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A Era dos·Dados
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A grande maioria dosprojetos de GIS tem como base levantamentos de dados,
sejam eles cadastrais, plsnimetticos, eltimetricos ou imagens
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observad o grande s
evoluco es da tecnolog ia d e
inf ormati ca, ao longo dos ultirnos
anos. Os computadores que usamos tem
se tornado cada vez mais rapidos e,
prin cipal me nte, tern capaci dades de
armazenamento cada vez maiores. Esta
constatacao parece 6 bvia, poi s trata-se de
um fen 6m en o presente na vida de todos e
ext ensivamente explo rado pelos meios de
cornunicacao . Esse f en6me no, so mado a
crescente presence do s computadores em
no sso c o ti d ia n o , leva os mai s
entusiasmados a declarar inaugurada a
" Era da lnforrnacao ". ou mesmo a "Era do
Conhecimento" . Mas se obse rvarm os ma is
de perto, podemos perceber que a mai oria
das atividades informatizadas destina-se a,
apena s, armazenar e manipular dados , as
vezes de qualidade duvido sa, as vezes
organizados de mane ira confusa . Dai uma
das mais infames rnaxirnas da inf ormatic a:
" lixo entra , lixo sal" . A capacidade de
an alisar e trabalhar esses dados
ef icient eme nt e para produz ir iniormeceo
e rel ativa me nt e rara .
A pr6pria evolucao te cnol6g ica tem
tarnbern tornado evidente a no ssa cada
vez menor capacidade de lidar, de forma
ef iciente e competente , com os grandes
volu mes de dad os que te mos acumulado.
Um recent e artigo de Fran Berman,
publicado na revist a Communicati ons of
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the ACM, reune observacoes so bre esse
f en6 meno, e ob serva que a recente
evolucao das redes de computadores tern
uma participacao expr essiva nele. Afin al
de contas, como as redes ainda sao
bastante lentas, cada vez mai s as pessoas
produzem c6p ias e mais c6pias loca is da
inforrna cao dispon fvel, por exemplo, na
Internet. Me smo alguns mecanismos qu e
permitem a Int ernet f uncionar com maio r
agilidade e velocidade, t ais como os
caches, sao essencialmente equ ipamentos
dedi cado s a copiar dado s e dei xa-los mai s
pr6ximos de n6 s. Alern disso, a intensidade
do movimento de pubticacao d e
informacao na Internet esta levando a um
espetacular aumento do volume de dados
ac ess fve is a partir de qualquer
com p ut ad o rzi nho dornestico. Alias,
"computadorz in ho dornes t ico" e um a
descrkao injusta : qualquer adol escente
man iaco por jogos sabe que , hoje em dia ,
ter em casa uma maquina com 20 GB de
espaco em disco nao e nada incomum,
pelo contrar io, e ate bastante barato .
Com isso, Berman afirma que a decade
qu e acaba de se iniciar e a "d ecade do s
dados" , um per fodo da hi st6ria da
inf ormatic a em que os usuari es est arao
acumulando cada vez ma is dados, em um a
veloc idade superior ate mesmo a do
vertig ino so crescimento computac ional . 0
cresciment o da Int ernet e uma prova disso.

Em outr o exem plo, veri f ica-se que
projetos como os de seqQenciam ent o de
genes nao sao muito mai s do que gra ndes
e complexos esforcos de levantamento e
cataloqacao de dados . A cada genoma
completado, os cientistas apres sam- se em
inf orma r a imprensa que trata-se de
apena s um passe no sentido da com preen
sao biol6gica dos seres pesquisados, que
podere levar a algum avanco do conheci
mento no f ut uro, q uando as ferramentas
de anal ise se to rnarem maisadequadas.

assi,
disc
tran
gig,

Oa mesma forma , bibl ioteca s virtu ais
digitais, proj etos de imageament o em
escala planetaria (com o 0 que fo i recente
mente conduzido pela NASA), sistemas de
p
coleta de dados ambi entais e outros sao
ta rnbe rn grandes estor cos de coleta de
dados . 0 problema esta na nossa capaci- ,.....- 
dade de cornpreen sao e analis e de um
volume tao f abuloso de dados , para gerar
inforrnacao e, a partir dela, conhecimento.
Uma coisa e conseguirmos obter uma
imagem de tomografia computadorizada
para facil itar um di agn6stico medico.
Outra coisa consegu ir armazenar essa
imagem em um ban co de dados , torna-lo
acessfvel pel a Internet, e a partir da f dar ao
medico a possibilidade de consegui r a
opiniao de um especialista baseado em
outra cidade ou outro pais, em um projeto
de t elemedic ina. Outra coisa ainda mais
diferente e conseguir reunir, pela rede,
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dezenas de milhares de imagens de
tomografias de centenas de hospitais do
mundo inteiro, juntamente com dados
medicos de cada paciente, para conduzir
uma pesquisa sobre 0 Mal de Alzheimer. to
necessario admitir que estamos ainda
engat inhando nesseprocesso.
'Jo entanto, as primeiras experiencias para
) tratamento de problemas dessa escala,
denominada por enquanto de "tera 
escala " , ja estao sendo conduzidas .
Berman informa que a National Science
Foundation, 0 CNPq deles, esta financian
do a construcao de uma rede denominada
TeraGrid, essencialmente uma estrutura
de su percornput acao distribuida em
quatro universidades . Os nurneros sao
assustadores: meio petabyte de espaco em
disco e uma capacidade agregada de
transmissao de dados da ordem de 40
gigabits por segundo . Vejamos 0 que isso

significa :

meio

petabyte,

ou

562 .949,..953 .421 .3.12. bytes, seriam
suficientes para armazenar todas as fotos
reveladas anualmente por toda a humani
dade. 0 dobro disso, um petabyte, seria
suficiente para armazenar todos os filmes
produzidos pela industria do cinema,
desde que 0 cinema foi inventado,
segundo calculos da revista Scientific
American. Com 40 gigabits por segundo
seria posslvel transmitir um filme de duas
horas em DVD a cada segundo. Agora,
para armazenar tudo 0 que a televisao
transm ite de util em todo 0 mundo, sem
contar as repeticoes, precisariamos de
1000 petabytes , ou quase um exabyte
(veja quadro). A ideia do TeraGrid e
j ust am ent e desenvo lver metodos e
tecnicas de cornputacao que permitam
alavancar a gera~ao de inforrnacao e de
conhecimento a partir de imensos volumes
dedados.
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Guardando as propor~6es, nossa area de
trabalho nao e. diferente. A grande
maioria dos projetos de irnplantacao de
SIG tem como base grandes levantamen
tos de dados, sejam eles cadastrais,
planirnetricos, altirnetricos, imagens ou
outros quaisquer. A acurnulacao desses
dados, como temos feito ate hoje, e bem
mais facil de fazer do que 0 tratamento, a
analise e a qeracao de resultados, mas
trata-se de um passe fundamental. to
importante observar que a qualidade
desses resultados depende da qualidade
dos dados, e portanto do processo de
coleta e armazenamento . Temos hoje a
responsabilidade de contribu ir nao apenas
para a formacao de nossos bancos de
dados, mas tarnbern de preparar 0 terreno
para a qeracao de conhecimento a partir
desses dados. Com isso, talvez seja possivel
dizer, na proxima decada, que a Era da
lnforrnacao finalmente chegou . •
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Em seguida, os dados filtrados podem ser inserido no prograrna de
fotogrametria SOC ET SET , 0 lider do mereado em fotogrametria
digilal.

As funcionalidad es do sistema SO CET SET sao ainda aumentadas
com ,0 uso do sistema robusro de aerotriangulacao ORI;\ /A e com 0
sistema de restituicao PR 06UO, que opera em co rnbinacao com os
produtos MicroStation Geographies da Bentley e com os produtos
TerraModeler e TerraScan da Terrasolid.
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