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economizou e aumentou a sensação de 
segurança dos moradores, que raramen
te deparam com ruas às escuras.

Dois projetos brasileiros são consi
derados exemplares no uso do Big Data 
na gestão pública. Um é o Centro de 
Operações do Rio (COR), tambem fruto 
de parceria com a IBM. Implantado no 
fim de 2010 ao custo de 14 milhões de 
reais, no último dia 20 contribuiu para a 
vitória da capital fluminense no Smart 
City Expo de Barcelona. O local tem 400 
funcionários, integra informações de trin

ta órgãos públicos e concessionárias e 
é equipado com mais de 900 câmeras, 
captando as situações de trânsito, trans
porte público, iluminação e defesa civil 
em tempo real. Segundo a prefeitura, em 
2011, ano seguinte à implantação, o Rio 
não registrou nenhuma morte por causa 
das chuvas, problema que doze meses 
antes deixara sessenta vítimas. Na estei
ra da iniciativa, surgem mais projetos. 
Informações publicadas nas redes so
ciais servem de base de um programa de 
prevenção a surtos de dengue. Ao captar

IMAGEM E AÇÃO Monitores do Centro de 
Operações do Rio: o uso de informações 

de rrinta órgãos e\itou mortes pela chuva

termos como “doente” e “sentindo mal” 
e cruzar com históricos de infestação, o 
programa indica os locais mais suscetí
veis à doença com maior antecedência, 
já que o resultado dos exames laborato
riais leva de três a sete dias para ficar 
pronto. Para se preparar para o réveillon. 
a prefeitura analisa dados obtidos na úl
tima virada do ano via telefonia móvel eA ut
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Urbanismo

combina dados do GPS e informações 
dos usuários sobre as condições do 
trânsito. Só no Brasil o sistema tem 5,5 
milhões de adeptos. Um de seus criado
res. o israelense Uri Levine, investe 
agora no Moovit. sistema semelhante, 
mas com informações sobre o transpor
te público. O Moovit se propõe a indi
car como se deslocar melhor de ônibus, 
trens e metrô e permitir aos usuários 
classificar as linhas pela lotação e lim
peza dos veículos. Depois de fechar 
acordos com as prefeituras, no mês pas
sado, a ferramenta passou a exibir a lo
calização dos ônibus em tempo real. no 
Rio de Janeiro e em São Paulo.

Quando o assunto é segurança, São 
Paulo se esforça para trilhar caminho se
melhante ao de Nova York, que em 2005 
criou o Real Time Crime Center (RTCC), 
programa que cruza fichas criminais e 
registros de ocorrências com um mapa 
para localizar suspeitos e deslocar poli
ciais com maior rapidez e precisão. A 
Secretaria de Segurança Pública prevê 
implantar até o ano que vem 1000 câ-

RioCard. o bilhete eletrônico que dá 
acesso a ônibus e trens. “Percebemos 
que 55% dos visitantes que assistiram à 
queima de fogos em Copacabana vieram 
da Baixada Fluminense”, diz o secretá
rio da Casa Civil. Pedro Paulo Carvalho 
Teixeira. A informação será a base do 
plano de transportes deste ano.

Outra ação pioneira foi liderada pelo 
govemo de Minas Gerais, responsável 
por implantar no fim de novembro o Da- 
taViva. em parceria com o Instimto de 
Tecnologia de Massachusetts (MIT). 
Trata-se de um banco de informações 
econômicas capaz de gerar 100 milhões 
de visualizações interativas sobre todos 
os municípios brasileiros. “Criamos con

dições de analisar nosso índice 
de competitividade e a estraté
gia de desenvolvimento”, diz 
André Barrence, diretor-presi- 
dente do Escritório de Priori
dades Estratégicas. Com o ob
jetivo de diversificar as ativi
dades do Estado, ainda majori- 
tariamente extrativista, o pro

jeto desmitifica o senso comum. Revela, 
por exemplo, que o maior exportador 
brasileiro de queijo não é um municí
pio mineiro, mas paulista — Angatuba 
(33,26%) —, seguido pelo paranaense 
Rio Azul (27,17%). E que o maior im
portador é Taiwan (94,57%). O Data Vi
va custou 1,2 milhão de reais e levou um 
ano e meio para ser desenvolvido por 
uma equipe de sete pessoas. “Muitas 
aplicações do Big Data demandam ape
nas peneirar bem o que se tem para en
contrar diamantes”, diz Barrence.

É mais do que justificada a febre em 
tomo do Waze. aplicativo adquirido pe
lo Google neste ano por 1.3 bilhão de 
dólares. O Waze é uma rede social que
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meras com sensores que emitem alertas 
em caso de atitudes suspeitas. Neste 
mês, a pasta instalou em todo o estado 
um software que cruza registros crimi
nais e identifica pontos de delitos. A ta
refa se tomará mais fácil a partir de fe
vereiro, quando começarão a ser emiti
dos os primeiros RGs eletrônicos, basea
dos em um sistema biométrico de reco
nhecimento da impressão digital.

O caso do caminhão de Ribeirão Pre
to citado no início desta reportagem ins
pirou uma série de medidas para reduzir 
acidentes de trânsito em pelo menos se
tenta ruas do interior paulista. A instala
ção de semáforos, guard-rails, radares e 
placas de sinalização levou à diminuição 
em 23% das ocorrências com vítimas do 
primeiro semestre do ano passado para o 
deste ano. Em Franca, proteções laterais 
na Avenida Hélio Palermo fizeram bai
xar de 24 para onze os acidentes com 
moto entre o segundo semestre de 2012 
e o deste ano. Na Avenida Maria Antônia 
Camargo de Oliveira, em Araraquara. a 
lombada eletrônica e a nova sinalização 
reduziram de vinte para três os casos de
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acidentados. Estima-se que quase 3000 
acidentes tenham sido evitados em São 
Paulo desde o início do programa.

Para ampliar os esforços de preven
ção. um banco de dados disponível para 
todos os municípios paulistas pretende 
integrar várias secretarias em cada solu
ção. Até agora, 438 das 645 cidades pau
listas aderiram ao sistema. Os responsá
veis pelo projeto comemoram um acor
do pelo qual informações do governo 
federal serão integradas a partir do ano 
que vem. ‘*Além de ampliarmos a base. 
passamos por cima de disputas partidá
rias. já que alguns municípios não que
riam fornecer dados por questões políti
cas”. diz o secretário Alves Pinto.

Nas cidades de Tarabai e Paraguaçu 
Paulista, próximo à divisa com o Paraná, 
o registro sazonal de granizos e de ne
cessidade de troca de telhas fez com que 
a Defesa Civil firmasse uma parceria 
com a USP. Pesquisadores desenvolvem 
modelos de telhado mais resistentes e 
propõem mudanças em seu ângulo. As 
ações envolvem ainda monitoramento 
do nível dos rios. pluviômetros automá

ticos e alertas via SMS. Com a mesma 
preocupação, a Telefônica Vivo pretende 
implantar até o fim do ano 1400 pluviô
metros em áreas de risco de seis estados 
para avisar sobre inundações e desliza
mentos. Os instrumentos, instalados nas 
torres de celular, conectam-se à rede de 
telefonia móvel e contribuem para o mo
nitoramento do Centro Nacional de Ge
renciamento de Riscos e Desastres, do 
Ministério da Integração Nacional.

Apesar de toda a sua força, a tecno
logia ainda não consegue domar os hu
mores da natureza. Em setembro, aler
tas da Defesa Civil sobre a aproxima
ção de um tomado em Taquarituba (SP) 
não impediram um desastre. Sem luz 
nem telefone, os 24000 habitantes fica
ram vulneráveis aos fortes ventos, que 
deixaram 63 feridos e dois mortos. 
Agora, uma equipe da Defesa Civil se 
dedica a reunir e cruzar milhares de da
dos meteorológicos históricos na tenta
tiva de entender o que levou à formação 
de um tomado naquela região. O Big 
Data, apesar do nome ainda em inglês, 
já se tomou familiar no Brasil. ■A ut
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Caixa de texto
Fonte: Veja, São Paulo, ano 46, n. 50, p. 120-124, 11 dez. 2013. 




