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Na edlcao passada forarn apresentados os principais
conceitos sobre modelagem de dados geograficos,
destac,ando a importancia no desenvolvimento de
aplicacoes de geoprocessamento . Tarnbern foram
apresentados alguns dos recursos de representacao de
inforrnacoes geograficas do modelo Geo-OMT, incluindo
classificacao de fen6menos em geo-campos e geo-objetos,
e formas basicas ,de , r ~ l a <; i on a lTl e n to entre eles. Nesta
continuacao. vamos apresentar outras maneiras de
representar relacionamentos entre dados espaciais, que
perrnit itao construir modelos de aplicacoes rea is.

o modelo Geo-OMT, como outros modelos orientados a
objetos, introduz uma primitiva de qenerelizsceo, que
permite representar classes mais qener icas (supercfasses), a
partir de classes com caracterfsti cas semelhantes
(subcfasses). 0 processo inverso e a especielizeceo: classes
mais espedficas sao detalhadas a partir de classes
qenericas, adicionando novas propriedades na forma de
atributos. Cada subclasse herda atributos, operacoes e
associacoes da superclasse. A nocao de heranca, tarnbern
tfpica de sistemas orientados a objetos, e muito util em
modelagem, por oferecer um recurso ideal para a
cornpreensao de fen6menos complexos em graus variaveis
de detalhamento .
No modelo Geo-OMT, abstracoes de qeneralizacao e
especlalizacao se aplicam tanto a classes georreferenciadas
como a classes conven cionais. usando um tr ianqulc para
interllqar uma superclasse a suas subclasses, (Figura 1), Se
as propriedades graficas(por exemplo, cor, tipo de linha,
etc.) variarem nas subclasses" e usada a generalizar;ao
espacial. Esse tipo de qeneralizacao e util para registrar que
deve existir um~ distincao visualentre as sub classes, que

nao pode ser desconsiderada na irnplernentacao. A
notacao usada na qenerali zacao espacial so varia no tipo
de linha na liqacao entre superclasse e subclasses : sao
utilizadas linhas pontilhadas em lugar de contfnuas (Figura
1).
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Uma qeneralizacao (espacial ou nao) pode ser especificada
como total ou parcial. A qeneralizacao e total quando ,
todas as instancias da superclasse pertencem a alguma
subclasse. Quando se pode garantir que isso ocorre, usa-se
um ponto no ap ice do trianqulo . Quando existe
possibilidade de que alguma instancia da superclasse
pertenca a mais de uma subclasse, ou seja, exista
superposiceo entre elementos de subclasses diferentes,
usa-se um triangulo preenchido . Caso cada instancia da
superclasse pertenca a apenas uma subclasse, diz-se que as
subclasses sao disjuntas. 0 caso mais comum em
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qeneralizacao e 0 de cornbinacao de disiuncao e totalidade,
au s'eja. cada instancia da superclasse pertence a
exatamente uma subclasse. Ja na especializacao podem
ocorrer outras combinacces, uma vez que e possivel que
instancias de subclasses nao existam na superclasse. A
Figura 2 apresenta todas as cornbinacoes de disjuncao e
totalidade possiveis.

o modelo Geo-OMT inclui
aqreqacao e uma forma

uma primitiva de agregar;ao. A
especial de associacao entre
objetos, em que um deles e composto de outros. 0
relacionamento entre 0 objeto primitivo e seus agregados e
do tipo e-parte-de e 0 relacionamento inverso e
componente-de. Quando a aqreqarao for entre classes
georreferenciadas, a linha que representa a associacao
deve ser pontilhada . Uma aqreqacao pode ocorrer entre
classes convencionais, entre classes georreferenciadas e
entre classes georreferenciadas e classes convencionais .

quadra e subdivid ida em lotes; para que um lote exista, a
quadra ja deve existir) . A estrutura uniio espacia/ e 0
inverso da subdivisao espacial: 0 todo e formado a partir da
uniao das partes. A diferenca entre elas esta na origem da
geometria do todo (por exemplo, uma quadra uma uniao
de lotes; a quadra nao existe sem que os lotes existam
primeiro). Na estrutura contem., a qeometria do todo
contern a geometria da partes. Objetos de naturezas
qeornetricas diferentes podem estar contidos no todo, sem
obriqacao de preencher co'mpletamente 0 espaco total
(por exemplo, edificacoes dentro de um lote).
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A Figura 3 exernplificao uso desta notacao. No exemplo, 0
logradouro e uma agrega\ao de trechos de loqradouro . Se
o logradouro tiver que existir geograficamente, a partir da
juncao de trechos, como uma unica linha, sera uma
aqreqacao entre classes georreferenciadas, e portanto usa
linha pontilhada . Se 0 logradouro nao for representado
graficamente, correspondendo apenas a um cadastro de
logradouros, sera uma aqr eqacao entre uma c1asse
convencional e uma classe georreferenciada . Neste caso,
usa-se linha continua e a visualizacao do logradouro
:,omente sera possivel pelos trechos.
Existe um caso especial de aqreqacao, denominado
agregar;ao espacia/ todo-parte, em que sao explicitados
relacionamentos topol6gicos. Corresponde a situacoes em
que um determinado elemento geografico e subdividido
em outros ou forma do pela uniso de outros, ou ainda
contem outros. Em cada caso, a intersecao da geometria de
cada parte com a geometria do todo e nao -nula . A Figura 4
contern exemplos das 3 possibilidades.
Na estrutura subdiviseo especiel, 0 todo e subdivid ido em
partes de mesma natureza qeometrica e a geometria do
todo e coberta pela geometria das partes (por exemplo, a

uso da aqreqacao espacial todo-parte impoe restricoes
de integridade espacial no que diz respeito a existencia do
objeto agregado e sub-objetos. Alem do modelo ganhar
mais c1areza e expressividade, a observacao dessas regras
contribui para a rnanutencao da integridade do banco de
dados geografico. Muitos erros no processo de entrada.de
dados podem ser evitados se procedimentos baseados
nestas restricoes forem implementados.
Em Cartografia, a qeneralizacao e uma operacao que, por
meio de transforrnacoes na forma de representacao visual
das informacoes espaciais. procura melhorar a legibilidade
e compreensao dos dados em diferentes escalas . Por
exemplo, uma cidade pode ser representada por urn ponto
em um mapa, e por um polfgono em outro, de escala maier. I
No entanto, em geoprocessamento, deseja-se que 0 banco
de dados subjacente seja unico, e portanto necessario
permitir que entidades qecqraficas possam tel' rnultiplas
formas de representacao em escalas diferentes. Tambem
existem situacoas em que se quer, permitir representacoes
variadas na mesma escala, cada qual adequada a uma
finalidade de comunicacao ou uso cartografico diferente.,

e

Para que fosse posslvel explicitar estes dois cases, 0 modelo
Geo-OMT introduziu a primitiva espacial chamada de '
qeneralizacao cartografica. A qeneralizacao cartoqrafica e
usada para representar uma classe (superclasse) percebida
pOI' diferentes visoes, que alteram a sua natureza grMica.
As subclasses possuem formas qeornetricas que as diferem
da superclasse, porern herdam os atributos alfanumericos.
A notacao para qeneralizacao cartografica e um quadrado
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interligando uma superclasse a suas subclasses, Para
diferenciar entre os dois cases. e usada a letra E para
variacao por escala e a letra F para varlacao pela forma. 0
quadrado sera vazado para representar restricao de
disjuncao e preenchido para indicar sobreposicao (Figura 5),
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Exemplo
A Figura 6 apresenta um modelo de dados sim p lif icado,
. para, aplicacao de geoprocessamento em hidrologia : um
banco de dados hidr616gico georreferenciado. Unidades
espaciais basicas sao a bacia hidrografica, que se divide em
sub-bacias, e rios contidos nelas. Cada um dos rios esta
segmentado em trechos (arcos) e nos, formando uma rede
fluvial. Observe-se que os arcos poderao ser representados
tanto da maneira tradicional, cartografica, como de
maneira esquernatica (representacao topoI6gica). Os n6s
sao iriicialrnente especializados entre confluencia. usinas
hidreletricas e estacoes fluviornetricas, cada qual com sua
representacao grafica especifica. Caso surjam outras
especializecoes ao lange do cicio de vida da aplicacao, estas
poderao ser facilmente incorporadas ao modelo. As
estacoes fluviornetricas estao relacionadas a diversas series
temporais, como vazces e cotas, obtidas pela observacao
diaria do rio ou por meio de cakulos hidrol6gicos. Existe
tarnbem uma serie de vazoes mensa is, formada pela
aqreqacao de valores d iaries . Em cada classe, estao
relacionados atributos alf anumer icos que ser ao
considerados pela eplicacao. sendo que identificadores
(chaves) estao em negrito, e campos derivados, calculados a
partir de outros, estao precedidos por uma barra (I),

Eimportante observar como as notacoes graficas propostas
no modelo Geo-Olvl I facilitarn a leitura e a cornpreensao do
que se pretende com a aplicacao . Todas as decisoes quanta
aforma de representacao, aparencia grafica, caracterfsticas
e comportamento de cada entidade envolvida no problema
sao apresentadas de rnaneita compacta, porern completa,
facilitando 0 trabalho do analista e aumentando 0 grau de
cornpreensao do usuario. 0 modele tambern e peca de
fundamental importancia para a docurnentacao do
sistema, visando sua operacao, rnanutencao e expansao
futuras .
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