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Requisitos
1.

O território nacional, em área não-urbana, se subdivide em parcelas. Cada parcela de território pode se constituir em uma propriedade rural, ou
pode ser uma área especial. Parcelas possuem uma identificação definida pelo governo federal, e têm registrada sua área em hectares e a
descrição de sua poligonal de limites.

2.

Áreas especiais podem ser propriedades territoriais da União, parques nacionais, áreas de proteção ambiental, reservas florestais, reservas
indígenas, ou áreas quilombolas. Sobre cada área especial, registra-se um nome, a área total em hectares, o ato (Lei, decreto, etc.) de constituição
da área, e a data de constituição.

3.

Propriedades rurais têm registradas a identificação do documento de escritura (cartório, livro, páginas) e sua área em hectares. Existe um
cadastro de cartórios de registro de imóveis, em que cada instituição é caracterizada por um código e um nome. Cada cartório atua em um ou
mais municípios, não havendo superposição de área de atuação entre cartórios que atuam com propriedades rurais.

4.

Sobre áreas especiais do tipo “propriedade da União”, é também indicado o uso atual, por meio de um texto descritivo. Áreas do tipo “parque
nacional” são adicionalmente caracterizadas por um conjunto de informações sobre seus horários de abertura ao público e pelo registro da
legislação ambiental relacionada a ela, o que é feito apenas usando o número da lei ou decreto.

5.

Propriedades rurais têm um ou mais proprietários, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Pessoas físicas são cadastradas usando CPF, nome
e e-mail de contato. Pessoas jurídicas são cadastradas usando CNPJ, nome, pessoa de contato e endereço da sede.

6.

Cada parcela está situada em um município, que por sua vez pertence a um estado. O sistema mantém um cadastro de municípios e estados,
usando como dados o código IBGE e o nome oficial.

7.

As parcelas não podem ter parte de sua área em mais de um município; propriedades que outrora se estendiam através de fronteiras municipais
são subdivididas, de modo a formar duas ou mais parcelas, cada qual em um único município.

8.

Deseja-se conhecer a conexão entre parcelas e rios, registrando que rios atravessam cada área, ou passam em sua fronteira com outra área. Sobre
rios, o sistema utilizará dados da Agência Nacional de Águas, em que cada curso d’água é previamente cadastrado usando um ottocódigo, um tipo
de curso d’água (rio, córrego, riacho, arroio, etc.) e um nome.
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Como seria se usássemos
representações geoespaciais?

Variações possíveis
• Não especializar PROPRIETÁRIO; se não houver vantagem por clareza,
ou atributos específicos, ou relacionamentos exclusivos, não é
necessário criar as subclasses PF e PJ
• Não é necessário apresentar todos os tipos de ÁREA ESPECIAL,
apenas as que têm características próprias ou atributos diferenciados

Outras observações gerais
• Observar como o layout fica mais limpo nessa notação
• Cuidado com as cardinalidades, que incluem a participação
(total/parcial) nos relacionamentos por meio da notação (min..max)
• Observar que vários detalhes do diagrama excedem o que fizemos no
ER, com componentes como tipo de atributos e identificação de
chaves primárias
• Conforme apresentado no vídeo da aula, a UML tem muito mais que
apenas o diagrama de classes, e portanto esse diagrama é apenas um
elemento do projeto de software: conexão banco de dados –
engenharia de software

Comentários sobre alguns diagramas
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