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Hora de Pensar no
Padrao GIS
uando

Q

0

assunto

e cooperacao em

projetos de Geopr oce ssam ento,

comercializacao de inforrnacoesgeo
grMicas ou outra situ acao que envoiva trans
ferencia de in forrn acoes entre sistemas, urn
problema costuma ficar em segundo plano:
em que forrna roos dados devem circular? Em
outras palavras, como gravar dados para ga
rantil'que seja rn entendidos perfeitarne nte pOI'
colegas de parcerias? Ou ainda: como fazer 0
GIS "X " receber e incorp orar dados gerados
por "Y"? A resposta e 0 estabelecimeruo de
urn padrao para 0 intercarnbiode informacoes.
Em informat ica, existem padroes de fato
(def inidos por uma emp resa para cumprir
finalidade especifica nu rn software, mas
depois adotados quase universa lmente) e de
direito (definidos corn neutralidade por ins
t ir uic oes dedicadas a pad r o nizaca o e
no rma tizac ao). Existem muito poucos pa
droes de fato no rnercad o , inadequados para
suportar todas as necessidades de troca . 0
padrao rnais adotado hoje para intercarn
bi o de i n fo rrnacoes g rafica s e 0 DX F
(Drawing eXc hange Format), defi nido pela
ernpresa americ ana Autodesk como subsi
dio a impo rtacao e export acao de graf icos
para 0 seu sistema de desenh o assistido por
compuiador, 0 AutoCAD . POl' que este e 0
CAD mais usado no mercado e pelas carac
teristicas de representacao de entidades gra
ficas do produto, 0 padr ao passou a ser su
portado por diversos fabricante s de soft
ware s graficos , inclusive de Geoproces
samento . Mas 0 DXF tern lirniracoes serias
para representacao e transferencia de atri
butos assoc iados as entid ades g raf icas.
Alem disso, como 0 AutoCAD nao tern mai
ores preocupar;:oes quanto atopologia da re
presentar;:ao gnlfica, nao existem gara ntias
quanto a consistencia do contetido de cada
layer, ao contra rio do que se espera em l ll11
sistema de informar;:oes geogn1ficas, em que
cada camada deveria conte r apenas urn tipo
de obje to.
6rgaos com Doder normativo em diver-

ram para criar padroes de direito para inter
cambio de inforrnacoes geograficas, Os pa
droes resultantes tern peculi aridades, scn
do mais ou rnenos ambiciosos na tcntativa
de oferece r riqueza semfintica para a repre
sentacao das informacoes geografica s. Os
principals padroe s estrangeiros estnbeleci
dos sao 0 ingles NTF, 0 frances EdiGeo , 0
arner icano SDTS e o canad ense SAIF. Po
rem , estes padroes ainda nao foram absor
vidos pelos fabricantes de GIS, principal
mente por sua complexidade. Tanto e que
nao exis te urn unico GIS capaz deler e gra 
val' arquivos em todos estes for rnatos.
No Bra si l, ex istem esfo rcos iso lados
para 0 estabe lecimento de padroes, tocl os
voltados para a so luca o de algum prob lema
especifico, se m a pretensao de serem adota
do s em todo 0 pais. Sao exempl os os forma
tos Sagre/Te leb ras , 0 Sprin g/In pe e 0 JIG,
cl efinido pel a Prodabel para uso no co nv e
nio de Belo I-Iorizonte.
A ausencia desre padra o pode co rnpro
meter ou mesmo inviabilizar a troca de in
for macoes, com g raves consequenc ias .
Acrecl ito, e esra e uma das principals con
clusoes que tirci clo GIS nRASIL 96, que
e preciso agir rapidame nte e definir urn for
mato neutro, simples, cuja implementacao
possa inclusive ser exigida em futuras lici
tacoes de GIS. Este Formato precisaria te r,
basicarne nte, as scguintes caracteris tica s:
Simplicid ad c : os arquivos gerados deveri 
am ser simp les arquivos de texto , irnpri
mivcis, seque nciais. Ernbora esta forma de
represcntar;: ao tcnha a tenclencia de germ ar
quivos maiores, pode-sc evitar isso com 0 uso
de compactadores como 0 ZIP.
.. .
Nc utr a lida de: a semiintica implantada nao
poderia scr baseada em concei tos particula
res cl e softwares, deve nclo refJ etir conce itos
universais de Geoprocessamento.
Podcr dc exp ressa o : a semfi ntica teria que
ser suficientemcnte completa para permitir .
a reD resentacao dos tiDoS de ent idades es-

As formas de expressao deveriam permitir
a repr ese ntacao de qualquer modelo de da 
dos espaciais atua lmente em usa , com sim
plicidade.de implernentacao .
E xpansiL>ilidadc: deveria preyer mecanis

mos de revisao , permitindo a expansao e
aperfeicoarn ento no futuro, refl eti ndo 0
avan co no GIS.
o passe inicial foi dado no GIS BRA
SIL 96, em que se recomendou que a
RBGe o - Rede Brasil de Ge op rocessa
mento pro mo vesse disc usso es sobre 0 tema.
Esta iniciativa tera 0 apoio do Inpe, que se
pro pos a implement ar prograrnas traduto
res entre 0 formato RBGeo e os princir ais
GIS do mercado, dando acesso livre e gra
tuito a estes programas atraves da Internet.
o tema tambern sera assunto de' Carnaras
Tecni cas promovidas pelo Ibarn, com 0 fi 
nanciamento do Finep e apoio e participa
vao da RBGeo. A bola ja esra rolando, a par
tir da aprese ntacfio do Gi lberto C fim ar a,
chefe da Divisiio de Processarnento de Ima
gens do Inpe, no GIS BRASIL 96, da pu
bli cacao de documento do lnpe sobre este
assunto em sua home page (http://www.
inpc.gov.br), e da abertura de uma secao
especial na home page da RBGeo (h ttp ://
www.pbh.gov.br/rL>gco/rbgeo.htm) sobre
o tern a, inclusive com urn resumo das dis
cuss6es trava das ante s do Co ngresso na
RBGeo -L. E urna arranca da necessaria e
muito import ante: todos esrao convidados
a contribuir.
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