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Sistemas de lnforrnacao tern se tornado cada vez mais importantes para
prefeituras e concessionarias . Mas 0 contexte de criacao destes sistemas )
mudou bastante nos ultirnos anos . . _ ...--rr

.....

•..

~

I

"

.

,

,

"

,

,.,

,

A descentralizacao crescente da adrninistracao dos recursos
'publicos, qu e acontece desde a Constituicao de 1.988,
obrigou os gov ern os municipais a assumir uma serie de
'novas responsabilidades e atribuicoes. Este processo,
bastante saud avel, trou xe para mais perto do cidadao
~at iv i d a d es qu e sao melhor desempenhadas sob 0 controle
da socied ade . Soma-se a isso a rnodernizacao das
jconcessionarias de services publicos. como energia,
.saneamento e telecornunicacces, em grande parte
provocada pelo pro cessode privati zacao. Estes orqaos, que
ihoje sao em parte publicos e em parte privados, constituem
. .a q en te s de mu danca no territ6rio muni cipal,
especial mente nas areas urbanas mais densas.

a

Devido realidad e tecnol6gica atual, tanto as prefeituras
quanta as concessi onarias estao redescobrindo a valor da
lnt orrnacao corr eta, conf iavel, atualizada, disponivel com
ag ilid ad e, apresentada de forma conveniente, no
moment a da tomada de decisao . No caso das prefeituras e
empresas que ainda nao tern concorrentes, a inforrnacao
'represent a uma ferramenta importante, que oferece
recursos para a prestacao de services de maior qualidade ao
·~ ci d a d a o . No caso das empresas que ja enfrentam a
.concorrend a. ou qu e estao se preparando para enfrenta-la.
esta mesma inforrnacao ~ uma importante fonte de
vantagem competitiva no mercado.
Em ambos os casos. a existencia e a disponibilidade de
lnf orrnacao precisa, confiavel e atual e um fator de
apro ximacao entre 0 prestador do service e sua c1ientela,
ou seja, a popula cao como um todo. Alern de atender
melhor ao cidadao. prefeituras e concessionarias estao se
k onscient izando da necessidade de manter seus clientes
inf ormados sobre suas acoes, ate para que seja possivel
lobt er destes c1 ientes uma avaliacao positiva . Para isso, e
lnecessario contar com recursos que facilitem 0 acesso do
cidadao (com ou sern algum interrnediario tecnol6gico) a
lnf orrnacao dispomvel .

') 0 aperfeicoarnento do s mecanismos de acesso a
inforrnacao tem guiado boa parte dos investi ment os em
tecnolog ia em prefeituras e concessionarias . Em muitos
[est ados. por exemp lo, e possivel obter a segunda via da
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conta de luz por tel efone ou pela Int ern et . Algumas
prefeituras j a contam com recursos para perm itir 0
acompan hamento do an d a m en t o de pr o cessos
administrativos, enquanto varias outras estao montando
centrais de atendimento informatizadas para elim iriar filas
'
e econom izar 0 tempo do contribuinte.
A grande maioria das inforrnacoes mantidas a respeito do
ambiente urbano tem associada alguma forma de
ref eren cia geografica (como endereco. bairro, CEP,
cruzamento). Assim, os GIS passam a cumprir 0 papel de
ferramentas de int eqr acao de bases de dados . Desta
mane ira, tornam-se recur sos te cnol6g icos que permitem
organ izar e acessar a inforrnacao com base em conceitos
muito pr6 ximos da clientela principal dos sistemas de
info rrnacao urbanos : a populacao em geral.
Dentro deste cont ext o, passa a ser irnprescindfvel 0
georreferenciamento dos dados urbanos disponiveis em
prefeituras e concesslonarias . Boa parte destes orqaos esta
trabalh ando intensivamente com esta perspectiva,
investindo fortemente na consolidacao de bancos de dados
georreferenciados e na liga~ao de GIS com sistemas de
inforrnacao existentes. Mas 0 contexto de criacao desses
bancos de dados georreferenciados tem mudado
significativamente (embora existam forces de mercado que
tentam sist emat icamente redu zir 0 ritmo da mudanca) .
Ate pouco tempo atras, criar um banco de dados
georre ferenciado urbano significava executar um
levantam ento aerofotoqrarnetrico em esca la 1:8.000,
restitu ir todos os objetos observaveis e gerar um conjunto
deplantas em escala 1:2.000. Este processo, extremamente
trabalhoso e muito care. dificultou a entrada de muitas
pequenas e . medias prefeituras no universo das
geotecnologias.Com 0 tempo, tem-se observado que 0
desenvolvimento de produtos cart og raf icos de alta
um pre-requ isite indispensavel . para
preci sao nao
im plant ar um GISurbane.

e

Atualmente, f az mu ito ma is sent ido construir uma base
geografica urbana simpl ificada, apoiada por imagens
digita is de resolucao suf icientemente alta para a tarefa.

Imagine-se que esta disporuvel um
conjunto de imagens, indispensaveis para
as aplicacces geogrMicas pretendidas.
Uma desvantagem deste modelo e a
grande quantidade de espaco em disco
ocupada pelas irnaqens.
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Porem, acontece que 0 barateamento e 0
aumento decapacidade observada nos
mierocomputadores atualmente tornou
este problema praticamente irrelevante.
Um problema maior e. na verdade,
inerente a escolha de software para
IID~
'X. ,
suportar esta solucao: nem todos os GIS . Ortofoto da cidade de Belo Horizonte em formato raster com objetos vetorizados .
disponfveis no mercado conseguem
manipular com igual eficiencia tanto as imagens quanta os
que e necessariamente construfdo para a producao de
vetores que formam a base geogrMica .
ortofotos digitais pode gerar, como subproduto, curvas de
nfvel e pontos cotados.
'
Uma relacao basica de objetos vetoriais que uma base
geogrMica urbana deve conter, para uso por prefeituras,
A fiqura abaixo mostra 0 aspecto geral de uma base
geogrMica urbana eriada com estes prindpios. Observe que
esta apresentada na tabela abaixo. Observe que os objetos
listados estao sempre associados a uma importante
diversos objetos que nao foram vetorizados inicialmente
aplicacao (tributacao, cadastro tecnico. manutencao da
(postes, arvores e meio-fios) podem se-Io em uma etapa
infra-estrutura urbana), Estes objetos precisam ser
posterior, ja quesao visfveis nas imagens. Tarnbern observe
complementados por elementos da paisagem urbana que
que a operacao do GIS pode ser feita, na maior parte das
vezes, sem a necessidade da imagem no fundo, 0 que
estao fora do alcance dos sensores remotos, mas que sao
indispensaveis para promover a inteqracao do GIS com
melhora a velocidade das respostas.
outros sistemas de inforrnacao municipais. E tarnbern para
facilitar 0 acesso dos cidadaos as informacoes geogrMicas
Outros orqaos e empresas interessados nas mesmas
disponiveis.
inforrnacoes urbanas pod em usar as mesmas imagens,
tornando possivel 0 estabelecimento de esforcos
Nesta categoria estao 'indufdos.
principalmente,
objetos
cooperativos de formacao da base. Cada orqao ou empresa
<,
ligados ao enderecarnento e objetos que promovem 0
interessado seria responsavel por vetorizar os elementos de
qeorreferenciarnento de sistemas convencionais. Tarnbern
seu interesse, sendo ainda viavel 'a cooperacao para a
sao indispensaveis objetos que representem divis6es
vetorizacao de camadas utilizadas em conjunto.
politicas e administrativas (Iimites municipais,
adrninistracoes regionais, bairros), e objetos que permitam
Em resumo, e necessario rever os processos de formacao de
o georreferenciamento de dados s6cio-econ6micos, em
bases geograficas urbanas. Existem alternativas
especial os setores censitarios definidos pelo IBGE. Alern
tecnol6gicas muito interessantes tanto em terrnos' de
dos objetos listados na tabela, 0 modele digital do terreno
custos como em termos de beneficios. que podem ajudar a
viabilizar a implantacao de geotecnologias no munidpio.
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Em especial, todos os atuais e futuros
interessados em GIS urbano aguardam
ansiosamente a entrada em operacao dos
satelites de alta resolucao, cujos produtos de
baixo custo e qualidade suficiente para a
grande maioria das. aplicacoes modificarao
completamente os paradigmas de trabalho
na area . Inclusive com relacao a hardware,
software e capacitacao depessoal ,
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