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Peculiaridades do GIS UrbanoPeculiaridades do GIS Urbano

• Multiplicidade de usos da informação
geográfica

• Grande interdisciplinaridade
• Dificuldades de atualização

– Organizacionais
– Cooperação entre agentes

• Tendência à formação de bancos de dados
com muitas classes de informação

• Cobertura territorial de pequeno porte



Fatores de ImpactoFatores de Impacto

• Processos de coleta e manutenção de dados
• Compatibilidade entre dados coletados no

novo sistema e dados históricos
• Necessidade de reformulação de rotinas de

produção de material cartográfico a partir do
banco de dados geográfico



Maiores “Vítimas”Maiores “Vítimas”

• Municípios com processo incipiente de
geração e uso de dados geográficos digitais

• Municípios com processo avançado de uso
de dados geográficos digitais, porém em
ambiente CAD cartográfico ou desktop
mapping



Soluções TecnológicasSoluções Tecnológicas

• Rotinas de conversão
– Aplicação lenta, custosa, porém em um só esforço
– Requerem um trabalho coordenado e sistemático

• Convivência de coordenadas em sistemas
diversos no mesmo banco de dados
– Conversão on-the-fly
– Requer controle sobre os processos de produção



Padrão Padrão OpenGISOpenGIS

• Define o padrão de armazenamento de objetos
geográficos simples

• Usado no Oracle Spatial e no PostGIS
• Prevê a associação de um sistema espacial de

referência a cada objeto geográfico
• Objetos da mesma tabela não precisam estar

codificados no mesmo sistema
• A compatibilização é resolvida no momento da

visualização, pelo software SIG



Padrão Padrão OpenGISOpenGIS

CREATE TYPE SDO_GEOMETRY AS OBJECT { 
 SDO_GTYPE  NUMBER, 
 SDO_SRID  NUMBER, 
 SDO_POINT  SDO_POINT_TYPE, 
 SDO_ELEM_INFO  MDSYS.SDO_ELEM_INFO_ARRAY, 
 SDO_ORDINATES  MDSYS.SDO_ORDINATE_ARRAY }; 



Padrão Padrão OpenGISOpenGIS

• SDO_SRID é referenciado a uma tabela que
contém os parâmetros geodésicos de um
sistema de referência espacial, envolvendo
um elipsóide e um datum
– Ex.: 82301 = UTM, fuso 23, hemisfério Sul, SAD-

69



O Padrão O Padrão OpenGISOpenGIS

• O padrão é suportado pelos principais
desenvolvedores de software GIS, entre eles
ESRI, Intergraph, Bentley, AutoDesk e
MapInfo

• O aumento do suporte ao padrão indica com
clareza uma tendência em direção aos
bancos de dados geográficos independentes
de plataforma, e portanto interoperáveis



Arquitetura Arquitetura SIG SIG Distribuído Distribuído e e InteroperávelInteroperável
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Esquema de BDEsquema de BD



Esquema de BDEsquema de BD



Visualização Visualização OracleOracle



Visualização JavaVisualização Java



Consulta ao BD via SQLConsulta ao BD via SQL



Visualização Visualização MapInfoMapInfo



Visualização Visualização GeomediaGeomedia



Visualização Visualização MicrostationMicrostation



“Amortecimento” do Impacto“Amortecimento” do Impacto

• Desenvolvimento de rotinas simples de
conversão, adaptadas a cada um dos
principais GIS adotados no país
– Código-fonte disponível na Internet

• Validação dos procedimentos de conversão
implementados pelos GIS

• Verificação e aprovação dos parâmetros
geodésicos dos SGBD geográficos



TendênciasTendências

• Intensificação do uso do GPS nos processos
de coleta de dados urbanos

• Intensificação do uso de gerenciadores de
bancos de dados capazes de lidar com
dados espaciais

• Convergência entre GIS e sistemas de
informação convencionais




