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RESUMO 

Na conjuntura atual, principalmente nos países em desenvolvimento, existe dificuldade em se gerenciar as infra-estruturas 
urbanas, devido à inexistência ou à precariedade de um planejamento estratégico do meio urbano. Esta falta de planejamento 
dificulta tanto a análise quanto à tomada de decisões necessárias para a manutenção da qualidade infra-estruturas urbanas. Um 
dos fatores que dificulta a gestão das utilidades (utilities) é a dificuldade em delimitá-las em subsistemas distintos, de modo a 
possibilitar um controle mais eficiente do seu desempenho. Este trabalho tem o objetivo de reportar uma nova forma de 
classificação das infra-estruturas urbanas, assim como destacar os principais métodos quantitativos destinados para a sua gestão. 
Releva-se, também, a importância dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG) como uma das proeminentes formas de se 
gerir as cidades e, em especial, suas infra-estruturas. Dentre as conclusões do presente estudo, pode-se destacar a potencialidade 
da complementaridade da abordagem SIG com os métodos quantitativos discutidos. Com a finalidade de ampliar a pesquisa 
sobre o tema, sugere-se a implementação computacional de rotinas de gestão de infra-estruturas baseadas nos métodos 
supracitados, objetivando tornar a plataforma SIG ainda mais robusta. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão de infra-estruturas, Infra-estruturas urbanas, Sistemas de Informações Geográficas.  
 
INTRODUÇÃO 

A organização de uma cidade é uma atividade complexa, ainda mais se levando em conta o crescimento populacional 
desenfreado que se manifesta na sociedade contemporânea. Deste modo, é premente o provimento de infra-estruturas urbanas, 
por parte do poder público, que propiciem qualidade de vida à população. 

 
Uma maneira de se facilitar à gestão de uma cidade, sobretudo no que tange às suas infra-estruturas, é através da concepção de 
um sistema de gerência. Tal sistema deve primar pela caracterização e pelo monitoramento das utilidades, subsidiando à tomada 
de decisão acerca de possíveis intervenções. 
 
Podem-se definir utilidades (utilities) como sendo as instalações de água e esgoto, cabos de dados e de fibra ótica, instalações 
elétricas, de tv e outras que utilizem uma área pública para movimentar seus produtos e que para tanto necessitam de autorização 
do órgão competente.  
 
O objetivo deste trabalho é apresentar a taxonomia das infra-estruturas urbanas e sua problemática, assim como dissertar sobre os 
métodos de gestão de infra-estruturas preconizados pela literatura. 

 
Este trabalho foi dividido em cinco seções, descritas a seguir. A primeira seção destinou-se a apresentar uma breve introdução 
sobre o tema abordado. Na segunda seção apresentou-se um modelo de classificação de infra-estruturas urbanas. As 
metodologias de gestão foram apresentadas na terceira seção. Na quarta seção abordou-se a potencialidade do emprego dos 
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Sistemas de Informações Geográficas na gerência de infra-estruturas urbanas. Por fim, na quinta seção, apresentou-se as 
considerações finais e, em seguida, as referências bibliográficas que deram suporte ao trabalho. 
 
 
TAXONOMIA DAS INFRA-ESTRUTURAS URBANAS 

Gerir as infra-estruturas de uma cidade de uma forma conjunta seria uma atividade praticamente impossível, devido ao caráter 
multissetorial, multidisciplinar e multiproblemático das infra-estruturas urbanas. Sendo assim, os sistemas de infra-estrutura 
devem ser divididos em grupos, de modo a facilitar a análise de dados e, por conseguinte, a tomada de decisões. 

 
Conforme Zmitrowicz (1997) existem duas formas de se classificar as infra-estruturas urbanas: segundo subsistemas técnicos 
setoriais ou de acordo com a localização dos elementos que compõem os subsistemas. 

 
Analisando os dois tipos de classificação citados acima, buscou-se obter outra forma de agrupá-las, permitindo caracterizar 
melhor sua importância e seus problemas. Então, no que se refere aos subsistemas técnicos setoriais, as infra-estruturas podem 
ser classificadas em: 

 
(i) Subsistema de Infra-Estrutura de Transportes (SIET): diz respeito às vias responsáveis pelo fluxo de veículos em seus 

diversos modais. 
(ii)  Subsistema de Infra-Estrutura de Serviços Essenciais (SIESE): abrange a infra-estrutura dos serviços públicos e 

privados, dentre as quais podem-se citar os sistemas de segurança, sistema de distribuição de correspondência, educação e 
de saúde. 

(iii)  Subsistema de Infra-Estrutura de Redes de Energia e Telecomunicações (SIERET): é compreendido pelo sistema de 
transmissão de energia elétrica, pelos postos de abastecimento de combustível, pelos gasodutos e oleodutos, pelo sistema 
de comunicação telefônica e por redes de fibra ótica. 

(iv) Subsistema de Infra-Estrutura de Saneamento (SIES): tem como função promover o adequado escoamento das águas 
provenientes das chuvas que caem nas áreas urbanas, assegurando o trânsito público e a proteção das edificações, bem 
como evitando os efeitos danosos das inundações. Também faz parte desse sistema o abastecimento de água, de esgoto, 
coleta e disposição do lixo. 

 
Na Tabela 1 são apresentados tipos de infra-estruturas urbanas em cada tipo de subsistema. 

 
Tabela 1: Tipos de infra-estruturas urbanas. 

 
 
 
 
 
 
 

A seguir, serão discutidos a função, a relevância e os problemas relacionados aos subsistemas constantes na classificação 
apresentada acima. 
 
Subsistema de Infra-Estrutura de Transportes (SIET) 
Tem a função de fornecer caminhos para a locomoção da população para os locais de trabalho, lazer e moradia, assim como 
permitir o fluxo de mercadorias na cidade. Também é o subsistema que dá suporte para outras utilities, como, por exemplo, o 
subsistema de infra-estrutura de saneamento (SIES), que está presente nas margens das vias através do subsistema de drenagem 
de águas pluviais. 

 
Esse é o subsistema mais relevante, pois ocupa geralmente em 20 a 25% do solo urbano, apresentando, inclusive, elevados custos 
de implantação e manutenção. O SIET pode então ser considerado o subsistema fundamental, pois sendo planejado e estruturado, 
terá facilidade de interagir com os demais subsistemas e evitar gastos com possíveis alterações. 

 
O SIET é também um subsistema de suma relevância para o desenvolvimento de atividades sócio-econômicas, pois ele as inter-
relaciona. A deficiência no planejamento e na operação da malha viária ocasiona em disfunções no atendimento à demanda, 
prejudicando os deslocamentos efetuados nos diversos modais de transporte como, por exemplo, o transporte coletivo (ônibus e 

 Exemplos de Utilities 
SIET Vias 
SIESE Educação, saúde, segurança, correios, etc. 

SIERET 
Rede de fibra ótica, de internet, 

postos,gasodutos, etc. 
SIES Rede de esgoto, de água  e coleta de lixo. 
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topics), o transporte individual (automóveis e motos) e o transporte não-motorizado (bicicletas e pedestrianismo). É pertinente 
destacar a necessidade de concessão do solo urbano para o estacionamento de veículos. 

 
Os problemas do SIET começam com um planejamento ineficaz ou inexistente da malha viária que, geralmente, é feito 
objetivando obter resultados em curto prazo e não em longo prazo. O planejamento também é prejudicado devido à falta de 
informações nesse setor como, por exemplo, o inventário da infra-estrutura rodoviária. Para a obtenção de dados desta natureza, 
é necessária a realização de pesquisas de campo, que são bastante onerosas.  

 
Outro problema inerente ao SIET é a péssima condição das malhas viárias que, muitas vezes, são construídas com materiais de 
qualidade questionável ou com métodos construtivos inadequados, de modo a propiciar, em um curto espaço de tempo, o 
aparecimento de patologias no pavimento. Além disso, a falta de manutenção periódica, atividade indispensável para a obtenção 
de um bom nível serviço das rodovias, é realizada incorretamente ou com freqüência indevida. 
 
Subsistema de Infra-Estrutura de Serviços Essenciais (SIESE) 
É um subsistema que não foi citado na revisão bibliográfica que deu suporte a este trabalho, no entanto, o SIESE é tão necessário 
para população quanto os outros subsistemas de infra-estrutura. Nele estão contidas as infra-estruturas de educação, saúde, 
sistema de distribuição de correspondência, segurança, dentre outras. 

 
Até alguns anos atrás, este era um setor de atuação de exclusivo do poder público. Contudo, nos dias atuais, o setor privado está 
participando efetivamente da oferta de serviços essenciais. 

 
Para o SIESE, é de fundamental importância a análise da localização adequada deste tipo de infra-estruturas, pois é a sua 
disposição geográfica que possibilita seu acesso por parte do usuário. 

 
As infra-estruturas de educação devem ser situadas em locais próximos a residências, evitando que as pessoas necessitem fazer 
um grande deslocamento. Já as infra-estruturas de saúde devem ser próximas de residências, mas em locais tranqüilos, longe de 
ruas ou avenidas muito movimentadas, de casas noturnas ou de qualquer estabelecimento que possa ferir a tranqüilidade 
necessária para o ambiente de um hospital ou clinica de saúde. 

 
As infra-estruturas de sistema de distribuição de correspondência são bastante afetadas pela distribuição espacial da população, 
com o propósito de se localizar em um local em que a logística de distribuição seja otimizada. E as infra-estruturas de seguranças 
são localizadas afastadas das residências, a fim de preservar a segurança da população. As equipes de atendimento emergencial, 
entretanto, devem situar-se dispersas no meio urbano de modo a atender à população no menor tempo possível. 

 
Subsistema de Infra-Estrutura de redes de Energia e Telecomunicações (SIERET) 
É o subsistema que compreende as redes de serviços que estão muito ligadas com o desenvolvimento tecnológico, que são as 
redes de energia e as de telecomunicações. 

 
A rede de energia é dividida em três setores: o de geração, o de transmissão e de distribuição de energia. 

 
Para a geração de energia utilizam-se várias formas, dentre as quais podem ser destacadas as hidroelétricas, as termoelétricas e as 
renováveis (eólica), dentre outras. As energias renováveis ainda não têm um grande espaço do mercado da energia, mas são de 
extrema importância para um futuro próximo, visto que a maior parte da energia utilizada pela humanidade provém do petróleo, 
que é um combustível fóssil e um recurso esgotável. 
 
O planejamento da transmissão de energia é de suma importância para a gestão de infra-estruturas urbanas e deve levar em 
consideração a expansão da rede em um determinado tempo, e, assim, propiciar o mínimo de interrupções possíveis.  

 
 
A distribuição de energia é responsável por fornecer energia das estações de transmissão para residências, indústrias, comércios, 
empresas, etc. 
 
A rede de telecomunicações é responsável por garantir a comunicação e o transporte de dados por pacotes, isso é possível pelo 
desenvolvimento tecnológico que culminou com a utilização, nos dias atuais, da fibra ótica. 
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Subsistema de Infra-Estrutura de Saneamento (SIES) 
Neste subsistema é compreendida a coleta de lixo, água canalizada e a coleta de esgoto. O SIES afeta bastante a saúde da 
população, pois a falta de água canalizada, ou de coleta de lixo, ou de esgoto contribui favoravelmente para surgimento de 
doenças, diminuindo assim a qualidade de vida dessa população. 

 
A coleta de lixo e o sistema de esgotamento sanitário devem sempre serem monitorados, pois é necessário ter uma visão geral do 
processo de captação, transporte e destinação de resíduos sólidos e efluentes. No caso da coleta de lixo, deve-se optar por aterros 
sanitários, pois é a solução que minimiza os impactos sobre o meio ambiente. No que concerne ao sistema de esgotamento 
sanitário, deve-se ter bastante cuidado com o seu destino final, com vistas a evitar a contaminação de corpos hídricos. 

 
O SIES tem que ser planejado juntamente com o SIET, pois as canalizações de água e de esgoto são subterrâneas, e suas 
instalação e manutenção incorrem na quebra do pavimento. Realizar intervenções no pavimento, sem o devido planejamento, é 
uma prática que vem sendo bastante empregada no Brasil e pode trazer vários problemas, tanto para a infra-estrutura, quanto para 
o usuário da via. 

 
 

MÉTODOS DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURAS URBANAS 

As infra-estruturas urbanas são sistemas complexos, devido à vasta gama de variáveis envolvida nas etapas do seu planejamento, 
projeto, construção, operação e manutenção. A fase de gerência de uma infra-estrutura não foge a esta regra, sendo requeridos 
métodos que caracterizem os sistemas de infra-estrutura e subsidiem a tomada de decisões acerca da escolha de intervenções no 
sistema gerido. 

 
A seguir serão apresentados alguns métodos de gestão de infra-estruturas urbanas destacados pela literatura, sendo discorridas 
suas potencialidades e limitações. 

 
Redes Neurais 
Uma Rede Neural Artificial (RNA) pode ser definida como processadores massivamente paralelos e distribuídos que têm uma 
propensão natural para armazenar o conhecimento proveniente da experiência e torná-lo útil, assemelhando-se, desta forma, ao 
cérebro humano em dois aspectos Santos (2001): 

 
(i) O conhecimento é adquirido pela rede através de um processo de aprendizado; e 
(ii)  As intensidades das conexões entre neurônios, conhecidas como pesos sinápticos, são usadas para armazenar conhecimento. 
 
Fornecendo dados históricos, relacionados a um determinado sistema, a uma rede neural, esta pode assimilar conhecimento sobre 
este sistema, possibilitando inferir sobre seus estados futuros. 

 
A potencialidade do uso das RNA’s na gerência de infra-estruturas urbanas está no prognóstico de defeitos ou de demanda. Um 
exemplo de aplicação da técnica em questão em um sistema de gerência de pavimentos é apresentado em Nunes (2003). 

 
Dentre os fatores restritivos ao largo empregos das RNA’s na gestão de infra-estruturas, pode-se destacar a complexidade 
matemática desta metodologia, o que dificulta sua difusão no meio técnico, e a necessidade de séries históricas de dados para 
alimentar o modelo. 
 
Cadeias de Markov 
No tópico anterior, mostrou-se que, tendo posse de dados históricos acerca de uma infra-estrutura, pode-se treinar uma RNA de 
modo a subsidiar a tomada de decisão na gestão da infra-estrutura. Mas e quando dados não são disponíveis?  

 
As Cadeias de Markov (CM) são aplicadas nessas situações. Uma CM é uma classe de processos estocásticos que apresenta uma 
função de densidade de probabilidade tal que Winston (1991): 

 
P(Xt +1= it +1| Xt = it , Xt -1= it -1 ,... , X1 = i1 , X0 = i0 ) =  (Xt +1= it +1| Xt = it)                                                                                 (1) 

 
em que: 
X: valor característico ao sistema em um tempo t. 
i :estado do sistema em um tempo t 
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Ou seja, a probabilidade de se atingir um estado do sistema depende apenas do seu estado atual, independendo dos estados 
antecessores a este. A literatura chama um sistema com estas características de sistema sem memória. 
A gestão de infra-estruturas com o auxílio das Cadeias de Markov tem a vantagem de propiciar o gerenciamento sem uma série 
histórica de dados acerca do sistema gerido, além de incorporar a experiência dos analistas no processo de modelagem. 

 
Uma desvantagem da metodologia supracitada é que a consideração de que um sistema de infra-estrutura possa ser visto como 
um sistema sem memória é uma abstração pouco verossímil da realidade, já que os estados passados de uma infra-estrutura, 
indiscutivelmente, influem nos seus estados futuros. 
 
Técnica Multiatributo 
No processo decisório, usualmente, a tomada de decisão é baseada na análise dos impactos de cada possível plano de ação sobre 
uma variável única (atributo). Em muitas situações, dentre as quais pode-se ressalvar o gerenciamento de infra-estruturas, uma 
estratégia de ação geralmente influi em mais de uma variável, isto é, a tomada de decisão possui múltiplos objetivos. 

 
Para analisar problemas dessa natureza, foi desenvolvida a técnica Multiatributo. Esta metodologia permite a escolha da 
alternativa ótima de decisão partindo-se de múltiplos critérios. A teoria Multiatributo combina conceitos da teoria da utilidade e 
da programação linear, apresentando-se como método promissor para gestão de infra-estruturas. A aplicação da técnica 
Multiatributo em um projeto de infra-estrutura rodoviária é apresentado em Furtado (1997). 

 
Uma limitação da metodologia em questão é o seu caráter essencialmente normativo. Um modelo desenvolvido por intermédio 
da técnica Multiatributo permite ao analista a escolha da melhor alternativa de intervenção, não permitindo, entretanto, uma 
caracterização mais profunda do sistema modelado. 

 
Outros métodos 
Muitos são os métodos de gestão de infra-estruturas citados pela literatura, dentre os quais pode-se destacar a análise de 
regressão, a estatística Bayesiana e os métodos econométricos. Para mais detalhes acerca das metodologias em questão, consultar 
Hudson (1997). 

 
Na Tabela 2 é ilustrada uma visão geral acerca da potencialidade dos métodos quantitativos supracitados na gestão de infra-
estruturas urbanas. Na tabela III é mostrado o grau de detalhamento das informações que cada método necessita para o seu uso. 
 

Tabela 2: Métodos de gestão de infra-estruturas e suas potencialidades de aplicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: PDEM - Prognóstico de demanda; PDEF - Prognóstico de defeitos; TD - Tomada de Decisão; 
AD - Avaliação de desempenho; A – Aplicável; NA - Não Aplicável. 

 
 
 

Tabela 3: Métodos de gestão de infra-estruturas e o grau de detalhamento das informações. 

Técnicas 
Grau de 

Detalhamento das 
Informações 

Redes Neurais Artificiais Alta 
Cadeias de Markov Baixa 

 PDEM PDEF TD AD 

Redes Neurais Artificiais A A A A 

Cadeias de Markov A A A NA 

Técnica Multiatributo NA NA A NA 

Estatística Bayesiana A A A NA 

Programação Matemática NA NA A NA 

Modelos de Escolha Discreta A NA A A 

Análise de regressão A A NA NA 

Simulação NA NA A A 
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Técnica Multiatributo Média 
Estatística Bayesiana Baixa 
Programação Matemática Média 
Modelos de Escolha Discreta Alta 
Análise de regressão Baixa 
Simulação Média 

 
 
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

Um Sistema de Informações Geográficas (SIG) é um sistema de informações que utiliza uma base de dados georeferenciada para 
fornecer suporte à tomada de decisões. O SIG é composto por equipamentos (hardware), programas computacionais (software), 
informações (dados) e a equipe. A equipe tem a função de integrar todos esses componentes do SIG de forma que possa 
armazenar editar, analisar, exibir, e imprimir os dados referenciados geograficamente, e assim, tomar decisões.  
 
O SIG analisa o mundo real transformando o mesmo em um modelo, que nada mais é do que uma representação do mundo real. 
Segundo Câmara (1996) um modelo de dados é um conjunto de ferramentas conceituais utilizado para descrever como a 
realidade geográfica será representada no sistema, em ambiente SIG. 
 
Quatro formas de representar o mundo real, aplicada à modelagem de dados geográficos, apresentadas Câmara (1996), que são: 

 
(i) Universo do Mundo Real: Neste universo encontram-se os dados Reais. 
(ii)  Universo Conceitual: Esse universo compreende os dados contínuos e objetos individualizáveis 
(iii)  Universo de Representação: Forma de representar o mundo real no modelo pode ser pela forma matricial ou vetorial. 
(iv) Universo de Implementação: Utilização do modelo através de linguagem de programação. 
 
Um dos motivos de grande interesse em SIG é o fato de os benefícios que fornecem os dados digitais ultrapassam os custos de 
investimentos, como menciona Gillespie (2000).  
 
Logo, é de fundamental importância mostrar, aos gestores públicos, a relação custo/benefício da implantação de um SIG, de 
modo que estes passem a investir em tal tecnologia SIG. 
 
Os benefícios de um SIG, quanto à sua eficiência, podem ser descritos como a racionalização dos recursos empregados na coleta 
e no armazenamento de informações urbanas. No que se refere à sua eficácia, existem tarefas que tornam-se inviáveis ou 
impraticáveis sem a utilização da tecnologia SIG, tais como a geração de mapas temáticos e a obtenção de medidas de estatística 
espacial. 

 
O SIG pode ser considerado um sistema completo, pois consegue ter uma relação custo benefício que torna sua utilização viável 
e também permite a integração de rotinas para ampliar a análise dos dados. É pertinente salientar que tais rotinas podem ser 
implementadas utilizando os métodos de gestão de infra-estruturas citados anteriormente. 

 
A forma de integração dessas rotinas a um SIG pode ser feita através de uma linguagem de programação específica do SIG, pois 
alguns sistemas têm sua própria linguagem de programação, ou em linguagens computacionais mais conhecidas (C++, JAVA, 
Visual Basic, DELPHI,dentre outras). 

 
No âmbito de um sistema de gerenciamento de infra-estruturas urbanas, o SIG funcionaria como um núcleo em que ficariam 
armazenados todos os dados acerca das condições das infra-estruturas em um dado momento. Tais dados seriam, a postriori, 
analisados, e convertidos em informações. Poderiam existir várias ramificações (rotinas), que seriam criadas para cada tipo de 
infra-estrutura. 
 
CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou uma nova classificação das infra-estruturas urbanas, baseada na concepção de subsistemas correlatos. A 
concepção de tal taxonomia, na visão dos autores, incorrerá em uma maior eficiência no processo de tomada de decisão no 
gerenciamento das utilidades. 
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Diante do exposto, podem ser ressaltadas as seguintes conclusões e recomendações: 
 

(i) A classificação das infra-estruturas urbanas em subsistemas é de suma importância para uma gestão eficaz, pois pode-se 
avaliar melhor as partes que compõem o sistema como um todo, assim, e identificar melhor as relações de causa e efeito 
entre as intervenções em partes isoladas do sistema; 

(ii)  São necessários investimentos na capacitação de recursos humanos com vistas a formar de pessoal qualificado para a gestão 
de infra-estruturas urbanas, sobretudo no que se refere à utilização dos métodos mencionados pelo presente trabalho; 

(iii)  Utilizar a tecnologia SIG, acrescida de rotinas específicas, objetivando tornar a plataforma SIG ainda mais robusta para o 
gerenciamento de infra-estruturas urbanas; e 

(iv) Os métodos apresentados no presente trabalho devem ser aplicados em casos reais, sendo realizada, em seguida, uma 
análise comparativa entre os seus desempenhos. 
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