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urante a processo de solucao de
pro b I e mas usa nd a GIS, e
necessaria, identificar todos as
objetos do mundo real necessaries para a
trabalho. Em seguida, e precise extrair um
conjunto de caracterfsticas de cada objeto
identificado, em um processo de
ebstreceo, a base da modelagem de
dados, Neste processo, determinados
aspectos do objetosao desprezados, e sao
determinadas as caracterfsticas essenciais
para que a seu comportamento au
funcionamento sejam adequadamente
Incorporados ao sistema. Sao descritas
tanto caracterfsticas qeometrices, que nos
possibilitam visualizar a objeto em tela au
no papel, quanta caracterfsticas
descritivas, codificadas
alfanumericamente, que co nt e rn
mformacoes adiciona is sabre a objeto.
A maioria dos GISsepara as caracterfsticas
qeornetricas e descritivas em estruturas de
dados separadas, configurando a que se
denomina arquitetura dual. Existem
diversas raz6es para essa separacao, e as
principais sao a desempenho do GIS e a
volume de armazenamento exigido. As
caracterfsticas qeornetricas sao, em geral,
armazenadas em uma estrutura de dados
p r o p r i e t a r i a , que apenas as
desenvolvedores do GIS d e t e rn
'mforrnacoes tecnicas para decifrar. Essa
estrutura e definida de modo a tornar
rapidas a recuperacao e a exibicao da
inforrnacao qeornetrica. Par outro lado, as
caracterfsticas descritivas ja sao bem
a d min is t r a d a sp e I b s sis t e mas
gerenciadores de bancos de dados
rei a cia n a is, (SG B0 R), amp I a men t e
disponfveis no mercado - e portanto a
desenvolvedor do GIStem um problema a
menos com que se preocupar.
Ocorre que a arquitetura dual tem um
ponto fraco, que e a dificuldade em
garantir a integridade entre as partes
qeornetrica e descritiva da representacao
do objeto geografico. Na maioria dos
casas, existe a possibilidade de um usuario
desavisado acessar a banco de dados
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alf anurnerico e, inadvertidamente,
modificar alga sem que a estrutura de
dados qeometricos tenha conhecimento
dofato.
Para resolver este problema, e necessaria
acabar com a dualidade do banco de
dados geografico. Oiversos carninhos
foram tentados ao longo dos anos neste
sentido..Uma alternativa envolveu a
criacao de estruturas proprietaries tanto
para a parte qeometrica quanta para a
parte descritiva. Essa safda nao e a ideal,
pais dificulta au mesmo impede a
inteqrecao dos dados geograficos ao
conjunto das inforrnacoes da orqanlzacao
- 0 que esta completamente na contrarnao
da hist6ria. A demanda atual e por
sistemas que facilitem ao maximo a
inteqracao do conjunto de inforrnacoes
disponfveis, e a tecnologia GIS e sempre
candidata a servir de catalisador para que
essa inte qr acao acont eca. Outra
alternativa para resolver a dualidade
resultou em um problema semelhante. 0
usa de bancos de dados orientados a
objetos impede a quebra da integridade,
mas nao resolve totalmente a problema de
inteqracao do GIS a outros sistemas de
informacao, que sao, em sua ampla
maioria, baseados em SGBOR.
Resta ainda uma alternativa, que consiste
na codlficacao da forma qeornetrica dos
objetos usando as tabelas tfpicas dos
SGBOR. Como resultado, toda a
codificacao da geometria fica aberta e
acesstvel. aumentando bastante a
possibilidade de inteqracao do GIS a
outros sistemas. No entanto, a grande
variabilidade estrutural da inforrnacao
qeornetrica (por exemplo, dados vetoriais
podem ser representados usando desde
um unico par de coordenadas ate
milhares) faz com que tais SGBOR
apresentem problemas de consumo
excess iva de espaco em disco e baixo
desempenho.
A solucao mais moderna que se apresenta
utiliza um novo conceito: a de bancos de
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dados objeto-relacionais. Para as
aplicacoes geograficas, a ideia e que todas
as caracterfsticas dos objetos geograficos
sejam codificadas em tabelas, como nos
SGBOR. As caracterfsticas descritivas sao
codificadas usando os tipos de dados
usuais, au seja, nurneros e cadeias de
caracteres. Um dos atributos, no entanto,
e de um tipo especial, de tamanho
variavel, c'!p,az de reqistrar a descricao
completa da geometria. Esse tipo de
atributo, denorninado S DO GEOMETRY, e
implementado no SGBO Oracle 8i atraves
da extensao \Spatial. A definicao de
SDO GEOMETRY e a seguinte:
Ocampo SDO_GTYPE serve para
especificar qual e 0 tipo de geometria do
objeto, usando um nurnero. Os valores
validos estao na Tabela 1. Observe que
existe previsao para a representacao de
objetos de mais de duas dimensoes. mas
para as aplicacoes usuais de GIS 20 e
suficiente. Esses tipos de geometria
correspondem aos definidos pelo
Cons6rcio OpenGIS ((eia entrevista na

CREATE TYPE SDO GEOMETRY
AS OBJECT {
NUMBER,
SDO GTYPE
SDO SRID

NUMBER,

SDO- POINT

SDO- POINT - TYPE,

SDO- ELEM- INFO MDSYS.SDO ELEMINFO_ARRAY,
SDO- ORDINATES MDSYS.SDOORDINATE_ARRAY};
Paqina 12), no padrao denominado
Geometry Object Model for the OGIS
Simple Features for SQL, a excecao do tipo
reservado para superficies, ainda nao
implementado no Oracle 8i Spatial.
Ocampo SDO SRID e usado para
especificar a sistema de ref erencia
espacial (sistema de coordenadas)
associado a geometria. Curiosa mente,
este valor se repete em todos'os objetos de
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u m a t a b e l a , 0 valor n u m e r i c o
corresponde a chave de uma tabela
-auxiliar que acompanha 0 produto, onde

,

: Ta~ela l'~ Tlpos de geometrla
lm plementados no Oracle 81Spatial
(d e 0 nurnero Be dlmensoes, usuelmente 2)
Tipo de geometria

dOOO

Desconhecido

dOO1

Ponto

dOO2

Poligonal

dOO3

polrgono (sao

.

NUMERO'
,. .

., . \. .'i
'

sao armazenadas as coordenadas
propria mente ditas. Com essa estrutura,
existe grande flexibilidade em representar
a forma q e o rn etr ica. permitindo
polfgonos com ilhas e buracos,
aqruparnentos de pontes, pofiqonats e
polfgonos com segmentos em arco de
drculo, retanqulos, drculos, e diversas
outras com binacoes.

i

Valor de
SDO_GTYPE

'

.)

I

Rec
" I

Para que se possa entender melhor como
funciona essa representacao, a Figura 1
apresenta tres objetos em um sistema
simples de coordenadas, e a Tabela 2
expoe a codificacao comentada.
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Colecao heter oqenea

de elementos
dOOS

Mult iplos pontes

dOO6

Multipl as poligonais

dOO7

Multi ples poll qonos (ilhas)

Como ja foi dito, essa forma de
ccdificacao da geometria foi baseada nos
pad roes desenvolvidos pelo Cons6rcio
OpenGIS, e ao mesmo tempo simples e
poderosa . Observe como nao esta previsto
qualquer suporte no banco a atributos
grMicos como cor, tipo de Iinha e padrao
de preenchimento. Isso deixado a cargo
do GIS, que e 0 responsavel por extrair os
objetos geograficos do banco de dados e
apresenta-los na tela do usuario, Nao e
tarefa do banco de dados armazenar tais
para metros, ate mesmo porque seria
dificil fazer com que outros usuaries
tivessem a liberdade de escolher atributos
grMicos diferentes. Desta forma, fica
muito bem caracterizada , no banco de
dad os, a separacao entre representecso (a
codificacao da geometria) e epresentecso
(para metros de vis u a l lz aca o) da
lnformacao geogrMica.
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Condimento de Conlieclment
.
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permit idos buracos)
dOO4
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estao registrados OS parametres um
nurnero muito grande de projecoes
cartograficas e sistemas de coordenadas .
'Em seguida, 0 campo S DO_ P O I NT define
um ponto tridimens ional, cujas
coordenadas X e Y sao consideradas
validas para a representacao do objeto se
os campos seguintes estiverem vazios . Se
nao estiverem, essecampo ignorado.

e

\

Os campos restantes, SD O....:ELEM_ INFO e
SDO ORDINATES, sao formados por listas
de grupos de nurneros. No primeiro, tres
valores sao usados para definir 0 infcio de
um grupo de coordenadas e sua
int erpretacao qeornetrica . No segundo

Existe suporte aos tradicionai s predicados
de relacionamento espacial entre objetos
(tais como toea, cruza e dentro - vide
InfoGEO nurnero 12), que podem ser
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a Mapeamento Digital (DTM,
feicoes lineares, uso e
cobertura do solo).
II

Imagens de Satelite '

(dassificacao ternatica)
II

lnterpretacao de imagens de
satelite

I

II "

(14 , 7)

(0 ,5 )

,

III

II

(3 , 5)

(17 , 5)

Mo'delagem Tridimensional
Urbana (3D city model) ,

de '

Cornposicao de , O'~~ co
d ad~s georeferenciados

Projetos de

geoprocessamento

• (9, 4 )
(1,2) (2,2)

(3, 2)

' D ~

(6, 2)

(1,1) (2,1)
(0 ,0)

(f/)) Digimapas
Mapeando

(6, 0 )

0

Futuro "

OIGIMAPAS SISTEMAS DE INfORMAC;:OES ELfJR6NICA.lTDA.

flu:> Rego Fr"w 189 ·5· andar · CEP 01220.1)10
Siio Paulo . SP
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usados para compor comandos SQL e
, recuperar objetos do banco. No entanto,
o banco de dados nao gerencia estruturas
topol6gicas para determinar tais
relacionamentos: todo 0 processamento
realizado construindo dinamicamente a
topologia na reqiao geografica da
consulta. Ainda assim, 0 processamento
primeiro realizado de modo aproximado,
usando os retanqulos envolventes
mfnimos dos objetos, para s6 depois, se
houver necessidade, comparar as formas

e
e

qeornetricas completas e determinar se 0
relacionamento espacial existe ou nao.
Esta implernentacao, e 0 ample suporte
que vem recebendo dos desenvolvedores
de GIS (0 Oracle 8i Spatial ja pode
funcionar com uma ampla variedade de
softwares, incluindo as famflias ARC/INFO,
ArcView, GeoMedia, MapGuide, Maplnfo
e MicroStation Geographies), indicam que
a era da topologia explicitamente
armazenada esta chegando ao fim .•

Tabe_I ~2 - s..b.~lf i~a~ao dos objetos da Figura 1

~

Objeto

Campo

Valor

-

Comentarlo

1

SDO_GTYPE

2003

Polfgono simples, 2D

1

SDO_SRID

83201

UTM, Fuso 23, hernisferio
sui; SAD-69

1

SDO_POINT

-cnulo»

Desnecessario

1

SDO_ELEMJNFO

(1,1003,1,8,2003,1)

Comer;ando do par de
coordenadas nurnero 1, trata-se
de Lin::) polfgono externo (1003),
com arestas retas (1); do par 8
em diante, um polrgono
interno ou buraco (2003), com
arestas retas (1).

e

SDO- ORDINATES (0,0,6,0,6,2,3,2,3,5,0,5, Sequencia x, y em sentido
0,0,1,1,1,2,2,2,2,1,1,1) anti-horatio no polfgono externo
e em sentido horatio para 0
polfgono interne (indica buraco);
o ultimo ponto repete 0 primeiro
nos dois casos.

1

SDO_GTYPE

2001

SDO_SRID

82301

2

SDO_POINT

(9,4,0)

Coordenadas do ponto

2

SDO_ELEMJNFO

<nulo>

Desnecessario

2

SDO ORDINATES
SDO_GTYPE
SDO_SRID

-cnulo»
2002

Desnecessario

3
3

,-
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Ponto 2D

2
2

UTM, Fuso 23, hernisferio
sui, SAD-69
,
,

Poligonal 2D

82301

UTM, Fuso 23, hernisferio
sui, SAD-69

3

SDO_POINT

-cnulo»

Desnecessario

3

SDO_ELEM_INFO

(1, 2, 1)

Comer;ando do par de
coordenadas nurnero 1,
trata-se de uma poligonal
aberta (2), com arestas re~a~ (1).

3

SDO_ORDII\lATES

(13,0,14,4, 15,2,
17,5,14,7)

-

-

-

-

-

-

._.

- -. --

Sequencia x, y.
I

-
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