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Um modele de dados e ' definido como conjunto de
conceitos usado para deserever estruturas e operacoes em
um banco de dados. 0 modelo de dados procura
sistematizar 0 entendimento a respeito de objetos e
fen6menos do rnundo real, visando representa-los em um
sistema informatizado. Em geral, objetos e fen6menos
reais sao complexos demais para permitir representacao
exata, completa, principalmente considerando recursos
atualmente a disposicao de sistemas gerenciadores de
bancos de dados (SGBD). Assim, e necessario desenvolver
uma abstracao de objetos e fen6menos do mundo real,
concebendo uma representacao simplificada, mas
adequada as finalidades das aplicac;:6es que 0 banco de
dados tera.
A abstracao de conceitos e entidades existentes no mundo
real
parte importante da criacao de sistemas de
inforrnacao. Tao irnportante que 0 sucesso da irnplantacao
de um sistema informatizado e diretamente dependente
da qualidade do trabalho de modelagem. Se os conceitos
forem muito simplificados, 0 risco e deixar de lade algum
aspecto importante da realidade, com consequencias sobre
as aplicacoes. Se as representac;:6es se tornarem complexas
d'emais, 0 risco e gerar sistemas lentos, sobrecarregados,
diffceis e caros de manter. Para facilitar 0 raciocfnio sobre 0
grau de sirnplificacao ideal, a abstracao e usada como
ferramenta que ajuda a compreender 0 sistema,
dividindo-o em componentes separados.
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Cada um destes componentes pode ser visualizado em
diferentes nfveis de complexidade e detalhe, de acordo
com a necessidade de cornpreensao e representacao de
diversas entidades de interesse do sistema de inforrnacao e
suas interac;:6es. Em sistemas de inforrnacao geogrMica, a
irnportancia da abstracao na construcao de modelos de
dados e ainda maior.
Em primeiro lugar, em sistemas geograficos existe maior
riqueza de representac;:ao, ' em especial no que tange as
possibilidades de relacionamento entre entidades . Existe
tarnbern necessidade de incluir na conceitualizacao
aspectos da representacao grMica que se pretende adotar
para as entidades: campos ou objetos, veto res ou imagens,
sem contar aspectos esteticos. de r epresentacao
cartografica e visual. Ao final, todo 0 resultado do trabalho
de conceitualizacao precisa estar representado de maneira
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concisa, porern completa, e precisa ser compreendido pelo
usuario em sua totalidade, para que 0 sistema possa ser
desenvolvido de acordo com suas necessidades.
Ao Ion go dos anos, desde 0 surgimento dos primeiros
SGBD, foram sendo eriadas diversas tecnicas e
metodologias para a criacao de modelos de dados . De urna
forma ou de outra, estas tecnicas e metodologias, apesar
de muitas vezes terem a pretensao de se constitufrem em
ferramentas qen er icas. refletem condicionantes
tecnol6gicas dos SGBD a epoca de sua cria cao. Assim, nao e
surpresa constatar que, ate 0 aparecimento dos primeiros
GIS, praticamente nada exista em termos da representacao
especffica, em modelos de dados, de entidades geogrMicas
ou espaciais.
'.
Apesar disso, e possfvel representar estes tipos de
entidades, embora com lim itac;:6es importantes, usando os
recursos das tecnicas tradicionais . 0 principal exemplo de
tecnica tradicional eo modele Entidades-Relacionamentos
(ER), usado em todo 0 mundo e amplamente conhecido
pela comunidade de informatica . Para facilitar seu usa na
criacao de modelos geogrMicos, diversos autores
propuseram extensoes para 0 ER, sem contudo obter
am pia aceitacao. principalmente porque muitas limitacoes
persistiam.
Outro exemplo e a Object Modeling Techn ique (OMT),
que consegue maior expressividade por usar conceitos de
orientacao a objetos. Para complementar 0 OMT,
adicionando a ele primitivas que permitissem representar
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Jade s ge og raf icos com maio r c1areza e simp licidade, foi
p ro po st o recent ement e 0 mod el o Geo-OMT, um a
-xt e nsao do OMT para aplicaco cs q ec q raf icas. 0 Geo-OMT
lo i proposto em 1993 por Karla Borge s, ao perceber a
.i if lcu ld ade de modelar adequadamente variadas
r p licacc es geograficas entao desen vo lvidas para a
pref eit u ra de Belo Ho rizon t e. 0 traba lho foi feito sob a
or i e nt aceo do profe ssor A lberto La e n d er , do
Oepart ament o de Cienc ia da Cornputacao da UFMG,
.onduida e apre sentada em dezem br o de 1997. 0
resu lt ad o ja esta sendo usado em alguns traba lhos
icade micos. na docurnen tac ao e no desenvo lviment o de
nova s ap licac;6es geograf icas, em Belo Hor izonte e em
out ros lugares do pa is, 0 restante dest e artigo e 0 da
proxima edica o vao apr esentar as primitivas basicas do
Geo-OMT, e m ostrar por meio de exemp los porque a
co mu nidad e de geoprocessa men to precisava tanto de uma
ferrament a como esta . 0 Geo -OMT divide ent idades
m o d e l a d a s em 2 cla sses : georreferen ciadas e
convencioneis. Por estas duas classes e posslvel representar,
de maneira integrada, os 3 gra ndes grupos de f en6 menos
que ocorr'ern em geoproces samento: os de variaca o
continua no espaco. os de var iacao discreta e os neo
espaciais. Os fen 6menos de variacao continua constituem
o que se convenc iono u chamar de geo-campos, e os de
variacao discreta constituem geo-obje tos.
Exem plos de geo-campos incluem, por exemplo, relevo e
tipo de solo de uma req ia o . Entidades individualizaveis.
com o po stes, est radas ou lotes. sao melho r represen tadas
como geo-obj et os. A notacao adotada pel o Geo-OM T pa ra
ent id ad es g eo rr ef eren ciad as e conv en cio nais esta
apresent ada na Figura 1. Existem espacos pr6pri os para
anot ar 0 nome da classe, atributos graFicos (cor , tipo de
linha, pad rao de hachuriamento, po r exemplo), atributos
alf anu rnericos e operacoes associadas ao s elementos. Este
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ulti mo item pe rmit e def inir nece ssidade de rot inas
especiais de entr a d a e va lidacao de d ados, e
comportamentos especiais em caso de apresentacao em '
te la ou p lotagem .
No canto superio r esquerdo dos retanqu los usados para
co locado um
representar classes geo rrefe renciadas
pictograma, que indica a natureza grafica do dad o . No caso
de geo-campos, exist em 5 possib ilidades: isolinh as,

e

po ligonos adjacen tes, te sseleceo, amostragem e rede
triangul ar irregular (TIN). No caso de geo-o bjetos , as
possibil idades estao di vidid as em 2 grupos: geo-objetos
com geometria e geo-objetos com geometria e topologia.
No primei ro caso, variacoes permitidas sao as t rad icio nais:
ponto, linh a e poligono . Quando a topo logia de rede
precisa ser considerada, devem ser usadas notacoes de no,
linha direcionada e linha bidirecional. Figu ras 2 e 3
ap resentam not acc es e exem plos.
Relacio nament os ent re geo-campo s, geo-objet os e obj et os
nao espaciais pode m ser de var iest ipos . Exist em associacoes
simples, t fpicas de ban cos de dad os relacionais, alern de
relaco es t o p o l6 g icas de rede e relacoes espaciai s.
Associ ac;6es simples sao repr esent adas por lin has continuas
ligando dois objetos quaisq ue r. Relacoe s topo l6g icas e de
rede sao representadas por lin has ponti lhadas - alias,
sempre que uma lin ha pontilhada aparecer em um mode lo
Geo-OMT, esta-se denot ando uma caracteristica espacia l.
No caso da s relacoes em rede, sao uti lizadas duas lin has
paralel as, indi cand o ent re elas 0 no me da rel acao . Relaco es
espaciais abrangem relacoes top o l6 gi cas, metricas. ord ina is
e fu zzy. Algumas relacoes pod em ser determinadas a partir
de coo rdenadas de cada objeto durante a execucao das
operacoes de ana lise espacia l e por,tanto nao precisa m
estar exp licitamente represen tadas no mode lo .
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Relac;6es topoi6 'gica 'ss~o exernplos deste ca'so'; 'pois apesar
de existirem na realidade, as vezes nao sao relevantes para
a prop6sito da aplicacao . No entanto, existem outras
aplicacoes em que as mesmas relacoes espaciais tern
significado relevante, devendo ser representadas no
modelo.
Outras relacoes . denominadas explfcitas, necessitam ser
sempre especificadas pelo usuario para que a sistema
consiga manter estas informacces. Um caso particular de
relacao espacial a hierarquia espacial, em que a relacao de
dependencia entre classes e defin ida com criterios
espaciais. A hierarquia espacial e usada. par exemplo, para
relacionar . um polfgono que contenha todo a espaco
modelado com um au mais geo-objetos . No mesmo
sentido, pode ser usada para relacionar geo-campos (que
tarnbern, par definicao, cobrem todo a espaco modelado)
com geo-objetos.
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Os relacionamentos sao caracterizados pel a card inalidade.
A cardinalidade representa a nurnero de instancias de uma
c1asse que podem estar associadas a uma instancia da outra
classe. A notacao de cardinalidade adotada pelo modelo
Geo-OMT a usada na Unified Modeling Language (UML)
par apresentar maior expressividade na representacao que
a proposta pelo modelo OMT (Figura 5). Relacoes em rede e
hierarquia espacial ja trazem incorporado em seu
significado a sua cardi nalidade, nao sendo port anto
necessaria explicita-la.
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No caso das relacces em rede, sao utilizadas duas linhas
paralelas, indicando entre elas a nome da relacao. Relacoes
espaciais abranqern : relacoes topol6gicas, metricas.
ordinais e fuzzy. Algumas r elacoes pod em ser
determinadas a partir de coordenadas de cada objeto
durante a execucao das operacoes de analise espacial e
portanto nao precisarn estar explicitamente representadas
nomodelo.
Relacoes topol6gicas sao exemplos deste caso, pais apesar
de existirem na realidade, as vezes nao sao relevantes para
a prop6sito da aplicacao . No entanto, existem outras
aplicacoes em que as mesmas relacoes espaciais tern
significado relevante, devendo ser representadas no
modelo .
.
Outras relacoes, denominadas explfcitas, necessitam ser
sempre especificadas pelo usuario para que a sistema
consiga manter estas lnforrnacoes. Um caso particular de
relacao espacial e a hierarquia espacial, em que a relacao de
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dependencia entre classes'
definida com -crit erios
espaciais . A hierarquia espacial usada, par exemplo, para
relacionar um pol igono que contenha todo a espaco
modelado com um au mais geo -objetos . No mesmo
sentido, pode ser usada para relacionar qeo-carnpos (que
tarnbern. par definicao, cobrem todo a espaco rnodelado)
I
com qeo-objetos.
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Na pr6xima edicao, serao apresentadas outras primitivas do
Geo-OMT, como qeneralizacao, especializacao. aqreqacao.
e recursos de variacao da representacao com base em
forma grafica e escala. Serao tarnbern apresentados
exemplos de modelos criado s com a Geo-OMT,
campa rando-os com modelos ER.
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