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PostGIS + PostgreSQLPostGIS + PostgreSQL

PostGIS é uma extensão espacial para o PostgreSQL que implementa 
a especificação padrão OGC

Tipos de dados PostGIS:



1 Diagrama de Classe
 O diagrama de classe é usado para descrever a 

estrutura e o conteúdo de um banco de dados 
geográfico.

Figura 2 - Diagrama OMT-G de Sistema de Controle de Ocorrência 
 Fonte: http://geopara.blogspot.com.br/



1 Diagrama de classes
 Atua nos níveis de representação conceitual e 

apresentação

Figura3  – Notação gráfica para as classes do modelo 
OMT-G

A Unified Modeling 
Language (UML) é 
uma linguagem 
de modelagem não 
proprietária de terceira 
geração.

A UML permite que 
desenvolvedores 
visualizem os produtos 
de seus trabalhos em 
diagramas 
padronizados



1.1Classes - Geocampos
 O modelo OMT-G define cinco classes 

descendentes de geo-campo:  
isolinhas, subdivisão planar, tesselação, 
amostragem e malha triangular.

Figura 4 – Geo-campos.

O modelo de geo-campos enxerga o espaço geográfico 
como uma superfície contínua, sobre a qual variam os 
fenômenos a serem observados.



1.1 Classes – Geo-Objetos
 Duas classes descendentes de geo-objeto: geo-objeto 

com geometria e geo-objeto com geometria e topologia

Figura 5 – Geo-objetos.

O geo-objeto 
representa o espaço 
geográfico como
uma coleção de 
entidades distintas e 
identificáveis, onde 
cada entidade é
definida por uma 
fronteira fechada.



Relacionamento
 2.4 A cardinalidade representa o número de instâncias 

de uma classe que podem estar associadas a 
instâncias da outra classe.

Figura 7 – Cardinalidade.



Exercícios modelagem
Converta o modelo de dados em SQL
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Consultas espaciais



Consultas espaciais
Postgis possui mais de 1000 funções

- Referenciar o schema

- funções para geometria:
• Raster

• Vetores 2d

• Vetores 3d

Processamento



Referência

https://postgis.net/docs/reference.html



ST_Centroid(geometry)
Retorna o ponto central da geometria

ST_Area(geometry)
Retorna a área de um polígono

ST_Length(geometry)
Retorna o tamanho de geometrias do tipo linha

ST_Perimeter(geometry)
Retorno o tamanho dos limites de um polígono

PointOnSurface(geometry)
Retorna um ponto que intersecta uma superfície

ST_Boundary(geometry)
Retorna os pontos limites da geometria



ST_Buffer(geometry, distance double, [integer])

Retorna uma geometria (buffer) que representa todos os pontos que estão xxx (distance) 
distantes de geometry

ST_Intersection(geometryA, geometryB)

Retorna uma geometria que representa os pontos compartilhados pelas duas geometrias 
indicadas

ST_Difference(geometryA, geometryB)

Retorna uma geometria que representa que parte de A não intersecta com B

ST_GeomUnion(geometryA, geometryB)

Retorna uma geometria que representa a união de A e B



ST_Distance(geometryA, geometryB)

Retorna a distância cartesiana entre duas geometrias

ST_Equals(geometryA, geometryB)

Retorna verdadeiro se as duas geometrias são equivalentes

ST_Disjoint(geometryA, geometryB)

Retorna verdadeiro se as duas geometrias não compartilham qualquer espaço

ST_Intersects(geometryA, geometryB)

Retorna verdadeiro se duas geometrias compartilham algum espaço

ST_Touches(geometryA, geometryB)

Retorna verdadeiro se as duas geometrias tem pelo menos um ponto em comum



ST_Crosses(geometryA, geometryB)

Retorna verdadeiro se as geometrias tem algum, mas nem todos, os pontos 
internos em comum

ST_Within(geometryA, geometryB)

Retorna verdadeiro se a geometria A está completamente dentro da geometria B

ST_Overlaps(geometryA, geometryB)

Retorna verdadeiro se a geometria A sobrepõe a geometria B mas não está 
completamente contida dentro dessa

ST_Contains(geometryA, geometryB)

Retorna verdadeiro se nenhum ponto de B está fora da geometria A e pelo 
menos um ponto no interior de B encontra-se no interior de A



 ST_Contains

● ST_Covers

● ST_Crosses

● ST_CoverageBy

● ST_Disjoint

● ST_Within

● ST_Overlaps

● ST_Equals

● ST_Intersects

ST_Relate



Dado o seguinte modelo de dados:
distritos

id varchar
sigla varchar
deno varchar
pop_favelada numeric
mort_infantil numeric
area numeric

estacoes

id integer
sigla varchar
nome 
varchar

pertence1
*

Qual o SQL para implementação deste modelo?

rodovias

id integer
rotulo varchar
nome_km varchar
deno varchar

cruza

*

*



Tabela distritos



Quais as rodovias possuem denominação ‘Regis 
Bittencourt?’

Consulta espacial ou não espacial? 



Quais as rodovias possuem denominação ‘Regis 
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Consulta espacial ou não espacial? 



Consulta espacial unária com resultado 
escalar?

distritos

id varchar
sigla varchar
deno varchar
pop_favelada numeric
mort_infantil numeric
area numeric

estacoes
id integer
sigla varchar
nome 
varchar

pertence1
*

cruza

*

*

rodovias

id integer
rotulo varchar
nome_km varchar
deno varchar



Existem múltiplos trechos

hectare

SELECT st_length(the_geom) FROM rodovias WHERE deno = ‘Regis’;

Select st_area(the_geom) from distritos WHERE deno = ‘Itaquera’

Atualiza a area:
UPDATE distritos SET area = st_area(the_geom);
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