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29/06/2009
SMA e CETESB disponibilizam informações e
dados por celular

Imprima esta página

 Por meio da tecnologia WAP, os dados são
disponibilizados de maneira simples e objetiva.

 

 Para facilitar o acesso a informações de interesse público, a
Secretaria do Meio Ambiente do Estado e a Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB
disponibilizam, desde dezembro de 2008, dados de seus
respectivos sites a partir da tecnologia WAP.

A sigla WAP significa Wireless Application Protocol que, em
português, quer dizer Protocolo para Aplicações sem Fio.
Embora seja possível utilizar essa tecnologia por
computadores, o WAP foi criado para prover serviços de
navegação Web a partir do telefone celular, possibilitando,
por exemplo, usuários acessarem portais e mandarem e-
mails. Aparelhos telemóveis mais novos podem ainda
utilizar o WAP para fazer downloads.

De acordo com Oleg Archiptchuk, gerente do Departamento
de Tecnologia da Informação, o serviço WAP “é mais um
canal de divulgação de informações ambientais, tornando
ainda mais público os monitoramentos da CETESB e os
projetos da secretaria”. Segundo o gerente, “esse é o
primeiro sistema de governo preparado para atender a
demanda por celular, tanto no Estado de São Paulo como
no âmbito federal”.

O aperfeiçoamento e a expansão do uso da tecnologia WAP
se tornam estratégicos para atender ao princípio
constitucional da publicidade das ações do Estado. Isso
porque, de acordo com a Agência Nacional de
Telecomunicações - Anatel, o número de aparelhos de
telefonia móvel no Brasil chegou, em maio deste ano, a
154,6 milhões, com 923.504 novas habilitações só em
abril.
No entanto, para que a comunicação WAP seja mais
eficiente é necessário que as informações sejam
disponibilizadas da forma mais objetiva possível, pois o
excesso de informações dificulta a visualização nas
pequenas telas dos celulares. Dessa forma, a página para
tecnologia WAP se distingue dos sites da SMA e CETESB, já
que foi desenhada de maneira a atender a essa
necessidade.

Na página do WAP pode-se obter informações a partir de
sete links iniciais: Ouvidoria, Qualipraias (abreviação para
qualidade das praias), Qualiar (abreviação para qualidade
do ar), 21 Projetos, Disque Ambiente, Localizador e Fale
Conosco. “Este é o começo, mas pretendemos disponibilizar
mais conteúdo”, afirma Oleg Archiptchuk.
Para visualizar a página do portal para WAP, basta entrar
em http://wap.ambiente.sp.gov.br de computador ou de
celular.
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