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Introdução 

O campo dos Sistemas de Informação Geográfica, SIG, 

preocupa-se com descrição, explanação e predição de padrões 

e processos em escalas geográficas. SIG é uma ciência, um 

sistema tecnológico, uma disciplina e uma metodologia 

aplicada a resolução de problemas (Longley et al 2011). 
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Os modelos de dados nos Sistemas de Informação Geográfica 

é a tendência desta área de ciências, estes, são modelos 

contendo dados, formulários e configurações assim como 

topologias específicas para cada tipo de industria. 

A vantagem em trabalhar com modelos de dados nos Sistemas 

de Informação Geográfica é a possiblidade de não ter que 

começar um projecto do nada, procurar saber como será a 

extrutura das bases de dados, as ligações topológicas, as 

componentes de uma rede (drenagem, telecomunicações, etc). 
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O AutoCAD Map 3D traz já modelos para: topografia, água, 

saneamento, electricidade e gás, outros modelos podem ser 

desenvolvidos e usados em outros projectos como o 

apresentado mais em frente. 

Os modelos de dados em SIG não são semelhantes em todos 

os softwares. Existem modelos de dados mais complexos que 

outros (Cosme 2012: 241). 

Para manipular um modelo no AutoCAD Map 3D é indispesável 

a escolha de instação do Infrastructure Admnistrator ao 

instalar o AutoCAD Map 3D. 
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Os modelos no AutoCAD Map 3D são no formato dwt (drawing 

template), no editor, estes podem ser abertos e salvos quer 

nos formatos dwt ou DWG usando nome diferente. 

O Editor dos modelos (encontrado no Infrastructure 

Admnistrator) possiblita a manipulação de um modelo, uma 

grande vantagem é que para editar os mesmos não há a 

necessidade de abrirmos o AutoCAD Map 3D 
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Figura 1 - Ambiente de trabalho do Autodesk Administrator 
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Figura 2 - Abertura de um modelo no Autodesk Infrastructure Administrator 
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No Autodesk Insfrastructure Admnistrator pode ser criado modelos 

de dados como projecto baseado em usuário e para empresas 

(Enterprise), este possiblita trabalhar e integrar base de dados 

Oracle e SQL. 

 

Figura 3 - Criando um projecto como projecto Enterprise 
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Figura 4 - Login como administrador para criação projecto enterpise 
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Como mencionado anteriormente o AutoCAD Map 3D traz 5 

modelos padrões mas, outros modelos podem ser 

desenvolvidos por especialistas de formas a integrar mais 

modelos.  

Um grande exemplo é o modelo desenvolvido pela empresa 

Brockwell especializada em GIS direcionado ao sector das 

telecomunicações, os dados dos cabos, fibras e equipamentos 

a princípio são armazenados em uma base de dados podendo 

ser SQLServer ou oracle, nexte contexto, abrindo o modelo no 

AutoCAD map 3D possiblica o técnico desenvolver projectos 
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SIG_Telecom assim como expandir um projecto, fazer estudos 

de viablidade de um projecto podendo calcular o custo total de 

materiais, visualizar relatório dos consumidores, visualizar as 

informações dos atributos de acordo a normas especificadas, 

podendo também estabeler links entre consumidores e 

equipamentos para manutenção de forma fácil (ex. saber e 

visualizar geograficamente se o consumidor x está a ser 

fornecido a partir de que ponto e / ou fornecedor). 

O Módulo de Telecom desenvolvido pela Brockwell  tem 

muitos recursos que o tornam uma solução abrangente para a 
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gestão de cabos de fibra e cobre e equipamentos e exibição 

gráfica dos dados disponíveis. Alguns recursos a destacar 

estão listados abaixo. 

 Edição da base de dados (oracle ou SQL) 

 Gráficos gerados atravez da base de dados 

 Solução baseada em AutoCAD 

 Circuitos automáticos 

 Base de dados de equipamentos configuráveis 
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Figura 5- Ambiente de trabalho do AutoCAD map 3D com o modelo telecom da Brockwell e customização de ferrementas 
da ribbon para desenho (acima ) 
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Para trabalhar com os modelos existentes, basta pedir um 

novo documento no AutoCAD Map 3D, localizar a pasta em 

que encontram-se os modelos e abrir o modelo desejado. 

 

Figura 6 - Pasta selecionada onde localizam-se os modelo de dados 
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Figura 7 - Modelos existentes na pasta Industry templates 
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Ao abrirmos um dos modelos é adicionado uma caixa de 

diálogo no lado esquerdo com o nome de Insdustry Model 

Explorer onde podem ser explorados os dados dos modelos, 

visualização dos formulários, visualizar as componentes de um 

sistema, etc. 

É apresentado em seguida o processo de abertura do 

formulário de uma tubulação de rede de água 
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Figura 8 - Abertura de um formulário da tubulação de uma rede de água 



19 
 

 
Rosário Dilo - TOPOGIS, LDA 

 

 

Figura 9 - Formulário da tubulação, observe os atributos que constituem o formulário 
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Importa salientar que no módulo edição os atributos podem ser 

editados, um exemplo seria editar os elementos escritos em 

Inglês para português no caso de desenvolvermos um projecto 

destinado a uma entidade de um País de lígua oficail 

portuguesa. 

Apresenta-se abaixo o modelo de rede de águas aberto cujos 

formulários foram editadas para português de forma a facilitar 

os usuários do sistema 
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Figura 10 - formulário com atributo editado para português 
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Figura 11 - segundo separador do formulário cujo alguns atributos já foram editados para português 
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Atributos de desenho em SDF, Shp, SQlite e DWG podem ser 

automaticamente convertidos para industry model. 

No processo de conversão pode ser escolhido os campos a 

serem incorporados nas base de dados do modelo (Ex. Length 

corresponder com comprimento na tabela de atributos do 

arquivo vectorial) 
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Figura 12 - Adição de um atributo shp para ser convertido para o Industry model 
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Segundo Cosme (2012:241), um modelo de dados geográficos 

deve conseguir: 

 Representar diferentes tipos de dados, utilizando 

entidades geométricas distintas (ponto, linha e polígono); 

 Representar imagens; 

 Representar dados alfanuméricos; 

 Representar gráficos e objectos, permitindo a sua 

diferenciação no modelo dos objectos alfanuméricos; 

 Suportar relacionamentos espaciais 

Para além destas implementações, o modelo de dados 

geográfico deve ser independente da implementação (ibdem). 
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