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SIGs e Sistemas de Banco de 
Dados

• Nova tendência no desenvolvimento de SIG

– Uso de Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados 
(SGBDs) para armazenar, manipular e gerenciar 
dados geográficos

• Objetivo:

– Liberar os programadores para enfocar em outras 
funcionalidades de um SIG e deixar a 
responsabilidade de gerenciamento dos dados para 
os SGBDs



SIGs e Sistemas de Banco de 
Dados

• Desafio:

– Adaptar os SGBDs tradicionais para suportar a 
componente espacial de um dado geográfico

• Arquiteturas de SIGs que usam SGBDs:

– Arquitetura Dual

– Arquitetura Integrada
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Arquitetura Dual
• Estrutura:

– SGBD relacional: 
para armazenar 
dados 
alfanuméricos

– Arquivos: 
armazenar dados 
espaciais



Arquitetura Dual



• Exemplos:
– SPRING

• Dados alfanuméricos: SGBD relacional (DBase, Access, MySQL, 
Oracle)

• Dados espaciais: Arquivos com formato específico

– ArcView/ ARC/INFO (até versão 7)
• Dados alfanuméricos: SGBD relacional
• Dados espaciais: “shapefiles”

– IDRISI
• Dados alfanuméricos: SGBD relacional
• Dados espaciais: matrizes

• Quem é o gerenciador de dados num sistema como SPRING, 
ArcView e IDRISI?

– A própria aplicação

Arquitetura Dual
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Arquitetura Dual
 SPRING: SGBD - modelo relacional



 SPRING Arquitetura Dual



Arquitetura Dual
• ArcView (versão 3.0): Banco de Dados de São Paulo

– Arquivos: sampa.shp, sampa.dbf, sampa.shx



Arquitetura Dual
• Vantagens

– Acesso externo aos atributos (SQL)
– Ferramentas do SGBD

• gerar formulários e relatórios

• Problemas
– Falta de interoperabilidade
– Consultas são divididas em duas partes
– Dificuldade em manter a integridade entre 

os dados espaciais e atributos
– Não permite ambiente multiusuário



Arquitetura Dual

• Características:
– Apropriada para SIG “desktop”

• Cada usuário gerencia seus dados

– Compartilhamento de dados
• Exige duplicação dos dados 

– Atualização da informação
• Requer nova cópia para todos os usuários



Dados alfanuméricos Dados alfanuméricos 
++

Dados espaciaisDados espaciais

SIGSIG SGBDSGBD
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• Estrutura:
– SGBD: para armazenar o 

dados geográfico:
• SGBD relacional
• SGBD objeto-

relacional

SGBD

Arquitetura Integrada



• Modelo relacional
– Banco de dados é organizado em uma coleção de relações ou 

tabelas relacionadas entre si.

MATRICULA NOME CURSOID

98765 João MAT

67765 José BIO

84562 Maria ENG

34256 Luis INFO

3452672 Ana MAT

34529 Luana MAT

CURSOID TITULO DURAÇÃO

INFO Informática Indust. 4

BIO Biologia 4

ENG Engenharia Civil 5

MAT Licenciatura  Mat. 4

Curso

Aluno

Arquitetura Integrada - SGBD 
Relacional



• Como armazenar um polígono em um SGBD-R? 

Alternativa 1) tabelas de pontos (x,y)

id pt

pol1 1

pol1 2

pol1 3

pol1 4

pol1 5

1,1

1,5 5,5

5,1
Pontos

id x y

1 1 5

2 5 5

3 5 1

4 1 1

5 1 5

Pts_pol

id num_coords num_holes

pol1 4 0

pol2 12 1

Poligonos

Pol1

Arquitetura Integrada - SGBD 
Relacional



• Como armazenar um polígono em um SGBD-R? 

Alternativa 2) campo longo binário (BLOB)

1,1

1,5 5,5

5,1

id num_coords num_holes poligono

pol1 4 0 (xy, xy, xy...)

pol2 12 1 (xy, xy, xy...)

PoligonosPol1

Tipo BLOB

Arquitetura Integrada - SGBD 
Relacional



Arquitetura Integrada - SGBD 
Relacional• Vantagens

– Facilidade na manutenção de integridade 
entre a componente espacial e alfanumérica

– Uso dos recursos do SGBD:
• transação, recuperação de falhas, controle de acesso concorrente, etc.  

• Desvantagens

– Perda de semântica dos dados espaciais

– Limitações da SQL para manipular BLOBs

– Métodos de acesso e otimizados de consulta 
devem ser implementados pelo SIG



Arquitetura Integrada - SGBD-OR
• Utiliza extensões espaciais construídas sobre SGBD-OR 

para armazenar, gerenciar e acessar dados espaciais
• SGBD-OR: modelo objeto-relacional

– Combina benefícios do modelo Relacional com a 
capacidade de modelagem do modelo OO

– Fornecem suporte para:
• Criar objetos complexos

• Executar consultas complexas sobre dados complexos

– O modelo de dados OR é uma extensão do 
modelo Relacional 



Extensão espacial
• SGBD-OR são estendidos para suportar:

– Tipos de dados espaciais: polígono, ponto, 
linha, etc;

– Operadores e funções utilizados na SQL para 
manipular dados espaciais (consultas e junção)

– Métodos eficientes de acesso aos dados 
espaciais

• Extensões existentes (seguem padrão Open GIS):
– Comerciais

• Oracle Spatial
• IBM DB2 Spatial Extender 

– Livres
• PostGIS
• Extensão espacial para MySQL (em desenvolvimento)



OpenGIS

• Consórcio entre companhias, universidade e agências 
governamentais

• Objetivo: promover o desenvolvimento de tecnologias 
que facilitem a interoperabilidade entre sistemas 
envolvendo informação geo-espacial 

• Os produtos do trabalho do OGC são apresentados sob 
forma de especificações de interfaces e padrões de 
intercâmbio



OpenGIS

• Algumas especificações OGC:

– GML (Geography Markup Language): intercâmbio 
de dados 

– OWS (OGC Web Service): especificações de 
serviços WEB

• WFS: Web Feature Service
• WMS: Web Map Server

– SFSQL (Simple Feature Specification For SQL): 
especificações sobre o armazenamento e 
recuperação de dados espaciais pelos SGBDs



Organização lógica de dados em 
um SIG

• Organização por níveis (planos) de 
informação
– cada nível = dado específico

• Atributos de objetos
– armazenados em tabelas

elevação

rios

divisão
política



• Plano de informação (nível, camada, layer)
– contém informações referentes a um único 

tipo de dados
– restrição: área geográfica definida
– ex: 

• geologia de uma área 
• conjunto de lotes (objetos)

PI com Objetos (Países)PI com Campo (Geologia)

País PIB Pop 

Argentina
Brasil800 

300 34
159

Chile 45 14

Organização lógica de dados em 
um SIG



– Natureza dos dados espaciais
• Campos
• Objetos

– Representações computacionais
• Geo-Campos: matrizes (imagens)
• Geo-Objetos: vetores (polígono, linha, 

ponto)

Universo Formal

Universo Estrutural

Universo

Ontológico

Universo

Formal

Universo

Estrutural

Universo

Implementação





Integração entre SIG e SGBD

• Arquitetura Integrada 
para gerência de 
dados
Geometria e 

atributos 
armazenados em 
um SGBD



Operações espaciais sobre geo-
objetos

• Operação  unária booleana: mapeia geometrias 
em valores booleanos
– Área maior que 50 km²?

• Operação  unária escalar
– Qual a área do polígono?

• Operação  unária espacial
– Qual o centróide do polígono?
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Operações espaciais sobre geo-
objetos

• Operação  binária booleana: também chamada de 
predicado espacial ou relacionamento espacial  
mapeia pares de geometrias em valores booleanos
– Relacionamento topológico
– Relacionamento direcional
– Relacionamento métrico

• Operação  binária escalar
• Operação binária espacial
• Operação n-ária espacial



Operações sobre geo-objetos

1.Restrições sobre atributos: 

 computados em função dos atributos de 
entidades espaciais 

 Exemplo: “selecione todas as cidades 
de Alagoas com mortalidade infantil 
maior que 10% ”



Operações sobre geo-objetos

 Restrições espaciais: 
 derivados a partir dos relacionamentos 

topológicos das entidades geográficas 
 Exemplo: 

• Topológicos: fornecer os restaurantes do 
Jardim Paulista

• Direção: fornecer os bairros a leste do rio 
Paraíba

• Métricos: fornecer os centros de saúde a 
menos de 500 m da Av. Moreira Salles



1.Propriedades de geo-objetos: 

 os resultados correspondem a 
predicados de um geo-objeto ou de um 
conjunto de geo-objetos 
 Exemplo: “calcule a média do valor venal 

das casas do bairro Jardim Paulista” ou
 “indique o caminho ótimo para o ônibus que 

vai do Centro ao Jardim Novo Bongiovani”).

Operações sobre geo-objetos



Predicado espacial

• É uma restrição espacial definida através 
de um relacionamento topológico (dentro 
de, toca, cruza, subrepõe e disjunto) ou de 
um relacionamento métrico (distância).

• Exemplo: rio que cruza o município de 
Presidente Venceslau, no mapa do Pontal 
do Paranapanema



Tipos de consultas espaciais 
sobre geo-objetos

• Seleção espacial

• Junção espacial



• Seleção espacial
– Dados um conjunto de objetos espaciais D e um predicado de 

seleção espacial p sobre atributos espaciais dos objetos em D, 
determine todos os objetos em D cujas geometrias satisfazem p.

Consultas espaciais

Seleção por ponto Seleção por região Seleção por janela



Seleção espacial
• Selecione todas as 

regiões adjacentes à 
região marcada por M Região geográfica R

 Conjunto de geo-objetos GO
 mapa cadastral que mapeia 

objetos de GO em R
 predicado espacial 
 Resultado do operador de 

seleção espacial  
subconjunto do conjunto 
original composto de todos 
os geo-objetos que 
satisfazem o predicado 
espacial.



• Junção espacial
– Dados dois conjuntos de objetos espaciais D1 e D2 e um 

predicado de seleção espacial  determine todos os pares (d1, d2) 
 D1 X D2 cujas  geometrias satisfazem .

• Ex. Para cada rodovia 

selecione as escolas que

estão a menos de 

1000 metros.

Consultas espaciais



Junção espacial

• Comparação entre dois conjuntos de 
objetos

• Baseia-se num predicado espacial 

• Resultado da junção espacial: coleção de 
objetos e valores que satisfazem a 
restrição espacial ou predicado espacial



Junção espacial

Exemplos:

Para cada estrada da Amazônia, encontre as 
reservas indígenas a menos de 5 km de uma estrada
Resultado: conjunto de pares (reserva, estrada); 

Para as cidades do sertão cearense, ache quais 
estão a menos de 10 km de algum açude com 
capacidade de mais de 50.000 m3 de água

Resultado: conjunto de pares (cidade, açude)



Relacionamento topológico

• Topologia:

– Palavra derivado do Grego
– Estudo da forma
– Ramo da geometria que se preocupa com um 

conjunto particular de propriedades 
geométricas – aquelas que permanecem 
invariantes sobre as transformações 
topológicas (homeomorfismo).



Relacionamento topológico

• Relacionamentos topológicos são preservados 
sobre as transformações topológicas como:
– Translação, Escala e Rotação.

• Teoria das Matrizes de Interseção:
– Point Set Topology (noções de interior, fronteira e 

exterior).
– Estudo matemático da continuidade.



Relacionamento topológico

• Teoria fundamental no campo do SIG:

– Propriedade topológica  uma das 
principais informações com as quais os 
usuários de um SIG lidam

– Análise de informações em um SIG  
freqüentemente feita por consultas 
espaciais, que são restrições baseadas em 
relacionamentos espaciais (topológico, 
direcional e métrico) entre os objetos



Relacionamento topológico

– Atribui um contexto semântico aos 
algoritmos geométricos

– Exemplos:
• dentro de
• toca



Relacionamento topológico

• Descrições mais antigas 
dos relacionamentos 
topológicos  não 
possuíam nenhuma BASE 
FORMAL:

– Difícil de serem 
suportadas em uma 
linguagem de consulta 
espacial:

• Necessitam de definições 
formais para elaboração 
de algoritmos exatos 
para avaliação dos 
relacionamentos

 Freeman, 1975:
 “à esquerda de”
 “à direita de”
 “acima” (mais alto que, 

sobre)
 “abaixo” (sob)
 “atrás”
 “próximo a”
 “longe de”
 “ao lado de” (adjacente a)
 “tocando”
 “dentro de”
 “fora de”
 “entre”



Relacionamento topológico

– Não discutiam:
• Poder de expressão dos 

operadores topológicos
• Completude

 Freeman, 1975:
 “à esquerda de”
 “à direita de”
 “acima” (mais alto que, 

sobre)
 “abaixo” (sob)
 “atrás”
 “próximo a”
 “longe de”
 “ao lado de” (adjacente a)
 “tocando”
 “dentro de”
 “fora de”
 “entre”



Relacionamentos Topológicos

• Abordagem formal:
– Permite estabelecer uma abordagem 

algébrica para os relacionamentos 
espaciais:

• Suporta o correto processamento das 
consultas

• Possibilita apontar exatamente qual é a 
categoria de configurações topológicas que 
podem ser reconhecidas nas consultas 
espaciais. 



Relacionamentos Topológicos

– Permite estender as ferramentas básicas 
de modo a acomodar usuários que 
necessitam distinguir de forma mais “fina” 
algumas configurações topológicas.



Relacionamentos topológicos
• Existem várias propostas de modelos com 

o objetivo de descrever os possíveis 
relacionamentos entre dois objetos.

 Egenhofer e Herring, 1990:
 “disjunto”
 “toca”
 “igual”
 “dentro de”
 “contém”
 “cobre”
 “coberto por”
 “sobrepõe”

 Clementini et al, 1993:
 “dentro de”
 “sobrepõe”
 “toca”
 “cruza”
 “disjunto”



Operações Topológicas - TOCA

(a) (b) (c)

1

1

2

(d) (e) (f)

(g)

1

2

P
1

P
(h) (i)



Operações Topológicas – DENTRO 
DE

1

1
2

P P P1 P2

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)



Relacionamentos topológicos

• Aº: Interior de A
• ∂A: Fronteira de A
• A-: Complemento de A



Relacionamentos topológicos
 Os relacionamentos topológicos podem ser 

definidos com base em um modelo, chamado 
matriz de 4-interseções, que considera oito relações 
topológicas binárias, representando a interseção 
entre a fronteira e o interior de duas geometrias



Relacionamentos topológicos
 Para definir relacionamentos topológicos entre 

geometrias com estruturas mais complexas

Nos modelos 
citados, os 
resultados das 
intersecções são 
avaliados 
considerando os 
valores vazio ou 
não-vazio.
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