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Estrutura de Dados Vetoriais do 

Sistema Campeiro 



Estrutura de Dados: 

1. Dados Vetoriais 

 
 

2. Dados Matriciais – “Raster” 
      

 
- Dados Georreferenciados - 



Dados Vetoriais 

 Na Modelagem Vetorial, as 
entidades do mundo real (postes, 
ruas, bairros, árvores, etc.) são 
representados por entidades 
gráficas discretas (pontos, linhas, 
polígonos), localizados por meio de 
sistema de coordenadas geográficas 
ou cartesianas (X,Y) 



Dados Vetoriais 

Características: 
 Estrutura baseada em vetores 

 Posição definida por coordenadas 

 Alta definição de limites 

 Pouco espaço de armazenamento 

     em arquivos 

 

 



Entidades-Objetos do Mundo Real 

Pontos: É um dado espacial que não possui área, é 
representado por um único par de coordenadas e 
pode representar uma determinada árvore, uma 
fonte , um poste, um aviário ou a sede da 
propriedade, etc 

Linhas: É um dado espacial formado por uma 
seqüência de pontos conectados, por exemplo, 
estradas e rios. 

Polígonos: É um dado espacial formado por uma 
seqüência de pontos conectados que definem uma 
área dimensionalmente definida como uma 
superfície quadrática. Exemplo; Área de um talhão 
agrícola, área de um reflorestamento, açude etc. 



Representação dos objetos 

Polígono 
Ponto 

Linha 

Ponto  =  (X1,Y1) 

 

Linha   = (X1,Y1) (X2,Y2)…   (Xn,Yn)         

 

Polígono  = (X1,Y1) (X2,Y2). (Xn,Yn) (X1,Y1) 

 



Dados Vetoriais - Operações 

    Operações Básicas: 

     -  Comprimento de uma linha 

- Área de um polígono 

- Perímetro de um polígono 

- Centro de um polígono 

 

Operações entre objetos: 

- Distância entre pontos  

- Distância entre linhas  

- Distância entre polígonos 

 

 



Dados Vetoriais - Arquivos 

    Nativos do CR Campeiro: 

     -  VET 

- Geo TXT 
Em ambos tipos de arquivos a identificação se os mesmos se 

referem a polígonos, pontos isolados ou linhas, é feita 
nas próprias funções do programa pelo usuário. 

 

Outros - SIGs: 

- SHP  

- KML  

- DXF 
Estes arquivos na sua estrutura identificam a entidade gráfica 

(polígono, linhas e pontos) que representam  



Dados Vetoriais – Banco de Dados 

     GEOCAMPEIRO.MDB – CADASTRO 
ESPACIAL 

 
   Armazena os registros de limites de 

propriedades, talhões, campos , áreas de app , 
áreas de reserva legal, e de outros usos da terra, e 
é base do Cadastro Espacial. 

   A introdução de dados nesta base é a partir dos 
arquivos vetoriais: 

        -  SHP 

        -  VET 

        -   TXT  (formato geo) 

 

 



Sistema de Coordenadas 

Geográficas 

      

 

 

        Sistema referencial de localização 
terrestre baseado em valores angulares de 
latitude (paralelos) e de longitude 
(meridianos), sendo que os paralelos 
correspondem a linhas imaginárias E-W 
paralelas ao Equador e os meridianos a 
linhas imaginárias N-S, passando pelos 
polos, correspondentes a interseção da 
superfície terrestre com planos hipotéticos 
contendo o eixo de rotação terrestre. 



Sistema de Coordenadas 

Geográficas 

      

 

 

          

  Cada ponto da superfície 
terrrestres está situado no 
ponto de intersecção entre 
um meridiano e um paralelo  



Elipsóide 

          

  A forma da terra não é uma esfera, ela na realidade tem um 
achatamento nos pólos, o que lhe configura uma forma 
específica denominada de Geóide, que se assemelha a uma 
elipse de revolução, chamada de elipsóide que é uma figura 
matemática em relação a qual podem ser desenvolvidos cálculos 
de natureza geodésicos.  



Datum 

      

 

 

Datum Topocêntrico: A origem é na superfície da terra. O South 
American of Datum 69 – (SAD 69), tem a sua origem no vertice 
Chuá, região de Uberaba/MG 
 
Datum Geocêntrico; A origem é no centro de massa da terra, e o 
eixo polar coincide com o eixo de rotação da terra. O exemplo maior 
deste tipo de Datum é o WGS 84. 

O modelo matemático da representação do elipsóide chama-se de 
Datum, os quais são construídos com cinco parâmetros  sendo dois 
para definir o elipsóide de referência e três para definir o vetor de 
translação entre o centro da Terra Real e o do elipsóide  



Datum 

      

 

 

Diferenças de posicionamento conforme o Datum empregado  



Coordenadas Geográficas 

      

 

 

Formas de Expressão: 
 
     Medidas Angulares: - Origem Equador e Meridiano de Greenwich 
 
  - Graus, minutos e segundos :   29º 34’ 55’’ S    ,  45º 12’ 43’’ W 
  - Graus, minutos decimais :       34º 23.87345’ S,  53º 13.2349’ W 
  - Graus decimais:                    -28.7834567   , -51.34984 
 
 

     Medidas Métricas – Sistema de Projeção UTM 
                                  - Validade no fuso geográfico – Zona UTM 
                                  - Origem Equador  N = 10.000.000,00 m 
                                                MC fuso  E  =     500.000,00 m 
    -  Representação cartesiana (X,Y) 
        onde E = X  e  N = Y        
 

  



Projeção UTM 

      

 

 

      A projeção de uma superfície esférica sobre um plano, ocasiona 
deformações na representação desta superfície, e em função disso 
existem algumas limitações nesta projeção, tipo ela só pode ser feita 
nas latitudes de 84º N a 80º S , e no eixo das longitudes em 
amplitudes máximas de 6º. 

      É um sistema de projeção cartográfica para representar em uma 
superfície plana, a esfericidade da superfície terrestre e consiste em 
uma projeção cilindrica tranversa do elipsóide terrestre, sendo o 
cilindro perpendicular ao eixo de rotação do elipsóide.  

   No eixo das longitudes E (abcissas), ocorre uma divisão em fusos 
de 6º de amplitude, sendo a origem o meridiano central do fuso com 
o valor de 500.000,00 metros. Estes fusos geográficos recebem a 
denominação de Zonas UTM, que tem a contagem inicial, no Anti-
Meridiano de Greenwich.  



Fusos Geográficos- Zonas UTM 

  Zona   MC 

 18   -    75º 

 19   -    69º 

 20   -    63º 

 21   -    57º 

 22   -    51º 

 23   -    45º 

 24   -    39º 

 25   -    33º 

  



Fuso Geográfico - MC 

      

 

 

   Assim as coordenadas UTM, 
se repetem em cada fuso, e 
este é o motivo que ao se 
trabalhar com coordenadas 
UTM é sempre importante se 
referenciar a que fuso elas 
pertencem, por exemplo no 
caso de se converter 
coordenadas UTM (E,N) de 
pontos, para o formato 
geográfico angular (latitude e 
longitude)  é necessário 
informar o meridiano central 
do fuso para processar 
corretamente a conversão. 



GEOCAMPEIRO.MDB 

      

 

 

Tabelas   
-  Propriedades – GEO_FAZENDAS 

-  Talhões – GEO_TALHOES 
-  Campos – GEO_CAMPOS 
-  Áreas de Preservação Permanente – GEO_APP 
-  Áreas de Reserva Legal – GEO_RL 
-  Àreas de Uso da Terra – GEO_UT 

Banco de Dados – Cadastro Espacial 

Exemplo: Tabela - GEO_TALHOES 

 

Campo         Tipo                   Descrição 
IAX         Número Longo       Númeração Automática   Chave Primária 

CODPRODUTOR Texto              Código do Produtor Rural   

FAZENDA     Número Inteiro     Código Numérico da Fazenda 

NT          Número Inteiro     Código Numérico do Talhão 

E           Número Duplo       Coordenada UTM em metros    

N           Número Duplo       Coordenada UTM em metros 

LATITUDE    Número Duplo       Coordenada Geográfica Graus Decimais 

LONGITUDE   Número Duplo       Coordenada Geogrática Graus Decimais 



GEOCAMPEIRO.MDB 

      

 

 

Tabela de Dados 



Arquivos VET 

      

 

 

       Este tipo de arquivo armazena de forma sequencial coordenadas 
UTM de pontos georreferenciados, é constituído por 4 (colunas), 
separadas entre si por espaços, sendo que na primeira linha do 
arquivo consta o número de pontos. 
       A coluna 1 relaciona os valores de Longitude (E), a coluna 2 os 
valores de Latitude (N), a coluna 3 os valores de Altitude e na coluna 
4 estão os códigos identificadores. 

Np 
E1     N1     Z1     Cod1 
E2     N2     Z2     Cod2 
E3     N3     Z3     Cod3 
E4     N4     Z4     Cod4 
|          |       |         | 
|          |       |         | 
En     Nn    Zn     Codn 



• Um arquivo VET somente relaciona coordenadas geográficas no formato UTM 

 

• Um arquivo VET não indica a que fuso geográfico (zona UTM) estão relacionadas as 

coordenadas 

 

• Um arquivo VET não indica qual o datum (elipsóide) de origem das coordenadas 

 

• Um arquivo VET não indica qual a entidade espacial (polígonos, pontos ou linhas), 

que está representada pelas coordenadas do arquivo 

 

• Com as coordenadas em um arquivo VET, são processados no sistema, cálculos de 

áreas, distâncias e comprimentos, pois as mesmas são plano-retangulares. 

 

• As coordenadas UTM de um arquivo VET, podem ser transformadas para as suas 

equivalentes geográficas em valores angulares (latitude e longitude) no sistema, 

somente a partir da informação de que fuso geográfico elas se referem e o elipsóide. 



Arquivos Geo TXT 

      

 

 

        Este formato de arquivo geográficos, é uma evolução do arquivo VET, 
pois relaciona também para os pontos as coordenadas geográficas expressas 
em graus decimais, e é constituído por 6 (seis) colunas que são separadas 
por vírgula. 
       A coluna 1 apresenta no formato de grau decimal a Latitude  a coluna 2 
os valores de Longitude ,a coluna 3 os valores métricos UTM - N, a coluna 4 
os valores UTM - E ,a coluna 5 os valores de Altitude e na coluna 6 estão os 
códigos identificadores. 

Lat1  ,  Lon1 ,  N1 ,   E1  ,  Z1  ,  Cod1 
Lat2  ,  Lon2 ,  N2 ,   E2  ,  Z2  ,  Cod2 
Lat3  ,  Lon3 ,  N3 ,   E3  ,  Z3  ,  Cod3 
Lat4  ,  Lon4 ,  N4 ,   E4  ,  Z4 ,  Cod4 
|        ,         |  ,   |   ,     |    ,   |   ,     | 
|        ,         |  ,   |   ,     |    ,   |   ,     | 
Latn  ,  Lonn ,  Nn ,   En  ,  Zn  ,  Codn 



•    Um arquivo TXT relaciona coordenadas geográficas no formato 
UTM e em formato angular 

 
•    Um arquivo TXT não necessita indicar o fuso geográfico (zona 

UTM)  
 
•    Um arquivo TXT não indica qual o datum (elipsóide) de origem 

das coordenadas. 
 

•    Um arquivo TXT não indica qual a entidade espacial (polígonos, 
pontos ou linhas), que está representada pelas coordenadas do 
arquivo 

     Os arquivos Geo TXT, são empregados principalmente nos 
Sistemas de campo do CR Campeiro em Smartphones, Pockets 
PC, e no Sistema APcampo. 
     No sistema desktop, várias funções estão utilizando esta 
formatação dos dados em substituição aos arquivos de 
coordenadas UTM, e também tem rotinas que promovem a 
conversão de arquivos VET para arquivos Geo TXT. 



Arquivos Shape 

      

 

 

        Os arquivos de formato shapefile, são arquivos que armazenam 
dados geográficos de formato vetorial de objetos classificados como 
polígonos, linhas e pontos. 
 
        Uma das principais características destes arquivos, alem do 
registro de coordenadas geográficas, é a sua vinculação a um banco 
de dados de informações associadas ao elemento de registro, seja 
ele ponto, polígono ou linha. 
 
       Os arquivos do formato shapefile, são hoje os mais empregados 
no armazenamento de dados vetoriais em Sistemas de Informações 
Geográficas ou programas de natureza similar, e deste modo é um 
padrão considerado universal  
 
 



Arquivos Shape 

      

 

 

   O Shapefile é constituído por 3 arquivos: 
 
- SHP  Arquivo que armazena as coordenadas geográficas, é de 
formato binário e não pode ser aberto por editores de texto, 
somente programas com rotinas de geo como o Campeiro podem 
abri-los, inclusive para edição. 
 

- SHX  é um arquivo de indices que faz as relações entre as 
entidades gráficas e as informações do BD 
 
- DBF. É um arquivo de banco de dados do DBASE, que consiste em 
uma tabela com campos de informações, e os registros são 
vinculados as entidades gráficas. Este arquivo pode ser aberto em 
Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados, como o MS Access 
 



Arquivos KML 

      

 

 

       Os arquivos KML (Keyhole Markup Language), é o arquivo padrão do 
GoogleEarth, para a sobreposição de objetos geográficos sobre as imagens de 
alta resolução da superfície terrestre no seu ambiente de operação. 
 
        A estrutura do KML é constituída por tags como na estrutura do 
arquivos HTML e XML. Estas tags do KML apresentam os nomes e atributos 
usados para os processos de sobreposição e visualização.   
       A estrutura do arquivo KML, identifica o tipo de entidade gráfica 
(polígonos/linhas/pontos) 

 
 


