--( GIS>

/

callJna_

!

I

. .~ I I

,

~
.

0 conforto que muitos usuaries sentem ao manipular dados geograficos em GIS se deve, em
'parte, a arquitetura interna destes sistemas procurar usar recursos semelhant es aos usados
no tratamento cartografico convencional da inforrnacao. 0 pr6prio conceito de camada
(layer) uma analogia ao uso de rnapas superpost os. Alguns GI,S refletem de maneira ainda
mais intuitiva 0 universe do cart6grafo, forcando a manutencao de divis6es da area de
interesse em folha s(map sheets, ou tiles).

e

No entanto, lidar com inforrnacoes geograficas como se fossem material cartogratico
tradicionallimita bastante 0 seu potencial de uso. Por exemplo : quando se forma LI ma base
cartografica, 0 que se obtern e uma serie de elementos codificados, de modo a permitir seu
usa em um mapa que segue todas as normas e convencoesvigentes - inclusive com relacao
escala, que fixa em cada produto cartografico convencional. Cada entidade e, portanto,
representada (codificada internamente) da mesma maneira que sera apresentada
(visualizada) como parte de uma carta ou mapa, ou mesmo em tela.

a

\

e

Nesta sit uacao, a preocupacao com a aparencia final do mapa permeia todas as eta pas do
cicio de vida das entidades geograficas em um sistema de cartografia automatizada: a
.' modelagem (que def ine, usando abstracao. a forma de repre sentacao que sera usada); a
diqitalizacao (feita com precisao e detalhamento suficientes para possibilitar a apresentacao
correta em uma dada escala); e a safda (producao cartoqrafica em escala compativel com 0
detalhamento da representacao) .
Qua ndo se usa um GIS, pretende-se potencializar 0 uso da informacao geografica . Portanto,
nao se pode ficar restrito ao ambito da cartografia tradicional, mesmo que automatizada . E
necessa rio separar claramente a representacao das entidades geograticas, que pode ser
traduzida em sua modelagem (e que busca refletir as necessidades de todos os usuaries). e
sua apresentacao, em tela ou em papel, que reflete as necessidades espedf icas de uma

aplkacao .
Alguns autores europeus prop6em a crlacao de uma representacao prirnaria do mundo real,
denominada DLM (Digital Landscape Model) . A partir desta representacao, bastante
detalhada, e possivel derivar representacoes secundarias, voltadas especificamente para
uma aplicacao ou grupo de aplicacoes com necessidades semelhantes em termos de
detalhamento . Estas representacoes secundarias sao denominadas OCM
(Digital
Cartographic Models). A ideia e que 0 DLM seja um banco de dados .criado sem a
preocupacao de refletir as necessidades da cartografia, mas associado a um para metro
basico de precisao . Este parametro esta relacionado a fonte dos dados e ao processo de
aquisicao, e reflete 0 nfvel de detalhamento do OLM. Um OLM pode ser trabalhado, usando
algoritmos especfficos, para produzir outro OLM, menos detalhado do que ele, ou para
produzir um OCM adequado para uma safda plotada e usa em uma escala dada . 0 processo
de transforrnacao OLM-OLM e denominado generalizarao conceitual, enquanto a
transfo rrnacao OLM-OCM e denominada qenerelizeceo cartografica. .

40

infoGEO

.IAI" OO/fP .t '!£lI'o ' m

,}i:.:.' .'
,
,
•

I

.

'

" .•;C.:.

:

"

'.

.

,, ~

.d .~;

'. :' ' ,

' ~ ~"'1

r

'.

A qeneralizacao conceitual e necessaria quando duas au mais formas
de representacao da mesma entidade geografica sao exigidas pelas
aplicacoes . Par exemplo, imagine-se duas aplicacoes diferentes, que
usam a mesmo banco de dados estadual. Uma delas precisa de
municfpios delimitados como polfgonos, para produzir mapas
ternaticos a partir de indicadores sociais. Outra precisa determinar
rotas para entrega de produtos entre municfpios, e portanto precisa
defini-Ios como nos (pontos) de uma rede de transporte.
A solucao, com as recursos atualmente disponfveis nos GIScomerciais,
e manter uma camada separada para cada forma de representacao
necessaria. Estas diferentes representacces passam assim a coexistir,
introduzindo redundancia e gerando problemas na rnanutencao dos
dados e na preservacao da integridade do banco de dados geografico.
Nao e desejavel que a usuario seja obrigado a manter em separado
todas as formas de representacao exigidas pelas aplicacoes: par outro
lado, pode nao ser posslvel fazer com que as diversos usuaries do GIS
entrem em consenso para adocao de apenas uma delas, prejudicando
a qualidade das aplicacces.
Outro exemplo da necessidade de qeneralizacao conceitual : um
gr upo de usuaries trabalha em um nfvel de abstracao maior do que a
usado pelos demais. Usuar ies que lidam com dados em escalas
grandes precisam de um grande detalhamento, par exemplo,
mapeando tad as as correqos de uma determinada bacia hidrografica
para anali sar causas de enchentes . Porern, existem usuaries que
necessitam analisar a drenaqern da bacia como um todo,
desconsiderando a detalhamento refinado exigido pel a outra

aplicacao.
Assim, para implementar as exiqencias da qeneralizacao conceitual, a
banco de dados geografico precisa ser capaz de manter varias formas
de representacao para cada fen6meno do mundo real, at raves de toda
uma gama de escalas. Neste caso, a GISdeve ser capaz de decidir qual
forma utilizar. de acordo com as necessidades da aplicacao.
Permanecem, no entan'to, alguns problemas: como forcer
atualizacces em todes as representacoes quando ocorrer alguma
modiflcacao em uma delas ? Como garantir que todas as
representacoes sejam consistentes entre si? Seria aceitavel fazer com
que a atuall zacao fosse restrita a uma das representar;6es? Em que
sit uaco es seri a possfvel gerar automaticamente as demais
representacoes a partir de uma repre sentacao primaria ? Como ainda
nao existem respastas para estas perguntas, continuamos a usar
camadas redundantes, e arcamo s com custos mais altos de
manutencao dos nossos bancos de dados geogrMicos.

Generalizacao cartogrMica em muitos cases, bancos de
dados geograficos sao na realidade DCM, pais sao formados
pela diqitalizacao de mapas existentes, e nao pelo
levantamento direto de dados da realidade . Embora
concebivel, uma transformacao DCM -DLM nao seria
adequada, pais a reversao do processo de qeneralizacao que
resultou no mapa original nao pode ser conseguida sem
inforrnacao adicional. Um exemplo desta situacao ocorre em
mapas que cant em lim ites municipais e hidrografia. Como
freqQentemente rios servem de divisa entre municfpios, as
cartoqratos deslocam ligeiramentea linha de divisa, para que
nao ocorra superposicao com a linha do rio . 0 objetivo e
preservar a legibil idade, pais se as duas lin has fica rem
superpostas uma del as necessariamente sera ocultada,
dificultando a interpretacao. Se este mapa for digitalizado
diretamente, as fronteiras municipais conterao erros
grosseiros de posicionamento. Estes podem ser corrigidos em
parte se for adotada a linha do rio como divisa durante a
diqitalizacao, que se torna, portanto, mais complicada e
trabalhosa . Um caminho mais adequado seria obter as limites
municipais e a hidrografia com maior pr ecisao e
detalhamento, executando a deslocamento da divisa apenas
na hora da prcducao de um mapa, como um recurso de
epresentedio. 0 banco de dados, portanto, poderia manter a
consistencia topolcqica entre , estas duas camadas,
armazenando apenas uma das lin has.

I

Para executar a qeneralizacao cartoqrafka em GIS diversos
operadores sao necessaries. Alguns deles estao disponfveis
nos GIS comerciais, embora funcionando isoladamente, fora
do contexto de generalizar;ao cartogrMica . A maioria deles
ainda nao e oferecida . Os operadores sao os'apresentados no
quadro da paqlna seguinte .
Ainda teremos que esperar um bocado para ver estes recursos
inclufdos nos GIS comerciais, mesmo porque as exiqencias da
qeneralizacao conceitual dernandam um novo modele de
arquitetura interna, que permita e viabilize a rnanutencao de
multiplas formas de representacao para cada entidade
geogrMica . Mas parece claro que alintroducao de recursos de
qeneralizacao em GIS aumenta muito a potencial de
integrar;ao e cornpartilhamento : de int o rrnacoes, com
economia nas etapas de levantamento e conversao de dados,
e producao cartografica de qualidade diretamente a partir de
bases geogrMicas de usa realmente geral.

Continuamos inovando no atendimento e atualizando equipamentos para
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Grupo 1
Transformacoes
Espaciais'

/

,

reducao da quantidade de vertices usados para representar 0 element o, visando produzir
, uma aparencia semelhante ao original, embora mais simples. Exemplo: eliminacao de
vertices desnecessarios de um rio.
'
deslocamento do s vertices usado s na representacao, visando eliminar pequenas
perturbacoes e capturar as pr incipa is te ndencies quanta a forma grafica. Exemplo :
suavizacao de uma curva de nive l simplificad a, para produzir uma aparencia mais natural.

I '

juncao ide elementos pontuais que estejam muito pr6 ximos un s dos outros,
representando 0 resultado pelos limit es da area ocupada pelo conjunto. Exemplo:
delimitacao de uma area contaminada por determinada doenca a partir de um gr upo de
.
pontos, cada qual representando uma ocorrencia. ' . " ..
juncao de areas conttquas de mesma caracterfstica, com a elirninacao das fronteiras entre
elas. Exemplo: fusao de quadras em mancha urbana, desprezando as ruas que as separam,
que teriam se tornado estre itas demais para a representacao .
juncao de duas ou mais linhas paralelas ou muito pr6xima s, formando uma unica linh,a.
Exernpto : transforrnacao de um rio representado pelas margens em uma 'unica linha, seu

eixo.

redu<;ao da dimensao de

representa~ao

de uma entidade, devido a redu~ao do seu

tamanho na representacao. Um elementode area (2-D) que se tome muito pequeno
devido a uma reducao de escaJa, por exemplo, passaria a ser representado por uma linha
(1-0) ou um ponto (0-0). Exemplo: transforrnacao de um mo ~i crpio representado pelo seu
limite em um ponto.
abandono de elementos menos signi f icat ivos, que estejam pr6 ximos a elementos mais

importantes, de modo a preser\lar as caracter{sticasdo con\unto com menor densidade de
informar;ao.Exemplo: eliminar;ao
hidrografica.

do: cursos d'equa menos significativos em uma bacia
.

aumento das dimens6es de elementos considerados importantes para 0 mapa mas que,
se representados em suas verdadeiras dimens6es, seriam pequenos demais para
visuali zar. Exemplo: aumento nas proporcoes de uma bala, para marcar sua existencia em
um mapa de escala pequena .

'"

alteracao das caracterfsticas de um simbolo, visando toma-to mais adequado para
visualizacao em escalas menores.Exemplo: aumento relativo do tamanho de um sfmbolo
de ponte em um mapa rodoviario, para que 0 mesmo se tome visivel em escala pequena.
rnudanca intencional da posicao de uma feicao, visando destaca-Ia de outra, muito
pr6xima a ela.Exemplo: deslocame nto da linha de divisa entre mun icfpios, para destaca-la
de um rio, que const itui 0 verdadeiro limite.
"

Grupo 2
. Transformacoes
de Atributos
.

agrupamento de objetos em categorias que compartilham atributos identicos ' ou
semelhantes. Exernplo: : reducao do nurnero de categorias em um mapa de solos,
agrupando cateqorias semelhantes em grandes grupos.

"

adocao de uma aparencia grMica para a feic;ao com base em suas caracteristicas
essenciais, em especial ap6s 0 resultado da classificacao. Exemplo: adocao de simbologia
dependente da populacao para a repr~~:nta ~ao de cidades .
'
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