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urn ambiente GIS, cria-se
urn modelo da reaIidade
capturando aspectos especificos do mundo real e trans
pondo para 0 sistema. Cada
entidade ou fen6meno pre
cisa ser anali sado para
definir a melhor forma de
representa-lo no 'GIS. :De '
modo geral, pode-se dizer
que
existem duas grandes
I
_
cl asses de representayao :
campos e objetos. as campos servem
para representar fen6menos que ocor
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geometricamente que aqueles pos
siveis em um CAD. Enquanto
em um GIS, em geral, se pode
apenas repre sentar pontos e
conjuntos de segmentos de
~O
reta, em urn CAD e possivel
~
.
ter tarnbem circulo s, ar
'" cos de circulo , e curvas
\suaviza
. das como sp lime e
Bezier. Alern disso, 0 trata
mento da terceira dimensao em
GIS e ainda rudimentar, enquanto
os sistemas CAD sao utilizados para
operacoes tridimensionais bern
mais complexas, como modelagem
de s6lidos .
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rem variando continuamente na natu
reza, como por exemplo 0 relevo de
uma regiiio, ou sua formacao geolo
gica. Este tipo de fenorneno pode ser
.
inserido em urn GIS com 0 usa de
aproximacoes , como modelos digitai s
do terreno (rnais conhecidos como DTM - Digital Terrain
Models), ou sob a forma de imagens digitais. as objetos tendem
a corresponder a elementos individualizaveis do mundo real :
edif'icacoes, estradas, rios , postes, ruas, lotes. 1'1 este caso, 0 rno
delo de representacao que mais se adapta e 0 vetorial.
No modele vetorial , a localizacao e a aparencia gr afica
de cada objeto sao representadas por urn ou mais pares de coorde
, nadas . a s objetos sao tambern caracterizados por atributos nao
espacia is, que os descrevern e identificam univocamente. Esse
tipo de representacao nfio e exclusivo do GIS: sistemas CAD 'e
outros sistemas graficos tambern utilizam representacoes vetoriais.
Isso porque 0 modelo vetorial .e bastante intuitivo para engenhei
ros e projetistas, embora estes profissionais nem sempre utilizem
sistemas de coordenadas ajustados asuperficie da Terra para rea
lizar seus projetos, pois para estas aplicacoes, urn simples siste
ma de coordenadas cartesianas esufi ciente . Mas 0 usa de vetores
'em GIS e bern mais sofisticado do que em CAD, pois em geral
urn GIS envolve volumes de dados bern maiores e conta com
recursos para tratarnento de topologia, associacao de atributo s
alfanumericos e indexacao espacia1. Por outro lado, os vetores
que se constr6em tipicamente em um GIS sao menos sofisticados

0

Definlcoes
Para entender melhor a maneira como os GIS tratam a
informacao vetorial, eis algumas def'inicoes fundamentai s.Va
mos nos ater a duas dimensoes, como a maio ria dos GIS comer
ciais.
Pun to -tun ponto e urn par ordenado (x,y) de coordenadas espa
ciais .
Alguns GIS denominam entidades localizadas atraves de urn
ponto como entidades simb6licas, porque sempre se associa urn
simbolo cartografico ao ponto , para fins de representacao em tela
ou em um mapa.
Rcta e scgmcnto de reta - Sejam Pie P1 dois pontos distintos no
plano. A combinacao linear a. PI + (1- a) P2' onde a e qualquer
numero real, e uma reta no plano. Quando 0 ~ a ~ 1, se tern urn
segmento de reta no plano, que temp, eP 1 comopontos extremos.
Esta def'inicao eestritamente geornetrica, enos interessa uma
definicao rnais aplicada. Assim, partimos para 0 conceito de li
nita poligonal, que ecornposta por uma sequencia de segmentos
de reta. a rnais comum, no entanto, e definir a linha poligonal
atraves da sequencia dos ponto s extremos de seus segmentos, au
seja, seus vertices.
Linha poligona 1- Sejam va' v I "
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pontos no plano . Sejam
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111 - J segrne ntos, conectando

estes pontos. Estes segrnentos formam uma poligonal L se, e somente se, (1) a intersecao de segmentos consecutivos e apenas 0
ponto extreme compartilhado por eles (Le.,si nSi+1 = l'i+I)' (2)
segmentos nao consecutivos nao se interceptam (Le.,s; nS j = 0
para todo i,j tais que i '" i + 1) e (3) 1'0 '" vn _1> ou seja, a poligonal
nao e fechada.
Observe-se, na definicao acima, a exclusao da possibilidade
de auto-intersecao. Os segmentos que cornpoern a poligonal so
se tocam nos vertices. Formalm ente, poligonais que nao obedecem
a este crit erio sao chamadas poligonais cornpl cxas, De modo ge
ral, os GIS nao impedem que poligonais cornplexas sejam cria
das, no ent anto, dificilmente este tipo de linha ocorrera na natu
reza . Alern do mais, poligonais complexas podem criar dificul
dades na definicao da topologia c em opera coes como a criacao
de buffers.
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Poligono - Um poligono e a regiao do plano limitada por uma
linha poligonal fechada .
A definicao indica que, apen as invertendo a condicao (3) da
linha poligonal, temos um polig ono . Assim , tambern aqui nao e
permitida a intersecao de segmentos fora dos verti ces, e os
poligonos onde isto ocorre sao denominados poligonos cornplc
xos. Os mesmos cornentarios que foram feitos para poli gonais
valem para os poligonos. Observe-se tambem que 0 poli gono di
vide 0 plan o em duas regioes: a interior, que convenciona lmente
inclui a front eira (a poligonal fechada) e a exterior.
Assim, quando utiliz amos a expre ssao vetores , est amos nos
referindo a alguma comb inacao de pontos, poligonais e poligonos,
conforme definidos. Cornbinacoes, porque teoricamente poderia
mos utilizar mais de um tipo de primitiva grafica na criacao da
representacao de um objeto. Por exemplo, pode-se ter objetos de
area mais complexos, formados por urn poligono basi co e varies
outros poligonoscont idos no pr imeiro, delimitando buracos .
Pode-se tambern ter objetos compostos por mais de urn poligono,
como seria necessario no caso do Estado do Para, que alern da
parte "continental" tem a ilha de Marajo e outras como parte de

seu territorio .

Cla sse s de Ve t o res
Apesar de estarmos sempre concebendo representacces sob a
forma de pontos , linh as e area s para objet os em GIS , existem
algumas variacoes com relacao a adaptacao destas representa
coes a realidade, ou seja, considerando a forma com que estes
objetos ocorrem na natureza. A opcao entre as alternativas a se
guir e feita na fase de modelagem conceitual do GIS, e deve ser
feita com bastante cuid ado.
Objetos de area podem tel' tres formas diferentes de utiliza
cao : objetos isolados, an inhados ou adjacentes . 0 caso de obje
tos isolados ebastante comum em GIS urbanos , e ocorre quando
os obj etos da mesma classe em geral nao se tocam. Por exemplo,
edifi cacoes, piscinas e mesmo as quadr as das aplicacfies cadastrais
oco rrem isoladamente, nao existind o segmentos poligonais com
partilhados entre os objetos. 0 caso tipico de objetos aninhados
e 0 de curvas de nivel e todo tipo de isolinhas, em que se tem
linh as que nao se cru zam , e sao entendidas como estando
"ernpilhadas" umas sobre as outras. Es te caso tern mu itas varia
cc es, pois curvas de nivel podem ser tambem modeladas como
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linbas, uma vez que podem permanecer abertas em algumas situa
coes, e tambern podern ser entendidas como subproduto de mo
delos digitais de terreno, que sao campos. Finalmente os exem
plos tipico s de objetos adjacentes sao todas as modalidades de
divisao territorial : bairros, setores censitarios, municipios e ou
tros . Sao tambem exemplos mapas geol6gicos e pedologicos, que
representam fenornenos que cobrem toda a area de interesse. Neste
caso, pode -se ter 0 compartilhamento de fronteiras entre objetos
adjacentes, gerando a neces sidade de estruturas topol6gicas. Es
tes tarnbern sao os casos em que recurso s de representacao de
buracos e ilhas sao mais necessaries.
Os objetos de linha tarnbem podem ter variad as formas de
utilizacao. Analogamente aos objetos de area, pode-se ter objeto s
de linha isolados, em arvore e em rede. Objetos de linha isolados
ocorrem, pol' exemplo, na representacao de muros e cercas em
mapas urbanos. Objetos de linha organizados em uma arvore
podem ser encontrados nas representacoes de rios e seus afluen 
tes e tambem em redes de esgotos e dren agem plu vial. E podem
ser organi zados em rede, nos casos de redes eletri cas, telefoni
cas, de agua ou mesmo na malha via ria urbana e nas mal has

rodoviaria e ferroviaria.

Pro b le m a s d e No m enclatura
Urn problema que aflige todos os usuar ies de GIS e a grande
varied ade de nomenclaturas para elementos vetoriais. A linha
poligonal, conforme definida, p<iae ser denominada de diversas
formas em GIS e CAD: linha , polilinha , arco, link , 1-cell, Ca
deia , e outras. Algumas dessa s denominacoes incluem conside
racoes topologicas, Por exemplo, um arco e muitas vezes defin i
do como uma estrutura que cone cta dois nos, e no (ou O-celf) e
uma denorninacao alt ernativa para ponto ou simbolo . 0 mesmo
ocorre com relacao a poligonos, denominados as vezes como are
as, regi des ou ainda 2-cells .
Quase sempre aparecerao sutilezas com relacao definicao
que serao espec ificamente ligadas a aspe ctos da 16gica de cons
trucao do software GIS. Um GIS baseado em topologia, por exem
plo, vai definir areas ou regices a partir de sequenc ias de arcos ,
que por sua vez cone ctam nos . Um sistem a deskt op mapping
podera impedir a utilizacao de objetos corn postos por varies
poligonos. Um GIS baseado em SGBD relacional podera perm i
til' buracos , mas nao permitir poli gonos externos adicionais.
De qualquer forma, esta grande varied ade de denorninacoes
para as form as de representacao geornetrica tern pelo menos duas
conseqiiencias. Em primeiro lugar, dificulta a comunicacao en
tre usuaries de diferentes GIS .Alern disto , dificulta 0 estabeleci
mento de normas e pad roes de intercarnbio de dados .
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