.
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Orienta~ao a Objetos

Glossario

" A orientacao a objetos e umatendencia mun
dial em terrnos de prograrnacao e desenvolvimento de
sistemas. Aplicados a area de ban cos de dad os, os con
,c e itos de or ientacao a objetos levarn a definicao rnais
racional, mais proxima do mundo real, de mode los e
estruturas de dados. Isto eespecial mente benefice no
caso dos GIS, urna vez que as inforrnacoes que rnani
pulam, devido as suas caracterfsticas espaciais, sao
diffceis de modelar utilizando as tecnicas tradicionais.
Modelos de dados geograficos sao mais intuitivos para
o anal ista e para 0 usuario, e seu uso ajudara a redu
zir 0 tempo de desenvolvimento de aplicativos geo
graficos,

AM/FM

Automated Mapping/Facilities Ma
nagement: variedade de software
GIS especializado no rnapeamento
de redes e no gerenciamento da in
fra-estrutura destas redes.

Topologia

Ramo da Matematica que estuda as
propriedades das configuracoes geo
metricas' que 'nao sao alteradas pol'
transformacoes ou deformacoeselas
ticas homornorficas . Trocand~ em
rniudos, topologia eurn conjunto de
tecnicas que perrnitern perceber as
rel~yoes espaciais inerentes ao posi
cionamento relativo dos objetos, in
dependente de suas dirnensoes ou
coordenadas exatas. Relacoes de
continencia (contem/contido), adja
cencia (vizinho a, ao lado de) e co
nexao (conectado a, I igadoa, relacio
nado com) sao deduzidas com base
em tecnicas de topologia.

Padroniza~aodo

Intercdmbio

de Dados Geograficos
Mais que uma tendencia, a padronizacao do inter
carnbio de dados geografi cos tornou-se uma necessida
de. Como a tendencia de cada organizacao e adotar 0
GIS que melhor atende as suas necessidades, a inexis
tencia de norrnas e pad roes para troca de in formacao
geografica.faz com que seja muito mais dificil comparti 
'lhar dados e racionalizar esforcos de levantamento e tra
tamento de inforrnacoes entre usuaries de sistemas dis
tintos. Algumas propostas de solucao vern sido coloca
das, mas ainda sera necessario algum tempo ate que este
, problernaseja resolvido . ,
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Dodos Geogr~ficos na Internet
Diversos desenvolvedores de GIS tern lancado
produtos para prover acesso, via Internet, a bases de
dados geograficas. Considerando a crescente populari
zacao da Internet, e a necessidade dos orgaos publi cos
em viabilizar 0 acesso do cidadao a inforrnacao, este
caminho parece ser bastante irnportante, Alternativa
mente, este tipo de acesso pode ser utilizado em redes
internas a organ izacao, usando os baratissirnos ou gra
tuitos softwares de acesso a Internet, configurando 0
que se denomina Intranet.

Indexaciio Espacial Procedimento atraves do qual e
possivel recuperar rapidamente
urna Iista de objetos geograficos
contidos em uma dada regiao (ge
ralrnente retangular) do espaco. E
~tiiizl\do' qU ~1I1do se quer selecio
nar porcoes bem delimitadas de
urna grande base de dados (por
exemp!o, numa operacao de zoom
em tela) sem que seja necessario
vasculhar toda a base.
Ortototos Digitais
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Irnagens digitais forrnadas a partir
do processamento de fotografias ae
reas, em que se procura tomar a vi
sual izacao ortogonal ao terreno,
atraves da eliminac;a6dos efeitos do
I
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relevo, da distorcaoda lente foto
•
grafica e da altura de voo,
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