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Qeobyte~ Geobytos

Lidar com incertezas

e preciso

o primeiro aspecto ligado a incerteza que nos
vem a mente ea impreclsao das medidas. Nos

Dados de posicionamento
sao obtidos por metodos
imperfeitos, por mais
precisos que sejam

Uma das quest6es mais interessantes na
agenda atual' de pesquisa na area de geopro
cessamento nos ultirnos tempos e a represen
tacao computacional da incerteza. Sabemos
que nossos computadores nao sao capazes de
lidar comtoda a complexidade do mundo real.
Mesmo com todo 0 avanco tecnol6gico, pode
mos apenas almejar representacces cada vez
mais refinadas, que co nstituem aprox irnacoes
melhores da realidade: adiferenca entre repre
sentacao computacional e realidade, embora
possa estar diminuindo, sempre existira, Com
isso, precisamos aprender a conviver melhor
com essa diterenca, e para isso precisamos
compreende r melhor 0 conceito de incerteza.

sas representacoes domundo realestao intima
mente ligadas acaptura de conceitos abstratos
e caracteristicas qenericas das coisas, dentre
as quais se destacam a forma qeometrica e a
localizacao espacial, conceitos basicos do geo
processamento. Mas essa forma qeornetrica e,
de fato, uma sirnpiificacao, uma abstracao da
aparencia visual de algum elemento do mu ndo
real, e portanto sua construcao depende de um
processo de captura da realidade envolvendo
rnedicoes, oude uma definicao da forma qeome
trica idealizada para algo que ainda nao existe.
No caso dalocalizacao ocorre 0 mesmo: dados
de posicionamento sao obtidos porrnetodos que
sao inerentemente imperfeitos, pormais preci
sos que sejam. Com isso, enecessario lidarcom
a incerteza do ponto de vistada incorporacao as
representacces computacionais de parametres
que nos permitam quantificar os erros de medi
~ao e posicionais que podem ocorrer.

Alern deste componente qeornetrico/poslcio
nal, quaisquer quest6es relatives a qualidade
da intormacao sao tarnbern relevantes para 0
debate sobre a incerteza. Sistemas de informa
~ao cadastrais, por exemplo, sofrem bastante
com 0 fato de nao ser possfvel acompanhar
instantaneamente adinarnica urbana. Portanto,
sempre existira sobre esse tipo de sistemas a
duvida "sera que este dado esta atualizado"?
As melhores respostas que osadministradores
desses sistemas podem dar envolvem dar ao
usuario dos dados uma no~ao dos processos
empregados para a atualizacao sistematica
- uma forma de assegurar ao interessado
que, mesmo que 0 dado nao esteja perfeito, 0
problema de atual izacao constante e adequa
damente tratado.
Nisso ressurge uma polernica antiga entre GIS
e cartcqrafia: nao adianta ter uma excelente
precisao de posicionamento para um dado, se
sua procucao demora tanto que aintormacao de
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• Geobytes! Oeobytes

contexto associada fica desatualizada. Em ou

e

a lugares funcionam aproximadamente desta

tras palavras, necessaria buscar umprocesso

maneira. Ao dar indicacoes de rota a um co

de traba lhoem que a soma das incertezas seja

nhecido, procura mos usar names de ruas e de

minimizad a. Si m, pais incertezas se acumulam,
e se propagam, na medida em que usamos da
dos carregados de incertezas em cornbinacao
com outros, que trazem incertezas de outros
tipos, para produzir intorrnacao - e para nos

reterencias que a pessoa possa reco nhecer;
para fazer a mesmo ao ajudar um turista, usa
mas referencias mais vagas ("vire na terceira
rua a direita"), para compensar a ausencia
do contexto comum, no caso a conhecimento

ajudar a tamar decisoes.

qeoqrafico sabre a cida de. Temos, em geral,
recu rsos pa ra nos referirmos a lugares de
mane ira formal - par exemp lo, usando um
endereco postal - e informal - par exemplo,

Neste sentido, fica facil compreender a asso
ciacao que existe entre incerteza e qual idade
dos dados. Nos paises desenvolvidos, tem-se
tornado comu nsas situacoes em que decisoes
politicas, admi nistrativas au judiciais utilizan do
bases de lntorrnacao apenas saotomadas quan
dosetem uma nocao precisa dograu de incer
teza que existe nessas bases. Em consequencia,
as6rgaos pub licos e as orqanizacoes emgeral
responsaveis pela producaoe disserninacao de
intormacao estao sendo levadasa aprofundar
seu registro de incertezas, como meio de se
resgu ardarem contra acoes judiciais co ntesta
t6rias da validade do s dados e tambern co mo
recu rso pa ra garantir sua reputacao en quanto
fontes de intorrnacao.
Dutro tipo deincerteza interessante emgeopro
cessamento, este ainda com um menor volume
de estudos pa r parte da comunidade cientffica,
refere-se aprop ria imprecisao e arnbiquida de
da linguagem humana. Ao usar a linguagemdita
natural para secomunicar co mseus semelhan
tes, estamos acostumados a encontrar todo tipo
de imprecisoes, muitasvezes resolvidas quando
a interlocutor conhece a contexto da conversa.
Pe nsando nisso, compreendemos porque e
tao facil transmitir a mensagem errada pa ra
outra pessoa, quando a contexto nao esta bem
colocado, au quando essa outra pessoa e seu
interlocutor nao compartilham de um coniunto
deconceitos comuns, obtidos navida cotidiana,
sabre a tema do dialoqo. Essa intorrnacao de
contexto pode ser compreendida como um a
forma de ontologia, e po rtanto existiria uma
onto logia "basics", que nos permite interagir
com qualquer pessoa Queconosco compartilhe
apenas a dominio da lingua falada au escrita.

indicando pontos de referenda au provendo
referencias mais genericas, como a nome de
um bai rro. Este tipo de "irnprecisa o" nos aiuda
a construir essas reter encias geog raficas,
pais nos da ferramenta s pa ra red uzir a grau
de incerteza que nosso interlocutor possa ter
quanta aos locai s que estamos citando.
Assim, a Que se busca sao maneiras de fazer
com Que sistemas automatizados possam
com preender referencias a lugares co m base
emqualquer intorrnacao de contexto que esteja
disponfvel. Esse tipo de solucao seria de valor
inestirnavel, par exemplo, para que rnaqui nas
debusca na Web possampermitira localizacao
de paqinas referentes a um determinado luqar
- enao apenas Quecitem certaspalavras-chave
em seu texto. Alem disso, necessaria reco
nhecer e interpretar referencias imprecisas
a relacionamentos espaciais, enco ntradas em
toda parte: alga do tipo "fica a cinco minutos
do shopping", au "proximo ao Centro de Co n

e

vencoes".
Todos nos, ao tamar ca ntata com a tecnologia
de geoprocessamento, um dia imaginamos que
fosse possivel ver respondida automaticamente
uma consu lta cheia de irnprecisces, formulada
emlinguagem natural, a partir de um banco de,
dadoscheio de lacunas e incertezas. Esta final
mente iniciando a busca par uma solucao.•
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