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RESUMO 

 

Cada vez mais os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) vêm ganhando espaço no 

cotidiano das pessoas e, consequentemente, das empresas. E esse crescente aumento da 

utilização dos SIGs, provocou uma reação nas empresas desenvolvedoras de sistemas de 

gerenciamento de bancos de dados (SGBD) que perceberam a necessidade de criar 

funcionalidades que suportassem tipos de dados não convencionais, dentre eles os dados 

espaciais. Atualmente já existem diversas extensões de SGBDs convencionais que suportam 

dados não convencionais. O último SGBD a se adequar a essa realidade foi o SQL Server da 

Microsoft. O objetivo desse trabalho é fazer um estudo sobre os recursos de tratamento de 

dados espaciais do SGBD Geográfico SQL Server 2008 e das extensões espaciais Oracle 

Spatial e PostGIS. Para realizar algumas análises, foi utilizada uma base de dados, em formato 

shape, do estado do Mato Grosso.  

Palavras-chave: SQL Server 2008, SIG, SGBDG. 



 
 

ABSTRACT 

 

Increasingly, Geographic Information Systems (GIS) are gaining space in the daily lives of 

people and businesses. The growing use of GIS generated a response from database 

management system (DBMS) developer companies, which realized the need to create 

functionalities to support non-conventional data types, including spatial data. Currently there 

are already several extensions of conventional DBMSs that support non-conventional data. 

The latest DBMS to join this reality was Microsoft’s SQL Server. The objective of this work 

is to study the spatial data processing features of the geographic DBMS SQL Server 2008, 

along with Oracle and PostGIS spatial extensions. To conduct the tests, we used a shapefile 

format database for the state of Mato Grosso. 

Keywords: SQL Server 2008, GIS, DBMS. 
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1 INTRODUÇÃO 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG) são sistemas que permitem a 

manipulação, consulta, análise e apresentação de dados geograficamente referenciados. O 

principal diferencial de SIGs para sistemas de informação convencional é a sua capacidade de 

armazenar e manipular, de forma rápida e precisa, dados geográficos. 

Dados geográficos são informações que possuem uma localização sobre a 

superfície da terra em um determinado instante ou intervalo de tempo. Os componentes de um 

dado geográfico podem ser dados descritivos ou convencionais, dados espaciais, dados 

pictóricos e/ou dados temporais. Dados espaciais são caracterizados pela localização 

geográfica sobre a superfície terrestre. São modelados para representar uma geometria (ponto, 

linha ou polígono) e são armazenados utilizando um sistema de coordenadas. Dados 

pictóricos são imagens utilizadas na exibição de alguma área, como por exemplo, imagens de 

satélite (SILVA, 2008). E dados temporais são dados que necessitam das dimensões de tempo 

de validade e tempo de transação, ou seja, o tempo de validade retrata quando o evento 

aconteceu na realidade e tempo de transação representa quando o dado do evento foi 

armazenado no banco. As figuras 1, 2, 3 e 4 exemplificam os componentes de dados 

geográficos. 

 

Figura 1 Dados descritivos ou convencionais 

Fonte SILVA, 2008 
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Figura 2 Dados espaciais 

Fonte SILVA, 2008 
 

 
Figura 3 Dados pictóricos 

Fonte SILVA, 2008 
 

 
Figura 4 Dados temporais 

Fonte SILVA, 2008 
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Cada vez mais tem crescido o número de empresas que utilizam os benefícios de 

um SIG para gerenciar de maneira mais eficaz seus negócios. Esse crescimento fez aumentar 

também as pesquisas na área de banco de dados, buscando suporte a aplicações SIG. 

Um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) oferece suporte para o 

armazenamento, consulta e atualização de bancos de dados. Atualmente o mercado concentra-

se em duas tecnologias de SGBDs, que são os relacionais (SGBD-R) e os objeto-relacionais 

(SGBD-OR) (QUEIROZ et al., 2006). 

Os SGBD-R seguem o modelo relacional de dados, onde um BD é organizado 

como uma coleção de relações, onde cada relação é considerada uma tabela e, 

consequentemente, cada linha dessa tabela representa uma coleção de dados relacionados. 

Esses SGBDs foram desenvolvidos para atender as necessidades de sistemas que 

manipulavam grandes volumes de dados alfanuméricos. Um exemplo de aplicação que utiliza 

SGBD-R é um sistema que armazene dados de empregados e clientes de uma empresa, onde 

são realizadas apenas consultas simples.  

Os SGBD-OR estendem o modelo relacional e possuem um sistema de tipos de 

dados rico e estendível, possibilitando a extensão dos mecanismos de indexação sobre os 

novos tipos, o que o torna uma solução atrativa para aplicações não convencionais 

(QUEIROZ et al., 2006). Um exemplo de aplicação que necessite do uso de um SGBD-OR é 

uma aplicação que armazena dados de um município como arruamentos, bairros, etc. Essas 

aplicações, além de executarem consultas simples como selecionar todos os bairros existentes 

no município, pode também executar consultas complexas como selecionar todos os bairros 

que estão num raio de 15 Km do centro da cidade. 

Basicamente, existem duas principais formas de integração entre os SIGs e os 

SGBDs, são elas: 

• Arquitetura dual: armazena os componentes espaciais em local separado 

dos componentes convencionais, conforme Figura 5. Esse tipo de 

arquitetura traz problemas como dificuldade no controle e manipulação 

dos componentes espaciais, dificuldade em manter a integridade dos 

dados, separação entre o processamento da parte convencional e o 

processamento da parte geográfica. 
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• Arquitetura integrada: conforme Figura 6, esse tipo de arquitetura 

armazena os dois tipos de dados em um mesmo SGBD e sua principal 

vantagem é possibilitar a utilização dos recursos de um SGBD para 

controlar e manipular dados geográficos, o que garante a manutenção da 

integridade entre os dados geográficos e alfanuméricos. 

  

Figura 5 Arquitetura Dual 

Fonte: QUEIROZ et al., 2006 

Figura 6 Arquitetura Integrada 

Fonte: QUEIROZ et al., 2006 

 

A arquitetura integrada possui ainda as seguintes subdivisões: 

• Baseada em campos longos; 

• Baseada em extensões espaciais; 

• Combinada. 

Dessas três subdivisões, a baseada em extensões espaciais é a mais utilizada 

atualmente em SIGs, pois consiste em utilizar extensões espaciais desenvolvidas sobre um 

SGBD-OR. São exemplos dessa arquitetura o Oracle Spatial, o PostGIS e o SQL Server 2008, 

que serão analisados ao longo desse trabalho. 

Esse trabalho apresentará o conceito de alguns recursos de tratamento de dados 

geográficos e também mostrará como os mesmos são utilizados nos SGBDs SQL Server 

2008, Oracle Spatial e PostGIS. 
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O restante do documento está organizado como se segue: o capítulo 2 apresentará 

o Open Geoespatial Consortium (OGC), que é um consórcio formado por empresas, 

universidades e agências do governo com o objetivo de promover o desenvolvimento de 

tecnologias que facilitem a interoperabilidade entre sistemas que envolvem informações 

geográficas. O capítulo 3 mostrará um breve estudo sobre cada um dos recursos a serem 

comparados. O capítulo 4 apresentará o conceito de Sistemas Gerenciadores de Bancos de 

Dados e apresentará o SQL Server 2008, o Oracle Spatial e o PostGIS que possuem a 

extensão para tratamento de dados espaciais. No decorrer dessa descrição serão analisados os 

recursos citados no capítulo 3. No capítulo 5 será apresentado um resumo das análises 

realizadas entre os SGBDs citados, e o capítulo 6 apresentará as considerações finais sobre o 

trabalho. 
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2 PADRÃO OGC 

Criado em 1994, o Open Geospatial Consortium – OGC – é um consórcio 

internacional de padrões, que tem como objetivo garantir a interoperabilidade entre sistemas 

que gerenciam informações geo-espaciais. O consórcio é formado por diversos membros entre 

empresas, agências governamentais e universidades que especificam interfaces e padrões de 

intercâmbio de dados e os disponibilizam publicamente de forma que sejam úteis para todos 

os tipos de aplicações que gerenciam dados geográficos (OGC, 2008). 

Inicialmente o consórcio era chamado de openGIS. Quando ele passou a ser 

chamado de OGC, suas especificações e documentos criados receberam a denominação de 

OpenGIS. Produtos que implementam ou atendem às especificações da OGC também estão 

associados à designação OpenGIS. 

Dentre as várias especificações já definidas pelo OGC, as mais utilizadas são a 

Geographic Markup Language (GML), Web Features Service (WFS), Web Map Service 

(WMS) e Simple Features Specification (SFS) (OGC, 2008). 

2.1 GEOGRAPHIC MARKUP LANGUAGE (GML) 

Baseada no padrão XML (eXtensible Markup Language), essa especificação foi 

desenvolvida para tratar a forma como é realizado o transporte e armazenamento de dados 

geográficos. 

O objetivo dessa especificação é disponibilizar um conjunto de regras que 

permitem aos usuários definirem sua própria linguagem para descreverem seus dados. A 

versão 3.0 da GML já inclui esquemas que contêm os modelos de geometria, features e 

superfícies. Esses esquemas permitem que o usuário defina seu próprio esquema para sua 

aplicação. Uma vantagem no uso da XML é a flexibilidade de se criar “tags” que expressam o 
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significado do dado descrito, tornando o documento rico em termos de semântica (QUEIROZ 

et al., 2006). 

A GML é muito empregada na especificação WFS que será descrita na seção 

seguinte. 

2.2 OGC WEB SERVICES (OWS) 

Web Service é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação 

entre aplicações diferentes. Cada vez mais vem sendo empregada no desenvolvimento de 

aplicações Web, pois, possibilita a interação entre aplicações desenvolvidas em diferentes 

plataformas. Com o uso dessa tecnologia, as aplicações podem enviar e receber dados em 

formato XML. 

A OGC definiu o OGC Web Services, que possui um conjunto de interfaces 

padronizadas com o intuito de promover a integração entre softwares que gerenciam 

informações geográficas. Nas duas seções seguintes serão apresentados os serviços WMS e 

WFS, que são os mais utilizados atualmente (QUEIROZ et al., 2006). 

2.2.1 WEB MAP SERVICE (WMS) 

Essa especificação define um serviço para a produção de mapas dinâmicos na 

Web, na qual o mapa é uma representação visual dos dados geográficos. Os mapas são 

produzidos em formatos de imagem como PNG, GIF e JPEG ou em formatos vetoriais como 

o SVG (QUEIROZ et al., 2006). 

Para requisitar um mapa utilizando o serviço é necessário informar os seguintes 

parâmetros: camadas desejadas, estilos a serem aplicados sobre as camadas, área de cobertura 

do mapa, projeção, formato da imagem gerada e seu tamanho. As três operações definidas 

para o serviço são (QUEIROZ et al., 2006): 

• GetCapabilities: obtém os  metadados do servidor que  descrevem o 

conteúdo e os valores dos parâmetros. Essas informações são fornecidas 

em um documento com formato XML de acordo com o esquema 
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capabilitier_1_3_0.xsd definido pela OGC. Essa operação é obrigatória na 

implementação de servidores WMS. 

• GetMap: obtém o mapa de acordo com os parâmetros passados. Essa 

operação é obrigatória na implementação de servidores WMS. 

• GetFeatureInfo: recupera informações sobre um elemento específico de 

um mapa. Essa operação estará disponível somente se a camada possuir o 

valor 1 para o atributo queryable, que indica que a layer é pesquisável. Se 

o valor desse atributo for 0 a layer não é pesquisável. Essa operação é 

opcional na implementação de servidores WMS. 

Os servidores WMS podem ser dos tipos: 

• WMS Básico: fornece suporte as operações GetCapabilities e GetMap; 

• WMS Completo: fornece suporte também para a operação GetFeatureInfo. 

2.2.2 WEB FEATURE SERVICE (WFS) 

Essa especificação define a forma de acesso e a manipulação de dados geográficos 

que estão por trás dos mapas, utilizando a GML como formato de intercâmbio de dados. Para 

isso, foram definidas as seguintes operações (QUEIROZ et al., 2006): 

• GetCapabilities: retorna a lista de todos os tipos de objetos disponíveis e 

as operações suportadas por cada um deles. 

• DescribeFeatureType: descreve a estrutura dos tipos de objetos 

disponíveis utilizando o esquema GML/XML. 

• GetFeature: retorna instâncias dos objetos disponíveis na base de dados e 

permite ao cliente selecionar os objetos desejados através de critérios 

espaciais ou não. 

• GetGmlObjetct: recupera elementos através de seu identificador. 
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• Transaction: utilizado para a execução de operações de inclusão, alteração 

e exclusão de objetos. 

• LockFeature: bloqueia uma ou mais instâncias durante uma transação. 

O WFS pode ser implementado das seguintes maneiras: 

• WFS Básico: apenas operações de consulta ficam disponíveis; 

• WFS com suporte a Xlink: suporta a operação GetGmlObjetct com Xlinks 

locais ou remotos; 

• WFS Transacional: implementa todas as operações sendo opcional a 

implementação da GetGmlObjetct. 

2.3 SIMPLE FEATURE SPECIFICATION (SFS) 

Essa especificação se baseia no padrão SQL (Strutured Query Language) e define 

um esquema padrão para o armazenamento, leitura, análise e atualização de dados geográficos 

através da ODBC API (Application Programming Interface). 

A ODBC (Open Database Connectivity) permite que uma aplicação acesse, ao 

mesmo tempo, vários SGBDs, relacionais e não-relacionais, através de uma única API, além 

de padronizar mensagens de erro, interfaces de conexão com fontes de dados, tipos de dados e 

a linguagem SQL utilizada, aumentando a portabilidade da aplicação. (PAIVA, 2007) 

A OGC define um padrão que permite a composição de atributos espaciais e 

convencionais. As extensões espaciais são baseadas nas especificações da Norma SQL/MM 

(SQL Multimedia) Spatial que se baseiam na SFSSQL (Simple Features Specification for 

SQL) do OpenGIS. 

Dentre as padronizações do OpenGIS estão construções topológicas avançadas 

como: 

• Coverage: inclui imagens, mapas e campos; 

• Surface: é tratada como um objeto geométrico de duas dimensões; 
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• Network: é formado por uma quantidade finita de pontos que formam os 

nós de uma rede e por um conjunto de linhas que iniciam e terminam em 

nós distintos desta rede. 

As extensões espaciais disponíveis no mercado baseiam-se nas especificações do 

OpenGIS, no entanto, cada uma possui variações relevantes entre os modelos de dados, 

semântica dos operadores espaciais e indexação (PAIVA, 2007). 
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3 TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

Esse capítulo apresenta as seguintes características de Sistemas Gerenciadores de 

Bancos de Dados Geográficos: 

• Representação geométrica dos objetos: é a forma como o SGBD armazena 

e disponibiliza dados espaciais; 

• Funções espaciais: são métodos que os SGBDs dispõem para consultar 

relações espaciais e executar operações sobre os tipos de dados espaciais. 

• Indexação espacial: são estruturas desenvolvidas com a finalidade de 

otimizar o acesso aos bancos de dados. 

• Recurso de carga de dados: são funcionalidades que os SGBDs dispõem 

para efetuar grandes cargas de dados com o mínimo de esforço possível. 

• Suporte de WebMap: é o suporte por parte de servidores de mapas a fim 

de disponibilizar suas informações pela internet. 

Essas são cinco importantes características de SGBDG’s e devem ser 

consideradas no momento da escolha da ferramenta de gerenciamento dos dados espaciais 

para uma determinada aplicação (PAIVA, 2007). 

3.1 REPRESENTAÇÃO GEOMÉTRICA DOS OBJETOS 

Em Geoprocessamento o espaço geográfico é modelado de acordo com as 

seguintes visões (DAVIS JR et al., 1999): 

• Geo-campos: representam a distribuição espacial de uma variável que 

possui valores em todos os pontos pertencentes a uma região geográfica 

num determinado instante. A ênfase de um geo-campo é na análise das 
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características da região e não na identificação dos objetos da mesma. O 

componente espacial de um geo-campo pode ser representado por uma 

tesselação, um conjunto de isolinhas, uma rede triangular (TIN), 

subdivisão planar ou um conjunto de valores amostrais. Um exemplo 

dessa representação pode ser visto na Figura 7. 

• Geo-objetos: nesse modelo, a região geográfica é vista como uma 

superfície ocupada por objetos geométricos identificáveis, e não 

necessariamente disjuntos. A ênfase de um geo-objeto é na identificação 

de objetos do terreno e não na análise das características da região. O 

componente espacial de um geo-objeto pode ser representado por formas 

geométricas simples, como ponto, linha, polígono e até mesmo pela 

combinação desses elementos, o que é conhecido por rede geométrica. A 

Figura 8 ilustra esse modelo de representação. 

É importante ressaltar que a representação de um elemento não necessariamente 

determina sua aparência visual. Cada representação corresponde a uma ou mais 

apresentações, de forma a indicar o significado do dado geográfico. O tipo de linha, a cor e a 

simbologia são formas de apresentação. 

 

Figura 7 Modelo de geo-campos: Modelagem de layers de relevo e vegetação 

Fonte: SILVA, 2008 
 
 



 21 

 
Figura 8 Modelo de geo-objetos: Mapa urbano 

Fonte: SILVA, 2008 

 

A representação de um elemento varia de acordo com a necessidade da aplicação. 

Por exemplo, em uma aplicação, um lote pode ser representado por um polígono, já em outra 

aplicação, pode ser representado por um ponto. A escolha da representação envolve 

discretização e amostragem. Discretização busca simplificar a geometria do elemento de 

forma que seja possível incorporá-lo no SIG, e amostragem busca transformar grandezas 

medidas no mundo real em valores que podem ser armazenados. 

Modelo de dados é um conjunto de conceitos que possibilitam descrever a 

estrutura e operações em um banco de dados, de forma a sistematizar o entendimento de 

objetos e fenômenos que serão representados no sistema informatizado. Os modelos de dados 

para aplicações convencionais apresentam limitações para representar adequadamente 

aplicações geográficas, pois os mesmos não possuem primitivas adequadas para se representar 

dados geográficos. Em virtude dessa deficiência dos modelos convencionais existem, 

atualmente, diversas propostas que estendem esses modelos e que buscam representar melhor 

as necessidades de aplicações geográficas (BORGES et al, 2005). 

O modelo OMT-G é uma das propostas disponíveis para a modelagem de sistemas 

de informações geográficas. Esse modelo, que é baseado no modelo UML, possui primitivas 

geográficas aumentando assim sua capacidade de representação semântica. Utilizando 

simbologia, esse modelo distingue os geo-campos dos geo-objetos. Para representar um geo-

campo o OMT-G possui os tipos isolinhas, polígonos adjacentes, tesselação, amostragem e 

rede triangular irregular, e para representar um geo-objeto existe o tipo geo-objeto com 

geometria que representa os tipos ponto, linha e polígono, e geo-objeto com geometria e 
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topologia, que representa os tipos nó de rede, arco unidirecional e arco bidirecional. A Figura 

9 ilustra a estrutura de tipos do modelo OMT-G (BORGES et al, 2005). 

 
 

GEO-CAMPOS GEO-OBJETOS 

Figura 9 Estrutura de tipos do modelo OMT-G 

Fonte: BORGES et al, 2005 

 

Os SIGs em geral classificam os tipos de dados de duas maneiras: cartográficos e 

não cartográficos. Os dados não cartográficos são as informações alfanuméricas, e os dados 

cartográficos são as informações de mapas armazenadas de maneira digital, e são 

representados por pontos, linhas ou polígonos (também conhecido como área). Cada objeto 

geográfico de um mapa deve ser classificado como ponto, linha ou polígono para que ele 

possa ser criado. 

Como foi mostrado no capítulo 2, dentre as várias especificações da OGC 

encontra-se a SFS-SQL que descreve um modelo de objetos para geometrias, cujo objetivo é 

modelar as principais características, comportamentos, restrições e relacionamentos das 

geometrias. O principal diagrama de classes dessa especificação está ilustrado na Figura 10.  



 23 

 

Figura 10 Hierarquia de classes da geometria segundo SFS-SQL 

Fonte: QUEIROZ et al., 2007 
 

Na hierarquia de classes ilustrada acima, a superclasse Geometry possui 

subclasses para representar os seguintes tipos geométricos: ponto (Point), cadeia de linhas 

(LineString), polígono (Polygon), coleção de geometrias (GeometryCollection), coleção de 

pontos (MultiPoint), coleção de cadeias de linhas (MultiLineString) e coleção de polígonos 

(MultiPolygon). Todos os objetos geométricos se associam a um sistema de referência 

espacial (SRID) que descreve o espaço de coordenadas no qual a geometria é definida 

(QUEIROZ et al., 2007). 

3.2 FUNÇÕES ESPACIAIS 

Funções espaciais são meios utilizados para recuperar informações com base em 

critérios espaciais e não-espaciais. Um SIG deve ser capaz de manipular dados espaciais, 

recuperando informações com base em relacionamentos espaciais dos tipos métricos, 

direcionais e topológicos. As funções espaciais podem ser classificadas da seguinte maneira 

(QUEIROZ et al, 2005): 

• Operação Unária Booleana: mapeia geometria em valores booleanos, 

retornando verdadeiro ou falso para a expressão. São exemplos desse tipo 

de operação: 
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o Convex: verifica se a geometria é convexa; 

o Connected: verifica se uma geometria está conectada. 

• Operação Unária Escalar: mapeia geometria em valores escalares, 

retornando um valor numérico para a expressão. São exemplos desse tipo 

de operação: 

o Length: retorna o perímetro, ou comprimento, de uma geometria; 

o Area: retorna a área de uma geometria. 

• Operação Unária Espacial: mapeia geometrias em geometrias, ou seja, o 

resultado dessa operação é outra geometria. Um exemplo dessa operação 

é: 

o Buffer: retorna outra geometria com base em um parâmetro de 

distância em torno da geometria de origem; 

o ConvexHull: retorna uma geometria convexa a partir do objeto 

geográfico; 

o MBR: retorna o mínimo retângulo envolvente; 

o Centróide: retorna o centróide (ponto) do objeto geográfico. 

• Operação Binária Booleana: essa operação mapeia pares de geometrias em 

valores booleanos e é subdividida em: 

o Relacionamento topológico: são relações que não são afetadas por 

transformações topológicas, como por exemplo: 

� Contain: recebe duas geometrias como parâmetro e retorna 

verdadeiro se uma geometria contém a outra; 

� Disjoint: recebe duas geometrias como parâmetro e retorna 

verdadeiro se duas geometrias não se tocarem; 
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� Equals: recebe duas geometrias como parâmetro e retorna 

verdadeiro se duas geometrias forem iguais espacialmente; 

� Intersects: recebe duas geometrias como parâmetro e 

retorna verdadeiro se duas geometrias se intersectarem; 

� Touches: recebe duas geometrias como parâmetro e retorna 

verdadeiro se duas geometrias se tocarem; 

� Crosses: recebe duas geometrias como parâmetro e retorna 

verdadeiro se duas geometrias se cruzarem; 

� Within: recebe duas geometrias como parâmetro e retorna 

verdadeiro se uma geometria está contida dentro da outra. 

o Relacionamento direcional: relacionamento que expressa uma 

noção de direção, como por exemplo: 

� NorthOf: verifica se uma geometria está ao norte de outro 

objeto; 

� Above: verifica se uma geometria está acima de outro 

objeto. 

o Relacionamento métrico: relacionamento que expressa noção 

métrica, como por exemplo, uma função que retorna verdadeiro se 

a distância entre duas geometrias for menor que um determinado 

valor passado como parâmetro. 

• Operação Binária Escalar: essa operação mapeia pares de geometrias em 

valores escalares, como por exemplo: 

o Distance: retorna a distância entre duas geometrias. 

• Operação Binária Espacial: mapeia pares de geometrias em outra 

geometria, como por exemplo: 

o Union: retorna uma terceira geometria com base na união de duas 

outras geometrias passadas como parâmetro; 
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o Intersection: retorna uma terceira geometria com base na 

interseção de duas outras geometrias passadas como parâmetro; 

o Difference: retorna uma terceira geometria com base na diferença 

de duas outras geometrias passadas como parâmetro; 

• Operação N-ária Espacial: mapeia n-tuplas de geometrias em outra 

geometria, como por exemplo: 

o ConvexHull: desde que receba mais de uma geometria como 

parâmetro, essa função retorna um único objeto convexo 

originados das geometrias passadas como parâmetro. 

3.3 INDEXAÇÃO ESPACIAL 

Indexação espacial é um recurso utilizado com a finalidade de otimizar o acesso 

aos objetos do banco de dados. 

Geralmente uma consulta espacial envolve uma pequena parcela de dados que 

ficam armazenados em memória secundária, sendo assim, percorrer todo o banco de dados 

pode ser uma tarefa bastante ineficiente. Com o objetivo de otimizar esse acesso ao banco de 

dados, mecanismos de indexação organizam os dados em árvores de busca que possam 

rapidamente ser percorridas para encontrar um registro específico. 

Em bancos de dados convencionais, que tratam dados unidimensionais, os índices 

utilizam estruturas de dados dinâmicas e possuem como chave de pesquisa um ou vários 

atributos concatenados. Já nos bancos de dados espaciais, que trabalham com informações 

multidimensionais, os índices devem levar em consideração a localização espacial dos 

objetos. 

Os índices espaciais baseiam-se em aproximações trabalhando com 

representações mais simples dos objetos. Normalmente as consultas são divididas nas fases de 

filtragem e refinamento, de acordo com a Figura 11. Na fase de filtragem são usados métodos 

de acesso espaciais com o intuito de reduzir e selecionar os possíveis elementos envolvidos na 

consulta. Em seguida é realizada a etapa de refinamento que envolve a aplicação de 
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algoritmos geométricos complexos e de alto custo sobre os elementos selecionados na etapa 

de filtragem. 

 

Figura 11 Processamento de consultas espaciais 

Fonte: QUEIROZ et al., 2006 

 

É interessante ressaltar que alguns bancos de dados com extensão espacial 

trabalham com mais de um mecanismo de indexação. Existem diversos desses mecanismos e 

os listados abaixo estão entre os mais utilizados (PAIVA, 2007): 

• R-Tree: nesse método, que é uma extensão do B-tree, os objetos são 

representados através do menor retângulo que os envolvem. É também 

conhecido como Minimum Bounding Rectangle (MBR) ou Mínimo 

Retângulo Envolvente (MRE). Como pode ser observado na Figura 12, 

esse tipo de árvore é projetada para organizar um conjunto de objetos 

espaciais e representá-los como retângulos d-dimensionais. Cada nó da 

árvore corresponde ao retângulo de menor dimensão incluindo seus filhos. 

Os nós finais contêm ponteiros para os atuais objetos que estão atualmente 

no banco de dados. A desvantagem desse método é que um objeto é 

associado a apenas um retângulo e no pior caso pode ser necessário 

percorrer todo o banco de dados para encontrá-lo. 

• Quad-tree: esse método subdivide o espaço em quadrantes, tornando-se 

ideal para tarefas que requerem a composição de diferentes operações e 

conjunto de dados. Nesse método a árvore é formada por nós que possuem 

quatro descendentes, cada um representando um dos quadrantes do nó pai 

que foi subdividido. Quando não for possível mais a subdivisão o 
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quadrante é armazenado em nós folha. Esse método é indicado para dados 

no formato matricial, pontos e polígonos. A desvantagem desse método é a 

sensibilidade para o posicionamento, na qual a localização dos objetos 

afeta o custo do armazenamento e a quantidade de decomposição. A 

Figura 13 ilustra esse método. 

• Grid file: esse método particiona o espaço em uma grade retangular na 

qual cada célula é associada a uma página do disco. Essa associação é feita 

através do diretório, que é uma matriz bidimensional em que os elementos 

possuem o endereço de uma página. Esse método é bastante eficiente e 

fácil de implementar para o tratamento de dados pontuais, no entanto 

possui como desvantagem sua limitação em somente lidar com objetos que 

caibam inteiramente dentro de um quadrado, não se tornando adequando 

para trabalhar com linhas ou polígonos. Na Figura 14 vê-se um exemplo 

desse método para a geometria ponto. 

 

Figura 12 Método de indexação R-tree 

Fonte: QUEIROZ et al., 2006 
 

 
Figura 13 Método de indexação Quad-tree 

Fonte: QUEIROZ et al., 2006 
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Figura 14 Método de indexação Grid file 

Fonte: QUEIROZ et al., 2006 

 

3.4 RECURSOS DE CARGA DE DADOS 

Na maioria das vezes, a manipulação de dados geográficos é realizada através de 

plataformas GIS como o MapInfo, ArcGIS, Geomedia, etc. No entanto, para possibilitar a 

utilização de recursos como restrições de integridade, triggers e stored procedures nos dados 

geográficos é necessário que o SGBD tenha um recurso próprio de importação desse tipo de 

dado. O recurso de carga de dados geográficos é extremamente essencial para um SGBD com 

extensão espacial, pois além de facilitar em uma situação cujo volume de dados seja muito 

grande, ainda evita possíveis erros de usuário garantindo a consistência das informações. A 

Figura 15 ilustra o processo de carga de dados geográficos no banco de dados. 

 

Figura 15 Processo de Carga de Dados no banco 

Fonte: Próprio autor 
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Alguns SGBDs possuem um recurso para carga de grande quantidade de dados, 

porém essa funcionalidade não é capaz de realizar a carga de arquivos geográficos em 

formatos como SHP, TAB, DWG e DGN. Como o formato SHP é suportado pela maioria das 

ferramentas que trabalham com informações geográficas, uma solução encontrada para o 

recurso de carga de dados foi desenvolver um aplicativo que leia o arquivo em formato SHP e 

o converta para um formato suportado pelo SGBD para importação dos dados, de forma que 

viabilizasse a carga dos dados. Sendo assim, mesmo que os arquivos geográficos não estejam 

em formato SHP, eles podem facilmente ser convertidos para tal, e em seguida importados 

para o banco de dados desejado. 

3.5 SUPORTE PARA WEB MAPPING 

De acordo com o padrão OGC, Web Mapping é um serviço para a produção de 

mapas dinâmicos na Web, na qual o mapa é uma representação visual dos dados geográficos. 

Com o crescente uso da internet, o suporte para WebMaps se tornou um recurso 

importante para os sistemas de informação geográfica, envolvendo desde gerenciadores de 

banco de dados geográficos até plataformas de servidores de mapas como MapServer, 

GeoServer, ArcGis Server, dentre outros. 

Para suportar o grande número de acessos que seriam realizados nos WebMaps foi 

necessário implementar uma arquitetura denominada “três camadas”, que consiste em inserir 

uma camada de negócios entre a camada cliente e a camada servidor. Esta camada 

intermediária é responsável em manter as regras de negócio, restrições e outros elementos 

necessários à aplicações WebMap. Os novos recursos dessa camada melhoram a 

escalabilidade de SIGs apoiados em um SGBD, pois permitem um controle de acesso aos 

dados e, consequentemente, gerenciam as requisições ao servidor. Através dessa camada, 

novas regras de negócio podem ser incluídas com facilidade, de forma a sempre atender as 

necessidades dos clientes. 

Atualmente existem vários servidores de aplicações ou servidores web para dados 

geográficos, sendo que entre eles se destacam: 

• MapServer: trabalha sob uma aplicação webserver, gerando um mapa-

imagem a partir do que lhe foi solicitado e em seguida devolve-o ao 
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webserver que por sua vez transmite de volta ao requisitante. Webserver é 

um servidor web que atende a requisições HTTP fornecendo conteúdo 

estático como páginas HTML, imagens, vídeos, etc.  

• GeoServer: disponibiliza o serviço WFS (Web Feature Service) que 

permite a edição das feições através da web. Trabalha com dados no 

formato vetorial, como o shapefile da ESRI e dados de atributos 

armazenados em PostGIS ou Oracle Spatial (GeoServer, 2008). 

O mapa que o MapServer retorna ao cliente é do tipo estático, apresentando 

imagens de mapas que foram digitalizados. Essa é a forma mais comum de distribuição de 

informação geográfica na Web e os formatos mais utilizados são GIF, JPEG e PNG. Já o 

GeoServer gera mapas dinâmicos, possibilitando a interação com o usuário requisitante. 

Os mapas estáticos, geralmente, são disponibilizados mais rapidamente que os 

dinâmicos, no entanto eles não permitem interatividade, ou seja, não permitem qualquer tipo 

de ação por parte do usuário sobre a apresentação do mapa. Porém, apesar de a interatividade 

ser nula, é possível produzir, e manter disponíveis para consultas, grandes conjuntos de mapas 

temáticos. 
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4 SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE BANCOS DE 
DADOS GEOGRÁFICOS 

Sistemas gerenciadores de bancos de dados são sistemas que oferecem serviços de 

armazenamento, manutenção e consulta de bancos de dados. As principais características de 

um SGBD são usabilidade, integridade, manutenibilidade, confiabilidade, segurança e 

desempenho. 

Com o crescente aumento do uso de aplicações SIGs, tem aumentado também o 

estudo sobre os SGBDs de forma que eles possam ser capazes de gerenciar também objetos 

geográficos. A esse tipo de SGBD dá-se o nome de Sistemas Gerenciadores de Bancos de 

Dados Geográficos (SGBDG) (LUZ JÚNIOR e LEAL, 2008). 

Esse trabalho analisou SGBDG’s Objeto-Relacional que seguem a arquitetura 

integrada, na qual os dados espaciais se beneficiam das principais características do SGBD, 

visto que eles ficam armazenados na mesma base dos dados alfanuméricos que é gerenciada 

pelo SGBD. Mais especificamente, esse trabalho vai concentrar no estudo e comparação dos 

seguintes SGBDs: SQL SERVER 2008, PostGIS e Oracle Spatial. 

4.1 SQL SERVER 2008 

4.1.1 REPRESENTAÇÃO GEOMÉTRICA DOS OBJETOS 

O SQL Server 2008 oferece dois tipos de dados para dar suporte a dados 

espaciais: geometry e geography. Ambos os tipos de dados são criados a partir de objetos 

vetoriais, especificados nos formatos Well-Known Text (WKT) ou Well-Known Binary 

(WKB) (MICROSOFT, 2008). 

O tipo de dado geography trata informações sobre a curvatura da Terra. Nesse 

tipo de dado as informações de localização do objeto são dadas em longitude e latitude, 
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portanto, se as informações de um sistema forem armazenadas em LAT/LONG o modelo de 

dados a ser utilizado é o geográfico. 

O tipo de dado geometry trabalha com o modelo plano, onde a Terra é tratada 

como uma projeção achatada, começando em um ponto conhecido. Esse tipo de dado está de 

acordo com o Simple Features Specification for SQL, do Open Geospatial Consortium, 

versão 1.1.0 (MICROSOFT, 2008). 

O SQL Server 2008 oferece suporte para sete tipos de objetos vetoriais. Esses 

tipos de objetos estão destacados em azul na Figura 16, que ilustra a hierarquia de uma 

geometry na qual se baseiam os tipos geometry e geography. 

 

Figura 16 Hierarquia de Geometry 

Fonte: MICROSOFT, 2008 

 

Para criar um tipo de dado espacial no SQL Server 2008, primeiramente deve-se 

declarar o tipo no script T-SQL, informando se é do tipo geometry ou geography. Após 

declarar, deve-se utilizar um método para construção de objetos. Os métodos disponíveis 

estão ilustrados na Figura 17.  
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Figura 17 Métodos de construção de objetos 

Fonte MICROSOFT, 2008 

 

Os métodos para construção de objetos recebem como parâmetros a cadeia de 

caracteres do objeto vetorial e a SRID, que é o sistema de identificação de referência espacial, 

que informa o tipo específico de elipsóide que será utilizado nos cálculos geográficos. É 

importante ressaltar que o SQL Server 2008 só realiza cálculos entre objetos que possuem a 

mesma SRID. A Figura 18 ilustra alguns scripts de criação de objetos espaciais 

(MICROSOFT, 2008). 

 

Figura 18 Scripts de criação de objetos espaciais 

Fonte: MICROSOFT, 2008 
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Uma instância específica de um objeto pode ser reconhecida pelos tipos geometry 

e geography mesmo que ela não esteja definida explicitamente, ou seja, pode-se definir um 

objeto como um polígono explicitamente usando o método STPolygonFromText( ) ou 

implicitamente utilizando o método STGeomFromText ( ) desde que a entrada do método 

esteja bem formada. 

Os tipos de dados geometry e geography geralmente se comportam de maneira 

muito semelhante. No entanto, existem algumas diferenças na forma de armazenamento e 

manipulação que devem ser consideradas (MICROSOFT, 2008): 

Medidas: Nos tipos de dados geométricos, as medidas de distância e área são 

fornecidas na mesma unidade das coordenadas. Já no sistema geográfico, que as coordenadas 

são fornecidas em latitude e longitude, os comprimentos e áreas são normalmente medidos em 

metros ou metros quadrados, no entanto podem depender do SRID do objeto. 

Orientação: Nos tipos de dados geométricos a orientação não é um fator 

importante, ou seja, não importa se um polígono for descrito por ((0,0), (10,0), (0,20), (0,0)) 

ou se for descrito por ((0,0), (0,20), (10,0), (0,0)), eles representarão o mesmo objeto. Já nos 

tipos geográficos é necessário especificar a orientação e o local preciso do objeto, caso 

contrário ele não terá significado ou será ambíguo. Por exemplo, um anel ao redor do equador 

descreve o hemisfério norte ou sul? 

O SQL Server impõe as seguintes restrições ao uso do tipo geography 

(MICROSOFT, 2008): 

• Cada instância de geography deve se ajustar dentro de um único 

hemisfério, sendo assim, nenhum objeto espacial maior do que um 

hemisfério pode ser armazenado como objeto do tipo geography. 

• Funções espaciais que requerem duas geometrias como parâmetros de 

entrada retornarão nulo caso os resultados não se ajustarem dentro de um 

único hemisfério. Assim ocorrerá também com a função de STBuffer caso 

seu resultado ultrapasse um único hemisfério. 
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4.1.2 FUNÇÕES ESPACIAIS 

O SQL Server 2008 disponibiliza métodos definidos na OGC capazes de 

comparar, analisar e recuperar dados espaciais. Em função das restrições definidas pela 

própria ferramenta ao tipo de dado geography, alguns métodos estão disponíveis apenas para 

o tipo geometry (MSDN, 2008). 

Alguns métodos suportados e suas definições estão listados abaixo: 

• STBuffer: recebe como parâmetro um valor do tipo float que determinará a 

distância de um objeto ao redor do qual o buffer será calculado. 

• STIntersection: recebe como parâmetro uma outra geometria para 

comparar com a geometria que está chamando o método e definir o local 

da interseção. O resultado desse método é outra geometria. 

• STUnion: recebe como parâmetro uma outra geometria que será unida a 

geometria que chama o método.  O resultado desse método é outra 

geometria. 

• STDifference: recebe como parâmetro uma outra geometria que define 

quais pontos devem ser removidos da instância que chama o método. O 

resultado desse método é outra geometria. 

• STEquals: recebe como parâmetro uma outra geometria para ser 

comparada com a instância que chama o método. Seu resultado é um valor 

booleano. 

• STDisjoint: recebe como parâmetro uma outra geometria. Esse método vai 

retornar verdadeiro se as duas geometrias estiverem separadas 

espacialmente, ou seja, se a interseção das duas for um conjunto vazio. 

• STIntersects: recebe como parâmetro uma outra geometria. Esse método 

vai retornar verdadeiro se as geometrias se interceptarem, caso contrário 

retornará falso. 
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• STTouches: recebe como parâmetro uma outra geometria. Esse método vai 

retornar verdadeiro se houver interseção de seus conjuntos de pontos, mas 

não de seus interiores. 

• STOverlaps: recebe como parâmetro uma outra geometria. Esse método 

vai retornar verdadeiro se uma geometria sobrepuser a outra, ou seja, se a 

região que representa a interseção entre elas tiver a mesma dimensão que 

as instâncias e as instâncias não forem iguais. 

• STCrosses: recebe como parâmetro uma outra geometria. Esse método vai 

retornar verdadeiro se uma geometria cruzar a outra. Para ser considerado 

cruzamento entre duas instâncias, duas condições devem ser atendidas: 

o A interseção das geometrias deve resultar em uma geometria cujas 

dimensões são menores do que a dimensão máxima das geometrias 

de origem; 

o O conjunto de interseções é interior a ambas as geometrias de 

origem. 

• STWithin: recebe como parâmetro uma outra geometria. Esse método vai 

retornar verdadeiro se a geometria passada como parâmetro estiver 

completamente dentro da geometria que invoca o método. 

• STContains: recebe como parâmetro uma outra geometria. Esse método 

vai retornar verdadeiro se a geometria que invoca o método contiver 

completamente a geometria passada como parâmetro. 

• STDistance: recebe como parâmetro uma outra geometria. Esse método 

retorna um float que representa a distância mais curta entre as duas 

geometrias. 

Os índices espaciais oferecem suporte aos seguintes métodos citados acima: 

STContains(), STDistance(), STEquals(), STIntersects(), STOverlaps, STTouches e 

STWithin(). Para isso, esses métodos devem ser usados dentro da cláusula WHERE da 

consulta com a seguinte sintaxe (MSDN, 2008): 
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geometry1.método(geometry2) + operador de comparação + número válido 

A Figura 19 ilustra um exemplo de consulta com suporte de índice espacial. Essa 

consulta está buscando o nome das cidades que tocam a cidade de nome Chapada dos 

Guimarães. 

 

Figura 19 Consulta com suporte de índice espacial 

Fonte: Próprio autor 

 

4.1.3 INDEXAÇÃO ESPACIAL 

Para otimizar as consultas espaciais, o SQL Server 2008 utiliza árvore B para criar 

seus índices espaciais, isso significa que os índices devem representar os dados espaciais 

bidimensionais na ordem linear de árvore B. Sendo assim, antes de ler dados em um índice 

espacial, o SQL Server 2008 implementa uma decomposição uniforme e hierárquica do 

espaço (MSDN, 2008). 

O processo de criação de índice decompõe o espaço em uma hierarquia de grade 

de quatro níveis, sendo o nível 1 o superior. Cada nível sucessivo decompõe ainda mais o 

nível acima dele, de modo que cada célula do nível superior contenha uma grade completa no 

nível seguinte. 

A Figura 20 ilustra a decomposição de uma célula em cada nível da hierarquia de 

uma grade 4x4, que gera um total de 65.536 células de quatro níveis. 
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Figura 20 Decomposição espacial 

Fonte: MSDN, 2008 

 

Após a etapa de decomposição de um espaço indexado em uma hierarquia de 

grade, o índice espacial lê os dados da coluna espacial de um determinado objeto linha a linha 

e em seguida executa um processo de mosaico para tal objeto. Esse processo ajusta o objeto 

na hierarquia de grade associando o objeto a um conjunto de células da grade tocadas por ele. 

A saída desse processo de mosaico é um conjunto de células tocadas que são 

registradas no índice espacial do objeto, de forma que o índice espacial pode localizar o 

objeto no espaço em relação a outros objetos na coluna espacial que também são armazenados 

no índice (MSDN, 2008). 

4.1.4 RECURSO DE CARGA DE DADOS 

O SQL Server 2008, assim como o Oracle Spatial e o PostGIS, também dispõe de 

um aplicativo para carga de grande volume de dados geográficos, que se chama Shape2sql. 

Esse aplicativo possui interface gráfica, se tornando mais simples para o usuário, além do 

processo ser muito mais rápido, pois com uma única ação executa-se a carga dos dados no 

banco. A Figura 21 ilustra a interface do aplicativo Shape2sql. 
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Figura 21 Interface do aplicativo Shape2sql 

Fonte: Próprio autor 

 

Essa ferramenta possibilita carregar dados tanto geométricos quanto geográficos. 

Ao definir qual shape será exportado o aplicativo já informa quantas features o shape possui, 

ou seja, o número de registros que será incluído na tabela. Como configurações da geometria, 

ela exige informações do SRID, tipo de dado e nome da tabela. Além de permitir que se crie 

ou não o índice espacial, e que substitua a tabela caso ela já exista. Como configuração dos 

atributos da tabela, é necessário definir o nome da coluna que vai armazenar a informação 

espacial e também o nome da coluna que vai ser a chave primária. E é possível também 

escolher quais atributos do shape deseja-se levar para a tabela do banco. Após definir todas as 

configurações, basta clicar no botão “Upload to Database” e aguardar que os registros sejam 

inseridos na tabela do banco especificado. 
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4.1.5 SUPORTE PARA WEBMAP 

Apesar de ser um produto novo no mercado, já existem alguns servidores de 

mapas com suporte ao SQL Server 2008. No entanto, não foram encontrados casos de 

empresas que já estão utilizando essa nova tecnologia. 

Os servidores que oferecem suporte ao SQL Server 2008 são: 

• MapServer versão 5.2 

• ArcGis Server 9.3 

• GeoMedia versão 6.1 

• GeoServer (versão de teste) 

• MapDotNet Server 2007 V. 6.5 

• Manifold 

• Autodesk MapGuide Enterprise 2009 

4.2 ORACLE SPATIAL 

Oracle Spatial é a extensão espacial do SGBD Oracle. Essa extensão foi 

desenvolvida para atender a necessidade de suporte e manutenção a novos tipos de dados que 

não eram suportados até então. 

Para definir novos tipos de dados, essa extensão utiliza a linguagem de definição 

de dados SQL DDL, e para realizar operações sobre esses novos tipos é utilizada a linguagem 

PL/SQL, que é uma extensão da SQL (QUEIROZ et al, 2005). 

Os principais componentes do Oracle Spatial são (QUEIROZ et al, 2005): 

• Modelo próprio de dados chamado MDSYS. Esse modelo é quem define a 

forma de armazenamentos, sintaxe e semântica dos tipos espaciais; 

• Mecanismo de indexação espacial; 
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• Conjunto de operadores e funções para representar consultas, joins, dentre 

outras operações de análise espacial; 

• Aplicativos administrativos. 

Por esses componentes, o Oracle Spatial é considerado completo o suficiente para 

atender as necessidades de um SIG. 

4.2.1 REPRESENTAÇÃO GEOMÉTRICA DOS OBJETOS 

Segundo QUEIROZ et al, 2005, o modelo de dados do Oracle Spatial consiste em 

uma arquitetura hierárquica de elementos, geometrias e planos de informação (layers). 

Um plano de informação é formado por um conjunto de geometrias que possuem 

um mesmo conjunto de atributos. As geometrias por sua vez, podem ser formadas por um 

único elemento ou por um conjunto de elementos. E os elementos são formados por tipos 

geométricos primitivos como ponto, cadeia de linhas, polígonos, etc. Os tipos geométricos 

disponíveis estão ilustrados na Figura 22. 

 

Figura 22 Tipos espaciais primitivos disponíveis no Oracle Spatial 

Fonte: QUEIROZ et al, 2005 
 

SDO_GEOMETRY é o nome dado ao tipo de objeto que o Oracle Spatial utiliza 

para representar os dados espaciais. Nesse objeto é que ficam armazenadas informações sobre 

a geometria em si como suas coordenadas, seu tipo e projeção. Um objeto 

SDO_GEOMETRY é definido como mostrado a seguir: 
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CREATE TYPE sdo_geometry AS OBJECT( 
 SDO_GTYPE   NUMBER, 
 SDO_SRID   NUMBER, 
 SDO_POINT   SDO_POINT_TYPE, 
 SDO_ELEM_INFO  SDO_ELEM_INFO_ARRAY, 
 SDO_ORDINATES  SDO_ORDINATE_ARRAY); 

 

Em uma tabela espacial, a geometria de um objeto fica armazenada em uma 

coluna de nome SDO_GEOMETRY. Dessa forma, cada instância da geometria é armazenada 

em uma linha, e o conjunto de todas as geometrias de uma mesma tabela formam um plano 

(PAIVA, 2007). 

Os atributos que compõem o SDO_GEOMETRY são especificados a seguir 

(QUEIROZ et al, 2005): 

• SDO_GTYPE: formado por quatro números, sendo os dois primeiros a 

indicação da dimensão da geometria e os dois últimos a indicação do tipo. 

Os tipos podem ser: 00 (não conhecido), 01 (ponto), 02 (linha ou curva), 

03 (polígono), 04 (coleção), 05 (multipontos), 06 (multilinhas) e 07 

(multipolígonos); 

• SDO_SRID: armazena o sistema de coordenadas ou sistema de referência 

espacial associado à geometria; 

• SDO_POINT: esse atributo é informado apenas se o tipo da geometria for 

do tipo ponto. Ele é utilizado para representar as coordenadas do ponto (X, 

Y e Z); 

• SDO_ELEM_INFO: esse atributo é um vetor, de tamanho variável, que 

armazena as características dos elementos que compõem a geometria. As 

coordenadas de cada elemento são armazenadas em um vetor chamado 

SDO_ORDINATES e são interpretadas através de três números no 

SDO_ELEM_INFO: 

o SDO_STARTING_OFFSET: indica a posição da primeira 

coordenada do elemento no SDO_ORDINATES; 

o SDO_ETYPE: indica o tipo do elemento; 
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o SDO_INTERPRETATION: indica como o elemento deve ser 

interpretado junto com o SDO_ETYPE. 

• SDO_ORDINATES: esse atributo também é um vetor de tamanho variável 

responsável por armazenar as coordenadas da geometria.  

4.2.2 FUNÇÕES ESPACIAIS 

O Oracle Spatial dispõe de um conjunto de operadores e funções espaciais para 

dar suporte as consultas e operações espaciais. Os operadores são utilizados na cláusula 

WHERE e necessitam de indexação espacial, ou seja, somente podem ser utilizados em 

colunas espaciais já indexadas. As funções são definidas como subprogramas em PL/SQL, e 

são utilizadas tanto na cláusula WHERE quanto em subconsultas, não sendo necessária a 

indexação, podendo ser aplicadas em colunas espaciais não indexadas (QUEIROZ et al., 

2006). 

As consultas mais utilizadas, disponíveis no Oracle Spatial são: 

• SDO_DISJOINT: Verifica se duas geometrias são disjuntas, ou seja, nem 

as bordas e nem os interiores se interceptam. 

• SDO_TOUCH: Recebe como parâmetro duas geometrias. Retorna 

verdadeiro se apenas as bordas das geometrias se interceptarem, caso 

contrário ela retorna falso. 

• SDO_OVERLAPBDYDISJOINT: Recebe como parâmetro uma geometria 

do tipo polígono e outra do tipo linha. Retorna verdadeiro se a origem da 

linha for fora do polígono, mas se a mesma terminar dentro dele, caso 

contrário retorna falso. 

• SDO_OVERLAPBDYINTERSECT: Recebe duas geometrias como 

parâmetro e retorna verdadeiro se houver interseção da borda com o 

interior. 

• SDO_EQUAL: Recebe duas geometrias como parâmetro e retorna 

verdadeiro se as geometrias possuírem a mesma borda e o mesmo interior. 
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• SDO_CONTAINS: Recebe duas geometrias como parâmetro e retorna 

verdadeiro se a o interior e a borda de uma geometria estiver 

completamente dentro do interior da outra geometria. 

• SDO_COVERS: Recebe duas geometrias como parâmetro e retorna 

verdadeiro se o interior de uma geometria está completamente dentro da 

outra geometria e suas bordas se interceptam. 

• SDO_INSIDE: Esse método é o oposto de SDO_CONTAINS, pois ele 

retorna verdadeiro se uma geometria contém a outra por completo. 

• SDO_COVEREDBY: Esse método é o oposto de SDO_COVERS, pois ele 

retorna verdadeiro se uma geometria é completamente coberta por outra e 

ainda suas bordas se interceptam. 

• SDO_ON: Esse método recebe duas geometrias como parâmetro e retorna 

verdadeiro se o interior e borda de uma geometria está na borda da outra 

geometria. 

Segundo QUEIROZ et al, 2005, o Oracle Spatial utiliza um modelo de consulta 

baseado em duas etapas denominadas de primeiro e segundo filtro. Para reduzir a 

complexidade computacional, o primeiro filtro considera a aproximação das geometrias, 

utilizando o critério do Mínimo Retângulo Envolvente (Minimum Bounding Rectangle, 

MBR). Esse filtro possui um baixo custo e, ao ser processado, seleciona um subconjunto 

menor de geometrias candidatas, na qual será aplicado o segundo filtro. Já o segundo filtro, 

trabalha com as geometrias exatas, sendo, portanto, mais caro que o primeiro. Ao ser 

processado o segundo filtro, já se obtém o resultado esperado na consulta. A Figura 23 ilustra 

esse modelo de consulta. 
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Figura 23 Modelo de Consultas do Oracle Spatial 

Fonte: QUEIROZ et al, 2005 

 

4.2.3 INDEXAÇÃO ESPACIAL 

Para otimizar as consultas espaciais, o Oracle Spatial disponibiliza dois tipos de 

indexação espacial, que são R-tree e Quadtree. Cada um desses é mais apropriado para 

diferentes situações, e eles podem ainda ser utilizados simultaneamente, no entanto, por 

questões de performance, a própria Oracle recomenda o uso do R-tree. 

Para se criar uma R-tree, o usuário pode utilizar os parâmetros default ou pode 

especificar parâmetros como o tamanho da memória utilizada e o número de dimensões a 

serem indexadas. A ação de inserir, remover ou modificar geometrias de uma determinada 

tabela pode degradar a performance do índice espacial. Para contornar esse problema, essa 

extensão dispõe de um conjunto de funções responsáveis por avaliar a performance dos 

índices (SDO_TUNE.QUALITY_DEGRADATION) e para reconstruí-los (ALTER INDEX 

REBUILD). 

Ao criar os índices espaciais a extensão atualiza, automaticamente, as tabelas de 

metadados sobre indexação. A própria extensão é responsável pela manutenção dessas tabelas 

e elas não podem ser alteradas pelo usuário. 

4.2.4 RECURSO DE CARGA DE DADOS 

O Oracle possui uma ferramenta chamada Oracle Loader ou SQL * Loader que 

tem a finalidade de mover dados de outra origem de dados para dentro de uma base de dados 

Oracle. Essa ferramenta, entretanto, não é capaz de carregar dados em formatos como 
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shapefile da ESRI, Tab file do MapInfo, DWG da Autodesk ou DGN do Microstation. Cada 

um desses aplicativos citados possui sua própria ferramenta de exportação de dados para o 

formato do Oracle. 

Como o formato shapefile é muito comum, a Oracle disponibiliza em seu site um 

utilitário free, chamado shp2sdo, cujo objetivo é converter os dados em formato shape para o 

formato CTL, que é um formato reconhecido pelo SQL * Loader. Além disso, o shp2sdo 

também gera um arquivo no formato SQL que contém o script de criação da tabela no Oracle. 

De posse dos arquivos .shp, .dbf e .shx, basta executar o seguinte script no prompt 

do DOS: 

shp2sdo -o aeroporto aeroporto_tab -g geometria -d -t 0.5 

Nesse script o parâmetro “-o” precede o nome do objeto que será convertido, no 

exemplo acima é o shape denominado aeroporto. O parâmetro “aeroporto_tab” é o nome que 

será dado à tabela no banco de dados Oracle. O “-g” precede o nome da coluna que conterá as 

informações geométricas, no caso “geometria”. O “-d” serve para determinar que os registros 

vão para o arquivo gerado pela ferramenta, e o “-t” precede à tolerância aplicada a geometria, 

no caso 0.5 (BAPTISTA et al., 2008). 

Ao executar o comando acima, serão gerados dois arquivos: aeroporto.sql e 

aeroporto.ctl, onde o primeiro contém o script de criação da tabela aeroporto e o segundo 

contém os dados propriamente ditos. 

Se as tabelas ainda não existirem no banco, é necessário, antes de efetuar a carga, 

executar o script de criação da tabela dentro do SQLPLUS. É importante ressaltar que o 

shp2sdo não cria chave-primária, portanto é necessário criá-las antes de efetuar a carga. 

Com as tabelas criadas, basta utilizar o SQL * Loader executando o seguinte 

comando: 

sqlldr user/password aeroporto 

Após a execução desse comando os dados serão inseridos no banco de dados 

(BAPTISTA et al., 2008). 
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4.2.5 SUPORTE PARA WEBMAP 

Como o Oracle Spatial já está há alguns anos no mercado, existem diversos 

servidores de mapas disponíveis para ele, e com um diferencial de que já foram testados, 

avaliados e revisados em versões. 

Os servidores com suporte a Oracle Spatial encontrados foram: 

• GeoServer 

• MapServer a partir da versão 4.4 

• Manifold 

• MapDotNet 

• ArcGis Server 9.0 

• GeoMedia WebMap 

• Autodesk MapGuide 6.5 

4.3 POSTGIS 

PostGIS é a extensão espacial do PostgreSQL, que é um SGBD gratuito e de 

código fonte aberto. Essa extensão foi desenvolvida pela empresa canadense Refraction 

Research Inc., segue as especificações da SFSSQL do OGC e também possui código fonte 

aberto (QUEIROZ et al, 2005). A extensão PostGIS possui um certificado que atende a todos 

os tipos e funções propostas pela SFSSQL da OGC. 

4.3.1 REPRESENTAÇÃO GEOMÉTRICA DOS OBJETOS 

Os objetos espaciais suportados são ponto, linha, polígono, multiponto, 

multilinhas, multipolígono e coleção de geometrias, como ilustra a Figura 24. Para atender as 

especificações da OGC, a extensão PostGIS mantém duas tabelas de metadados, uma para 

armazenar a descrição das feições dos dados espaciais, denominada 
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GEOMETRY_COLUMNS e outra para carregar os identificadores numéricos e descrições 

textuais de sistemas de coordenadas utilizadas no banco de dados espacial denominada 

SPATIAL_REF_SYS (PAIVA, 2007). 

 

Figura 24 Tipos de dados suportados pelo PostGIS 

Fonte: BAPTISTA et al., 2008 
 

A criação de uma tabela com dado espacial é realizada em duas etapas. Na 

primeira define-se os atributos alfanuméricos e na segunda insere-se a coluna espacial 

utilizando a função AddGeometryColumn. Essa função é responsável pela manutenção da 

tabela de metadados GEOMETRY_COLUMNS. Ela recebe como parâmetros os seguintes 

atributos: 

• Nome do banco de dados; 

• Nome da tabela que contém a coluna espacial; 

• Nome da coluna espacial; 

• Sistema de coordenadas; 

• Tipo de coluna espacial; 

• Dimensão em que se encontram as coordenadas dos dados. 

4.3.2 FUNÇÕES ESPACIAIS 

O PostGIS disponibiliza um grande número de operações espaciais, como as 

seguintes (PAIVA, 2007): 
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• Operadores topológicos 

o Equals (geometria, geometria): retorna 1 (verdadeiro) se as 

geometrias passadas como parâmetros são iguais espacialmente; 

o Disjoint (geometria, geometria): retorna 1 (verdadeiro) se as duas 

geometrias sao disjuntas entre si, ou seja, se não possuírem 

nenhum ponto em comum. 

o Intersects (geometria, geometria): retorna 1 (verdadeiro) se uma 

geometria intercepta espacialmente a outra. 

o Touches (geometria, geometria): retorna 1 (verdadeiro) se uma 

geometria toca espacialmente a outra. 

o Crosses (geometria, geometria): retorna 1 (verdadeiro) se uma 

geometria cruza a outra. 

o Within (geometria, geometria): retorna 1 (verdadeiro) se a primeira 

geometria está completamente dentro da segunda. 

o Overlaps (geometria, geometria): retorna 1 (verdadeiro) se uma 

geometria sobrepõe espacialmente a outra. 

o Contains (geometria, geometria): retorna 1 (verdadeiro) se a 

primeira geometria contiver completamente a segunda. 

• Operador para construção de fecho convexo 

o Convexhull (geometria): retorna uma geometria convexa a partir do 

objeto geográfico passado como parâmetro; 

• Operadores de conjunto 

o Intersection (geometria, geometria): retorna uma geometria que 

representa a interseção das geometrias passadas como parâmetro. 

o GeomeUnion (geometria, geometria): retorna uma geometria que 

representa a união das geometrias passadas como parâmetro. 
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o Difference (geometria, geometria): retorna uma geometria que 

representa a diferença entre as geometrias passadas como 

parâmetro; 

• Operadores métricos 

o Distance (geometria, geometria): retorna a distância cartesiana 

entre duas geometrias. 

o Area (geometria): retorna a área se a geometria passada como 

parâmetro for um polígono ou multi-polígono. 

• Centróide de geometrias: 

o Centroid (geometria): retorna o ponto que identifica o centro da 

geometria passada como parâmetro; 

• Validação (verifica se a geometria tem auto-intersecções) 

o isSimple (geometria): retorna 1 (verdadeiro) se a geometria passada 

como parâmetro não possuir nenhum ponto anormal como 

interseção com ela mesma ou tangência própria. 

O suporte a essas operações é feito através da integração do PostGIS com a 

biblioteca GEOS (Geometry Engine Open Source), que é uma tradução da API Java JTS para 

a linguagem C++. 

4.3.3 INDEXAÇÃO ESPACIAL 

A extensão PostGIS utiliza o método R-tree para otimizar suas consultas 

espaciais. Segundo QUEIROZ et al, 2005, os índices espaciais são usados em consultas que 

envolvem predicados espaciais como as consultas por janelas, onde um retângulo envolvente 

é informado e as geometrias que interagem com ele devem ser recuperadas rapidamente. 

Em consultas espaciais, o operador && pode ser utilizado na cláusula WHERE 

com o objetivo de diminuir o número de registros candidatos, melhorando a performance da 

consulta (QUEIROZ et al, 2005). 



 52 

4.3.4 RECURSO DE CARGA DE DADOS 

A maneira comum e mais simples para efetuar a carga de dados no PostGIS é 

utilizando comandos SQL, no entanto esse método se torna inviável em situações onde o 

volume de dados é grande. Para essas situações, junto com o pacote de instalação do PostGre, 

é disponibilizado um aplicativo chamado shp2pgsql, que interpreta os dados de um arquivo 

shape, gera a estrutura da tabela no banco e efetua a carga da mesma (SANTOS, 2008). 

Através desse aplicativo, é possível inserir dados de duas maneiras. Uma delas é 

inserir os dados diretamente no banco, e a segunda é gerar um script SQL de inserção de 

dados, que possui a vantagem de possibilitar a verificação do script antes de executá-lo. 

Para inserir os dados diretamente no banco, deve-se executar, no prompt do DOS, 

o seguinte comando: 

shp2pgsql -c shp_aeroporto tbl_aeroporto | psql -d bdmono -U postgres 

No comando acima, o “-c” precede o nome do arquivo shape a ser convertido. 

Logo em seguida vem o nome da tabela que será criada no banco de dados do PostGIS. O “-

d” precede o nome do banco no qual será criada e populada a tabela, e em seguida o nome do 

usuário do banco. Ao ser executado o comando acima, o aplicativo shp2pgsql vai gerar uma 

tabela chamada tbl_aeroporto com base nos registros do shape shp_aeroporto, o resultado 

desse processamento será repassado ao aplicativo psql que acessará o banco de dados definido 

no comando, no caso, o denominado bdmono, utilizando o usuário postgres (SANTOS, 2008). 

Utilizando a segunda opção de inserção de dados, o comando necessário para a 

criação do script SQL seria: 

shp2pgsql -s 4291 -g geometria shp_aeroporto tbl_aeroporto > aeroporto.sql 

No comando acima, o “-s” precede o SRID que será definido para a tabela. O “-g” 

precede o nome da coluna que conterá as informações espaciais. Em seguida vem o nome do 

shape e logo depois o nome da tabela no banco de dados do PostGIS. Após o caracter “>” é 

indicado o nome do arquivo SQL que será criado (SANTOS, 2008). Com o script gerado, 

executa-se, ainda no prompt do DOS, o seguinte comando: 

psql -d bdmono -U postgres -f aeroporto.sql 
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Onde “-d” precedo o nome do banco de dados onde os arquivos serão carregados, 

o “-U” o nome do usuário no banco e o “-f” o nome do arquivo que contém o script de carga 

(SANTOS, 2008). 

4.3.5 SUPORTE PARA WEBMAP 

Assim como o Oracle Spatial, a extensão PostGIS também já existe há mais 

tempo e, consequentemente, já foram disponibilizados vários servidores de mapas para essa 

ferramenta. Dentre os mais comuns estão: 

• GeoServer 

• MapServer a partir da versão 3.5 

• Manifold 

• MapDotNet 

• ArcGis Server 9.3 

• MapGuide Open Source 
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5 ANÁLISES PRÁTICAS 

Dos recursos de tratamento da informação geográfica apresentados no capítulo 3, 

foram analisados, também de forma prática, as funções espaciais e o recurso de carga de 

dados. Para tanto, foi utilizada uma base de dados pública do estado do Mato Grosso, 

composta por 28 tabelas. Os testes foram realizados utilizando o sistema operacional 

Windows Vista, e as seguintes versões dos SGBDs: 

• Oracle 10g Express Edition 

• PostgreSQL 8.2.3 

• SQL Server 2008 

A Tabela 1 traz um resumo das análises realizadas. 

 SQL Server 2008 Oracle Spatial PostGIS 

Representação 
geométrica dos objetos 

Possui os tipos geometry 
e geography que 
suportam ponto, linha, 
polígono, multiponto, 
multilinha, 
multipolígono, coleção de 
geometria, 2D, 3D E 4D, 
sendo os dois últimos 
com suporte apenas para 
armazenamento. 

Ponto, linha, polígono, 
arco-linha, arco-polígono, 
polígono composto, linha 
composta, círculo, 
retângulo. 

Ponto, linha, polígono, 
multiponto, multilinha, 
multipolígono, coleção de 
geometria, 2D, 3D E 4D, 
sendo os dois últimos 
com suporte apenas para 
armazenamento. 

Funções espaciais 

Implementa funções 
especificadas pela OGC. 
Embora seja uma 
ferramenta nova, já 
disponibiliza em torno de 
70 funções para trabalhar 
com dados espaciais. 

Implementa diversas 
funções dentre elas 
funções especificadas 
pela OGC. 
Utiliza um mecanismo 
para dividir a consulta em 
duas etapas de forma a 
reduzir a complexidade. 

Implementa funções 
especificadas pela OGC. 
Por ser compilado junto 
com a biblioteca GEOS 
(Geometry Engine 
OpenSorce)  passa a 
possuir mais de 300 
funções e operadores para 
trabalhar com dados 
espaciais. 

Indexação espacial 
B-tree R-tree e Quad-tree R-tree sobre a indexação 

GiST. 

Carga de dados 
Shape2sql via interface 
gráfica. 

Shp2sdo via linha de 
comando do DOS. 

Shp2pgsql via linha de 
comando do DOS. 

Suporte para Web 
Mapping 

• MapServer 5.2 

• ArcGis a partir da 

• GeoServer 

• MapServer 

• GeoServer 

• MapServer 
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versão 9.3 

• GeoMedia Enterprise 
6.1 

• GeoServer 

• MapDotNet Server 
6.5 

• Manifold 

• Autodesk MapGuide 
Enterprise 2009 

• Manifold 

• MapDotNet 

• ArcGis Server 

• GeoMedia WebMap 

• Autodesk MapGuide 

• Manifold 

• MapDotNet 

• ArcGis Server 

• MapGuide Open 
Source 

Tabela 1 Resumo dos recursos 

Fonte: Próprio autor 
 

Para realizar as análises práticas, foi necessária a instalação dos SGBDs. A 

instalação do Oracle Spatial ocorreu sem problemas, não sendo necessária nenhuma alteração 

na configuração da máquina. Antes de instalar o SQL Server 2008, foi necessário desinstalar 

o Visual Studio 2008 e o .NET framework 3.5, somente após essas ações a instalação correu 

normalmente. E para instalar o PostGIS foi necessário desativar o controle de contas de 

usuário (UAC – User Account Control) – um item de segurança do Windows Vista que se 

encontra nas propriedades de “Contas de Usuários” do “Painel de Controle” denominado  

Na etapa de carga de dados, o SQL Server e o Oracle Spatial responderam de 

forma positiva, não havendo dificuldade e nem perda de dados, já no PostGIS, antes de 

executar o script responsável pela inserção dos dados no banco de dados, foram necessárias 

alterações nos scripts que continham palavras com aspas simples, como por exemplo, 

Horizonte D’Oeste. Essa necessidade foi em função de que no PostGIS, uma aspas simples 

abre/fecha uma cadeia de caracteres, diferentemente dos outros SGBDs que usam aspas 

duplas. A solução desse problema foi apenas inserir uma aspas simples logo em seguida da 

outra, como por exemplo, Horizonte D’’Oeste. Após essas correções para o PostGIS, todos os 

SGBDs avaliados continham o mesmo número de registro em todas as tabelas. 

Na etapa de análise das consultas espaciais, uma diferença já esperada era a 

sintaxe das consultas. Os três SGBDs apresentam sintaxe distintas, porém muito intuitivas, 

não gerando dúvidas em relação à funcionalidade de cada uma. O Anexo A traz a relação das 

consultas executadas nessa análise. Dos três SGBDs, o PostGIS foi o que realizou todas as 

consultas sem gerar erro e sem haver necessidade de alteração de nenhuma natureza, 

retornando, em todas elas, o resultado esperado. No SQL Server 2008 foi necessária uma 

atualização na geometria de algumas tabelas para que a consulta fosse realizada. Essa 

necessidade é devida quando existem geometrias que não são válidas, como por exemplo, 
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uma linha que se sobrepõe. O método para correção de geometrias inválidas é o MakeValid, 

que desloca, levemente, os pontos da geometria de forma a torna-la válida, conforme as regras 

do OGC. A sintaxe para atualização da geometria é a seguinte:  

UPDATE nomeTabela  
SET geometria = geometria.MakeValid()  
WHERE geometria.STIsValid() = 0  

 

No Oracle Spatial, em consultas que consideravam a relação de distância na 

cláusula Where, foi necessária a utilização do dado de tolerância. Essa informação se encontra 

na tabela de metadados do banco de dados. Um exemplo de uma consulta que utiliza o dado 

de tolerância é o seguinte: 

SELECT distinct t1.nome 
FROM bdmono_cidade_pt t1, bdmono_altimetria t2, 
 user_sdo_geom_metadata m 
WHERE t2.elevation >= 800 AND  
 sdo_geom.sdo_distance(t1.geo, m.diminfo, t2.geo, m.diminfo) < 1000 

 

Após fazer as alterações necessárias nas consultas para o Oracle Spatial e para o 

SQL Server 2008, a execução das consultas retornou o mesmo resultado nos três SGBDs 

estudados, no entanto seria necessária uma massa de testes maior para afirmar com 100% de 

certeza que o comportamento dos métodos é exatamente o mesmo em todas as ferramentas. O 

tempo gasto na realização das consultas não foi medido devido a complexidade de se avaliar 

performance de tempo, no entanto não foi observada nenhuma alteração considerável no 

tempo para realização das consultas. 

De acordo com a Tabela 1, é possível verificar muitas semelhanças entre os 

SGBDs estudados, e essa semelhança se deve às especificações definidas pela OpenGIS. No 

entanto, algumas diferenças relevantes foram verificadas no SQL Server 2008: 

• O SQL Server 2008, além do tipo Geometry, possui um tipo de dado 

Geography que armazena dados elipsoidais, como coordenadas 

LAT/LONG. Essa distinção entre os tipos de dados busca solucionar dois 

problemas vividos tanto pelo Oracle quanto pelo PostGIS que é a precisão 

e os cálculos. Para evitar esses problemas o SQL Server 2008 utilizou 
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alguns artifícios e restrições em relação ao uso de um Geography que 

foram citados no item 4.1.1. 

• Considerando que os dados estejam em formato SHP, o SQL Server 2008 

dispõe de um recurso para carga de dados mais eficiente que o disponível 

para o Oracle Spatial e o PostGIS. 

• Em relação aos servidores de mapas, os principais já possuem suporte ao 

SQL Server 2008, no entanto alguns ainda estão em fase de testes e, 

portanto não há como avaliar em termos de performance, pois não foi 

encontrado relato de casos utilizando essas ferramentas e o SQL Server 

2008, diferentemente dos outros dois SGBDs que já existem diversos 

casos de sucesso que os utilizam como meio de disseminar os dados 

geográficos na Internet. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desse trabalho foi estudar alguns recursos de tratamento de dados 

geográficos do mais novo gerenciador de bancos de dados espaciais: o SQL Server 2008, e 

também das extensões espaciais mais utilizadas que são o PostGIS  e o Oracle Spatial. 

O SQL Server 2008 trouxe novidades em relação aos tipos de dados de versões 

anteriores, ele disponibiliza um tipo de dado geográfico, que trata a questão da curvatura da 

Terra. No entanto, esse tipo de dado possui restrições quanto ao armazenamento, pois ele não 

permite armazenar objetos que ultrapassem um hemisfério. Esse é um ponto que deve ser 

estudado melhor para entender como são tratados casos de exceção, como o município de 

Macapá, que se encontra nos hemisférios Sul e Norte. Outra vantagem do SQL Server é a 

questão da ferramenta para carga de dados, que é gráfica, totalmente amigável e muito mais 

simples e rápida do que as maneiras de carga de dados dos outros SGBDGs avaliados. 

Diferentemente dos outros SGBDGs, o SQL Server dispõe de uma funcionalidade que 

permite verificar, nele próprio, o resultado gráfico de consultas espaciais. E além desses 

novos recursos para gerenciar dados espaciais, o SQL Server 2008 traz também melhorias em 

relação ao gerenciamento dos bancos de dados, à escalabilidade, desempenho, segurança, 

recursos para desenvolvedores, dentre outros. Algumas empresas como a FNAC, a ANEEL e 

a McLaren Electronic Systems já estão utilizando e aprovando a ferramenta, que tende a 

evoluir cada vez mais trazendo benefícios para aplicações em geral, inclusive SIGs. 

De acordo o estudo realizado, pode-se afirmar que o SQL Server 2008, assim 

como Oracle Spatial e PostGIS, também é um poderoso gerenciador de dados espaciais e que 

também foi desenvolvido com base nas especificações da OGC, viabilizando a 

interoperabilidade, que é uma grande vantagem levando-se em conta o uso de IDE (Infra-

estruturas de dados espaciais), que tem por objetivo disponibilizar serviços de acesso às 

informações, com base em catálogos de acervo e tornando indiferente para o cliente o local, o 

meio e a estrutura física de armazenamento dos dados. Outro ganho considerável que se tem 

ao utilizar SGBDGs em aplicações SIGs é a redução no tráfego de dados entre o servidor e a 
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aplicação, visto que as consultas espaciais são executadas no próprio SGBD e esse retorna ao 

cliente apenas os dados de esperados. 

Não é possível garantir que um SGBDG é melhor que o outro, visto que cada um 

tem particularidades que se adaptam a diferentes situações. Na escolha de uma dessas 

ferramentas deve-se considerar o contexto da aplicação a ser desenvolvida e as condições do 

ambiente no qual a mesma será implantada.  

Como sugestão para estudos futuros, fica a questão das restrições quanto ao 

armazenamento de dados geográficos no SQL Server 2008, analisando situações como a da 

capital do Amapá. Outro estudo válido é uma análise dos WebMaps disponíveis para esse 

SGBD. 
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ANEXO A 

Relação das consultas processadas na etapa de análise prática dos SGBDGs. 

1. Cidades que estão ao redor da Chapada dos Guimarães 

SQL Server 2008 

Select t2.Nome 
From bdmono.dbo.cidade_pl t1, bdmono.dbo.cidade_pl t2 
Where t1.geom.sttouches(t2.geom) = 1 AND (t2.Nome <> 
'Chapada dos Guimarães') And (t1.Nome = 'Chapada dos 
Guimarães') 
 

Oracle Spatial 

Select t2.nome 
From bdmono_cidade_pl t1, bdmono_cidade_pl t2 
Where sdo_touch(t1.geom, t2.geom) = 'true' 
And (t2.nome<> 'chapada dos guimarães') 
And (t1.nome= 'chapada dos guimarães') 
 

PostGIS 

SELECT t2.Nome 
FROM cidade_pl t1, cidade_pl t2 
WHERE touches(t1.geom, t2.geom) AND (t2.Nome <> 'Chapada dos 
Guimarães') AND (t1.Nome = 'Chapada dos Guimarães'); 
 

2. Cidades que possuem geologia da era Cenozóica e estão dentro 

de um projeto Geoquímico 

SQL Server 2008 

Select t2.Nome 
From bdmono.dbo.geologia t1, bdmono.dbo.cidade_pt t2, 
bdmono.dbo.projeto_geoquimica t3 
Where t1.geom.stcontains(t2.geom) = 1 and (t1.era_maxima = 
'Cenozóico') and t2.geom.stwithin(t3.geom) = 1 
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Oracle Spatial 

Select t2.nome 
From bdmono_geologia t1, bdmono_cidade_pt t2, 
bdmono_projeto_geoquimica t3 
Where sdo_contains(t1.geom, t2.geom) = 'true' 
And (t1.era_maxima = 'cenozóico') 
And sdo_inside(t2.geom, t3.geom) = 'true' 
 

PostGIS 

Select t2.Nome 
From geologia t1, cidade_pt t2, projeto_geoquimica t3 
Where Contains(t1.geom, t2.geom) 
And (t1.era_maxima = 'Cenozóico') 
And Within(t2.geom, t3.geom); 
 

3. Quantidade de estruturas geológicas existentes em cada 

projeto geofísico 

SQL Server 2008 

Select t1.projetos, count(*) as quantidade_estruturas 
From bdmono.dbo.projetos_geofisica t1, 
bdmono.dbo.ponto_cotado t2 
Where t1.geom.stintersects(t2.geom) = 1 
Group by t1.projetos 
 

Oracle Spatial 

Select t1.projetos, count(*) as quantidade_estruturas 
From bdmono_projeto_geofisica t1, bdmono_ponto_cotado t2 
Where sdo_contains(t1.geom, t2.geom) = 'true' 
Group by t1.projetos; 
 

PostGIS 

Select t1.projetos, count(*) as quantidade_estruturas 
From projetos_geofisica t1, ponto_cotado t2 
Where intersects(t1.geom, t2.geom) 
Group by t1.projetos; 
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4. Aeroportos que estão em terrenos de areia, argila e cascalho 

e localizados a até 2km de uma cidade 

SQL Server 2008 

Select t1.nome 
From bdmono.dbo.aeroporto t1, bdmono.dbo.geologia t2, 
bdmono.dbo.cidade_pt t3 
Where t2.geom.stcontains(t1.geom) = 1 and t2.litotipo1 = 
'areia, argila, cascalho' and (t2.geom.stdistance(t3.geom) < 
200) 
 

Oracle Spatial 

Select t1.nome 
From bdmono_aeroporto t1, bdmono_geologia t2, 
bdmono_cidade_pt t3, user_sdo_geom_metadata m 
Where sdo_contains(t2.geom,t1.geom) = 'true' 
And t2.litotipo1 = 'areia, argila, cascalho' 
And (sdo_geom.sdo_distance(t2.geom, m.diminfo, t3.geom, 
m.diminfo) < 2000); 
 

PostGIS 

Select t1.nome 
From aeroporto t1, geologia t2, cidade_pt t3 
Where Contains(t2.geom,t1.geom) 
And t2.litotipo1 = 'areia, argila, cascalho' 
And (Distance(t2.geom, t3.geom) < 2000); 
 

5. Cidades localizada nos pontos mais altos do estado 

SQL Server 2008 

Select t1.nome, t1.geom 
From bdmono.dbo.cidade_pt t1, bdmono.dbo.altimetria t2 
Where t2.elevation >= 800 AND t1.geom.stdistance(t2.geom) < 
0.5 
 

Oracle Spatial 

Select distinct t1.nome 
From bdmono_cidade_pt t1, bdmono_altimetria t2, 
user_sdo_geom_metadata m 
Where t2.elevation >= 800 
And sdo_geom.sdo_distance(t1.geom, m.diminfo, t2.geom, 
m.diminfo) < 10000; 
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PostGIS 

Select t1.nome 
From cidade_pt t1, altimetria t2 
Where t2.elevation >= 800 
And Distance(t1.geom, t2.geom) < 0.5; 
 

6. Áreas que possuem projetos de geoquímica e geofísica 

SQL Server 2008 

Select distinct t1.projeto 
From bdmono.dbo.projeto_geoquimica t1, 
bdmono.dbo.projetos_geofisica t2 
Where t1.geom.stoverlaps(t2.geom) = 1 
 

Oracle Spatial 

Select distinct t1.projeto 
From bdmono_projeto_geoquimica t1, bdmono_projeto_geofisica 
t2 
Where sdo_overlaps(t1.geom, t2.geom) = 'true' 
 

PostGIS 

Select distinct t1.projeto 
From projeto_geoquimica t1, projetos_geofisica t2 
Where overlaps(t1.geom, t2.geom); 
 

7. Áreas que possuem somente projetos de Geoquímica 

SQL Server 2008 

Select distinct t1.projeto 
From bdmono.dbo.projeto_geoquimica t1, 
bdmono.dbo.projetos_geofisica t2 
Where t1.geom.stdisjoint(t2.geom) = 1 
 

Oracle Spatial 

Select distinct t1.projeto 
From bdmono_projeto_geoquimica t1, bdmono_projeto_geofisica 
t2 
Where sdo_anyinteract(t1.geom, t2.geom) = 'false' 
 

PostGIS 

Select distinct t1.projeto 
From projeto_geoquimica t1, projetos_geofisica t2 
Where disjoint(t1.geom, t2.geom); 
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8. Estradas que passam por Cuiabá 

SQL Server 2008 

Select distinct t1.nome 
From bdmono.dbo.sistema_rodoviario t1, bdmono.dbo.cidade_pl 
t2 
Where t1.geom.stintersects(t2.geom) = 1 and t2.nome = 
'Cuiabá' --And t1.revestimen = 'Terra' 
 

Oracle Spatial 

Select distinct t1.nome 
From bdmono_sistema_rodoviario t1, bdmono_cidade_pl t2 
Where sdo_anyinteract(t1.geom, t2.geom) = 'true' 
And t2.nome = 'cuiabá'; 
 

PostGIS 

Select distinct t1.nome 
From sistema_rodoviario t1, cidade_pl t2 
Where Intersects(t1.geom, t2.geom) 
And t2.nome = 'Cuiabá'; 



 
 

 


