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Par C1odoveu Augusto Davis Jr. e Frederico Torres Fon seca

Apesar dos
excelentes
recursos para
m o nlp ulo c o o, os
sistemas CAD tern
certas llmltocoes
quanto forma de
orqonizocoo e
armazenamento de
entidades gr6ticas.
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s Sistemas de CAD - Com
puter Aided Design sao 0
principal recurso para a
cr iacao e mani pulacao de infer
macoes graficas vetoriais em compu
tador da atualidade. A possibilidade
de uso do CAD em microcornputa
dores e a reducao dos precos do hard
ware incentivaram aplicacoes dife
rentes das destinadas originalmente
ao sistema. Uma das aplicacoes dife
renciadas e a conversao de dados :
criacao de entidades graficas/carto
graficas a partir de material nao -di
gital para uso em Sistemas de Infor
macae Geografica.
Existem diversos processos para
conversao de dados em CAD. Cada
urn se adequa ao tipo do material
original. 0 mais tradicional usa uma
mesa digitalizadora calibrada para
fornecer ao CAD coordenadas do es
paco representadas numa planta.
Outre metoda muito comurn exige 0
uso de urn estereorestituidor digital.
Este equipamento produz vetores a
partir da digitalizacao sobre fotogra
fias aereas,
Outros rnetodos que podem ser
citados sao os heads -up digitizing 
digitalizacao direta na tela, sobre
uma imagem raster cia planta origi 

nal e a vetorizacao automatica Oll
serni-autornatica  urn software es
pecial persegue linhas detectadas na
imagem, .tr a nsfor rna ndo-as .em ve
tores. Em todos os casos, as funcoes
de criacao e edicao vetorial sao reali
zadas atraves do CAD.
Apesar dos excelentes recurs as
para rnanipulacao, os sistemas CAD
tern certas limitacoes quanto aforma
de organizacao e armazenamento de
entidades graficas, Estas restricces
acabam causando grandes difcren
gas entre a inforrnacao para SIG e B
que 0 CAD produz.
Asepar acao de entidades grMicns
em niveis, realizada pelos sistemas
CAD, nao corresponde necessaria
mente a uma estrutura de banco do
dados como no SIG. Na conversno
CAD/SIG e feita uma analogi a entre
nivel CAD e modelo de dados no SIG.
Mas 0 CAD esta despreparndo pnrll
gerenciar dados de urn nivel como
entidades pertencentes a um mesme
modelo de dados, perrnitindo no 01
rador maior liberdade na manipul •
gao de entidades e distribuicao C
niveis.
Em geral 0 CAD dispensa 0 gore
ciamento de relacoes topologicas e
tre os objetos, ao contrario do 510.
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ALGUMAS DIST,OR90ES NA CONVERSAO DE DADOS DE
SISTEMAS CAD PARA SIG
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N uma planta plotada, a impressao vis ual
e que certos elementos ve toriais sao conti
nuos . A a nal ise do arqu ivo digital pode ind ica r
sua cr ia cao em ped acos, ge r an do va rios obje
tos on de se esperava ape nas urn. Em geral , e
u rn problema de controle de qualidade da
empresa resp ons avel pe la conversao de da dos.

Por questoes de performance, os sistemas
CAD irnpoe rn restricoes no tamanho dos a rq ui
vos manipulados. Por isso e tarnbe m por tradi
c;:ao cartografica , os traba lhos de conversao s ao
entregues em arq uivos correspo ndentes a
pranchas de cartografia. Todos os obj etos con
vertidos , nos limites da di vis a o cartografica ,
sao 'divididos 'em pelo menos du as partes , ge
ra nd o problema s de topologi a . Aju n cao tern que ser fei ta no SIG,
n um processo ba s tan t e oneros o. 0 ideal se ria aba n don a r as
divisoes ca rtografica s e adota r a lguma outra metodologia de
divisao de arquivos : qu adra ou gr u po de quad ras, por exemplo.
I
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No s t ra ba lhos de conversa o em qu e
cada prancha cartogra fica e trata da por
vez, fre qu en tc me nte surgem diferen cas
ou desencontros na fronteira entre as Io
Ihas . Alern da in con s is t en cia topol6gica
existe uma di fere nca geometries que
deve ser tratada . E urn problema muito
comum nos trabalhos de digital izaca o por
mesa e deve ser t ra t ado u sa ndo r ecu rsos
do CAD . No SIG sera preciso jun ta r os
objetos digitali zados em cada folha.

Em a lguns casos, 0 enfoque da
conversao esta na formacao de uma
base cartografica d igital. Nesta, 0
papel da representacao grafica das
entidades e p reponderante. Mas
para uso em Geoprocessamento ,
m uitas vezes e des necess a rio cr iar
no CAD to dos os re finamentos de
representacao de entidades ca rto
gra ficas, como hach uras ou simbo
- - - 000 - -0 0 0 _
log ia associada a linha s. 0 S IG
pod e faze r isto .
A geracao de u m a qua ntida de ex
cess iva de deta lhes dispcnsaveis
complica a larefa de convers a o e d ificu lta a for m a cao da base de
dados geografica. Asugesta o e aba ndona r a complexida de carto
gra fica na conversao, deixa ndo-a para resgate na im ple rnen ta cao
em S IG. A reducao do ' custo de con vers a o nesta simplifica cao
pode ser in ves tida na ve ri ficacao de topologia ou na red efinicao
de fronteiras de a rquivos, n ao causando quebra de objetos.

o usa inadequado de dispos itivos de d igi
talizacao tarnbem e respon s avel pe la geracao
de vertices em exc es so, pri ncipalmente nas
cu rvas de nivel. E m ge ra l sao u sadas mesas
em strea m. mode, on de os vertices sao adicio
na dos em in t ervalos r egu la res de tempo ou
nos pequenos in te rv al os de desl oca m ento do
cu rso r. Os si stema s CAD possuem r ecursos
pa ra cor rec ao do prob lema. E preciso exigi -la
na especificacao do traba lho .
Alguns SIGs au mentam este problem a q uando forc a m a t rans
form acao de curvas e a rcos de circ u lo em poligonais , gerando
ainda m ais vertices. A esp ecificacao deve preyer a digitalizacao
us ando a pe n as po ligo nais, aba n dona n do 0 u sa de curvas com
plexas ou a lgoritmos de s uaviza cao, E vell tu al m en t e, a suaviza
c;:ao das curvas pod era ser feita ja no SIG.
N a coriversao, muitas en tid a des s a o es 
pecifica da s como elementos d e area - poli
gonais obr iga tor ia m en te fechadas. Muitas
vezes 0 fechamen to e percebido visua lm ente
na ana lise de tu n a pl a n ta , mas nao no ar
quivo di gital. N~'st es casos, podem ocorrer
os undershoots ou ouers hoots - fecharnen
to s imperfeitos de e le mentos veto riais. E
dificil detecta r este ti po de e rro em CA D.
Apenas a e la boracao de rotinas de digitali
zacao que garantam o-fechamento pode re 
so lve- lo. Alern d is to, a qu ebr a dest e tipo de
objeto nao po de ser permiti da na divisao dos
arquivos CAD.

Os si s tem as CAD, s em sofre r nenhum tipo de cu stornizacao ,
permi tem a criacao de to do tipo de entidades g raficas, com
qu al qu er atrib uto e nive!. N a o existe m con troles intrinseca
m en te definidos qu e facarn com que 0 CAD im peca a d igitaliz acao
de u ma ent idade inconsistente , como urn elemento de area n um
nivel que so deveria con ter st mbolos, por exemplo.
Tambern sao frequen tes en os de simbologia, com elementos
codificados com cor ou tipo de linha errado. Isto n a o pode ser
detectado em plotagens monocrornatica s, m as certa m e nte acar
ret ara pr obl em a s na t ransforrnacao CAD/S IG . Somente progra
mas especificos acusam este tipo de probl ema , vasculhando
a rq uivos digitais da conversao, em bus ca de inco nsistencias . Os
erros encontrados sao corrigidos m anua lmente. E preferive l
r eali za r a ve rificacao ao longo do p rocess o, evi tando deixar
grandes volu m es para 0 final.
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Na conve rsiio cartografica, e usual os textos gr afic os ass umi
rem urn pa pel decorativo, com pou ca utilidade pa r a 0 S IG . P or
uma questao de estetica , sao fragme ntados para qu e as palavras
sej a m distribuidas de maneira un ifor me no ma pa . Is to d ificu lta
sua concatenacao e aprovei tamento no S IG. 0 rna is interessante
e que estes textos s ej a m atrib utos a dicio nados j a no SIG, asso
cia dos a algum objeto.
"
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INVESTIMENTO NA PRECISAo
/

A criacao da base de dados e' a
item mais custoso na formacao de urn
SIG. Para evitar perdas e problemas
posteriores, existem diversos cuida
dos a serem tornados na especifica
<;ao de trabalhos de con versao de da
dos para SIG. :E preciso conhecer cla
ramente as objetivos a serem atingi
dos com a material digital resultante
~ "
---===:
do processo. Em vez de gastar com a
~ .~ :..J ~
refinamento da
cad~o ~~
grafica, pode-se investir na geracao (
,
~
de elementos topologicamente corre
.\
~
tos, caso a usa r:o SI~se~a prio~itari?
Este e urn assunto cada vez mars
complexo, tratado nas fases ini ciais ~
(los projetos de irnplantacao de SIG.
"
/ .
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~e mo~? geral, ? cliente da conversao
\~
rllt'"
ainda e in experiente no assunto para
~
r
especificar e administrar a trabalho .
cia, economias no hardware . Ao
Urn pequeno investimento inicial na
contrario do que se imagina, nao e
cspecificacao da conversao evita
precisa saber de anternao qual SIG
grandes problemas no futuro. Como
sera
adotado para especificar a
a maior parte da clientela deste tipo
trabalho
de conversao. 0 universo
de service e da area publica, a espe
ainda
r
estrito
do SIG e a pequeno
cificacao detalha da ja s eria pre
mimero
de
competidores
permite que
requisite num processo de licitacao
algumas
carac
a
conhecimento
de
consistente. A sugestao e fazer espe
teristicas
comuns
seja
s
uficien
te pa
cificacoes que direcionem a material
ra
garantir
uma
reduzida
quantida
resultante para usa em SIG. Isto evi
de de problemas na formacao da base
ta as problemas expostos acima.
de dados.
A reducao da complexidade carte
No mercado americana, as ernpre
grafica - detalhamento , mimero de
sas de conversao de dados dis poem
vertices, ntirriero de entidades 
dos principais softwares do mercado.
tambern levari a uma reducao de
Elas realizam a conversao direta pa
expectativas de espaco em disco para
ra a sistema adotado pelo cliente.
a base de dados, e como consequen-
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