
Gráficos Vetoriais com SVG  
 
Todo designer que trabalha com criação para a Web sabe que o uso de bons gráficos e animações 
garantem riqueza e uma experiência visual agradável ao conteúdo de uma página naWeb. Até 
então, a grande maioria desses gráficos tem sido do tipo rasterizado, criados de maneira estática, 
sendo que os formatos mais comuns são o GIF, o PNG e o JPG. Também é possível utilizar 
imagens do tipo GIF para criar pequenas seqüências de animação mas, se a animação precisar 
interagir com o navegador por qualquer motivo, a solução mais comum é a utilização de um 
arquivo do tipo Flash. 
 
Há alguns anos a W3C (http://www.w3c.org), organização responsável pela especi- ficação dos 
padrões utilizados na internet, criou um novo formato para gráficos chamado de SVG, acrônimo 
para Scalable Vector Graphics. SVG é um formato para descrever gráficos vetoriais e animações, 
utilizando arquivos XML que contenham um conjunto padronizado de tags para os elementos 
básicos do desenho. O próprio XML (eXtensible Markup Language) também é um padrão criado 
pela W3C, que a cada dia, tem mais utilidade no mundo dos computadores e da internet. Em 
breve, até o HTML, a famosa linguagem de tags que permitiu a construção da web como a 
conhecemos hoje, será substituído pelo seu correspondente XML, o XHTML ou HTML extensível. 
 
Por tratar-se de XML, que nada mais é do que um arquivo texto contendo tags, assim como o 
HTML, criar um gráfico em SVG é tão simples quanto criar um arquivo texto ou uma página HTML. 
No entanto, para que o arquivo texto XML seja um gráfico SVG válido, suas tags devem ser 
contruídas de acordo com a a especificação do SVG. A vantagem dessa simplicidade e da 
semelhança com outros formatos já plenamente difundidos para a criação de conteúdo para a 
internet, gerar conteúdo gráfico SVG não requer qualquer tecnologia adicional daquela já 
empregada atualmente. Isso também é vantajoso pelo fato de termos uma curva de aprendizado 
de SVG bastante suave para aqueles já acostumados com os formatos comuns da intenet. 
 
A despeito dos formatos gráficos conhecidos, que são rasterizados, SVG é um formato vetorial. 
Um gráfico vetorial é formado por um conjunto de entidades geométricas ele- mentares, como 
retas, quadrados, círculos, curvas, etc. Quando um gráfico SVG é aberto por um navegador, é 
necessário que se possua um plug-in apropriado para renderizá-lo. Por tratar-se de um gráfico 
vetorial, o desenho será renderizado pelo plug-in da forma mais apropriada para o dispositivo 
onde a imagem será exibida, o que garante excelência na qualidade dos resultados obtidos. 
Atualmente, vários fornecedores de soluções estão suportando o uso de SVG em seus produtos. A 
Adobe por exemplo, além de oferecer um plug-in para os principais navegadores de vários 
sistemas operacionais, suporta a geraç ão e leitura de gráficos em formato SVG a partir de seus 
produtos. 
 
Na figura 1 é apresentado um exemplo de um arquivo SVG com alguns dos seus elementos 
básicos. Quando aberto em um navegador que possui um plug-in apropriado para renderizar SVG, 
esse gráfico irá produzir o resultado mostrado na figura 2. 
 



 
 

É importante salientar que a tecnologia SVG não pretende aposentar os formatos ras- terizados já 
existentes e sim, complementar o uso dos mesmos com uma miríade de novas possibilidades de 
aplicações. Uma dessas possibilidades, já bastante concreta, é a renderização de gráficos SVG em 
dispositivos móveis, como PDAs e telefones celulares. Esse e outros temas serão discutidos em 
setembro na SVG Open 2004, a conferência anual sobre a tecnologia SVG, que acontecerá no 
Japão. 

Em um próximo artigo, tratarei com mais detalhes de alguns dos elementos primi- tivos de SVG, 
bem como da criação dinâmica de gráficos SVG.  
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