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Resumo

Sistemas de informação geográficos (SIG) lidam com dados que podem potencialmente ser

úteis para uma ampla gama de aplicações. No entanto, as necessidades de cada aplicação vari-

am, especialmente quanto à resolução, nível de detalhamento e estilo de representação. Para

lidar com tal diversidade de necessidades, e ao mesmo tempo procurar manter um banco de

dados geográfico eficiente e livre de redundância, os SIG precisam oferecer recursos prevendo

a existência de múltiplas representações para cada entidade ou fenômeno geográfico. A espe-

cificação de tais entidades e fenômenos é geralmente conduzida através da construção de um

esquema conceitual, uma etapa fundamental do processo de desenvolvimento de aplicações.

No caso de aplicações geográficas, no entanto, outros fatores precisam ser levados em conside-

ração, especialmente aqueles relacionados à representação dos objetos espaciais: se a repre-

sentação não for definida no início, a especificação de relacionamentos espaciais e topológicos

torna-se mais difícil. Esta tese apresenta um conjunto de primitivas que permitem a especifica-

ção de processos operacionais, tais como transformações entre representações, através do uso

de um diagrama de transformação. Primitivas que permitem a especificação de diferentes

apresentações visuais para cada representação modelada também são introduzidas, definindo

desta forma um diagrama de apresentação. As extensões propostas permitem que o projeto de

aplicações geográficas incorpore aspectos de múltiplas representações e múltiplas apresenta-

ções, promovendo o compartilhamento do banco de dados geográfico entre diferentes grupos

de usuários. Um conjunto abrangente de operadores básicos das áreas de geometria computa-

cional, análise espacial e generalização cartográfica são apresentados como ferramentas com as

quais a implementação de múltiplas representações e múltiplas apresentações em um SIG pos-

sa ser realizada. As contribuições são exploradas em uma aplicação, para a qual diagramas de

classes, de transformação e de apresentação são desenvolvidos e analisados.
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Abstract

Geographic information systems (GIS) deal with data which can potentially be useful for a wide

range of applications. However, the information needs of each application usually vary, spe-

cially in resolution, detail level, and representation style. To be able to deal with such diverse

needs, while maintaining an efficient, non-redundant geographic database, GIS must offer

features that allow multiple representations for each geographic entity or phenomenon. The

specification of such features is usually carried out by building a conceptual schema, a funda-

mental part of the applications development process. In the case of geographic applications,

however, other factors need to be taken into consideration, especially those related to the rep-

resentation of spatial objects: if the representation is not defined up front, the specification of

spatial and topological relationships becomes harder to achieve. This thesis presents a set of

primitives that allow the specification of operational processes, such as transformations be-

tween representations, through the use of a transformation diagram. Primitives that enable the

specification of different visual presentations for each modeled representation are also intro-

duced, thereby defining a presentation diagram. The proposed extensions allow geographic

application design to incorporate multiple representation and multiple presentation aspects,

which promote the sharing of the geographic database among different user groups. A com-

prehensive set of basic operators from computational geometry, spatial analysis, and map gen-

eralization are presented as tools with which to achieve the implementation of multiple repre-

sentations and multiple presentations in GIS. The contributions are explored in a case study

application, for which class, transformation, and presentation diagrams are developed and

analyzed.
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1 Introdução

1.1 Objetivo

Sistemas de Informação Geográficos1 (SIG) são ferramentas projetadas para coletar, manipular

e apresentar grandes volumes de dados espaciais. O termo “espaciais”, neste sentido, se refere

a dados que descrevem o espaço, referenciando alguma localização física. Em particular, quan-

do são localizáveis na Terra (na superfície, acima ou abaixo dela), são ditos “geográficos”

[LATH92]. SIG são utilizados em áreas e aplicações bastante variadas: de análise ambiental a

planejamento urbano, de gerenciamento de redes de serviços públicos a monitoramento de

veículos e navegação. São sistemas concebidos e implementados com base em um conjunto de

técnicas trazidas de diversas disciplinas da computação, tais como computação gráfica, proces-

samento digital de imagens e bancos de dados, existindo ainda bastante esforço nas áreas de

algoritmos, estruturas de dados, engenharia de software e otimização. Além disto, os SIG utili-

zam conceitos e técnicas de outras áreas do conhecimento, em particular da área de geociên-

cias (cartografia, geografia, topografia, geodésia).

Para cumprir suas funções, os SIG utilizam diversos recursos de apresentação dos dados, em

analogia a cartas, mapas, plantas ou croquis. Neste tipo de apresentação (em papel) ou na tela

                                                

1 A tradução da expressão inglesa Geographic Information Systems, que identifica a classe de sistemas na

qual estamos interessados, deriva da expressão sistemas de informação, usual na área de computação,

associada à particular característica que permite trabalhar com dados geográficos. Portanto, considera-

mos que a tradução ideal é Sistemas de Informação Geográficos, cuja concordância reflete mais adequa-

damente a noção fundamental de que um SIG é, antes de mais nada, um sistema informatizado de tra-

tamento de informação. Este trabalho empregará a sigla tanto no singular quanto no plural.
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do computador, técnicas de cartografia desenvolvidas há centenas de anos são empregadas, de

modo a preservar a familiaridade do usuário com os tipos convencionais de visualização de fe-

nômenos naturais ou desenvolvidos pelo homem. Assim, a grande maioria dos SIG comerciais

oferece recursos de visualização que se aproximam daqueles utilizados tradicionalmente em

cartografia convencional. Os dados são organizados em “camadas” (layers, levels), numa analo-

gia a uma série de mapas superpostos. Freqüentemente, as camadas são ainda fracionadas em

“folhas” (map sheets, tiles), refletindo a forma de trabalho habitual do cartógrafo.

A preocupação de implementar o processo cartográfico tradicional se reflete na própria ar-

quitetura interna e no esquema de banco de dados adotado em SIG comerciais. Embora estes

conceitos sejam intuitivos para uma ampla gama de usuários, e tenham uma transposição razo-

avelmente natural para um ambiente de banco de dados espacial, verifica-se que existem pro-

blemas no sentido de estendê-los para comportar sistemas de informação espaciais genéricos

[BUFR95], e mesmo alguns tipos de aplicações. Além disso, SIG comerciais tipicamente incor-

poram o processo cartográfico de tal forma que se torna muito difícil, se não mesmo impossí-

vel, armazenar e utilizar múltiplas representações para cada objeto geográfico. O uso de múl-

tiplas representações é importante para garantir que usuários e aplicações que percebem e

modelam o espaço de formas diferentes possam compartilhar um mesmo banco de dados geo-

gráfico. Sem este recurso, o usuário é levado a construir modelos e a desenvolver aplicações

que só funcionam bem com uma única representação para cada objeto do mundo real, e com

detalhamento adequado para apenas uma determinada faixa de escalas. Aplicações que de-

mandam a mesma informação, mas com representação ou detalhamento diferente, acabam

exigindo a composição de novas camadas, introduzindo redundância no banco de dados geo-

gráfico e gerando problemas de consistência através das atualizações. Aplicações que deman-

dam a mesma informação, mas que atuam em outras faixas de escalas, tendem a ser lentas, por

utilizar um detalhamento cartográfico excessivo, ou caras, por exigir a construção de todo um

novo conjunto de dados cartográficos básicos, gerados especificamente para a faixa de escalas

demandada pela nova aplicação.

Além disso, verifica-se uma série de dificuldades práticas na transposição do conteúdo dos es-

quemas conceituais para a implementação de aplicações geográficas. Em geral, os modelos de

dados tradicionais [ELNA00] não incluem recursos para especificar adequadamente a repre-

sentação demandada pela aplicação, o que levou à criação de diversos modelos de dados geo-

gráficos [BORG97]. Mas mesmo nesses modelos, em geral não existem recursos para especificar

as diversas apresentações, ou seja, as variações na aparência visual dos objetos exigidas pela

aplicação. Esta tarefa é freqüentemente deixada a cargo da etapa de implementação, onde os
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parâmetros gráficos da apresentação são em geral definidos empiricamente, sem maiores cui-

dados quanto à sua documentação.

O objetivo desta tese é formular conceitos e propor novas alternativas para a implementação,

em SIG, de recursos de armazenamento e utilização de múltiplas representações para objetos

geográficos, visando viabilizar o compartilhamento de dados por parte de diferentes classes de

usuários. O objetivo inclui a especificação de ferramentas que permitam formular mais ade-

quadamente e documentar as variações de apresentação dos objetos geográficos para imple-

mentação. Os conceitos de representação e apresentação serão detalhados na próxima seção.

1.2 Representação e Apresentação

A construção de um esquema conceitual é parte fundamental do processo de desenvolvimento

de sistemas de informação [ELNA00]. Durante a modelagem, é necessário identificar todos os

objetos do mundo real que de alguma forma interfiram no sistema, por atuar na parcela do

mundo real que se está procurando modelar. Em seguida, é preciso extrair um conjunto de

características de cada objeto identificado, em um processo de abstração. Neste processo, de-

terminados aspectos do objeto são desprezados, e são determinadas as características essenciais

para que o seu comportamento ou funcionamento seja adequadamente incorporado ao siste-

ma.

Dados geográficos possuem características peculiares que fazem com que sua modelagem seja

mais complexa do que a de dados convencionais. Modelar os aspectos espaciais é de funda-

mental importância na criação de um banco de dados geográfico, principalmente porque se

está lidando com uma abstração da realidade geográfica onde a visão que os usuários têm do

mundo real pode variar, dependendo do que eles necessitam representar e do que eles espe-

ram extrair desta representação. Dentro deste contexto, conceitos de geometria e topologia são

importantes na determinação do relacionamento espacial entre objetos [BLD00]. Esses con-

ceitos também são decisivos para o processo de entrada de dados e para a análise espacial.

A incorporação da geometria e da topologia ao modelo de dados consiste em escolher uma re-

presentação adequada para cada um deles, que seja capaz de incorporar suas características

espaciais, como localização, características topológicas e forma geométrica. Para isso, existem

duas grandes classes de conceitos: geo-campos, adequados para representar fenômenos de va-
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riação contínua no espaço de interesse, e geo-objetos, adequados para representar entidades

individualizáveis. O componente espacial de um geo-campo pode ser representado em um

sistema de informação de diversas maneiras, como por meio de conjuntos de isolinhas, valores

amostrais, tesselação e outros. O componente espacial de um geo-objeto é usualmente repre-

sentado por meio de uma forma geométrica simples, como pontos, linhas e polígonos. Esses

conceitos estão detalhados no Capítulo 1.

A existência de uma representação para um objeto espacial não determina completamente sua

aparência visual, ou seja, a forma segundo a qual o objeto será apresentado ao usuário, na tela

ou em papel. A cada representação podem corresponder uma ou mais apresentações, alterna-

tivas de visualização adequadas para comunicar o significado dos dados geográficos de acordo

com as necessidades do usuário e da aplicação. Uma forma de conceber e documentar as di-

versas apresentações demandadas pelas aplicações é apresentada no Capítulo 4.

Assim, é necessário ter clareza sobre a distinção que existe entre representação e apresentação

dos dados geográficos. Este trabalho usa o termo representação no sentido de codificação da

forma geométrica dos objetos espaciais (envolvendo aspectos como resolução, dimensão espa-

cial, precisão, nível de detalhamento e comportamento geométrico), e o termo apresentação no

sentido de visualização ou aparência gráfica (envolvendo parâmetros como cor, tipo de linha e

padrão de preenchimento) dos geo-objetos ou geo-campos em papel ou na tela do computa-

dor.

1.3 Importância de Múltiplas Representações em SIG

Como a demanda por informação georreferenciada está se tornando cada vez mais complexa

[MWLS95], o desenvolvimento de bancos de dados geográficos não pode ficar restrito aos li-

mites impostos pela cartografia convencional, tais como divisão em folhas e escalas fixas. Além

disso, como os custos de conversão de dados são, em geral, muito expressivos dentro dos pro-

jetos, existe uma tendência à diversificação do uso da informação geográfica dentro das orga-

nizações, desta forma motivando o compartilhamento de dados entre diferentes aplicações.

Assim, a necessidade de se contar com recursos de múltiplas representações em SIG decorre

de duas demandas principais: (1) a necessidade de acomodar fenômenos cuja representação

varia com a escala, eliminando o detalhamento excessivo e simplificando a aparência visual e a
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densidade de objetos, de modo a incrementar a capacidade humana de interpretação e análise,

e (2) acomodar diferentes percepções sobre o mesmo fenômeno do mundo real, seja ele um

fenômeno físico ou sócio-econômico.

A primeira demanda é o objeto de estudo da área de generalização cartográfica, tradicional-

mente resolvida através da intervenção do cartógrafo humano e sua experiência empírica. É o

cartógrafo que, usando critérios técnicos e estéticos, decide quais elementos devem ser manti-

dos no mapa, quais devem ser suprimidos, e quais devem ser simplificados, considerando uma

escala em particular e um conjunto de usos previstos para o mapa. Conforme será discutido

mais adiante, a automatização completa deste problema ainda não foi alcançada, em parte de-

vido à dificuldade de se formular regras claras e implementáveis para o processo a partir do

conhecimento do cartógrafo.

A segunda demanda corresponde à necessidade de integrar os requisitos de cada aplicação ge-

ográfica, conforme expressos em seus esquemas conceituais. Também é um problema comple-

xo, considerando a possibilidade de existência de grandes divergências entre a percepção de

um fenômeno por dois grupos de usuários distintos, com interesses também distintos. Dentro

deste contexto, sua solução é melhor encaminhada do ponto de vista de modelagem de dados,

sendo que é necessário contar com um modelo que permita especificar os aspectos espaciais da

informação, estatica e dinamicamente, e que ao mesmo tempo permita especificar todas as al-

ternativas de visualização demandadas pelas aplicações. Este conjunto de características é raro

nos modelos de dados geográficos disponíveis atualmente.

A incorporação de soluções para ambas as demandas em um SIG contribui para aumentar o

seu poder de integração de informação, transformando-o em um instrumento de análise e

apoio à tomada de decisão ainda mais efetivo.

1.4 Trabalhos Relacionados

Outros trabalhos estão relacionados ao problema de múltiplas representações em SIG, embora

com enfoques diferentes do apresentado aqui. Segue uma breve discussão sobre essas diferen-

ças, observando que, sobre o tema, existem trabalhos com origens diversas, em particular nas

áreas de cartografia automatizada e digital, modelagem de dados espaciais e análise espacial.
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Por este motivo, uma revisão sistemática da literatura disponível e correlacionada ao tema será

desenvolvida ao longo dos Capítulos 2 e 3.

Um survey [BUTT93] realizado pelo National Center for Geographic Information and Appli-

cations (NCGIA)2, nos Estados Unidos, enfoca o problema de múltiplas representações com

base principalmente na mudança da resolução na qual os objetos são codificados e armazena-

dos. Outro trabalho [KISA95] propõe um enfoque incremental para a generalização, que pode

ser aplicado à atualização de bancos de dados geográficos de múltipla representação. Esse en-

foque procura explorar a modularidade do processo de generalização, definindo uma hierar-

quia de operadores e analisando dependências entre eles. Como resultado, atualizações em um

nível básico podem ser automaticamente propagadas para representações generalizadas.

No entanto, inconsistências topológicas entre as diferentes representações podem surgir.

[ECD94] propõe analisar conflitos partindo da idéia de que um SIG capaz de trabalhar com

múltiplas representações corresponde a um conjunto de diversos SIG, todos cobrindo a mes-

ma região do espaço e cada qual trabalhando com um nível de detalhamento diferente. Pode

existir consistência dentro de cada nível de detalhamento, mas podem aparecer contradições

se diferentes níveis forem comparados. Assim, é proposta uma modelagem integrada e consis-

tente dos objetos em múltiplos níveis de resolução e detalhe, e o estabelecimento de restrições

de integridade topológicas, que devem ser observadas entre as diferentes representações. Um

modelo formal para detectar e solucionar eventuais inconsistências foi descrito em [PAIV98],

com a preocupação de determinar que componentes modelados podem ser usados para de-

terminar a consistência topológica entre representações. No entanto, o trabalho não envolveu

a análise ou tratamento das operações que permitem obter uma representação a partir de ou-

tra.

Outro trabalho [KIJO94] considera que bancos de dados geográficos de múltiplas representa-

ções são uma alternativa à generalização automatizada, uma vez que as ferramentas que seriam

necessárias para automatizar totalmente o processo de generalização cartográfica ainda se en-

contram em estágio primitivo de evolução. Com isso, é proposto um arcabouço orientado a

objetos no qual objetos do mundo real são catalogados e associados a todas as representações

correspondentes presentes no banco de dados. Em um enfoque semelhante, outros trabalhos

se concentram em propor estruturas de dados que procuram integrar as diferentes represen-

tações do mesmo objeto do mundo real. [FRTI94] descreve uma “árvore multi-escala cartográ-

                                                

2 O NCGIA é formado por um consórcio entre a University of Maine, a University of California at Santa

Barbara e a State University of New York at Buffallo.
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fica”, concebida para facilitar a substituição de uma representação por outra à medida em que

operações de visualização em tela são demandadas pelo usuário.

Existem trabalhos que propõem a especificação de cadeias de transformação de objetos geo-

gráficos por meio de linguagens de especificação de modelos. [LCN97] apresenta um levanta-

mento de alternativas utilizadas por produtos comerciais para implementar álgebra de mapas,

em que uma das alternativas é a construção de diagramas de fluxo. Esta alternativa é apontada

pelos autores como a mais próxima da experiência dos usuários, que já se acostumaram a ex-

pressar as transformações por meio de fluxos.

Em oposição a essas linhas de trabalho, o foco desta proposta está nos aspectos de modelagem

de dados e de implementação de recursos de múltiplas representações em SIG [DALA99A].

Além disso, é proposta uma distinção entre múltiplas representações e múltiplas apresentações,

levando à proposição de recursos de modelagem e de implementação para múltiplas apresen-

tações em um SIG. Considerando que o interesse na implementação de múltiplas representa-

ções está ligado à necessidade de redução do nível de redundância nos bancos de dados geo-

gráficos [ECD94], é proposto um arcabouço geral para a incorporação de operadores de

transformação entre representações e entre apresentações em um SIG, baseado principal-

mente em recursos usualmente disponíveis nos sistemas comerciais. Todo o enfoque é definido

a partir do ponto de vista de modelagem de dados geográficos, no qual tanto mudanças de re-

solução ou nível de detalhamento, além de variações semânticas na percepção de fenômenos

espaciais, são consideradas.

O modelo OMT-G [BORG97] é usado como base para a proposição da incorporação de aspec-

tos de múltiplas representações e múltiplas apresentações a aplicações geográficas. Uma com-

paração entre o OMT-G e outros modelos de dados geográficos [BLD00] indicou que o OMT-

G é o único modelo que:

• inclui restrições de integridade topológicas, semânticas e definidas pelo usuário;

• inclui primitivas para a representação de múltiplas visões;

• diferencia entre relacionamentos espaciais e associações simples.

Além disso, os diagramas produzidos usando o modelo OMT-G tendem a ser mais compactos

que os demais, devido ao maior conteúdo semântico de suas primitivas de modelagem.

No entanto, a escolha do modelo OMT-G se justifica essencialmente porque (1) associa a mo-

delagem conceitual à definição de representações para as classes, (2) propõe uma clara separa-
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ção entre a representação e a apresentação dos objetos geográficos, (3) oferece uma ampla

gama de alternativas de representação e (4) provê primitivas de modelagem voltadas para a

especificação de múltiplas visões e aspectos de generalização cartográfica. Todos os outros mo-

delos de dados geográficos encontrados na literatura, como o GISER [SCG+97], o GMOD

[OPM97], o GeoOOA [KPS97], o OMT EXT [ABCA94], o EXT IFO [WHM90] e outros, apre-

sentam limitações quanto a algum desses aspectos, dificultando o tipo de avanço proposto

nesta tese, em direção a múltiplas representações e múltiplas apresentações.

Especificamente com relação a múltiplas apresentações, as propostas aqui apresentadas têm

pontos de contato com a pesquisa na área de interfaces homem-máquina, em especial para

aplicações geográficas. Existem trabalhos que dedicam-se a avaliar aspectos cognitivos da in-

terface, em que elementos visuais tornam-se componentes da interface, ajudando na assimila-

ção das informações por parte do usuário [LCN97, PBM00]. Essas propostas em geral realizam

a associação entre uma representação e várias possíveis apresentações através do uso de bibli-

otecas de modelos de objetos de interface, o que possibilita a especificação do comportamento

dinâmico dos elementos cartográficos (por exemplo, indicando ações que são disparadas pela

interação direta, via mouse, sobre um elemento visível na tela). Segundo [OLIV97], as pesqui-

sas na área de interfaces para sistemas geográficos se concentram em 3 facetas: aspectos cogni-

tivos, arquiteturas e linguagens de especificação, e desenvolvimento de interfaces. Esta tese não

analisa possibilidades de interação direta, e preocupa-se principalmente com a especificação de

apresentações a partir da representação escolhida para a entidade ou fenômeno geográfico na

modelagem de dados.

1.5 Contribuições

As principais contribuições desta tese são:

• a definição de um arcabouço conceitual para a incorporação de recursos de múltiplas repre-

sentações e múltiplas apresentações a sistemas de informação geográficos [DALA99A,

DAVI99, BLD99, BLD00];

• a sistematização de operadores de transformação, com os quais representações secundárias

ou apresentações podem ser obtidas a partir de representações primárias (Figura 1.1), de

acordo com o arcabouço citado acima [DALA99A, DALA99B];
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• a extensão do modelo OMT-G, de modo a dotá-lo de recursos, como os diagramas de

transformação e de apresentação, para a modelagem de aplicações geográficas consideran-

do múltiplas representações [BLD00, DALA00].

A obtenção desses objetivos está demonstrada através de um exemplo, que detalha a modela-

gem de uma aplicação geográfica urbana e apresenta os benefícios do ponto de vista de uma

possível implementação apoiada em um SIG comercial.

Essas contribuições diferenciam a presente tese dos trabalhos correlatos listados na seção ante-

rior por propor um enfoque baseado em sistemas de informação e bancos de dados para o

problema, ao mesmo tempo que considera o acúmulo de experiência e conhecimento ofereci-

dos pela área de cartografia. Em conseqüência, o arcabouço proposto busca reduzir a distância

conceitual que existe entre a literatura da área de cartografia digital e a de bancos de dados,

apresentando conceitos e ferramentas adequados a ambas as áreas.
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Figura 1.1 - Operadores de transformação
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1.6 Estrutura da Tese

Para alcançar os objetivos descritos, esta tese apresenta inicialmente uma revisão da literatura

na área de modelagem de dados geográficos, com ênfase no modelo OMT-G (Capítulo 1), con-

siderando que a necessidade de se ter múltiplas representações corresponde à materialização

de diferentes conjuntos de conceitos sobre os objetos modelados. O Capítulo 2 apresenta uma

revisão na área de representações geométricas, envolvendo também operadores fundamentais

referentes a transformações geométricas a partir de uma representação dada. Os operadores

correspondem basicamente a algoritmos bem conhecidos das áreas de geometria computacio-

nal (Seção 3.3.1), generalização cartográfica (Seção 3.3.2) e análise espacial (Seção 3.3.3). O

Capítulo 4 explora um arcabouço para a implementação das noções desenvolvidas sobre múl-

tiplas representações, e propõe uma sistematização dos operadores geométricos, de generaliza-

ção cartográfica e de análise espacial para que constituam operadores de transformação que

permitam obter novas representações e apresentações a partir de representações existentes. O

Capítulo 4 apresenta recursos para a especificação de múltiplas representações e múltiplas

apresentações a partir do esquema da aplicação. O Capítulo 5 apresenta a aplicação de todos

os conceitos analisados em um problema de SIG urbano, incluindo a implementação de alguns

dos algoritmos descritos em um ambiente SIG comercial. Por fim, o Capítulo 6 apresenta as

conclusões da tese e sugere temas para trabalhos futuros.



2 Modelagem de Dados Geográficos

2.1 Definições

A abstração de conceitos sobre objetos existentes no mundo real é uma parte importante da

criação de sistemas de informação. Isso é especialmente verdade em um SIG, onde o processo

de modelagem de dados precisa considerar não apenas o conjunto de dados descritivos de um

objeto e seu relacionamento com os demais, mas também exige escolher uma representação

para cada um deles. Esta representação deve ser adequada às finalidades da aplicação, porém

ocorre que aplicações distintas podem ter necessidade da mesma informação, mas em dife-

rentes representações. Por exemplo, uma cidade poderia ser modelada em uma aplicação

como um polígono, que indica suas fronteiras. Em outra aplicação, a mesma cidade poderia ser

modelada como um ponto, indicando sua posição geográfica aproximada. No entanto, a cida-

de é a mesma, e tem as mesmas características descritivas em ambos os casos.

No processo cartográfico tradicional, estas representações estariam ligadas por um ou mais

operadores de generalização, conforme será descrito na Seção 3.3.2. Em um SIG, busca-se

permitir que as diferentes representações exigidas para um dado objeto ou fenômeno convi-

vam no mesmo banco de dados, se possível armazenando apenas uma delas e deduzindo as

demais a partir desta representação primária, evitando manter dados redundantes. Por exem-

plo, as coordenadas do ponto que representa a cidade poderiam ser as do centro de gravidade

do polígono e, portanto, não precisariam ser armazenadas, e sim calculadas sempre que neces-

sário.

Portanto, se diversas aplicações compartilham o mesmo banco de dados geográfico, o SIG fica

com a responsabilidade de permitir representações adequadas a cada aplicação, sendo obriga-

do a, potencialmente, trabalhar com múltiplas representações para cada objeto geográfico.
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Cada uma destas representações precisa contar com os recursos, já razoavelmente disponíveis

nos SIG atuais, de variação dos atributos de visualização gráfica (formas de apresentação visu-

al: simbologia, cores, tipos de linhas, padrões de preenchimento), para produzir os resultados

desejados em tela e impressos, sob a forma de plantas, croquis ou mapas (embora a produção

de mapas apresente exigências adicionais). A combinação destes dois fatores (representações

múltiplas e flexibilidade de visualização) permite que o SIG consiga atender às exigências de

todas as aplicações que compartilham a mesma informação geográfica, de acordo com as ne-

cessidades dos usuários de cada uma dessas aplicações.

Em resumo, o SIG precisa ser capaz de gerenciar e apresentar o conteúdo do banco de dados

geográfico respeitando os conceitos e noções que cada usuário tem a respeito de seu universo

de trabalho. Para que isso seja possível, as decisões quanto à generalização e à adoção de múl-

tiplas formas de representação de objetos geográficos devem ser tomadas considerando os

conceitos empregados por todas as aplicações que manipulam aqueles objetos.

As necessidades de cada aplicação geográfica com relação à representação de objetos são de-

terminadas durante o processo de modelagem de dados. Neste processo, adota-se um deter-

minado modelo de dados [ELNA00], um conjunto de conceitos com semântica suficientemente

poderosa para formular a estrutura do banco de dados geográfico, incluindo os tipos de da-

dos, os relacionamentos e as restrições que se aplicam aos dados. Ao final do processo, tem-se

uma descrição coerente desta estrutura, denominada esquema. A modelagem de dados utiliza

a abstração de conceitos sobre objetos do mundo real como uma ferramenta, que nos auxilia a

compreender o sistema que se pretende modelar, dividindo-o em componentes separados, e

que são analisados em diferentes graus de complexidade e detalhamento.

Um processo semelhante de abstração é empregado pela cartografia, quando é necessário

produzir um modelo do mundo real que permita sua representação em um mapa. Esse pro-

cesso é denominado generalização conceitual3. É utilizado para reduzir a resolução espacial e

semântica, e também para possibilitar a análise e a produção de mapas. A principal preocupa-

ção da generalização conceitual é com o conteúdo e estrutura do banco de dados (que, na car-

tografia convencional, corresponderia ao conjunto de dados básicos para a compilação de um

                                                

3 Na literatura de cartografia, é geralmente utilizada a expressão model generalization ou model-
oriented generalization [WEIB95B]. No entanto, para evitar o conflito com a terminologia de modelagem

de dados, este trabalho apenas utilizará a expressão generalização conceitual (conceptual generalization)

[SMAA97], que é uma das alternativas encontradas na literatura, juntamente com generalização estatística
[BRWE88].
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mapa), independentemente dos recursos de visualização. Na generalização cartográfica, ao

contrário, a preocupação principal é com a aparência visual, avaliada por fatores como legibili-

dade, clareza, facilidade de interpretação e outros [MWLS95].

Modelos de dados variam de acordo com o nível de abstração. Para aplicações geográficas,

existem basicamente três níveis distintos de abstração (Figura 2.1) a partir do mundo real,

onde ocorrem os fenômenos geográficos a serem representados, tais como rios, ruas e cobertu-

ra vegetal:

• Nível de representação - Oferece um conjunto de conceitos formais com os quais as enti-

dades geográficas podem ser modeladas da forma em que são percebidas pelo usuário, em

um nível alto de abstração. Neste nível são definidas as classes básicas, contínuas ou dis-

cretas, que serão criadas no banco de dados. Essas classes estão associadas a classes de re-

presentação espacial, que variam de acordo com o grau de percepção que o usuário tem

sobre o assunto. Essa preocupação não aparece com freqüência nas metodologias tradicio-

nais de modelagem de dados, uma vez que as aplicações convencionais raramente preci-

sam lidar com aspectos relativos à representação espacial (única ou múltipla) de objetos.

Como exemplo, considere-se uma aplicação envolvendo escolas. Em um sistema de infor-

mação tradicional, a classe Escola incluiria atributos de identificação, tais como código,

nome e número da escola, e também atributos de localização, como o seu endereço. Em

um SIG, o atributo de localização pode também ser representado alfanumericamente, na

forma de um endereço postal completo, mas poderia ser melhor representado geografi-

camente, usando um par de coordenadas. A codificação alfanumérica de um endereço em

um banco de dados convencional geralmente não varia; por outro lado, a escola pode ser

representada em um SIG através de um símbolo, ou pelos limites do edifício que ocupa,

ou pelas fronteiras do lote que ocupa, ou mesmo por todas estas representações combina-

das.

• Nível de apresentação - Oferece ferramentas com as quais se pode especificar os diferentes

aspectos visuais que as entidades geográficas têm de assumir ao longo de seu uso em apli-

cações. As classes são definidas no nível de representação considerando todas as alternati-

vas de representação exigidas para cada objeto. Esta noção é refinada no nível de apre-

sentação, no qual cada alternativa de representação está associada a uma ou mais apre-

sentações. Estas incluem simples operações de seleção de atributos gráficos para visualiza-

ção em tela, assim como esquemas sofisticados de classificação usados em cartografia temá-

tica e também operações de generalização cartográfica complexas, tais como o desloca-

mento de elementos mapeados para aumentar a clareza e a legibilidade de um mapa im-

presso.
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• Nível de implementação - Define padrões, mecanismos de armazenamento, estruturas de

dados e funções de uso geral para implementar fisicamente cada representação, conforme

definida no nível de representação, e cada apresentação exigida, conforme definido no ní-

vel de apresentação.

Nível de
representação

Nível de
apresentação

Nível de
implementação

Mundo real

Figura 2.1 - Níveis de abstração de aplicações geográficas

Esta definição de níveis de abstração difere da proposta em [CCH+96]. Existe uma certa dis-

cordância quanto à fusão, em um único nível, das definições conceituais e de representação. É

nosso entendimento que a modelagem conceitual para aplicações geográficas não pode ser le-

vada a termo sem que alguma forma de representação seja definida para os objetos espaciais,

sob pena de não se conseguir conceber adequadamente os relacionamentos entre esses objetos.

Acreditamos que grande parte da discussão ao redor deste aspecto decorre da já citada confu-

são entre representação e apresentação, e portanto a inclusão de um nível separado para rece-

ber as especificações relativas a aspecto visual e gráfico contribui para resolver o problema. Por

isso, o nível de apresentação situa-se entre o nível de representação e o de implementação,

uma vez que introduz detalhes de especificação parcialmente dependentes dos recursos dispo-

níveis para a implementação, mas ao mesmo tempo define os parâmetros recomendáveis para

o melhor uso da informação concebida para a aplicação.

Esta tese vai apresentar e utilizar o modelo OMT-G, uma técnica orientada a objetos voltada

para modelagem de aplicações geográficas proposta inicialmente em [BORG97], para trabalhar

elementos no nível de representação. Extensões ao modelo OMT-G, tanto no nível conceitual
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quanto no nível de apresentação, são propostas no Capítulo 5. A próxima seção apresenta os

principais conceitos envolvidos no modelo OMT-G, bem como suas primitivas.

2.2 O Modelo OMT-G

O modelo OMT-G parte das primitivas definidas para o diagrama de classes da Universal

Modeling Language (UML) [RATI97], introduzindo primitivas geográficas com o objetivo de

aumentar a capacidade de representação semântica daquele modelo, reduzindo assim a distân-

cia entre o modelo mental do espaço a ser modelado e o modelo de representação usual. Por-

tanto, o modelo OMT-G provê primitivas para modelar a geometria e a topologia dos dados

geográficos, oferecendo suporte a estruturas topológicas “todo-parte”, estruturas de rede,

múltiplas representações de objetos e relacionamentos espaciais. Além disso, o modelo permite

a especificação de atributos alfanuméricos e métodos associados para cada classe. Os principais

pontos fortes do modelo são sua expressividade gráfica e sua capacidade de representação,

uma vez que anotações textuais são substituídas pelo desenho de relacionamentos explícitos,

representando a dinâmica da interação entre os diversos objetos espaciais e não espaciais.

O modelo OMT-G é baseado em três conceitos principais: classes, relacionamentos e restrições

de integridade espaciais. Classes e relacionamentos definem as primitivas básicas usadas para

criar diagramas de classes para aplicações geográficas usando o modelo OMT-G. A identifica-

ção de restrições de integridade espacial é uma atividade importante no projeto de uma apli-

cação, e consiste na identificação de condições que se precisam ser garantidas para que o banco

de dados esteja sempre íntegro. As restrições de integridade espaciais para o modelo OMT-G

foram detalhadas em [BLD99] e [BLD00], e não serão apresentadas aqui. As primitivas de clas-

ses e relacionamentos serão apresentadas a seguir.

2.2.1 Classes

As classes definidas pelo modelo OMT-G representam os três principais grupos de dados

(contínuos, discretos e não espaciais) que podem ser encontrados em aplicações geográficas,

permitindo portanto uma visão integrada do espaço modelado. As classes podem ser georrefe-

renciadas ou convencionais.
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A distinção entre classes convencionais e georreferenciadas permite que aplicações diferentes

compartilhem dados não espaciais, desta forma facilitando o desenvolvimento de aplicações

integradas e a reutilização de dados [OPM97]. Uma classe georreferenciada descreve um con-

junto de objetos que têm representação espacial e que são associados a elementos do mundo

real localizáveis na Terra [CAMA95], assumindo a visão de campos e objetos proposta em

[FRGO90, GOOD92]. Uma classe convencional descreve um conjunto de objetos com proprie-

dades, comportamento, relacionamentos e semântica semelhantes, o qual pode ter algum tipo

de relacionamento com objetos espaciais, não possuindo no entanto propriedades geográficas

ou geométricas.

As classes georreferenciadas são especializadas em geo-campos e geo-objetos. Geo-campos re-

presentam objetos e fenômenos que são distribuídos continuamente no espaço, corresponden-

do a variáveis como tipo de solo, relevo e geologia [CAMA95]. Geo-objetos representam objetos

geográficos particulares, individualizáveis, associados a elementos do mundo real, como edifi-

cações, rios e árvores. As classes convencionais são simbolizadas exatamente como na UML

[RATI97]. As classes georreferenciadas são simbolizadas no modelo OMT-G de forma seme-

lhante (Figura 2.2a), incluindo no canto superior esquerdo um retângulo que é usado para

indicar a forma geométrica da representação. Em ambos os casos, símbolos simplificados po-

dem ser usados (Figura 2.2b). Os objetos podem ter ou não atributos não espaciais associados,

listados na seção central da representação completa. Métodos ou operações associadas são es-

pecificadas na seção inferior.

O modelo OMT-G apresenta um conjunto fixo de alternativas de representação geométrica,

usando uma simbologia que distingue geo-objetos (Figura 2.3) e geo-campos (Figura 2.4). Usar

pictogramas na primitiva usada para representar classes georreferenciadas, em vez de usar re-

lacionamentos para descrever a forma geométrica dos objetos, simplifica significativamente o

diagrama final [LIIO96].

Atributos

Operações

Nome da classe

Operações

Atributos

Nome da
classe Nome da

classe

Nome da classe

(a)
representação

completa

(b)
representação
simplificada

Classe
georreferenciada

Classe convencional

Figura 2.2 - Notação gráfica para as classes do modelo OMT-G
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O modelo OMT-G define cinco classes descendentes de geo-campo – isolinhas, subdivisão pla-

nar, tesselação, amostragem e rede triangular irregular (triangulated irregular network, TIN)

(Figura 2.3) – e duas classes descendentes de geo-objeto: geo-objeto com geometria e geo-

objeto com geometria e topologia (Figura 2.4).

Temperatura Curvas de
nível Pedologia

Atributos Gráficos

Atributos

Imagem
LANDSAT

Atributos Gráficos

Atributos

Pontos
cotados

Rede triangular
irregular AmostrasTesselaçãoSubdivisão planarIsolinhas

Figura 2.3 - Geo-campos

A classe geo-objeto com geometria representa objetos que possuem apenas propriedades geo-

métricas, e é especializada nas classes ponto, linha e polígono. A classe geo-objeto com geome-

tria e topologia representa objetos que possuem, além das propriedades geométricas, proprie-

dades de conectividade topológica, sendo especificamente voltadas para a representação de

estruturas em rede, tais como sistemas de abastecimento de água ou fornecimento de energia

elétrica. Essas propriedades estão presentes em classes descendentes que representam nós e

arcos, da forma usualmente adotada na teoria dos grafos. Os arcos podem ser unidirecionais,

como em redes de esgoto, ou bidirecionais, como em redes de telecomunicações. Assim, as es-

pecializações previstas são denominadas nó de rede, arco unidirecional e arco bidirecional. O

foco do modelo OMT-G com respeito a redes não está concentrado na implementação do rela-

cionamento entre seus elementos, mas sim na semântica da conexão entre elementos de rede,

que é um fator relevante para o estabelecimento de regras que garantam a integridade do

banco de dados.

Trecho de
esgoto

Tubulação de
água Cruzamento

Linha bidirecionalLinha unidirecional Nó de rede

Geo-objetos com geometria e topologia

Árvore Meio-fio Edificação

Ponto PolígonoLinha

Geo-objetos com geometria

Figura 2.4 - Geo-objetos
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Um maior detalhamento de cada alternativa de representação, formalizando sua descrição,

listando denominações alternativas, justificando sua necessidade para a modelagem e de-

monstrando sua utilidade prática, é apresentado no Capítulo 3.

2.2.2 Relacionamentos

Considerando a importância dos relacionamentos espaciais e não espaciais para a compreensão

do espaço modelado, o modelo OMT-G representa os três tipos de relacionamento que podem

ocorrer entre suas classes: associações simples, relacionamentos topológicos em rede e relacio-

namentos espaciais. A discriminação de tais relacionamentos tem o objetivo de definir explici-

tamente o tipo de interação que ocorre entre as classes. Existem aplicações que consideram

apenas associações convencionais, porém existem situações em que relacionamentos espaciais

têm um significado muito importante, e portanto devem ser incluídos no esquema da aplica-

ção.

Associações simples representam relacionamentos estruturais entre objetos de classes diferen-

tes, convencionais ou georreferenciadas. Relacionamentos espaciais representam relações to-

pológicas, métricas, ordinais e nebulosos. Algumas relações podem ser derivadas automatica-

mente, a partir da forma geométrica do objeto, no momento da entrada de dados ou da exe-

cução de alguma análise espacial. Relacionamentos topológicos são um exemplo dessa possibi-

lidade. Outras relações têm que ser explicitamente especificadas pelo usuário, para permitir

que o sistema armazene e mantenha atualizada aquela informação [PEUQ84].

No modelo OMT-G, associações simples são indicadas por linhas contínuas, enquanto relacio-

namentos espaciais são indicados por linhas pontilhadas (Figura 2.5a e b). Isso torna fácil a

distinção visual entre relacionamentos baseados em atributos alfanuméricos e baseados na lo-

calização e forma geométrica dos objetos. O nome do relacionamento é anotado sobre a linha,

e uma seta pode ser desenhada para deixar clara a direção de leitura (por exemplo, na Figura

2.5b, lê-se “lote contém edificação”).

No modelo OMT-G, relacionamentos de rede são relacionamentos entre objetos que estão co-

nectados uns com os outros. Relacionamentos de rede são indicados por duas linhas pontilha-

das paralelas, entre as quais o nome do relacionamento é anotado (Figura 2.5c). Os relaciona-

mentos são em geral especificados entre uma classe de nós e uma classe de arcos, mas estrutu-

ras de redes sem nós podem ser definidas, especificando um relacionamento recursivo sobre

uma classe de arcos (Figura 2.5d).
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Edificação
ProprietárioPertence a

(a) Associação simples

Edificação

(b) Relacionamento espacial

Lote
Contém

(c) Relacionamento de rede arco-nó (d) Relacionamento de rede arco-arco

RodoviaSegmento de
logradouro Cruzamento

Malha rodoviária

Rede viária

Figura 2.5 - Relacionamentos

Os relacionamentos são ainda caracterizados por sua cardinalidade. A notação de cardinalida-

de adotada pelo modelo OMT-G (Figura 2.6) é a mesma empregada pela UML.

Nome da classe 0..*

Nome da classe 1..*

Nome da classe 1

Nome da classe 0..1

Zero ou mais Exatamente um

Um ou mais Zero ou um

Figura 2.6 - Cardinalidade

2.2.3 Generalização e Especialização

Generalização é o processo de definição de classe que são mais genéricas (superclasses) do que

classes com características semelhantes (subclasses) [ELNA00, LAFL94]. A especialização é o

processo inverso, no qual classes mais específicas são detalhadas a partir de uma classe mais

genérica, adicionando novas propriedades na forma de atributos. Cada subclasse herda atri-

butos, operações e associações de sua superclasse.

No modelo OMT-G, as abstrações de generalização e especialização se aplicam tanto a classes

georreferenciadas quanto a classes convencionais, seguindo as definições e a notação propostas

na UML, em que um triângulo conecta a superclasse a suas subclasses. (Figura 2.7). Cada ge-

neralização pode ter um discriminador associado, que indica qual propriedade ou característi-

ca está sendo abstraída pelo relacionamento de generalização.
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(b) Generalização espacial

Ocupação

Lote vago

Lote

Lote edificado

Propriedade

Tipo de
propriedade

(a) Notação UML

Propriedade
territorial

Propriedade
predial

Figura 2.7 - Generalização

As generalizações (espaciais ou não) podem ser especificadas como totais ou parciais [LAFL94,

RATI97]. Uma generalização é total quando a união de todas as instâncias das subclasses é

equivalente ao conjunto completo de instâncias da superclasse. A UML representa a totalidade

através do uso dos elementos de restrição predefinidos completo e incompleto, mas no modelo

OMT-G foi adotada a notação introduzida em [LAFL94], na qual um ponto é colocado no ápice

do triângulo para denotar a totalidade (Figura 2.8). Além disso, o modelo OMT-G também

adota a notação OMT [RBP+91] para os elementos de restrição predefinidos disjunto e sobre-

posto da UML, ou seja, em uma generalização disjunta o triângulo é deixado em branco e em

uma generalização sobreposta o triângulo é preenchido. Portanto, a combinação de disjunção

e totalidade gera quatro tipos de restrição aplicáveis a generalização/especialização. A Figura

2.8 apresenta exemplos de cada combinação.

(b) Sobreposto/parcial

Atividade
econômica

Comércio Indústria

(a) Disjunto/parcial

Placa de
trânsito

Ponto de
ônibus

Parada
proibida

(d) Sobreposto/total

Terminal

Metrô ônibus

(c) Disjunto/total

Escola
particular

Escola

Escola
pública

Figura 2.8 - Exemplos de generalização espacial
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2.2.4 Agregação

Agregação é uma forma especial de associação entre objetos, onde se considera que um deles é

montado a partir de outros. A notação gráfica usada no modelo OMT-G segue a empregada

na UML (Figura 2.9). Uma agregação pode ocorrer entre classes convencionais, entre classes

georreferenciadas ou entre uma classe convencional e uma classe georreferenciada (Figura

2.10). Quando a agregação ocorre entre classes georreferenciadas, é necessário usar a agrega-

ção espacial.

Frota de taxis Taxi

Figura 2.9 - Agregação, notação UML

Logradouro
Trecho

Figura 2.10 - Agregação entre uma classe convencional e uma classe georreferenciada

A agregação espacial é um caso especial de agregação na qual relacionamentos topológicos

“todo-parte” são explicitados [ABCA94, KPS95, KPS97]. A agregação espacial indica que a ge-

ometria de cada parte deve estar totalmente contida na geometria do todo. Além disso, não é

permitida a superposição entre a geometria das partes e a geometria do todo deve ser total-

mente coberta pela geometria das partes, configurando assim uma partição do plano ou subdi-

visão planar [PRSH88] (vide Seção 3.2.8). A notação para essa primitiva está apresentada na

Figura 2.11, que mostra uma situação em que quadras são compostas de lotes, ou seja, as qua-

dras são geometricamente equivalentes à união dos lotes contidos nelas.

Quadra Lote

Figura 2.11 - Agregação espacial (“todo-parte”)

2.2.5 Generalização Conceitual

A generalização, no sentido cartográfico, pode ser definida como uma série de transformações

que são realizadas sobre a representação da informação espacial, cujo objetivo é melhorar a

legibilidade e aumentar a facilidade de compreensão dos dados por parte do usuário do mapa.

Por exemplo, um objeto do mundo real pode ter diversas representações espaciais, de acordo



22

com a escala de visualização. Uma cidade pode ser representada em um mapa de escala pe-

quena como um ponto, e como um polígono em um mapa de escala maior [MEBO96].

Definir se a representação deve ser mais simples ou mais elaborada depende da percepção que

o usuário tem do objeto correspondente no mundo real, e como essa representação afeta os

relacionamentos espaciais que podem ser estabelecidos com outros objetos modelados. Consi-

derando a necessidade de tais relacionamentos, pode haver a demanda para mais de uma re-

presentação para um dado objeto. Esse é freqüentemente o caso quando a informação geográ-

fica precisa ser compartilhada entre diversas aplicações em um ambiente corporativo.

Portanto, no desenvolvimento de aplicações geográficas, existem situações em que duas ou

mais representações para um objeto do mundo real precisam coexistir. Isso significa que, de-

pendendo da visão do usuário, é necessário ter formas geométricas distintas para representar o

mesmo objeto geográfico, com a mesma resolução e ao mesmo tempo. Além disso, é freqüente

a necessidade de se representar o mesmo objeto com graus variáveis de resolução e detalha-

mento, configurando representações adequadas para diferentes faixas de escalas.

A primitiva de generalização conceitual4 foi incluída no modelo OMT-G para registrar a neces-

sidade de representações diferentes para um mesmo objeto. Nesse tipo de relacionamento, a

superclasse não precisa ter uma representação específica, já que poderá ser percebida de ma-

neiras diferentes, conforme especificado nas subclasses. Estas são representadas por formas

geométricas distintas, podendo herdar os atributos alfanuméricos da superclasse e ainda pos-

suir atributos próprios. O objetivo é permitir a especificação de relacionamentos independen-

tes envolvendo cada alternativa de representação considerada. Como dito anteriormente, a

alternativa de representação adotada para uma classe determina os tipos de relacionamento

espacial que podem ocorrer. É permitido que a mesma alternativa de representação ocorra em

mais de uma classe, pois em cada uma o nível de detalhamento ou resolução pode variar.

A generalização conceitual pode ocorrer em duas variações: de acordo com a forma geométrica

(Figura 2.12a) ou de acordo com a escala (Figura 2.12b). A variação de acordo com a forma é

usada para registrar a existência de múltiplas representações independentes de escala para

uma classe. Por exemplo, um rio pode ser representado por uma linha simples em seu eixo,

                                                

4 Originalmente, o modelo OMT-G [BORG97] denominava esta primitiva de generalização cartográfica.

Para melhor caracterizar a separação entre múltiplas representações e problemas específicos de carto-

grafia automatizada, a denominação original foi substituída por generalização conceitual.
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pelo espaço entre suas margens, por uma rede hidrográfica, com arcos representando os seg-

mentos de rio entre confluências, ou pelo polígono coberto pela água.

(a) Variação de acordo com a forma
(superposto)

Rio

Forma

Eixo de rio Margens Segmento de
rio

Área
inundada Cidade ponto Fronteira

municipal

Cidade

Escala

(b) Variação de acordo com a escala
(disjunto)

Figura 2.12 - Generalização conceitual

A variação de acordo com a escala é usada na representação de diferentes aspectos geométricos

de uma classe dada, cada qual correspondendo a uma faixa de escalas. Uma cidade pode ser

representada por suas fronteiras políticas (um polígono) em uma escala maior, e por um sím-

bolo (um ponto) em uma escala menor (Figura 2.12b).

A notação usada para generalização conceitual utiliza um quadrado para conectar a superclasse

a suas subclasses. As linhas utilizadas são pontilhadas. As palavras Escala e Forma são usadas

como discriminadores. O quadrado é deixado em branco quando as subclasses são disjuntas, e

preenchido se as subclasses podem se superpor (Figura 2.12).

Uma estrutura como a apresentada na Figura 2.12 é rara em modelos de dados geográficos,

porque as decisões quanto à modelagem de dados geográficos são freqüentemente (e errone-

amente) tomadas já pensando na apresentação final, conforme exigido pela aplicação que está

sendo modelada. Ou seja, o esquema é muitas vezes concebido visando um tipo específico de

visualização, antecipando uma exigência da aplicação. Esta tendência acaba por inibir usos que

exijam representações alternativas, ou aplicações que compartilhem dados geográficos.

2.3 Conclusão

O modelo OMT-G provê as primitivas de modelagem necessárias para que se possa construir

esquemas conceituais de aplicações geográficas, com uma série de vantagens em relação a ou-

tros modelos propostos na literatura (vide comparação em [BLD00]). Uma das principais van-
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tagens está na disponibilidade de primitivas como a de generalização conceitual, que podem

ser usadas para a especificação de múltiplas visões. Outra vantagem está na sua expressividade

quanto a alternativas de representação (vide também a Seção 3.2). Além disso, a clara separa-

ção que promove entre os níveis de representação e de apresentação favorece o tipo de exten-

sões que são propostas neste trabalho.

No entanto, as primitivas apresentadas até o momento incluem recursos para a construção

apenas de diagramas estáticos, ou seja, nos esquemas produzidos com o uso do modelo OMT-

G nenhum processo de transformação nos dados originais está sendo modelado. Algumas das

primitivas apresentadas (em especial as de agregação espacial e generalização conceitual) já in-

dicam a necessidade de modelagem de algum processo de transformação. Essas transforma-

ções serão estudadas nos Capítulos 3 e 4, inicialmente explorando operadores de transforma-

ção importantes e em seguida introduzindo um arcabouço para o uso desses operadores em

operações que produzem novas representações para dados geográficos e em operações que

preparam novas visualizações dos dados. Com esse ferramental, o Capítulo 5 apresenta uma

extensão para o modelo OMT-G, introduzindo novas primitivas que permitem construir dia-

gramas de transformação e diagramas de apresentação. Com esses recursos é possível apro-

fundar e detalhar o projeto de uma aplicação, aperfeiçoando também sua documentação,

conforme será demonstrado no Capítulo 6.



3 Operadores Básicos de Transformação

3.1 Introdução

Conforme apresentado no Capítulo 2, o modelo OMT-G adota onze diferentes classes para a

representação de objetos georreferenciados, sendo seis voltadas para geo-objetos e cinco para

geo-campos. Cada uma dessas diferentes classes de representação oferece uma alternativa de

codificação que é adequada para certos tipos de fenômenos e entidades do mundo real, consi-

derando as necessidades da maioria das aplicações. Embora a definição dessas classes esteja no

nível de representação, a escolha de uma delas para representar algum elemento do mundo

real já indica um caminho para a implementação, pois sugere escolhas naturais em termos de

estruturas de dados. Não é por acaso que essas classes têm equivalentes implementados em

SIG comerciais, embora nem todo SIG possua simultaneamente todas as classes de representa-

ção definidas no modelo OMT-G.

Este capítulo apresenta as bases conceituais de cada uma das alternativas de representação

adotadas pelo modelo OMT-G, indicando suas características e aplicações usuais. Em seguida,

são apresentados os operadores capazes de transformar uma representação em outra. Esses

operadores são tipicamente baseados em algoritmos desenvolvidos nas áreas de geometria

computacional, generalização cartográfica e análise espacial [DALA99A]. Uma descrição mais

detalhada de cada operador, considerando inclusive aspectos de desempenho e implementa-

ção, pode ser encontrada em [CDM+00].
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3.2 Alternativas de Representação

A escolha de uma alternativa de representação para um elemento do mundo real envolve, ge-

nericamente, a definição dos recursos que serão usados para discretizar a geometria desse ele-

mento, fazendo com que seja possível manipular uma versão digital dele em um sistema in-

formatizado [CMP+00]. Do ponto de vista de modelagem, trata-se de um processo semelhante

ao de abstração, usualmente empregado para extrair de um elemento do mundo real as ca-

racterísticas que são relevantes para que o mesmo seja incorporado a um sistema de informa-

ção.

A discretização dos elementos do mundo real é feita de acordo com a natureza dos fenômenos

observados. Elementos individualizáveis, tais como rios, árvores ou lotes, são mais facilmente

representados por meio de figuras simples, que procuram reproduzir aspectos de sua forma

geométrica básica. Elementos que correspondem a fenômenos de variação contínua são repre-

sentados a partir de um conjunto de amostras, obtidas em locais cuja quantidade e distribuição

espacial são escolhidas de acordo com a natureza do processo de coleta de dados. O modelo

OMT-G, à semelhança de grande parte da literatura da área de modelagem de dados geográ-

ficos, classifica esses dois grupos de elementos como geo-objetos e geo-campos, respectiva-

mente. Existem propostas que visam a unificação de geo-campos e geo-objetos sob um arca-

bouço comum [CMP+00], porém as alternativas básicas de representação consideradas pelo

modelo OMT-G são suficientes para abranger as definições apresentadas.

Independente da escolha de geo-objetos ou geo-campos, a complexidade e a natureza da re-

presentação geométrica dependem fundamentalmente do uso que se pretende dar ao ele-

mento na aplicação. Por exemplo, para uma aplicação que pretenda apenas localizar postos de

gasolina em uma cidade, pode ser suficiente representar cada posto como um ponto, usando

apenas um par de coordenadas geográficas. Outra aplicação que necessite avaliar o risco de

contaminação do subsolo por vazamentos em postos de gasolina vai demandar uma série de

detalhes adicionais, como a localização, o formato e a capacidade dos reservatórios, a área ocu-

pada pelo posto e a situação do relevo no local. A representação do relevo de uma região tam-

bém pode ser feita com maior ou menor grau de detalhamento, dependendo da aplicação. No

exemplo da análise de risco de contaminação, o relevo precisa ser representado com erro não

superior a 1 metro, enquanto que para uma análise de risco de erosão em áreas cultiváveis

pode-se trabalhar com uma incerteza maior.

As seções a seguir apresentam cada alternativa de representação adotada pelo modelo OMT-G,

apresentando uma definição formal e as características básicas de cada uma delas.
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3.2.1 Ponto

Definição. Um ponto é um par ordenado (x, y) de coordenadas espaciais.

Esta é a forma mais simples de representação de geo-objetos, permitindo apenas a localização

dos mesmos. Todas as características geométricas do elemento do mundo real que representa

são desprezadas. A escolha de um símbolo (ou conjunto de símbolos) apropriado é o único re-

curso disponível para comunicar visualmente ao usuário a natureza do elemento representado.

Na definição apresentada aqui não se está considerando a existência de pontos tridimensionais.

Considera-se que, se existe uma coordenada z ou outra grandeza qualquer associada a cada

ponto, então o objeto deve ser modelado como conjunto de amostras. Além disso, quando o

ponto exerce o papel de nó em uma rede, estando portanto relacionado a arcos unidirecionais

ou bidirecionais, deve ser modelado como nó de rede.

Um exemplo do uso de pontos é na representação de postes de iluminação pública em uma

cidade (Figura 3.1). No caso, o interesse da aplicação está simplesmente em registrar a presen-

ça e localização dos elementos de infra-estrutura urbana, e portanto a representação como

ponto é suficiente. Apesar do propósito aparentemente pouco pretensioso, a localização dos

postes pode ser usada como base para outras aplicações, como a manutenção da sinalização de

trânsito ou mesmo a localização de consumidores de energia elétrica.

Figura 3.1 - Postes de iluminação pública em um bairro de Belo Horizonte
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3.2.2 Linha

Definição. Sejam v v vn0 1 1, , ,� −  n pontos no plano. Sejam s v v s v v s v vn n n0 0 1 1 1 2 2 2 1= = =− − −, , ,�

uma seqüência de n - 1 segmentos, conectando estes pontos. Estes segmentos formam uma li-

nha poligonal L se, e somente se, (1) a interseção de segmentos consecutivos é apenas o ponto

extremo compartilhado por eles (i.e., s s vi i i∩ =+ +1 1 ), (2) segmentos não consecutivos não se

interceptam (i.e., s si j∩ = ∅  para todo i, j tais que j i≠ + 1), e (3) v vn0 1≠ − , ou seja, a linha

poligonal não é fechada. O modelo OMT-G adota a denominação de linha para as poligonais,

por ser mais usual na prática.

Esta forma de representação é usada para representar objetos em que o comprimento é sem-

pre muito superior à largura, como no caso de rios e estradas. Nos casos em que o objeto des-

creve curvas, são inseridos vértices em quantidade suficiente para aproximar o traçado real. A

quantidade desses vértices deve ser determinada de modo a produzir uma aproximação que

seja suficientemente precisa, mas que não sobrecarregue o objeto com dados desnecessários.

Observe-se, na definição acima, a exclusão da possibilidade de auto-interseção. Os segmentos

que compõem a poligonal só se tocam nos vértices. Formalmente, poligonais que não obede-

cem a este critério são chamadas poligonais complexas. De modo geral, os SIG não impedem

que poligonais complexas sejam criadas; no entanto, dificilmente este tipo de linha ocorrerá na

natureza. Além do mais, poligonais complexas podem criar dificuldades na definição da topo-

logia e em operações como a criação de buffers.

Existem diversos elementos do mundo real que são tipicamente representados usando linhas.

Em aplicações urbanas, elementos físicos como muros, cercas, meio-fios e outros elementos são

usualmente representados usando linhas (Figura 3.2). Em aplicações de escala menor, rodovias

e ferrovias são exemplos comuns de uso de linhas, desde que a aplicação não esteja preocupa-

da com a representação de redes de transportes. Quando, por outro lado, a linha desempe-

nhar o papel de arco de rede, a representação adequada é arco unidirecional ou arco bidireci-

onal.

3.2.3 Polígono

Definição. Um polígono é a região do plano limitada por uma linha poligonal fechada.

Polígonos são usados para representar quaisquer objetos individualizáveis do mundo real cuja

área seja relevante para a aplicação. Como no caso das linhas, a definição de polígonos não
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prevê a possibilidade de se ter curvas em sua fronteira, apenas seqüências de segmentos de

reta. Assim, é necessário inserir vértices de modo a aproximar a curva, controlando o processo

para que não se tenha uma quantidade excessiva deles.

Figura 3.2 - Muros (linhas escuras) dividindo lotes

Assim como no caso das linhas, também nos polígonos não é permitida a interseção de seg-

mentos fora dos vértices, e os polígonos onde isto ocorre são denominados polígonos comple-

xos. Os mesmos comentários que foram feitos para poligonais valem para os polígonos. Obser-

ve-se também que o polígono divide o plano em duas regiões: o interior, que convencional-

mente inclui a fronteira (a poligonal fechada), e o exterior. Alguns SIG permitem a criação de

objetos formados por vários polígonos, sendo que um deles é considerado o polígono “básico”

e os demais constituem ilhas ou buracos, não sendo permitida a superposição ou cruzamento

entre as fronteiras dos polígonos que compõem a representação.

O ambiente urbano é particularmente rico em exemplos de objetos que podem ser represen-

tados usando polígonos: edificações, quadras de esportes, lotes, lagos, praças, piscinas, parques

e outros. A Figura 3.3 apresenta como exemplo um conjunto de quadras cadastrais. Em todos

esses exemplos, o conjunto dos objetos modelados não preenche totalmente o espaço. Caso

isso aconteça, a representação mais adequada é provavelmente a de subdivisão planar.
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Figura 3.3 - Quadras representadas por polígonos

3.2.4 Nó de Rede, Arco Unidirecional e Arco Bidirecional

Definição. Uma rede R é uma estrutura formada por um conjunto N = {n1, n2, ..., nm} de nós

e um conjunto A = {(i, j), (k, l), ..., (s, t)}de arcos, onde cada arco (i, j) conecta pares de nós

pertencentes a N (sendo i, j ∈ N) [BJS90]. Um nó de rede é um elemento de N, caracterizado

por ter dimensão zero, ao qual se conectam zero ou mais arcos. Um arco é definido como um

elemento de ligação entre dois nós, e portanto ele parte de um nó e chega a outro (que pode

ser o mesmo nó inicial), ou seja, sempre está conectado a exatamente dois nós. Caso a direção

do arco seja relevante para a análise da rede, considera-se que a direção é definida do nó inici-

al para o nó final, e o arco é caracterizado como arco unidirecional. Caso contrário, o arco é

bidirecional ou não orientado5

É possível ter redes em que a localização física dos nós e arcos não é determinada. No caso das

aplicações geográficas, no entanto, esses nós e arcos estão tipicamente associados a elementos

do mundo real que são localizáveis geograficamente, como tubos e conexões em uma rede de

água, ou como cruzamentos e logradouros em uma rede viária. Por este motivo, o modelo

OMT-G considera que nós e arcos são sempre localizáveis, tendo natureza geométrica seme-

                                                

5 A denominação originalmente usada no modelo OMT-G é arco bidirecional [BORG97].
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lhante a pontos e linhas, respectivamente. Mesmo assim, redes cujos elementos não são locali-

záveis podem ser modeladas, arbitrando uma localização para cada nó e admitindo que cada

arco seja formado por um segmento de reta conectando os seus nós de partida e chegada.

Em princípio, não seria necessário prever uma representação separada para arcos bidirecio-

nais: bastaria admitir que, quando houvesse a necessidade de representar arcos bidirecionais,

fossem usados dois arcos unidirecionais em sentidos contrários. No entanto, o modelo OMT-G

opta pela separação em duas classes distintas para promover uma maior aproximação entre o

esquema conceitual e um conjunto importante de aplicações geográficas. Essa opção também

ajuda a evitar redundâncias e a reduzir o número de arcos necessários para representar redes

bidirecionais.

Arcos unidirecionais são usados nos casos em que a rede modelada possui um sentido definido

de fluxo, como redes de esgotos e redes viárias, em que no primeiro caso a direção de fluxo é

dada pela declividade, e no segundo caso é dada pelas regras de circulação e trânsito em vigor.

Alguns tipos comuns de rede, no entanto, não possuem uma definição rígida de sentido de

fluxo. É o caso de redes de telecomunicações, energia elétrica e abastecimento de água.

Embora nós e arcos não possam existir sem que um relacionamento de rede seja definido, en-

tende-se que podem existir relacionamentos e atributos que são específicos de nós e arcos. Por

exemplo, em uma rede de transporte coletivo, os nós são associados aos pontos de parada de

ônibus e os arcos são associados aos trechos de itinerário. Enquanto um ponto pode servir a

várias linhas de ônibus, o trecho pertence a apenas uma. Com isso, é possível construir relacio-

namentos espaciais entre os pontos de parada e pontos de referência ou interesse próximos,

tais como hospitais, escolas, pontos turísticos e agências de serviços públicos, de maneira inde-

pendente da configuração dos trechos de itinerário.

Outros exemplos de uso de redes podem ser facilmente encontrados nas aplicações usual-

mente denominadas AM/FM (Automated Mapping/Facilities Management), típicas em conces-

sionárias de serviços públicos. Em redes de energia, os nós são usados para representar ele-

mentos como transformadores, subestações e consumidores, enquanto os arcos constituem os

trechos de fiação e cabeamento. Em redes de abastecimento de água, os nós incluem elementos

como tês, estações de tratamento, elevatórias, reservatórios e hidrantes, enquanto os arcos re-

presentam os trechos de tubulação. A Figura 3.4 apresenta um fragmento de uma rede de ei-

xos de logradouro, onde cada nó representa um cruzamento entre vias e cada arco correspon-

de ao trecho do logradouro entre cruzamentos.
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Figura 3.4 - Rede de logradouros

Existem também situações em que a representação esquemática de redes é interessante. Nesse

tipo de representação, a localização dos nós e arcos pode não estar ligada a uma posição na su-

perfície da Terra, mas a uma posição em um espaço esquemático arbitrário. Eventualmente, as

duas representações podem coexistir, sendo que em algumas aplicações é mais interessante

usar a representação geográfica e em outras a representação esquemática. A Figura 3.5 apre-

senta um exemplo de representação esquemática de uma rede hidrográfica, em que os nós

correspondem a confluências, estações fluviométricas ou usinas hidrelétricas, e os arcos corres-

pondem aos segmentos de rios entre os nós. Outras aplicações para redes esquemáticas inclu-

em as áreas de energia elétrica e telecomunicações [DADA97].
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Figura 3.5 - Representação esquemática da rede fluvial do Rio Paranaíba, na divisa entre

Minas Gerais e Goiás
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3.2.5 Isolinhas

Definição. Isolinhas são linhas ou poligonais que representam a interseção de uma superfície

com um conjunto de planos dados, paralelos ao plano XY e espaçados de forma conveniente,

em geral a intervalos regulares.

Embora a geometria das isolinhas seja semelhante à de linhas ou polígonos, são na verdade

representações baseadas na existência de uma superfície, que compõe um geo-campo. Admite-

se que seu traçado e espaçamento permitam a execução de funções de interpolação, de modo a

obter o valor do geo-campo em posições que não pertençam a nenhuma isolinha traçada. A

importância das isolinhas está ligada principalmente à amplitude de seu uso na cartografia, na

topografia e na engenharia.

Em geral, os SIG comerciais optam por usar linhas e polígonos para compor isolinhas, não

possuindo portanto um tipo de objeto especificamente voltado para essa aplicação. Como a

maioria deles também não lida com coordenadas tridimensionais, a cota relativa à isolinha é

freqüentemente tratada como atributo de uma linha ou polígono.

O exemplo mais comum de isolinhas é exatamente o de curvas de nível (Figura 3.6), em que o

valor do geo-campo em cada posição é a cota altimétrica. No entanto, isolinhas são freqüente-

mente usadas para representar fenômenos de variação contínua, como temperatura, nível de

poluição ambiental, ruído e outros.

Figura 3.6 - Curvas de nível
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3.2.6 Tesselação

Definição. Uma tesselação regular é uma divisão do espaço em células de tamanho e formato

uniforme, de maneira que a todo ponto do espaço modelado corresponde exatamente uma

célula. Cada célula está associada ao valor do geo-campo modelado coletado em seu centro ge-

ométrico, formando assim uma amostra do valor do geo-campo naquele ponto.

O tipo de célula mais usual é o quadrado, e nesse caso a tesselação corresponde exatamente a

uma imagem digital. No entanto, é possível ter tesselações com células triangulares, hexagonais

ou retangulares. As células não têm individualidade, ou seja, não existem separadas da tessela-

ção como um todo.

O modelo OMT-G usa a denominação de tesselação por simplicidade, embora alguns autores

incluam estruturas como redes triangulares irregulares e polígonos de Voronoi como casos

particulares de tesselação [BUMC98]. Na realidade, a tesselação conceituada pelo modelo

OMT-G é a tesselação regular. Para o caso da tesselação regular de células quadradas, é usual

também a denominação raster, por se tratar em geral de um processo de obtenção de amostras

(no caso, pixels) por varredura sistemática e regular.

Outra designação comum para o caso de células quadradas é grid, empregada por diversos

SIG para o caso de estruturas de células quadradas que formam uma grade regular. Ao con-

trário das estruturas raster, adequadas para imagens digitais, os grids são mais usualmente

empregados na representação de superfícies.

As imagens digitais, como as obtidas por meio de sensoriamento remoto, são o exemplo mais

comum de tesselação. Muitas vezes, no entanto, é conveniente usar tesselações regulares para

representar outros tipos de fenômenos, como o grau de poluição sonora. A Figura 3.7 apre-

senta o resultado de uma análise de nível de ruído em uma região de Belo Horizonte, em que

o valor do geo-campo em cada célula foi estimado a partir das características das fontes fixas

(atividades econômicas) e móveis (trânsito) presentes na região [OMD99].

3.2.7 Amostras

Definição. Amostras são conjuntos de pontos aos quais está associado o valor de um geo-

campo. Admite-se que a quantidade e a distribuição das amostras seja suficiente para que se

possa considerá-las representativas, ou seja, para que se possa obter, com precisão razoável, o

valor do geo-campo em outras posições por meio de interpolação.
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Amostras são distintas de pontos e nós de rede exatamente pelo fato de estarem associadas a

valores de um geo-campo. Por este motivo, uma amostra não tem individualidade, a exemplo

da célula da tesselação. Seu uso para fins de caracterização do geo-campo depende da possibi-

lidade de comparação entre ela e outras amostras, viabilizando a realização de interpolações

para estimar o valor do geo-campo em outras posições.

Figura 3.7 - Estimativa do ruído causado pelo trânsito e por atividades econômicas

Diversos tipos de geo-campos podem ser representados usando amostras. Estes incluem valo-

res de precipitação atmosférica registrados em estações pluviográficas distribuídas pelo territó-

rio de um estado [DANA00] (Figura 3.8), concentração de poluentes registrada por equipa-

mentos de medição em pontos estratégicos de uma cidade, temperaturas máximas previstas

em cada estação meteorológica do Brasil. Observe-se que, em todos os exemplos, a localização

dos pontos onde são coletadas as amostras tende a ser escolhida de modo a garantir a repre-

sentatividade dos dados. Observe-se também que o geo-campo que está sendo representado

pelas amostras não é, no primeiro exemplo, a classe de estações pluviográficas, e sim o regime

de chuvas da região.
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Figura 3.8 - Pontos de coleta de dados pluviográficos no Estado do Rio de Janeiro

3.2.8 Subdivisão planar

Definição. Um grafo G = {N, A}, composto de um conjunto de nós N e um conjunto de ares-

tas A, é dito planar se puder ser inserido no plano sem que existam cruzamentos entre suas

arestas [PRSH88]. Essa inserção determina uma partição do plano denominada subdivisão pla-

nar, em que qualquer ponto do plano é (1) coincidente com um nó, (2) pertence a uma aresta

mas não coincide com nenhum nó, ou (3) pertence ao interior de uma única subdivisão. As

subdivisões constituem, no caso mais geral, um conjunto de polígonos adjacentes, em que as

arestas são poligonais que não se interceptam fora dos seus pontos extremos, ou seja, os nós6.

Subdivisões planares são usadas para representar geo-campos em que a transição de um valor

a outro é feita de forma repentina. É o caso de mapas geológicos e pedológicos (embora a rea-

lidade não mude abruptamente como os mapas simplificadamente indicam), e também o de

bacias hidrográficas, definidas por acidentes topográficos. O uso de subdivisões planares tam-

bém é freqüente em divisões político-administrativas, como a do país em estados, a dos estados

em microrregiões, ou a do município em bairros ou administrações regionais.

Existem estruturas de dados voltadas especificamente para a manutenção de subdivisões pla-

nares, de modo a favorecer as operações de consulta (ponto em polígono) e análise de vizi-

                                                

6 No modelo OMT-G original [BORG97], subdivisões planares eram denominadas polígonos adjacentes.
Optou-se aqui pela primeira denominação, por ser de uso mais comum e compreensão mais fácil.
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nhança (dado um polígono, relacionar seus vizinhos). A mais tradicional dessas estruturas é a

winged-edge [BAUM75], mas a literatura contém diversas variações e extensões ([CFGC95]

apresenta um levantamento a respeito dessas variações e propõe uma nova estrutura). Uma

alternativa à manutenção dessas estruturas é o tratamento de cada polígono como uma instân-

cia separada, promovendo o armazenamento redundante dos nós e arestas comuns. Essa al-

ternativa favorece a implementação em bancos de dados relacionais, ao custo de se construir

uma nova estrutura de adjacência sob demanda, no momento da realização de uma análise ou

consulta que exija a determinação das relações de vizinhança. Essa alternativa tem se tornado

predominante nos SIG atuais, em detrimento da manutenção a todo momento de uma estru-

tura topológica como a winged-edge para agilizar a realização de consultas eventuais.

Este tipo de representação é freqüente na definição de unidades espaciais de referência, como

setores censitários (Figura 3.9) e bairros, e também em divisões politico-administrativas, como

administrações regionais, municípios e microrregiões. Com outro enfoque, subdivisões plana-

res também são usadas para representar geo-campos em que se admite que a variação dos va-

lores não ocorre de forma contínua, como no caso de mapas pedológicos e geológicos.

Figura 3.9 - Subdivisão planar de Belo Horizonte em setores censitários (IBGE, Censo 1991)
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3.2.9 TIN - Rede Triangular Irregular

Definição. Uma rede triangular irregular (triangulated irregular network, TIN) é uma estru-

tura de subdivisão planar (vide Seção 3.2.8) em que as arestas são segmentos de reta e os polí-

gonos são sempre triângulos [PRSH88].

TINs são usadas para modelar superfícies tridimensionais em geral, mas seu uso mais comum

é na modelagem de terrenos. Nessa situação, o ideal é fazer com que os vértices dos triângulos

coincidam com pontos notáveis da superfície (picos, depressões, descontinuidades) e as arestas

percorram feições lineares como vales e cristas [LATH92]. TINs apresentam a possibilidade de

se ter uma densidade variável de triângulos, privilegiando as regiões onde a superfície varia

mais, e permitindo que áreas planas sejam representadas com relativamente poucos dados

[BUMC98].

Em geral, TINs são criadas a partir de conjuntos de pontos (amostras), usando algoritmos

como o de triangulação de Delaunay [PRSH88] e outros, como o de triangulação de polígonos

por construção de diagonais [OROU94]. O exemplo da Figura 3.10 foi criado usando a trian-

gulação de Delaunay sobre um conjunto de 52 pontos. Esse algoritmo é muito empregado

porque tem a propriedade de maximizar o menor ângulo interno do conjunto de triângulos

formado, desta forma evitando a geração de triângulos com aparência alongada [EDEL87,

OROU94]. No entanto, ele não é o único algoritmo para triangulação disponível, e em algumas

aplicações pode ser substituído por algoritmos mais rápidos, porém abandonando a proprie-

dade de maximização do menor ângulo. Isso é particularmente útil como parte de estratégias

voltadas para a formação de malhas progressivas, em que é possível recuperar níveis variáveis

de detalhamento na triangulação [MMS97].

Figura 3.10 - Rede triangular irregular
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TINs são usadas com freqüência na modelagem digital de terrenos. De fato, foi pensando nes-

sa aplicação que as TINs foram originalmente criadas [PFLM78 apud LATH92]. No entanto,

são aplicáveis a qualquer tipo de geo-campo, principalmente àqueles caracterizados por amos-

tras coletadas em pontos distribuídos irregularmente.

3.2.10 Outras Alternativas de Representação

Em [BLD00], o modelo OMT-G foi comparado a seis outros modelos de dados geográficos,

sendo que apenas dois incluem recursos para a representação tanto de geo-campos quanto de

geo-objetos. Ainda assim, as alternativas de representação consideradas por esses dois modelos

(GMOD e GISER) são menos abrangentes que as oferecidas pelo modelo OMT-G, como vai

ser discutido a seguir.

O modelo GMOD [OPM97] foi proposto como parte de um ambiente de modelagem e projeto

de aplicações ambientais de SIG, denominado UAPÉ. De acordo com os conceitos empregados

por este modelo, existe uma separação entre o nível conceitual e o nível de representação.

Com isso tem-se, no nível conceitual, objetos convencionais, geo-objetos e geo-campos, todos

derivados de uma classe genérica, denominada GeoClass. No nível de representação, por

outro lado, existem outras hierarquias de classes também derivadas de GeoClass, porém vol-

tadas à representação de geo-objetos (pontos, linhas e polígonos) e geo-campos (grids, trian-

gulações, isolinhas, subdivisões planares e conjuntos de amostras). Essas classes de representa-

ção são bastante parecidas com as do modelo OMT-G, sendo que o GMOD não considera tes-

selações regulares genéricas nem estruturas arco-nó para a modelagem de redes. Em contra-

partida, existe uma definição interessante para objetos complexos, ou seja, objetos formados

por outros objetos, e uma definição de geo-regiões, que descrevem regiões bidimensionais da

superfície da Terra, incluindo sistema de projeção e escala, onde a aplicação que se está mo-

delando é definida. Além disso, o modelo GMOD incorpora recursos para a modelagem tem-

poral.

O modelo GISER [SCG+97] foi proposto como uma extensão ao tradicional modelo de enti-

dades e relacionamentos, introduzindo primitivas e conceitos para permitir a modelagem de

aplicações geográficas. São introduzidos tipos especiais de relacionamento para expressar as

representações e apresentações de cada classe de objetos espaciais, apesar de não existir uma

clara separação desses aspectos no processo de modelagem. Quanto às alternativas de repre-

sentação, o modelo GISER prevê classes de pontos, curvas, superfícies e volumes, e também

inclui a possibilidade de definição de objetos complexos, como no modelo GMOD. Existe tam-

bém a possibilidade de se incluir estruturas topológicas de dois tipos: redes arco-nó e subdivi-

sões planares. Também existem recursos para a modelagem temporal.
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Existem outros estudos com relação à representação em SIG, porém são iniciativas que não

estão ligadas à modelagem de bancos de dados, e enfocam a questão principalmente do ponto

de vista cartográfico. Por exemplo, um desses trabalhos [PEUQ84] define três grupos de polí-

gonos: adjacentes, aninhados e isolados. Os primeiros são modelados usando a classe de subdi-

visão planar do OMT-G. Os polígonos aninhados constituem principalmente o caso de isoli-

nhas, também tratados com uma classe específica no OMT-G. Por fim, os polígonos ditos isola-

dos se encaixam na definição da classe de polígonos do OMT-G, porém é possível conceber

conjuntos de polígonos que são adjacentes a outros, mas não constituem uma subdivisão pla-

nar (exemplo: lotes). Definições como essa acabam fazendo sentido apenas do ponto de vista

cartográfico, pois estão orientadas para a apresentação, e desconsideram a gama total de fe-

nômenos que precisam ser representados em um SIG. Por isso, tais iniciativas não serão anali-

sadas com maior profundidade aqui.

Concluindo, percebe-se que o conjunto de alternativas de representação oferecidas pelo mo-

delo OMT-G é suficiente para a maioria das aplicações, sendo que a literatura oferece apenas

dois tipos de recursos que não estão incluídos no modelo OMT-G: objetos tridimensionais

(volumes) e representação temporal. No primeiro caso, são ainda raras as aplicações de SIG

que exigem representações tridimensionais, e também raros os SIG que as implementam ade-

quadamente. No caso das representações temporais, pode-se admitir que a forma geométrica

do objeto varia com o tempo, e no caso cada nova forma assumida corresponde a uma das al-

ternativas de representação propostas, ou a localização geográfica do objeto varia com o tem-

po, mas não a sua forma geométrica, e novamente o conjunto de alternativas oferecidas pelo

modelo OMT-G pode ser considerado suficiente.

3.3 Operadores Básicos

Esta seção contém uma seleção de algoritmos de transformação, propostos visando aplicações

específicas nas áreas de geometria computacional, generalização cartográfica e análise espacial.

Cada algoritmo pode ser usado para promover uma transformação na representação ou na

apresentação de um objeto geográfico. Genericamente, é atribuída a denominação de opera-

dor a cada algoritmo listado, no sentido de que os algoritmos tratam de alterações simples e

que podem ser aplicadas em seqüência para que se obtenha uma transformação mais comple-

xa.
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3.3.1 Geometria Computacional

A geometria computacional é uma disciplina que procura desenvolver e analisar algoritmos e

estruturas de dados para resolver problemas geométricos diversos. Isto inclui a construção de

estruturas mais apropriadas para a representação geométrica robusta no ambiente computaci-

onal, que tem limitações conhecidas quanto à precisão numérica e à capacidade de armazena-

mento de dados.

A Tabela 3.1 contém uma relação básica de alguns algoritmos provenientes da geometria com-

putacional que podem ser usados para promover transformações na representação ou na

apresentação de objetos geográficos. Esta relação de operadores não é exaustiva, existindo a

oportunidade de se utilizar, de acordo com a necessidade da aplicação, algoritmos de menor

custo computacional ou algoritmos que explorem as características das estruturas de dados

implementadas pelo SIG subjacente para o gerenciamento dos objetos geográficos.

Sobre esta consideração, vale a pena discutir brevemente o papel das estruturas topológicas

nos SIG atuais. Alguns dos primeiros SIG comerciais que alcançaram um maior grau de po-

pularidade, como o ARC/INFO [ESRI94], implementaram todo o seu banco de dados gráfico

ao redor de estruturas de dados topológicas como a winged-edge [BAUM75]. Embora seja bas-

tante adequada para resolver problemas típicos da área de aplicações ambientais, como os que

envolvem overlay de polígonos, a manutenção deste tipo de estrutura de dados é bastante

custosa. Como consulta e entrada de dados são operações bem mais freqüentemente deman-

dadas pelos usuários, têm se tornado evidentes os limites impostos por esta arquitetura, prin-

cipalmente em termos de desempenho e possibilidade de integração com outros sistemas de

informação. A resposta que vem sendo dada pelo mercado a este tipo de problema gira em

torno da construção dinâmica de estruturas topológicas, o que é feito apenas na medida das

necessidades da aplicação. Com isso, tem se tornado predominante o armazenamento em se-

parado da geometria de cada objeto geográfico, o que implica em uma certa redundância

(fronteiras comuns entre objetos são armazenadas duas vezes), mas permite uma estruturação

dos dados geométricos que facilita a recuperação total da geometria para consulta ou visualiza-

ção. Esta alternativa vem sendo adotada pelos principais desenvolvedores de SIG comercial ao

longo dos últimos anos, sendo nativa ao sistema em alguns deles (como o Vision, da AutoDesk

[AUTO00]) ou adaptada posteriormente (como o módulo SDE para o ARC/INFO [ESRI98,

ESRI99], ou o módulo ModelServerContinuum do MicroStation Geographics [GOSC97]). De

fato, esta é a alternativa de armazenamento de objetos geográficos adotada pelos principais

sistemas de gerenciamento de bancos de dados (SGBD) espaciais atualmente disponíveis, como

o Oracle Spatial [ORAC99]. Em conseqüência, optou-se por não incluir quaisquer algoritmos

baseados em estruturas topológicas na listagem da Tabela 3.1, muito embora seja possível utili-
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zá-los sobre estruturas construídas dinamicamente, a partir da demanda da aplicação ao SIG

subjacente.

Tabela 3.1 - Operadores de geometria computacional

Operador Descrição Referências
Construção de
buffers

Construção de polígonos que representam o lugar geométrico dos pontos
do plano cuja distância até um objeto dado é inferior a um determinado
limiar.
Entrada: ponto, linha, polígono, nó de rede, arco uni/bidirecional
Saída: polígono

[MAKN89, NIPR82]

Determinação
de centróide

Determinação do centro de gravidade ou centro de massa de um polígono.
Em determinadas situações, é mais interessante determinar um ponto ga-
rantidamente interior ao polígono, independente de ser ou não o centro de
gravidade.
Entrada: polígono
Saída: ponto

[OROU94, LATH92]

Diagrama de
Voronoi

Construção de uma subdivisão planar a partir de um conjunto de pontos
dados (locais), de modo que cada polígono contenha os pontos do plano
mais próximos de um determinado local do que de qualquer outro.
Entrada: ponto, linha, polígono, amostras
Saída: subdivisão planar

[FORT87, GOLD91,
GOLD92, OBS92,
PRSH88, ]

Esqueletização
de polígonos

Formação do esqueleto de um polígono, ou seja, o lugar geométrico dos
pontos pertencentes a ele e que sejam eqüidistantes a pelo menos dois pon-
tos de sua fronteira.
Entrada: polígono
Saída: linha

[PRSH88, CBB91]

Fecho convexo Determinação do menor polígono convexo que contém um conjunto de
pontos dados.
Entrada: ponto, amostras
Saída: polígono

[CLR90]

Geração de
isolinhas

Determinação da interseção de uma superfície com um conjunto de planos
paralelos ao plano XY. Em geral, parte-se de uma triangulação, seguida de
uma análise da interseção de cada triângulo com cada plano, determinando
segmentos. A partir desses segmentos são montadas as isolinhas.
Entrada: TIN, tesselação, amostras
Saída: isolinhas

[BOUR87]

Triangulação
de Delaunay

Construção de um conjunto de triângulos a partir de um conjunto de pon-
tos dados (locais), de modo que as arestas dos triângulos conectam locais
que são vizinhos no diagrama de Voronoi.
Entrada: ponto, linha, polígono, amostras
Saída: TIN

[FORT87,  PRSH88,
FICA91, EDEL87,
LESC80 apud FICA91,
LEAC92]

Triangulação
de polígonos

Divisão de um polígono dado em triângulos, a partir da construção de dia-
gonais.
Entrada: polígono, subdivisão planar
Saída: TIN

[OROU94]

3.3.2 Generalização Cartográfica

Em cartografia convencional, a região de estudo é freqüentemente dividida em áreas de co-

bertura, ou folhas de mapa. Estas são novamente divididas, de modo a produzir mapas mais

detalhados e em escala maior, gerando uma série de mapas articulados entre si. Cada um dos

níveis desta hierarquia estabelece uma nova aparência para os objetos que compõem o mapa,
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tentando filtrar o excesso de detalhes, de modo a manter constante a densidade de informa-

ção. Em um determinado nível, cada fenômeno mapeado tem uma única aparência gráfica,

escolhida em função da escala e da finalidade de uso do mapa. A simbolização adotada é usu-

almente exemplificada em uma legenda. Em função da aplicação, do espaço disponível para

apresentação dos dados e da densidade de informações impressas, o cartógrafo seleciona,

dentre os fenômenos de mesma natureza, quais aqueles que aparecerão no mapa, e de que

forma o serão, deixando de lado aqueles considerados menos importantes.

Este processo é aplicado tanto na criação de um mapa a partir da realidade física quanto na

transformação de um mapa mais detalhado em outro menos detalhado. Um problema que se

apresenta é que este tipo de trabalho é feito manualmente, com base no conhecimento empíri-

co do cartógrafo. As decisões para a composição de um mapa são feitas com base tanto na téc-

nica cartográfica, extensamente conhecida e documentada, quanto na experiência pessoal do

cartógrafo, aí incluído seu senso estético [Wrig42 apud McSh92]. O processo é conhecido como

generalização cartográfica [MCSH92], e sua incorporação a ambientes de SIG e cartografia di-

gital vem provando ser um problema mais complexo do que se poderia imaginar.

É importante observar que o termo generalização, quando aplicado em cartografia, tem um

significado diferente do que é usualmente dado em bancos de dados. Em ambos os casos, o

termo é usado no sentido de reduzir a complexidade da informação. Em bancos de dados, ge-

neralização significa abstração de informação, a supressão de detalhes visando dar à informa-

ção um significado mais amplo. Em cartografia, o interesse está em suprimir detalhes desne-

cessários, de modo a produzir uma nova versão, menos detalhada, de um mapa [NYER91].

Sempre que houver a possibilidade de confusão, será usado o termo isolado generalização

apenas no conceito usual em bancos de dados, e a expressão generalização cartográfica será

usada nos demais casos.

A construção de bancos de dados geográficos não pode ficar restrita aos paradigmas cartográfi-

cos, uma vez que a demanda por informações georreferenciadas vem se tornando cada vez

mais ampla e complexa [MWLS95]. Os limites típicos da cartografia deixam de ser aceitáveis. A

divisão da área de estudo em folhas de mapa, por exemplo, não é desejável em um banco de

dados geográfico digital, pois é necessário ter a capacidade de visualizar ou produzir mapas a

partir de qualquer região, independente das fronteiras entre folhas. Os elevados custos de

conversão de dados contribuem para que se desenvolvam esforços visando ampliar a utilização

das bases geográficas, promovendo o compartilhamento de dados entre diversas aplicações.

Assim, torna-se importante poder trabalhar uma área de estudo em níveis variáveis de detalhe,

e também poder contar com recursos para visualizar os dados da forma mais adequada para
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cada aplicação. Ao mesmo tempo, deseja-se gerenciar os dados geográficos em um banco de

dados consistente, eficiente e seguro.

“A informação geográfica pode ser mais rica [do que a informação cartográfica], a menos que

permaneça meramente uma duplicação digital de mapas básicos já existentes” [LARU94]. É ne-

cessário, portanto, que o SIG gerencie um banco de dados geográfico de uso múltiplo, a partir

do qual seja possível extrair, no mínimo, as formas de apresentação de dados usualmente

adotadas pela cartografia, em diversas escalas, diversas simbologias e densidade de informa-

ções adequada. Deseja-se também que a variação de escalas seja contínua, e não restrita a um

conjunto predeterminado de valores, como na cartografia. Além disso, deseja-se que a aparên-

cia visual dos componentes do mapa seja adequada ao uso previsto pela aplicação. Para isso, é

necessário produzir uma ou mais apresentações, com um nível de detalhamento dado, a partir

do conjunto de dados que foi armazenado, o que nem sempre é uma tarefa simples. Este pro-

cesso é denominado generalização automatizada, e é um problema em aberto (ainda se neces-

sita contar com muita intervenção humana para que se consiga bons resultados).

Para alcançar os objetivos da generalização automatizada, algumas estratégias foram propostas

[Weib96]. A mais básica, denominada process-oriented, prevê a formação de um novo banco

de dados, menos detalhado, a partir de um banco original, mais detalhado, em um longo pro-

cesso batch de refinamentos sucessivos [Grun95, Nick88]. Existe ainda uma alternativa em que

o especialista trabalha diretamente com um sistema gráfico informatizado onde os operadores

de generalização estão disponíveis através de uma interface interativa [Weib91], e cujos parâ-

metros podem ser armazenados para uso repetitivo [Lee95]. Com alguma personalização e

preparação, este sistema gráfico pode ser até mesmo o próprio SIG [More95, ESRI00], muito

embora as funções individuais de generalização disponíveis atualmente sejam voltadas princi-

palmente para a edição e análise [Meng97]. Outra estratégia (representation-oriented) consiste

em desenvolver bancos de dados considerando múltiplas escalas, em analogia às séries de es-

calas cartográficas já mencionadas. Como não existem hoje recursos para representação múlti-

pla de objetos espaciais, o banco de dados de cada escala tem que existir separadamente dos

demais.

Existem, ainda, tentativas de se conferir às ferramentas de generalização um caráter de sistema

especialista, de modo a simplificar a ação do operador, ou mesmo permitir o uso por usuários

menos experientes em cartografia. Esta linha de trabalho está em centrada em desenvolver ba-

ses de conhecimento com relação ao problema de generalização [Weib95a], com base em textos

acadêmicos e normas técnicas, na análise de séries de mapas generalizados [Robi95], e na ex-

periência acumulada de cartógrafos humanos. Para isso, existem esforços no sentido de desen-

volver sistemas voltados à aquisição de conhecimento [McMa95, RuLa95] e à formulação de
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sistemas de regras [NiFr86, Mull90, Weib91, HeVi95]. Existem também iniciativas no sentido

de aplicar técnicas de inteligência artificial, como case-based reasoning (CBR) [Kell95], redes

neurais [WeWe94] ou machine learning [Sest99] ao problema.

Parece existir, no entanto, consenso em torno do fato de que a automatização total do processo

de generalização ainda não é factível no momento [SPIE95], uma vez que o desenvolvimento

de tais sistemas demanda uma melhor compreensão dos processos humanos de percepção de

detalhes [KIJO94]. O que existe hoje é uma série de algoritmos, cada qual voltado para resol-

ver uma etapa ou um aspecto específico do processo de generalização. Esses algoritmos estão

essencialmente voltados para a transformação de uma representação mais detalhada da reali-

dade em outra, mais simples e mais adequada para uso em uma escala menor. Também existe

muita preocupação com a melhoria do aspecto visual de cada componente do mapa, de modo

a fornecer ao usuário do mapa melhores condições de interpretação do seu conteúdo.

A Tabela 3.2 apresenta uma série de operadores de generalização cartográfica, conforme sis-

tematizados por [MCSH88] para ambientes de cartografia digital. É importante observar que

vários desses operadores podem ser empregados de forma automática, com base em regras

bem definidas, enquanto outros somente são aplicados com sucesso pelo cartógrafo experiente,

capaz de empregar critérios subjetivos em suas decisões.

Existe ainda muita discussão quanto à seqüência ideal de aplicação dos operadores de genera-

lização cartográfica [MOMC90], inclusive com dúvidas sobre se tal seqüência existe. De qual-

quer maneira, muita pesquisa já foi realizada no sentido de buscar formas práticas de imple-

mentar cada operador no contexto de SIG e de cartografia digital, numa tentativa de automa-

tizar completamente o processo de generalização cartográfica. Alguns trabalhos tentam simpli-

ficar o problema de generalização, considerando aspectos particulares de alguma classe de in-

formação, como redes de transportes [MACK95, VIWI95], hidrografia [MOCA96] ou relevo

[WAJO92, WEIB92]. Alguns trabalhos propõem estruturas de dados especiais [OOST93,

OOST95, BJF95, FRTI94, JBW95], e outros defendem a execução da generalização para pro-

dução de mapas ou formação de bases mais simples contando com recursos do próprio SIG

[MORE95].

Os operadores baseados mais fortemente na geometria das representações encontram-se bem

explorados e documentados na literatura, em especial os de simplificação, suavização, agrega-

ção, fusão, combinação e colapso. Muitos dos operadores definidos nesta seção podem ser im-

plementados a partir de algoritmos e estruturas de dados apresentados na Seção 3.3.1. Alguns

operadores são, por sua vez, típicos da cartografia, pois envolvem parâmetros geométricos es-

pecificamente ligados ao tipo de apresentação que é produzida tradicionalmente naquela área.
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Por exemplo, os operadores de deslocamento, exagero e destaque só fazem sentido num con-

texto de produção de mapas, uma vez que sua principal função é facilitar a visualização de al-

gum aspecto do mapa, por meio de distorções acrescentadas intencionalmente.

Tabela 3.2 - Operadores de generalização cartográfica
Operador Descrição Referências

Agregação Delimitação de um grupo de objetos pontuais que estejam muito próximos
uns dos outros, configurando um cluster.
Entrada: ponto, amostra
Saída: polígono

[PRSH88, MCSH92]

Colapso Redução da dimensão da representação de um objeto. Polígonos podem ser
transformados em linhas ou em pontos, e linhas podem ser transformadas em
pontos. Em geral, usa o centróide para gerar as representações pontuais. Para
obter representações lineares é empregado um algoritmo de esqueletização.
Entrada: linha, polígono, arco uni/bidirecional
Saída: ponto, linha

[CBB91]

Combinação Junção de duas ou mais linhas paralelas muito próximas, produzindo uma
única linha.
Entrada: linha
Saída: linha

[BJF95, NIFR86]

Deslocamento Alteração intencional do posicionamento de um objeto, de modo a destacá-lo
de outro, muito próximo a ele. É uma técnica freqüentemente empregada em
cartografia, para aumentar a legibilidade de um mapa, em prejuízo da preci-
são de posicionamento.
Entrada: ponto, linha
Saída: ponto, linha

[MONM89,
MONM91, MWLS95,
NICK88, NIFR86]

Destaque Alteração das características visuais de um símbolo, de modo a torná-lo mais
adequado para visualização em escalas menores.
Entrada: ponto, nó de rede
Saída: ponto, nó de rede

[MCSH92]

Exagero Aumento intencional das dimensões de elementos considerados importantes
para um mapa mas que, se representados em suas verdadeiras dimensões,
seriam pequenos demais para visualizar.
Entrada: ponto, linha, polígono, arco uni/bidirecional, nó de rede
Saída: ponto, linha, polígono, arco uni/bidirecional, nó de rede

[BJF95]

Fusão Junção de objetos de área contíguos e de mesma característica, com a elimina-
ção da fronteira entre eles.
Entrada: polígono
Saída: polígono

[MCSH92, MAKN89]

Refinamento Abandono de elementos menos significativos, que estejam próximos a ele-
mentos mais importantes, de modo a preservar as características do conjunto
com uma menor densidade de informação.
Entrada: linha, polígono
Saída: linha, polígono

[OOSC95, OOST95,
WEIB96]

Simplificação Redução da quantidade de vértices usados para representar um objeto, ga-
rantindo a integridade topológica do resultado. Usa algoritmos básicos de
geometria computacional, complementado por rotinas de verificação topoló-
gica.
Entrada: linha, polígono, arco uni/bidirecional, isolinhas, subdivisão planar
Saída: linha, polígono, arco uni/bidirecional, isolinhas, subdivisão planar

[BEAR91, CHCH96,
DOPE73, JENK81,
LANG69, LIOP92,
MCSH88, Ophe81,
PEUC75, REWI74,
RSM78, Tobl64,
VIWH93, WEIB95B,
ZHSA97, MOWE96]

Suavização Produção de uma versão mais suavizada do objeto original sem alterar seu
nível de detalhamento. A nova versão adquire um contorno menos anguloso,
esperado em objetos relacionados a fenômenos naturais.
Entrada: linha, polígono, arco uni/bidirecional, isolinhas, subdivisão planar
Saída: linha, polígono, isolinhas, arco uni/bidirecional, subdivisão planar

[CHAI74 apud
MCSH92, MCSH88,
RIES75 apud
MCSH92]
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3.3.3 Análise Espacial

A análise espacial compreende um conjunto de técnicas dedicadas a estudar a organização de

entidades geográficas relacionadas a um determinado fenômeno ou variável que ocorre no es-

paço, descrevendo também os relacionamentos espaciais entre fenômenos e variáveis distintos.

Partindo de um conjunto de amostras ou observações de um fenômeno ou variável espacial-

mente distribuída, os principais objetivos da análise espacial são [BAGA95]:

• usar a informação disponível para melhorar a capacidade humana de compreensão do fe-

nômeno ou variável e fornecer elementos para explicar seu comportamento (modelagem);

• prever o comportamento do fenômeno em locais onde não foram feitas observações diretas

(exploração);

• empregar técnicas de visualização para facilitar a interpretação dos dados (visualização).

A análise espacial é uma disciplina fortemente baseada na capacidade humana de percepção de

padrões espaciais, comunicados através de mapas e gráficos. Em algumas situações, relaciona-

mentos mais complexos podem ser detectados através de análises geoestatísticas, possibilitando

o estabelecimento de parâmetros quantitativos para as análises. Isto é importante uma vez que

a capacidade de percepção de padrões espaciais varia de pessoa para pessoa, tornando subjeti-

va a análise puramente visual.

Quando usada para eliminar detalhes, de modo a facilitar a compreensão da variável ou fenô-

meno, a análise espacial se assemelha à generalização cartográfica. Assim, o interesse deste tra-

balho na análise espacial se concentra nas operações típicas de manipulação e modificação da

apresentação de dados, que são usadas na produção de apresentações mais refinadas a partir

de dados espaciais básicos.

Dentro de cada tipo de análise espacial, diversas operações individuais são definidas e empre-

gadas, em uma seqüência relacionada com o tipo de resultado que se deseja obter. Este traba-

lho concentra-se especificamente nessas operações individuais, pois são elas que determinam a

transformação de uma representação básica, disponível no banco de dados geográfico, em ou-

tra representação ou em uma apresentação de interesse da aplicação. Assim, as operações lista-

das na Tabela 3.3 são, dentro do universo de análise espacial, as que apresentam maior poten-

cial para a realização das transformações. São intencionalmente deixadas de fora operações de

análise baseadas na aplicação de algoritmos geométricos, já cobertos na Seção 3.3.1, tais como

construção de buffers, superposição de polígonos e análise de proximidade.
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Tabela 3.3 - Operadores de análise espacial

Operador Descrição Referências
Análise de
superfícies

Conjunto de técnicas voltadas para a extração de informação a partir de
modelos tridimensionais, em geral de superfícies. Pertencem a este grupo
operações como análise de declividade, determinação de áreas de inunda-
ção e traçado de perfis de drenagem.
Entrada: isolinhas, tesselação, TIN
Saída: isolinhas, tesselação, TIN

[BAGA95, BUMC98]

Classificação Agrupamento de objetos em classes, de acordo com faixas de valores ou
valores individuais de algum atributo ou expressão.
Entrada: ponto, linha, polígono, nó de rede, arco uni/bidirecional, isoli-
nhas, tesselação, TIN, amostras, subdivisão planar
Saída: ponto, linha, polígono, nó de rede, arco uni/bidirecional, isolinhas,
tesselação, TIN, amostras, subdivisão planar

[BAGA95, BUMC98]

Interpolação
espacial

Determinação do valor de um geo-campo em posições quaisquer dadas, a
partir dos elementos de sua representação.
Entrada: isolinhas, tesselação, TIN, amostras
Saída: amostras

[BAGA95, BUMC98,
CHOU97]

Pseudocoloração Modificação da aparência visual de uma célula ou grupo de células, de
acordo com faixas de valores ou valores individuais de seus atributos.
Entrada: tesselação
Saída: tesselação

[GOWI87]

Rasterização Determinação dos valores de células pertencentes a uma tesselação de
acordo com a geometria de elementos vetoriais que as interceptam.
Entrada: ponto, linha, polígono, nó de rede, arco uni/bidirecional, subdi-
visão planar
Saída: tesselação

[BUMC98, PAVL82]

Reamostragem Reconstrução de uma tesselação, a partir da definição de uma nova reso-
lução espacial para ela. O valor associado a cada célula na tesselação resul-
tante é obtido por meio de interpolação sobre a tesselação original.
Entrada: tesselação
Saída: tesselação

[GOWI87]

Seleção Separação, a partir de um conjunto de objetos, daqueles que têm deter-
minadas características em comum. Corresponde à tradicional operação
de consulta em bancos de dados.
Entrada: ponto, linha, polígono, nó de rede, arco uni/bidirecional, isoli-
nhas, tesselação, TIN, amostras, subdivisão planar
Saída: ponto, linha, polígono, nó de rede, arco uni/bidirecional, isolinhas,
tesselação, TIN, amostras, subdivisão planar

[MCSH92]

Simbolização Atribuição de símbolos variados para representar objetos pontuais, de
acordo com faixas de valores ou valores individuais de algum atributo ou
expressão.
Entrada: ponto
Saída: ponto

[BAGA95, BUMC98]

Vetorização Traçado de elementos vetoriais a partir da informação contida em uma
tesselação, procurando reconstruir bordas e delimitar objetos significati-
vos.
Entrada: tesselação
Saída: ponto, linha, polígono, nó de rede, arco uni/bidirecional, subdivi-
são planar

[BUMC98, JAWO91]

3.3.4 Operadores Auxiliares

Além dos operadores geométricos, de generalização cartográfica e de análise espacial, algumas

outras funções são necessárias para prover as necessidades de certos tipos de transformação
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que serão descritas no próximo Capítulo. Alguns desses operadores auxiliares não produzem

uma transformação por si sós, mas executam tarefas simples, como a cópia da geometria (su-

perposição) de um objeto para outro, ao mesmo tempo removendo informação topológica, por

exemplo para produzir pontos a partir de nós.

A Tabela 3.4 contém uma lista de operadores interessantes neste contexto.

Tabela 3.4 - Operadores auxiliares

Operador Descrição
Eliminação da direção Eliminação da informação de direcionamento de um conjunto de arcos unidirecionais,

formando arcos bidirecionais.
Entrada: arco unidirecional
Saída: arco bidirecional

Eliminação de nós
desnecessários e fusão de
arcos

Reconstrução da topologia de uma rede da qual tenham sido descartados alguns arcos.
Nós que estejam conectados a exatamente dois arcos podem ser eliminados, e os arcos
correspondentes podem ser fundidos em um só.
Entrada: arco uni/bidirecional, nó de rede
Saída: arco uni/bidirecional, nó de rede

Escolha de atributos
gráficos

Estabelecimento de um conjunto de atributos visuais para um objeto, determinando
parâmetros como cor, espessura, textura e padrão de preenchimento.
Entrada: ponto, linha, polígono, nó de rede, arco uni/bidirecional, isolinhas, tessela-
ção, TIN, amostras, subdivisão planar
Saída: ponto, linha, polígono, nó de rede, arco uni/bidirecional, isolinhas, tesselação,
TIN, amostras, subdivisão planar

Superposição Transferência da geometria básica de um objeto para outro, eliminando características
desnecessárias para a nova representação
Entrada: ponto, linha, polígono, nó de rede, arco uni/bidirecional, isolinhas, tessela-
ção, TIN, amostras, subdivisão planar
Saída: ponto, linha, polígono, nó de rede, arco uni/bidirecional, isolinhas, tesselação,
TIN, amostras, subdivisão planar

3.4 Conclusão

Existe uma grande variedade de algoritmos capazes de manipular a geometria e as característi-

cas espaciais de objetos. Esses algoritmos podem ser encontrados em áreas aparentemente di-

versas, como a geometria computacional e a generalização cartográfica, sendo que muitas vezes

são propostos visando aplicações específicas. Isso não impede que sejam úteis em outras situa-

ções, tanto em um contexto de produção dinâmica de versões simplificadas de objetos, quanto

no auxílio à geração de novas visualizações dos dados.

Assim, considerando os conceitos apresentados neste capítulo, é possível organizar um arca-

bouço geral para a transformação de uma representação em outra representação ou em uma
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apresentação, usando os operadores apresentados. Com isso, é possível delimitar melhor a

gama de operações que podem ser usadas pelas aplicações projetadas para funcionar com

múltiplas representações e múltiplas apresentações. A idéia é examinar as situações em que

transformações possam ser usadas, considerando todas as alternativas de representação ofere-

cidas pelo modelo OMT-G e distinguindo entre a geração de representações e apresentações.

Isso é feito no Capítulo 4, a seguir, usando tabelas que combinam as alternativas de represen-

tação e apresentam os operadores que podem ser usados em cada caso.



4 Múltiplas Representações e Múltiplas

Apresentações

4.1 Introdução

O presente capítulo explora as possibilidades que existem para a transformação de uma repre-

sentação em outra, e também para a transformação de uma representação em uma apresenta-

ção, usando operadores descritos no capítulo anterior. O objetivo é formular um arcabouço

que permita incorporar tais transformações a sistemas de informação geográficos genéricos, de

modo a prover recursos mais adequados de múltiplas representações e múltiplas apresenta-

ções.

Uma operação de transformação envolve a geração de uma representação menos detalhada ou

uma apresentação a partir de uma representação mais detalhada. No primeiro caso, a trans-

formação é dita transformação para representação (TR); no segundo, é denominada transfor-

mação para apresentação (TA). Esta definição é baseada nos conceitos de representação e de

apresentação, discutidos no Capítulo 1.

Tanto as operações TR quanto as operações TA devem ser definidas com cuidado, uma vez

que nenhuma transformação tem a possibilidade de alterar o conteúdo do banco de dados. As-

sim, cada transformação precisa ser realizada contando apenas com os dados existentes, mani-

pulados por operadores adequadamente parametrizados. Estes operadores são ferramentas

básicas de geometria computacional, generalização cartográfica e análise espacial, e foram des-

critos no Capítulo 3. A análise de todas as combinações possíveis entre representações e apre-

sentações indica, conforme será apresentado nas próximas seções, que tais operadores são sufi-

cientes para que se consiga implementar qualquer tipo de transformação, considerando um
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contexto semanticamente neutro. Por semanticamente neutro entende-se que não é necessário

contar com conceitos específicos de uma determinada classe de objetos, que constitui informa-

ção do modelo de representação, para conceber e aplicar uma transformação.

As seções seguintes conceituam as operações de transformação que produzem representações e

apresentações, e apresentam as combinações possíveis para cada uma delas, considerando as

alternativas de representação previstas pelo modelo OMT-G e apresentadas no Capítulo 2.

Observe-se que as operações de transformação apresentadas não são exaustivas, e uma vez que

sejam atendidos os critérios básicos que as definem, apresentados a seguir, outros algoritmos

podem ser usados.

4.2 Múltiplas Representações e Operações TR

Operações de transformação para representação (TR) consistem na aplicação de seqüências de

operadores a uma classe de objetos (denominada doravante representação primária), para ge-

rar uma representação alternativa a partir dos dados existentes. As operações TR são caracteri-

zadas em duas situações:

• a representação resultante e a representação primária são de naturezas diferentes

(por exemplo, uma representação por polígonos é transformada em uma por pon-

tos), ou

• as representações primária e resultante têm a mesma natureza, porém a representa-

ção resultante é menos detalhada (por exemplo, uma nova representação para a

classe Rio pode ser obtida selecionando os rios mais importantes e simplificando su-

as linhas).

Afirmar que a representação resultante é menos detalhada que a representação primária eqüi-

vale a dizer que a transformação provoca perda ou abandono de informação. Como conse-

qüência, é impossível reverter o processo, produzindo a representação primária a partir da

resultante.
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Com isso, pode-se definir uma operação TR mais formalmente da seguinte maneira:

Definição 4.1 - Seja Nat(R) a natureza de uma representação R, de modo que Nat(R)∈ {ponto,
linha, polígono, nó de rede, arco unidirecional, arco bidirecional, isolinhas, tesselação, TIN,
amostras, subdivisão planar}. Uma transformação para representação (TR) é uma função cujo
domínio é uma representação primária Rp e cujo contradomínio é uma representação resultante
Rr, denotada TR: Rp → Rr , à qual uma das condições a seguir se aplica:

(i) Nat(Rp) = Nat(Rr) e Rp é mais detalhada que Rr

(ii) Nat(Rp) ≠  Nat(Rr)

A partir da definição acima, é possível analisar as operações TR a partir da combinação dois a

dois de todas as alternativas de representação existentes no modelo OMT-G, que são onze no

total: ponto, linha, polígono, arco unidirecional, arco bidirecional, nó de rede (geo-objetos),

conjunto de amostras, subdivisão planar, TIN, tesselação e isolinhas (geo-campos). Portanto, é

possível construir uma tabela, com 11 linhas e 11 colunas, em que cada célula representa um

tipo diferente de transformação. Cada uma das 121 combinações formadas pode então ser

analisada, em busca de operadores que permitam realizar a transformação. Na diagonal prin-

cipal da tabela a transformação deve ser realizada mantendo a alternativa de representação, e

portanto os operadores tratam da redução do detalhamento da representação primária (opção

(i) da Definição 4.1). Em todas as demais células, o objetivo é produzir uma representação de

outra natureza, usando apenas a informação contida na representação primária (ou seja, não

considerando atributos), possivelmente apoiada por algum parâmetro do operador de trans-

formação (opção (ii) da Definição 4.1).

Para facilitar a análise, no entanto, esta tabela de 11 linhas e 11 colunas foi dividida em quatro

sub-tabelas, correspondendo a quatro grandes grupos de transformações: geo-objetos para

geo-objetos, geo-objetos para geo-campos, geo-campos para geo-objetos e geo-campos para

geo-campos. Cada sub-tabela assim formada será analisada a seguir.

4.2.1 Geo-objetos para Geo-objetos

A Tabela 4.1 mostra todas as combinações possíveis entre representações de geo-objetos e os

operadores que podem ser usados em cada situação. Observe-se que, em algumas situações,

não é possível formular operadores que implementem a transformação, na maioria dos casos

por simples ausência de informação. Por exemplo, a transformação de um objeto representado

por um ponto em outro representado por um arco unidirecional exige pelo menos uma in-

formação adicional, a direção do arco. Apesar disso, é possível conceber operadores capazes de

realizar a transformação de pontos em arcos unidirecionais, mas que são dependentes do con-

texto semântico das classes de objetos envolvidas. Um exemplo é a criação de um conjunto de
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arcos unindo um aeroporto ao seu vizinho mais próximo, o que pode ser feito facilmente

usando a triangulação de Delaunay. Esse tipo de operação não constitui uma operação TR,

pois gera uma classe de informação cuja semântica é inteiramente diferente da original, e não

uma mudança de detalhamento ou de forma de representação a partir da classe original.

Alguns problemas surgem quando se tenta transformar uma representação não-topológica

(ponto, linha, polígono) em uma topológica (nó, arco direcionado, arco bidirecionado), e vice-

versa. Por exemplo, apesar de pontos e nós de rede serem ambos representações 0-D, a trans-

formação de pontos em nós apenas faz sentido se o resultado puder ser usado como parte de

uma rede. O inverso, por outro lado, exige uma simples operação de superposição e o des-

carte da estrutura de conexões topológicas associada com o nó. O mesmo ocorre entre linhas e

arcos, quer unidirecionais ou bidirecionais: a geometria da representação é mantida, mas as

estruturas topológicas que configuram a rede são descartadas.

Tabela 4.1- Transformações de geo-objetos para geo-objetos

De Po
nt

o

Li
nh

a

Po
líg

on
o

A
rc

o 
un

id
ire

ci
on

al

A
rc

o 
bi

di
re

ci
on

al

N
ó 

de
 re

de

Ponto Seleção (AE) -
Construção de buffer 
(G); Agregação (GC); 
Fecho convexo (G)

- - Superposição 
(A)

Linha Colapso (GC)

Seleção (AE); 
Simplificação 

(GC); Suavização 
(GC); 

Combinação (GC)

Construção de buffer 
(G) - Superposição (A) -

Polígono
Colapso (GC); 

Determinação do 
centróide (G)

Esqueletização 
(G)

Seleção (AE);  
Simplificação (GC); 
Suavização (GC); 

Fusão (GC); 
Construção de buffer 

(G)

- Esqueletização (G) -

Arco 
unidirecional Colapso (GC)

Abandonar 
direção e 

topologia de rede 
(A)

Construção de buffer 
(G)

Seleção (AE) e 
eliminação de nós 
desnecessários (A)

Abandonar direção 
(A) -

Arco bidirecional Colapso (GC)
Abandonar 

topologia de rede 
(A)

Construção de buffer 
(G) -

Seleção (AE) e 
eliminação de nós 
desnecessários (A)

-

Nó de rede

Superposição 
(A); Abandonar 

topologia de 
rede (A)

- Construção de buffer 
(G) - -

Seleção (AE) e 
junção de arcos 

divididos (A)

Legenda: AE - Operador de análise espacial
GC - Operador de generalização cartográfica
G - Operador geométrico
A - Operador auxiliar

Para

Algumas situações especiais surgem quando novas representações de rede são derivadas de

outras por meio de seleção. Nestes casos, a integridade topológica precisa ser mantida. Se

forem estabelecidos critérios para a seleção de nós, então os arcos que se conectam aos nós que

não foram selecionados devem ser revistos e eliminados, ou fundidos com arcos vizinhos. O
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mesmo ocorre quando o critério de seleção se aplicar aos arcos: nós que são conectados a zero

ou a exatamente dois arcos devem ser também eliminados, pois não têm função topológica na

rede. Percebe-se, portanto, que operações TR aplicadas a elementos de rede devem ser coor-

denadas, ou seja, a transformação afeta a um só tempo os arcos e os nós da representação ori-

ginal.

4.2.2 Geo-campos para Geo-campos

Por definição, um geo-campo assume um valor diferente para cada ponto do espaço modela-

do. Cada forma de representação de um geo-campo corresponde, portanto, a um conjunto de

amostras dos valores assumidos pelo geo-campo, construído de forma a possibilitar a inferência

dos valores em outras posições a partir dessas amostras através de algum processo de interpo-

lação.

Assim, a maioria das transformações entre geo-campo e geo-campo são, na prática, processos

de reamostragem. É necessário usar os valores conhecidos para o geo-campo para, por meio

de interpolação, estimar os valores do geo-campo em outras posições, escolhidas de modo a

construir um novo conjunto de amostras, organizadas de forma diferente ou com menor de-

talhamento. Um exemplo clássico, implementado em diversos SIG comerciais, é a transforma-

ção de uma TIN (uma malha irregular de pontos amostrais) em um grid (malha regular, com

espaçamento definido previamente), com valores colocados a intervalos regulares. A segunda

alternativa de representação é a preferida para viabilizar o funcionamento de uma rotina de

visualização 3-D de um terreno. Assim, a malha regular pode ser construída a partir da seleção

do triângulo ao qual pertence cada nó, e obtendo sua cota por interpolação linear, dentro do

triângulo, considerando as cotas de seus vértices. Outros tipos de interpolação também podem

ser usados, buscando simular melhor o comportamento do terreno.

Nos casos de transformação mantendo a alternativa de representação, a transformação passa a

envolver principalmente um processo de seleção. Nesse processo, alguns elementos de amos-

tragem do geo-campo são eliminados, priorizando aqueles mais relevantes para a compreensão

do comportamento do geo-campo em outra escala. Por exemplo, no caso de isolinhas, esta pri-

orização pode ser conseguida especificando um novo espaçamento entre curvas. Se o novo es-

paçamento for múltiplo do espaçamento usado na representação primária, então é necessário

apenas fazer uma seleção, possivelmente seguida de uma simplificação das poligonais para uso

em outra escala. Caso o novo espaçamento não seja múltiplo do espaçamento original, será ne-

cessário obter curvas intermediárias por meio de interpolação entre as curvas originais.
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A Tabela 4.2 apresenta todas as combinações entre geo-campos e as correspondentes opera-

ções de transformação.

Tabela 4.2 - Transformações de geo-campos para geo-campos
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Isolinhas
Seleção (AE); 

interpolação espacial 
(AE)

Interpolação 
espacial (AE)

Seleção (AE) de 
vértices de 
isolinhas

Seleção (AE) de 
vértices de isolinhas e 

triangulação de 
Delaunay (G)

Interpolação espacial 
(AE)

Tesselação Geração de isolinhas 
(G)

Reamostragem 
(AE)

Seleção (AE) de 
células

Seleção (AE) de 
células e triangulação 

de Delaunay (G)
Classificação (AE)

Amostras

Triangulação de 
Delaunay (G) e 

geração de isolinhas 
(G); Interpolação 
espacial (AE) e 

geração de isolinhas 
(G)

Interpolação 
espacial (AE) Seleção (AE) Triangulação de 

Delaunay (G)
Diagrama de Voronoi 

(G)

TIN Geração de isolinhas 
(G)

Interpolação 
espacial (AE)

Seleção (AE) de 
vértices

Seleção (AE) de 
vértices e 

triangulação de 
Delaunay (G)

Classificação (AE)

Subdivisão 
planar - Rasterização (AE) Determinação de 

centróide (G)
Triangulação de 

polígonos (G)

Classificação (AE); 
refinamento (GC); 
simplificação (GC)

Legenda: AE - Operador de análise espacial
GC - Operador de generalização cartográfica
G - Operador geométrico
A - Operador auxiliar

Para

4.2.3 Geo-campos para Geo-objetos

Um problema associado a qualquer transformação entre geo-campo e geo-objeto é a redução

conceitual, uma vez que está-se propondo abandonar a representação de um fenômeno que

cobre todo o espaço de interesse e reduzi-lo a um conjunto de representações discretas. Apesar

disso, é possível conceber diversas alternativas, principalmente baseadas na extração de feições

geométricas a partir do comportamento do geo-campo. Por exemplo, uma TIN representando

um relevo pode ser transformado em um conjunto de polígonos que delimitem a área acima

de determinada cota altimétrica.

A Tabela 4.3 apresenta todas as combinações entre geo-campos e geo-objetos, e as correspon-

dentes operações de transformação.
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Tabela 4.3- Transformações de geo-campos para geo-objetos
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Isolinhas - Seleção (AE) Interpolação espacial 
(AE) - - -

Tesselação Seleção (AE)
Vetorização 

(AE); análise de 
superfícies (AE)

Vetorização (AE); 
análise de 

superfícies(AE)

Análise de 
superfícies (AE)

Análise de 
superfícies (AE)

Análise de 
superfícies (AE)

Amostras Superposição (A) -
Construção de buffer 

(G); diagrama de 
Voronoi (G)

- - Superposição (A)

TIN Seleção (AE) de 
vértices

Análise de 
superfícies (AE)

Classificação (GC, 
AE); análise de 
superfícies (AE)

Análise de 
superfícies (AE)

Análise de 
superfícies (AE)

Análise de 
superfícies (AE)

Subdivisão 
planar Colapso (GC) Esqueletização 

(G) Seleção (AE)
Colapso (GC) e 

análise de 
vizinhança (AE)

Esqueletização 
(G); colapso (GC) 

e análise de 
vizinhança (AE)

Colapso (GC)

Legenda: AE - Operador de análise espacial
GC - Operador de generalização cartográfica
G - Operador geométrico
A - Operador auxiliar

Para

4.2.4 Geo-objetos para Geo-campos

Como no caso anterior, a transformação de uma classe de geo-objetos em um geo-campo é se-

manticamente complicada. Seria necessário passar de uma representação discreta, e portanto

restrita a parte do espaço modelado, para outra que assume um valor em cada ponto. De

modo geral, não existe informação suficiente para que a transformação aconteça. A exceção é a

possibilidade de uso do diagrama de Voronoi para dividir o espaço modelado em polígonos

adjacentes, cada qual correspondendo à “área de influência” de um ponto ou nó de rede da

representação original.

Existe referência na literatura à possibilidade de construção de diagramas de Voronoi ou de

triangulações de Delaunay sujeitas a algumas restrições, em especial a predefinição de arestas

entre locais. Essas arestas podem corresponder a segmentos pertencentes à representação ge-

ométrica de linhas e polígonos, por exemplo. Com esse recurso, pode-se desenvolver diagra-

mas de Voronoi em que os locais são bidimensionais, e triangulações restritas (conhecidas

como Constrained Delaunay Triangulations, CDT [JBW95]) que procuram manter as pro-

priedades das estruturas de Voronoi e Delaunay originais.

A Tabela 4.4 apresenta as combinações possíveis.
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Tabela 4.4 - Transformações de geo-objetos para geo-campos
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Ponto - - - - Diagrama de 
Voronoi (G)

Linha - - - -
Diagrama de 

Voronoi para linhas 
(G)

Polígono - - - -
Diagrama de 
Voronoi para 
polígonos (G)

Arco 
unidirecional - - - -

Diagrama de 
Voronoi para linhas 

(G)

Arco bidirecional - - - -
Diagrama de 

Voronoi para linhas 
(G)

Nó de rede - - - - Diagrama de 
Voronoi (G)

Legenda: AE - Operador de análise espacial
GC - Operador de generalização cartográfica
G - Operador geométrico
A - Operador auxiliar

Para

4.3 Múltiplas Apresentações e Operações TA

As operações de transformação para apresentação são realizadas principalmente para usar a

capacidade de assimilação inerente ao sistema visual humano para melhorar a compreensão do

conteúdo do banco de dados. Assim, as operações TA envolvem principalmente funções liga-

das à escolha de atributos gráficos mais convenientes para os objetos e campos, e também ope-

rações de generalização cartográfica mais voltadas para a saída, como deslocamento, exagero,

destaque, refinamento e simbolização.

Um exemplo de operação TA ocorre quando a aplicação exige a visualização de municípios

como pontos, adotando uma convenção para apresentá-los segundo faixas de população.

Como não há redução do nível de detalhamento (todos os municípios são apresentados) nem

de forma de representação (continua sendo por pontos), tal transformação apenas executa a

mudança dos atributos gráficos dos objetos, tornando-a adequada à finalidade de apresentação

em um mapa ou na tela do computador.

Diversas operações TA são implementadas e estão presentes corriqueiramente nos SIG comer-

ciais. Alguns recursos, tais como a possibilidade de variação da simbologia com base em algum

atributo ou na escala de visualização, apenas estão disponíveis em SIG mais avançados. Além
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destes recursos básicos, as operações TA incluem outros mecanismos de transformação, ligados

aos operadores de generalização cartográfica mais complexos, como exagero e deslocamento.

Considerando a finalidade da transformação, as operações TA podem ser divididas em grupos:

• escolha de atributos gráficos específicos (especificação de estilo e tamanho de símbolo, cor,

tipo e espessura de traço, padrão e cor de preenchimento, pseudocoloração, e outros);

• determinação da aparência gráfica com base em alguma característica ou atributo do objeto

(classificação ou simbolização);

• alteração da forma gráfica do objeto, visando evitar conflitos visuais com outros objetos que

farão parte de uma apresentação (deslocamento);

• alteração da forma gráfica do objeto, visando torná-lo mais visível ou mais destacado na

apresentação (destaque ou exagero).

A Tabela 4.5 apresenta a aplicabilidade destes grupos de operações às onze alternativas de re-

presentação que vêm sendo trabalhadas neste capítulo. Observe-se que, de modo geral, todas

as alternativas de representação podem ser submetidas à simples seleção de atributos gráficos,

inclusive as relativas a geo-campos. Também a classificação e a simbolização podem ser aplica-

das a todas as alternativas de representação. No caso das operações envolvendo deslocamento,

destaque e exagero, nem sempre é possível aplicar os operadores. Por definição, o operador

de destaque só se aplica a representações 0-D, o operador de deslocamento não se aplica a geo-

campos, e o operador de exagero só faz sentido se aplicado sobre representações 1-D e 2-D de

geo-objetos.
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Tabela 4.5 - Aplicabilidade das operações TA a cada tipo de representação

Representação
Escolha de 
atributos 
gráficos

Classificação e 
simbolização Deslocamento Destaque Exagero

Ponto
✔ ✔ ✔ ✔

Linha
✔ ✔ ✔ ✔

Polígono
✔ ✔ ✔ ✔

Arco unidirecional
✔ ✔ ✔ ✔

Arco bidirecional
✔ ✔ ✔ ✔

Nó de rede
✔ ✔ ✔ ✔

Isolinhas
✔ ✔

Tesselação
✔ ✔

Amostras
✔ ✔ ✔ ✔

TIN
✔ ✔

Polígonos adjacentes
✔ ✔

4.4 Aplicação dos Operadores a Operações TR ou TA

Considerando o grupo de operadores apresentado até o momento e referenciado nas Tabelas

4.1 a 4.5, foi construída a Tabela 4.6, onde cada operador tem sua descrição no texto identifi-

cada. Também foram incluídas referências a seções básicas, onde algoritmos fundamentais

para a implementação do operador foram apresentados.

Observe-se que o único operador com aplicações tanto em operações TR quanto em operações

TA é o de classificação. Na realidade, quando os grupos de objetos resultantes da classificação

são agrupados de forma a materializar outra representação, tem-se uma operação TR. Quando

a classificação é realizada apenas com o objetivo de produzir uma nova aparência visual, sem a

criação de outra representação a partir dos grupos, tem-se uma operação TA.
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Tabela 4.6 - Aplicabilidade de operadores em operações TR ou TA

Operador Tipo Uso em
TR

Uso em
TA

Abandonar direção A ✔

Eliminação de nós desnecessários e fusão de arcos A ✔

Escolha de atributos gráficos A ✔

Superposição A ✔

Análise de superfícies AE ✔

Classificação AE ✔ ✔

Interpolação espacial AE ✔

Pseudocoloração AE ✔

Rasterização AE ✔

Reamostragem AE ✔

Seleção AE ✔

Simbolização AE ✔

Vetorização AE ✔

Construção de buffers G ✔

Determinação de centróide G ✔

Diagrama de Voronoi G ✔

Esqueletização G ✔

Fecho convexo G ✔

Geração de isolinhas G ✔

Triangulação de Delaunay G ✔

Triangulação de polígonos G ✔

Agregação GC ✔

Colapso GC ✔

Combinação GC ✔

Deslocamento GC ✔

Destaque GC ✔

Exagero GC ✔

Fusão GC ✔

Refinamento GC ✔

Simplificação GC ✔

Suavização GC ✔

A - operador auxiliar; AE - operador de análise espacial;

G - operador geométrico; GC - operador de generalização cartográfica
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4.5 Conclusão

Analisando todas as possibilidades de transformação, observa-se que é razoável admitir que um

SIG qualquer, complementado por um conjunto abrangente de operadores, é capaz de ofere-

cer recursos para a implementação de múltiplas representações e múltiplas apresentações.

Com esses recursos, é possível promover uma maior integração e um nível mais elevado de

compartilhamento de dados entre aplicações geográficas distintas, reduzindo a redundância de

esforços na obtenção e manutenção de classes de objetos geográficos.

A definição da lista de operadores incluída em cada situação analisada teve como pressuposto

que a transformação deveria se processar sem a ajuda de informação externa ao problema, ou

seja, o operador deveria ser capaz de produzir a representação transformada ou a apresenta-

ção sem precisar consultar outros objetos ou realizar qualquer tipo de análise. Caso essa restri-

ção seja relaxada, pode-se chegar a uma lista de operadores ainda mais abrangente que a pro-

posta, porém será necessário definir critérios para a especificação do processo que leva à ob-

tenção da informação externa. Por exemplo, pode-se propor a transformação de uma classe

representada por linhas em uma classe de arcos unidirecionais, atribuindo uma direção a cada

linha. Uma especificação adicional precisaria definir o critério para a atribuição de direção, por

exemplo, “no sentido da declividade do terreno”. Portanto, a direção só poderia ser definida

com a ajuda de alguma informação adicional (em relação à classe de linhas original) que indi-

casse essa declividade, como um modelo digital do terreno. Esse tipo de operação não constitui

uma transformação para representação, de acordo com a definição proposta, mas pode ser es-

pecificada para implementação em um SIG, se necessário.

O Capítulo 5, a seguir, apresenta recursos para que aspectos importantes da modelagem de

dados ligados a múltiplas representações e múltiplas apresentações sejam levados em conside-

ração no projeto das aplicações geográficas.



5 Modelagem de Aplicações Geográficas

5.1 Introdução

Conforme apresentado no Capítulo 2, o modelo OMT-G propõe uma série de primitivas que

permitem construir o diagrama de classes de aplicações geográficas, no qual são especificadas

as classes envolvidas no problema, juntamente com suas representações básicas e seus relacio-

namentos. A partir do diagrama de classes, é possível produzir um conjunto de restrições de

integridade espacial que precisam ser implementadas pela aplicação ou pelo banco de dados

geográfico utilizado.

Quando o diagrama de classes indica a necessidade de múltiplas representações de alguma

classe, ou quando a aplicação envolve a derivação de alguma classe a partir de outras, propõe-

se a criação de um diagrama de transformação. Nesse diagrama, todos os processos de trans-

formação de dados podem ser especificados, permitindo a identificação de quaisquer métodos

que sejam necessários para a implementação. Assim como o diagrama de classes, o diagrama

de transformação também pertence ao nível de representação, uma vez que especifica trans-

formações entre representações.

Além do diagrama de classes, propõe-se a criação de um diagrama de apresentação, onde são

especificadas as diretrizes para a visualização de qualquer representação prevista no diagrama

de classes, usando os recursos do SIG subjacente. Cada classe pode ter várias apresentações,

cada qual adequada para uma determinada finalidade de uso – de maneira análoga à definição

da cartografia para os mapas em papel.

As primitivas para criação de diagramas de transformação e diagramas de apresentação são

introduzidas nas próximas seções.
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5.2 Diagrama de Transformação

O diagrama de transformação proposto como extensão ao modelo OMT-G adota uma notação

semelhante à proposta na UML para os diagramas de estados e de atividades [RATI97], e é

usado para especificar transformações entre classes. Como tanto a origem quanto o resultado

das transformações são sempre as representações de cada classe, o diagrama de transformação

também está no nível de representação da especificação da aplicação geográfica (vide Seção

2.1). Observe-se que o diagrama de transformação não pretende descrever aspectos dinâmicos

da aplicação, como a interface com o usuário e a execução de consultas, restringindo-se à ma-

nipulação de representações.

Os diagramas de transformação são baseados nas primitivas de classe, conforme definidas para

os diagramas de classes. As classes que estão envolvidas em algum tipo de transformação são

conectadas por meio de linhas contínuas, com setas que indicam a direção da transformação.

Os operadores de transformação envolvidos e seus parâmetros, quando houver, são indicados

por meio de texto sobre a linha que indica a transformação.

As transformações indicadas no diagrama de classes podem relacionar qualquer número de

classes originais, bem como qualquer número de classes resultantes, dependendo da natureza

da operação de transformação. Cadeias de transformações também podem ser definidas, per-

mitindo dessa forma a especificação de processos complexos de análise espacial. A Figura 5.1

apresenta um exemplo desse tipo de operação. Na figura, um geo-campo da classe TIN, re-

presentando o relevo, é usado juntamente com uma classe de cruzamentos de vias (nós de

rede) para produzir outro geo-campo, Nível no cruzamento, que é representado por um

conjunto de amostras. Na classe resultante, a geometria (localização das amostras) é retirada da

classe Cruzamento, e o valor do campo em cada posição é calculado através do método

InterpolaçãoTIN, desta maneira preenchendo o atributo Nível do geo-campo resultante.

InterpolaçãoTIN()

Nível

Relevo

Cruzamento

Nível

Nível no
cruzamentoInterpolaçãoTIN()

Figura 5.1 - Exemplo de transformação
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Como discutido no Capítulo 4, as transformações especificadas no diagrama de transformação

são melhor caracterizadas como operações TR quando existe apenas uma classe de origem e

uma classe resultante, e a classe resultante é ou (1) de natureza diferente da classe original (ou

seja, pertence a uma classe georreferenciada diferente, de acordo com o modelo OMT-G), ou

(2) menos detalhada que a classe original, mantendo a natureza da representação [DALA99A].

Considerando todos os possíveis pares de diferentes naturezas, apresentados nas Tabelas 4.1 a

4.4 do Capítulo 4, pode-se prever um conjunto mínimo de métodos que devem estar disponí-

veis em cada classe georreferenciada para facilitar a implementação.

Observe-se que a especificação de transformações no diagrama de transformação é em geral

exigida quando as primitivas de generalização conceitual e de agregação espacial são usadas no

diagrama de classes. Essas duas primitivas são indicativas da possibilidade de produzir uma

representação a partir de outras.

Quando o diagrama de classes contém uma primitiva de agregação espacial, existe freqüente-

mente a necessidade de se especificar a operação que vai ser usada para construir o todo a

partir das partes. A Figura 5.2b apresenta um exemplo desse tipo de operação, corresponden-

do ao fragmento de diagrama de classes apresentado na Figura 5.2a. Instâncias da classe Lote

são unidas, usando o operador de generalização cartográfica denominado Fusão (vide Seção

3.3.2), com tolerância zero (vide exemplo no Capítulo 6), para criar instâncias da classe

Quadra. Essa operação pode ser classificada como operação TR, já que a classe resultante

(Quadra) é menos detalhada que a original (Lote), e a transformação envolve apenas duas

classes. Observe que a transformação também indica que um atributo de Quadra,

IPTU_total, deve ser preenchido com o somatório dos atributos Valor_IPTU dos lotes cor-

respondentes. Algumas vezes, no entanto, não é possível especificar uma transformação auto-

mática como essa, especialmente nos casos em que o todo é obtido primeiro e as partes são

então extraídas dele.

Quadra Lote

(a)

Fusão()

Cod_quadra
Cod_lote
Valor_IPTU

Lote

Cod_quadra
IPTU_total =
sum(Lote.Valor_IPTU)

Quadra

Fusão(0 m)

(b)

Figura 5.2 - Agregação nos diagramas de classes e de transformação
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No diagrama de transformação, pode-se indicar se o resultado da transformação precisa ou

não ser materializado. Classes resultantes muito simples, ou que são passos intermediários em

uma transformação mais complexa, freqüentemente não precisam ser materializadas, e podem

ser armazenadas apenas temporariamente. Tais classes temporárias são indicadas usando li-

nhas tracejadas em seu contorno. As classes que são resultantes de alguma transformação e que

precisam ser materializadas (devido à complexidade do processo ou às necessidades específicas

da aplicação) são denotadas com linhas contínuas, exatamente como no diagrama de classes.

Cidade
grande

Fronteiras
municipais

Cidade

Escala

Cidade ponto

Figura 5.3 - Representações alternativas para a classe Cidade (diagrama de classes)

A Figura 5.3 apresenta um fragmento de diagrama de classes onde é usada a primitiva de ge-

neralização conceitual. Ao interpretar esse diagrama, não fica claro se e como as três repre-

sentações alternativas para a classe Cidade irão coexistir na aplicação. Embora algum relacio-

namento entre elas exista, conforme indicado pela primitiva de generalização conceitual, o di-

agrama de classes não explora a semântica que conduz à possibilidade de gerar algumas repre-

sentações a partir de outras. O diagrama de transformação (Figure 5.4) resolve esse problema,

registrando o entendimento de que a classe Fronteiras municipais contém informação

suficiente para produzir a geometria das outras duas classes. Nota-se que as transformações

são operações TR, pois as alternativas de representação são diferentes (polígono e ponto).

Centróide()

Nome
Estado
População

Fronteiras
municipais

Centróide()

Centróide()
Seleção(População > 100,000) Nome

Estado
População

Cidade
grande

Nome
Estado
População

Cidade ponto

Figure 5.4 - Diagrama de transformação entre representações da classe Cidade
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Um operador de transformação adequado para o diagrama de transformação pode ser basi-

camente qualquer algoritmo que manipula e modifica a representação de um objeto. Esse é

freqüentemente necessário na execução de operações complexas de análise espacial, em que

uma dada classe ou conjunto de classes precisam ser transformadas para que sejam mais facil-

mente ou mais adequadamente comparadas. A Figura 5.5 apresenta um exemplo de um con-

junto de operações necessárias para realizar uma análise do risco de erosão em uma determi-

nada região, a partir de informações sobre o solo, vegetação e relevo. Inicialmente, a vegetação

(representada por uma subdivisão planar) e o modelo digital do terreno (representado por

uma TIN) são transformados em tesselações regulares de resolução conveniente. No primeiro

caso, é usado um procedimento de rasterização. No segundo, um procedimento de interpola-

ção produz um mapa de declividade. Como resultado, ambos os geo-campos se tornam com-

patíveis com a classe que representa o tipo de solo. Assim, a análise pode ser realizada célula

por célula, determinando quão alto é o risco de erosão em cada uma delas, e produzindo uma

nova tesselação regular com os resultados.

Tipo de solo

Grade de
pedologia, 30m

Rasterização

Tipo de vegetação

Vegetação

Interpolação

Cota

MDT

Declividade

Grade de
declividade, 30m

Tipo de vegetação

Grade de
vegetação, 30m

Grau de risco

Mapa de risco
de erosão, 30m

Rasterização

Interpolação

Análise de risco de erosão

Figura 5.5 - Exemplo de análise espacial

5.3 Diagrama de Apresentação

O diagrama de apresentação para o modelo OMT-G pertence ao nível de apresentação, den-

tro da hierarquia de especificação de aplicações descrita na Seção 2.1. O diagrama de apre-

sentação, proposto a seguir, procura reunir os requisitos definidos pelo usuário quanto às al-
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ternativas de apresentação e saída para cada objeto geográfico. Essas alternativas podem in-

cluir apresentações criadas especificamente para visualização em tela, para impressão na forma

de mapas ou cartas, para interpretação visual em um processo de análise, e outras.

Cada apresentação é definida a partir de uma representação contida no diagrama de classes ou

no diagrama de transformação do nível de representação. Operações de transformação para

apresentação (TA) são especificadas, permitindo obter o aspecto visual desejado a partir da

simples forma geométrica, definida para a representação. Observe-se que a operação TA não

modifica a alternativa de representação definida previamente, nem muda o detalhamento de-

finido no nível de representação. Se isso for necessário, uma nova representação tem de ser

criada a partir de uma representação existente, usando as ferramentas de especificação de

múltiplas representações (como a primitiva de generalização conceitual) e registrando essa

demanda nos diagramas de classes e de transformação.

As operações TA mais comuns, conforme apresentadas na Seção 4.3, envolvem a simples defi-

nição de atributos gráficos. Como o diagrama de apresentação está mais próximo da imple-

mentação que os diagramas de classes e de transformação, os recursos gráficos específicos do

SIG subjacente podem ser levados em conta. Outros operadores mais sofisticados (classificação,

simbolização, exagero, deslocamento, destaque) também podem ser empregados.

O diagrama de apresentação necessita de apenas três primitivas. A primeira é a própria primi-

tiva de classes, definida para os diagramas de classes e de transformação. A segunda é usada

para indicar a operação TA, de maneira semelhante à usada para denotar as transformações

no diagrama de transformação. É composta de uma linha tracejada simples, com uma seta que

indica o sentido da operação, sobre a qual é especificado o operador a ser usado. No processo

de especificação dessa expressão de transformação, quaisquer características geométricas ou

atributos alfanuméricos que foram definidos no nível de representação para a classe podem ser

usadas como parâmetros. As linhas indicando operações TA são tracejadas para distingui-las

visualmente das operações TR, especificadas no diagrama de transformação com linhas contí-

nuas.

A terceira primitiva serve para especificar uma apresentação, e contém duas seções. A seção

superior indica o nome da classe, o nome da apresentação, e a aplicação na qual é usada. Nessa

seção pode-se especificar uma faixa de escalas onde a apresentação será usada, o que permite

especificar alternativas de visualização conforme a variação da escala ou fazer com que deter-

minadas classes só sejam visíveis quando a densidade de informação a apresentar for adequa-

da. A segunda é dividida em duas partes: à esquerda, um pictograma indica o aspecto visual

dos objetos após a transformação e à direita são lançadas especificações mais precisas quanto
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aos atributos gráficos, incluindo cor da linha, tipo e espessura de linha, padrão de preenchi-

mento, cor de preenchimento, e nome do símbolo. A especificação dos atributos gráficos pode

ser feita já considerando a codificação de símbolos usada pelo SIG subjacente.

Pode existir qualquer número de pictogramas na seção esquerda da primitiva de especificação

de apresentações, cada qual associada a um valor ou faixa de valores obtidos a partir das ca-

racterísticas de cada objeto. Nesse caso, a seção da direita deve detalhar os atributos gráficos de

cada apresentação gerada. Atributos comuns podem ser especificados apenas uma vez, en-

quanto atributos variáveis são especificados como listas de valores individuais. Como no caso

do diagrama de transformação, os resultados das transformações (ou seja, as apresentações)

são indicados com linhas tracejadas quando não precisam ser materializados no banco de da-

dos e com linhas contínuas no caso contrário.

Cada classe georreferenciada especificada no diagrama de classes precisa ter pelo menos uma

apresentação correspondente especificada no diagrama de apresentação. Caso exista mais de

uma apresentação para uma dada representação, uma delas deve ser identificada como a de-

fault. Alternativamente, cada usuário ou aplicação pode eleger sua apresentação default.

Observe-se que a definição de apresentações a partir de uma representação é um conceito que

pode ser estendido para o caso de objetos convencionais, ou seja, objetos que não possuem ca-

racterísticas geométricas ou geográficas. Isso significa que aspectos visuais alternativos para ta-

belas e campos podem também ser especificados no nível de apresentação, simplificando o tra-

balho final de implementação.

Como exemplo, considere-se a definição de apresentações para a classe Cidade ponto, apre-

sentada anteriormente. Primeiro, uma apresentação default para visualização em tela é defini-

da, porém apenas será visualizada em escalas menores que 1:10.000. Em seguida, uma apre-

sentação diferente é especificada, na qual diferentes símbolos são atribuídos às instâncias de-

pendendo do valor do atributo População, para uso em um mapa rodoviário (Figura 5.6).

Essas são operações TA porque os resultados, embora sejam visualmente diferentes da classe

Cidade ponto básica, têm o mesmo nível de detalhamento geométrico que ela.

A Figura 5.7 introduz outro exemplo de diagrama de apresentação. A classe básica, neste caso,

representa setores censitários como polígonos. Três diferentes apresentações são derivadas

desta representação: a primeira é a apresentação default para a tela, usando um padrão ha-

churado; a segunda mostra os resultados de uma classificação sobre o atributo de renda média

do chefe do domicílio; a terceira apresenta apenas os setores onde a densidade demográfica é

considerada excessivamente alta, como parte de uma análise de risco para a saúde. A densida-
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de demográfica é calculada usando os atributos de número de homens (QtMas) número de

mulheres (QtFem), juntamente com a área do polígono, obtida por meio de um método associ-

ado à classe original. Todas as três transformações são operações TA, já que em nenhuma delas

o nível de detalhamento dos setores censitários originais é alterado, e nenhuma delas muda a

natureza da representação (polígono).

Cidade ponto
default

Tela (esc <= 1:10000)

Cor = preto
Nome do símbolo = S03

Cidade ponto
Faixas de população

Mapa rodoviário

< 10

10-20

20-50

50-100

> 100

Cor = preto
Nome do símbolo = {S02,
S03, S04, S05, S06}

Nome
Estado
População

Cidade ponto

ApresentaçãoSimbolo()

Simbolização(População / 1000)

Figura 5.6 - Diagrama de apresentação para a classe Cidade ponto

Area

Código
QtMas
QtFem
RendaMedChefe

Setor
censitário

Setor censitário
Default

Tela

Cor da linha = magenta
Espessura da linha = 1
Preenchimento = hachurado
Cor de preenchimento = magenta

Setor censitário
Renda  em escala de cinza

Mapa de renda

0-10

10-20

20-50

50-100

> 100

Cor da linha = preto
Espessura da linha = 1
Preenchimento = sólido
Cor de preenchimento  =
{branco, cinza 25%, cinza
50%, cinza 75%, preto}

Setor censitário
Áreas excessivamente densas
Análise de risco para a saúde

Cor = {transparente, preto}
Espessura da linha = {0, 1}
Preenchimento = sólido
Cor de preenchimento =
{transparente, vermelho}

ApresentaçãoÁrea()

Classificação((QtMas + QtFem) / Area(obj))

Classificação((RendaMedChefe)/1000)

0-300

>300

Figura 5.7 - Diagrama de apresentação para a classe Setor censitário
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5.4 Conclusão

Os recursos complementares ao modelo OMT-G apresentados neste capítulo são fundamen-

talmente importantes para a correta concepção e documentação de aplicações geográficas. A

aproximação entre o modelo mental do usuário e o modelo de implementação passa a se dar

com maior amplitude, uma vez que os parâmetros de transformação e de aparência visual dos

objetos são melhor detalhados.

Ao final do processo de modelagem, uma avaliação da funcionalidade exigida para as trans-

formações pode inclusive orientar o processo de escolha da ferramenta SIG mais adequada

para a implementação.

Adicionalmente, o conjunto de diagramas proposto aqui pode facilitar uma eventual migração

da aplicação para uma plataforma diferente da que foi utilizada para a implementação original.

Nesse sentido, os diagramas de transformação e de apresentação constituem também ferra-

mentas de engenharia reversa para aplicações já desenvolvidas.



6 Modelagem de uma Aplicação Geográfica

Este capítulo apresenta uma aplicação que serve de exemplo para os conceitos desenvolvidos e

propostos nos capítulos anteriores. Optou-se por uma aplicação urbana, já que aplicações ur-

banas de SIG são notórias pela grande quantidade e variedade de informações que envolvem.

No ambiente urbano, agentes bastante distintos interagem, cada qual percebendo os elementos

da paisagem urbana de maneira diferente, e em variados graus de detalhamento. As aplicações

de SIG são igualmente variadas, abordando atividades como tributação, licenciamento de ati-

vidades, parcelamento, uso e ocupação do solo, planejamento urbano, educação, saúde, trans-

portes e trânsito, infra-estrutura urbana (redes de energia elétrica, telecomunicações, abaste-

cimento de água, drenagem pluvial, esgotamento sanitário), localização de atividades econômi-

cas, marketing, policiamento e muitas outras, freqüentemente compartilhando uma parcela

importante das informações disponíveis.

As dificuldades inerentes a este largo espectro de aplicações geográficas urbanas são muitas.

Uma das mais importantes é a necessidade de construir um banco de dados básico sobre a ci-

dade, ou seja, um conjunto de classes de informação que possa ser compartilhado pelas diver-

sas aplicações. Este banco de dados básico precisa conter, no mínimo, um esboço do traçado

das ruas, acompanhado de informações sobre os logradouros e endereços, além de unidades

territoriais de referência, como bairros e regionais administrativas. Uma vez disponíveis, esses

dados viabilizam a concepção e a implementação de um grande conjunto de aplicações, apoi-

ando o processo de levantamento e conversão dos dados específicos de cada aplicação. Ocorre,

no entanto, que objetos pertencentes ao banco de dados básico são, em algumas situações, per-

cebidos de maneiras diferentes por algumas aplicações, gerando a necessidade de se ter mais

de uma representação para a mesma classe de objetos geográficos. Além disso, em algumas

aplicações, em particular nas de planejamento urbano, é necessário trabalhar com um nível de

detalhamento menor, de modo a permitir que o planejador perceba as tendências do desen-

volvimento da cidade em nível mais elevado, com menor detalhamento. Considerando os re-

cursos disponíveis nos SIG atuais, a solução mais imediata para estes problemas é a construção
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de classes de objetos alternativas, o que constitui redundância e cria problemas para a manu-

tenção dos dados.

Assim, a idéia que orienta a aplicação proposta aqui é ilustrar, através de exemplos, que o uso

de múltiplas representações oferece uma alternativa à manutenção de classes independentes. A

implementação da aplicação não será tratada aqui, uma vez que o objetivo é discutir os con-

ceitos apresentados e sua aplicabilidade.

O restante do capítulo está estruturado como se segue. Inicialmente a aplicação será descrita,

indicando sua importância no contexto urbano e o papel cumprido pelas estruturas de múlti-

plas representações e múltiplas apresentações. Em seguida, serão desenvolvidos seu diagrama

de classes, seu diagrama de transformação e seu diagrama de apresentação. Ao final, serão

desenvolvidas considerações sobre a maior ou menor proximidade entre os recursos necessári-

os e os disponíveis nos SIG comerciais para a implementação.

6.1 Descrição da Aplicação

A aplicação proposta combina aspectos de interesse em três diferentes contextos:

• cadastro técnico municipal (CTM), em que os usuários estão interessados na estruturação

da ocupação do solo urbano em quadras, lotes e vias públicas;

• gerenciamento de transportes e trânsito, em que o interesse está na estruturação do sistema

viário;

• mapeamento em escala regional, em que os usuários se interessam apenas pelos principais

aspectos de ocupação do território e acessos, em especial a malha rodoviária.

Alguns objetos do ambiente urbano são necessários nos três contextos, como por exemplo o

sistema viário. No entanto, cada um deles percebe esses objetos de uma maneira diferente, ge-

rando a necessidade de mais de uma representação.

Para os usuários da área de cadastro técnico municipal, os principais objetos são as quadras e

lotes da cidade. Particularmente no caso dos lotes, existem três diferentes alternativas para re-

presentação. A primeira e mais simples delas é utilizando pontos. No caso de Belo Horizonte,

esta forma de representação foi adotada no início da construção do banco de dados geográfico



74

para o cadastro, a partir de uma metodologia que envolvia uma rápida referência visual à

planta cadastral convencional, transformada em imagem e colocada no background [DAVI93].

Essa representação é suficiente para que se possa localizar cada lote, porém não permite que se

verifique topologicamente as relações de vizinhança e de inclusão em uma quadra. A segunda

alternativa de representação consiste em traçar apenas a testada do lote, usando uma poligo-

nal. Esta alternativa é quase tão simples quanto a primeira quanto ao esforço de conversão de

dados, porém permite que se realize alguns tipos adicionais de análise, como a de vizinhança, e

fornece um dado geométrico, que é a largura do lote no segmento frontal. Por fim, a terceira

alternativa de representação usa polígonos que definem todas as fronteiras entre o lote e seus

vizinhos. É a representação ideal, pois permite verificar todas as confrontações e ainda forne-

cer parâmetros geométricos básicos, como a área do lote. No entanto, é a mais custosa em ter-

mos de conversão de dados. A convivência das três formas de representação de lotes em um

mesmo banco de dados se justifica do ponto de vista da formação incremental dos componen-

tes do cadastro urbano. Em muitas situações, a delimitação precisa do lote usando uma poligo-

nal é de difícil obtenção, forçando a verificação de documentos ou plantas antigas sobre a

aprovação do lote. Não é sempre que existem divisas físicas entre um lote e seus vizinhos,

como muros e cercas, mas as aplicações cadastrais e tributárias precisam conhecer a localização,

mesmo que aproximada, de cada lote existente. À medida em que as dúvidas quanto ao par-

celamento correto do solo urbano vão sendo dirimidas, os lotes representados por pontos e

linhas vão sendo transformados em lotes poligonais. O relacionamento dos lotes e quadras com

o sistema de endereçamento da cidade, através da malha viária, é também desejável, para que

seja possível simplificar a tarefa de localizá-los em campo e também para facilitar a comunica-

ção com os proprietários e outros cidadãos.

Para que se possa trabalhar com transportes e trânsito, é fundamental poder contar com todas

as informações relevantes quanto à malha viária, incluindo a localização de cada logradouro e

cada cruzamento entre logradouros. Na presente aplicação, a malha viária básica está repre-

sentada por uma rede, em que arcos bidirecionais representam os segmentos de logradouro

entre cruzamentos, que por sua vez constituem os nós. Observe-se que, por simplicidade, op-

tou-se por não modelar a malha de circulação viária, composta por arcos unidirecionais e que

atendem a todas as restrições da legislação de trânsito quanto ao sentido de fluxo. Cada trecho

de logradouro recebe uma classificação de acordo com o Plano de Classificação Viária, um

componente do Plano Diretor do município que define vias de ligação regional, arteriais, co-

letoras e locais. Essa classificação depende basicamente do volume de tráfego e da função pri-

mária de cada trecho de logradouro. Observe-se que a classificação é um atributo do trecho e

não do logradouro inteiro, pois existem situações em que parte do logradouro recebe tráfego

intenso e parte tem características de via local. Considerando apenas as vias mais importantes
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para a circulação, concebe-se uma nova rede, esta adequada para o planejamento da circulação

de veículos entre regiões da cidade.

Por fim, os responsáveis pelo mapeamento regional estão interessados em obter os limites da

área urbanizada da cidade, usualmente denominados “mancha urbana”, além das ligações da

cidade a outras por meio de rodovias e outros meios de transporte de cargas. As ferrovias fo-

ram deixadas de fora do problema por simplicidade, mas as rodovias que atravessam a cidade

fazem parte da malha viária concebida para a aplicação de transportes e trânsito. Além disso,

considerando as escalas em que se pretende construir o mapeamento regional, é interessante

poder contar com (1) uma representação simplificada do polígono que compõe os limites entre

a cidade e suas vizinhas, e (2) uma representação da cidade como ponto, para a geração de

mapas temáticos sobre transportes rodoviários.

6.2 Diagrama de Classes

Considerando as necessidades descritas, foi construído o diagrama de classes para a aplicação

(Figura 6.1). No diagrama, a primitiva de generalização conceitual do modelo OMT-G foi usa-

da duas vezes, uma para a classe Município, que pode ter representações pontuais ou poli-

gonais, em subdivisão planar (esta em dois diferentes níveis de detalhamento), e outra para a

classe Lote CTM, que podem ser representados usando pontos, linhas ou polígonos. Existe

também uma primitiva de agregação, que indica que as instâncias da classe Quadra CTM se-

rão criadas pela agregação de instâncias de Lote CTM.

A classe Rodovia está relacionada à classe de vias principais, assumindo a regra de que todos

os trechos de rodovia são classificados como vias de ligação regional. A classe Via principal,

por sua vez, é um subconjunto da classe Trecho, pois nem todo trecho de logradouro perten-

ce à malha viária principal. Com isso, nem todos os nós de cruzamento constituem interseções

na malha viária principal. O diagrama de classes indica, assim, que existe uma superposição

parcial entre a malha de logradouros e a malha viária principal, mas não determina comple-

tamente a forma de estruturação do banco de dados geográfico quanto a esse aspecto. Existem,

basicamente, duas maneiras de conceber essa estrutura, pensando em um nível mais baixo:

• duplicar as instâncias de Trecho que constituem segmentos da malha viária principal, du-

plicar os cruzamentos onde existe algum trecho classificado como pertencente à malha viá-

ria principal, e de alguma maneira reconstruir a topologia da rede, ou



76

• construir apenas a malha de logradouros, e considerar que as instâncias de Via

principal e de Cruzamento vias principais são apenas casos particulares, denota-

dos por meio de atributos complementares.
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Figura 6.1 - Diagrama de classes
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A primeira alternativa introduz alguma redundância no banco de dados, porém permite o

tratamento diferenciado da malha viária principal, possivelmente com maior agilidade para as

análises (devido ao menor volume de dados). A segunda alternativa elimina a redundância,

mas dificulta a realização de análises sobre a malha principal. A opção pela primeira alternativa

apenas fica clara na construção do diagrama de transformação, conforme apresentado a seguir.

Observe-se que o diagrama de classes também não oferece qualquer parâmetro para a defini-

ção de atributos visuais ou gráficos. Estes são especificados no diagrama de apresentação.

6.3 Diagrama de Transformação

O diagrama de transformação correspondente ao diagrama de classes da Figura 6.1 pode ser

criado em blocos, cada qual correspondendo a um grupo de transformações demandado pela

aplicação.

O primeiro desses blocos diz respeito à agregação de Lote CTM para formar Quadra CTM, e à

relação contém entre Quadra CTM e Mancha Urbana (Figura 6.2). No caso da agregação,

optou-se por usar o operador de generalização cartográfica denominado Fusão, com tolerân-

cia de espaçamento igual a zero. Isso faz com que o seu comportamento seja idêntico ao de um

operador de união de polígonos, conforme definido na área de geometria computacional. A

opção pela implementação do operador Fusão pode ser feita considerando que seu uso já é

necessário na aplicação, para a transformação que leva à criação da mancha urbana, desta vez

considerando uma tolerância de 15 metros. Esse valor de tolerância faz com que desapareçam

da mancha urbana todas as ruas cuja largura seja inferior a 30 metros, caso da maioria das vias

locais e mesmo algumas avenidas de menor porte. Apenas logradouros mais largos permane-

cerão visíveis após a aplicação do operador. A Figura 6.3 apresenta um exemplo de aplicação

desse operador a um grupo de quadras. O processamento consiste basicamente em construir

um buffer com 15 metros ao redor de cada quadra (Figura 6.3b), promover a união dos polí-

gonos resultantes (Figura 6.3c), e posteriormente construir um buffer negativo com a mesma

distância usada inicialmente (Figura 6.3d). Maiores detalhes sobre a implementação desse ope-

rador podem ser encontrados em [CDM+00].



78

numQuadraCTM

Quadra CTM

Fusão(0 m)

numQuadraCTM

Quadra CTM Mancha
urbana

Fusão(15 m)

Colapso
Fusão
Extração Seg.Frontal

numQuadraCTM
numLoteCTM

Lote CTM
polígono
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Figura 6.3 - Fusão

O segundo bloco de transformações dinâmicas refere-se à criação da malha viária principal a

partir da malha de logradouros (Figura 6.4). Como a malha de logradouros é mais detalhada e

(a) (b)

(c) (d)
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precisa ser mantida atualizada para benefício das aplicações de transportes e cadastro, seus ar-

cos e nós são considerados representações primárias, a partir das quais as representações se-

cundárias correspondentes à malha viária principal são criadas. O processo consiste em, inici-

almente, selecionar as instâncias de Trecho classificadas como vias de ligação regional ou arte-

riais, ou seja, componentes do sistema viário principal, e em duplicar toda a classe

Cruzamento. Em seguida, os nós que são desnecessários para a malha viária principal são eli-

minados, gerando a classe Cruzamento vias principais, e juntando os segmentos de ar-

cos onde os nós foram eliminados, produzindo a classe Via principal. A eliminação é feita

sempre que um nó for encontrado com exatamente zero ou dois arcos conectados: no primei-

ro caso, o nó não cumpre função alguma na rede, e no segundo ele não configura mais um

cruzamento entre vias.
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Figura 6.4 - Diagrama de transformação, segundo bloco

O terceiro bloco de transformações corresponde à generalização conceitual sobre as classes

Município e Lote CTM (Figura 6.5) No primeiro caso, admite-se que a classe Fronteiras

municipais seja a mais genérica e a mais detalhada, e portanto a partir dela pode-se produ-

zir a classe Fronteiras municipais simplificadas, usando um operador de simplifica-

ção de polígonos com tolerância de 10 metros, e a classe Município ponto, usando o opera-

dor colapso. A tolerância foi escolhida a partir da definição da escala de trabalho para o ma-
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peamento regional pretendido, no caso equivalente a 1:50.000. A tolerância corresponde a

metade da largura de uma linha traçada com pena 0,4mm. Esse valor foi escolhido conside-

rando a dedução do tamanho do menor objeto visível (smallest visible object, ou SVO)

[LIOP92]. Naturalmente, o tamanho do SVO é expresso nas unidades de medida da tela ou do

mapa, e portanto pode ser traduzido em medidas reais através da aplicação do fator de escala.

Li e Openshaw utilizam em seu estudo um resultado anterior, obtido por Müller [MULL87],

que indica o valor de 0,4 mm como sendo o mínimo necessário para assegurar a separabilidade

visual dos objetos, com base na espessura das linhas plotadas e na resolução do olho humano.

Qualquer detalhe de tamanho menor é desnecessário, já que virtualmente toda a informação

adicional que exista é perdida, pois os humanos não são capazes de percebê-la. Favorecendo a

segurança, optou-se aqui por adotar a metade deste valor.

Como no caso da classe Fronteiras municipais, a classe Lote CTM polígono foi esco-

lhida como representação primária. A partir dela pode-se gerar a classe Lote CTM ponto,

usando o operador Colapso, e a classe Lote CTM frente, usando um operador especial

que determina qual é o segmento frontal de cada lote poligonal – no caso, segmentos frontais

são aqueles que não são compartilhados pelos lotes adjacentes. Observe-se que as representa-

ções produzidas pelo operador colapso não precisam ser materializadas, uma vez que seu

processamento é bastante rápido.
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6.4 Diagrama de Apresentação

Cada uma das classes que compõem os diagramas de classes e de transformação precisam ter

pelo menos uma apresentação definida no diagrama de apresentação. Além dessa apresenta-

ção default, cada classe pode ter um número indeterminado de apresentações alternativas, de

acordo com as necessidades da aplicação. É possível ter, por exemplo, uma apresentação volta-

da para visualização em tela e outra voltada para a saída plotada em um mapa.

As classes Fronteiras municipais e Cidade ponto são associadas a duas apresentações

cada, uma para visualização em tela e outra para usos específicos (Figura 6.6). As apresentações

em tela estabelecem um limiar de escala, de modo que em escalas até 1:25.000 as fronteiras

entre municípios serão visualizadas, entre 1:25.000 e 1:50.000 serão apresentadas as fronteiras

simplificadas, e em escalas menores, a partir de 1:50.000, serão apresentados os símbolos.

Para a classe Rodovia, foi definida apenas uma apresentação, em que estradas de terra são

distinguidas visualmente de estradas asfaltadas. Também a classe Mancha urbana conta com

apenas uma apresentação, que procura distinguir levemente a área urbanizada da área rural.

(Figura 6.7).

Em seguida, as classes que compõem a malha de vias principais têm sua apresentação definida.

A classe Via principal conta com duas apresentações, sendo que na primeira as vias de

ligação regional e arteriais, mais importantes na hierarquia de classificação viária, são diferen-

ciadas usando a espessura da linha, e na segunda apenas as vias de ligação regional são desta-

cadas. A apresentação correspondente à classe Cruzamento vias principais usa um

símbolo muito pequeno, o que faz com que suas instâncias efetivamente desapareçam na tela.

O usuário poderá perceber os cruzamentos de vias visualmente, sem a necessidade de um sím-

bolo mais evidente, o que traria apenas poluição visual (Figura 6.8).

Para a classe Rodovia, foi definida apenas uma apresentação, em que estradas de terra são

distinguidas visualmente de estradas asfaltadas. Também a classe Mancha urbana conta com

apenas uma apresentação, que procura distinguir levemente a área urbanizada da área rural.

(Figura 6.7).

Em seguida, as classes que compõem a malha de vias principais têm sua apresentação definida.

A classe Via principal conta com duas apresentações, sendo que na primeira as vias de

ligação regional e arteriais, mais importantes na hierarquia de classificação viária, são diferen-

ciadas usando a espessura da linha, e na segunda apenas as vias de ligação regional são desta-
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cadas. A apresentação correspondente à classe Cruzamento vias principais usa um

símbolo muito pequeno, o que faz com que suas instâncias efetivamente desapareçam na tela.

O usuário poderá perceber os cruzamentos de vias visualmente, sem a necessidade de um sím-

bolo mais evidente, o que traria apenas poluição visual (Figura 6.8).
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ApresentaçãoSimbolo()

Simbolização(População / 1000)

Cidade ponto
Default

Tela (esc <= 1:50.000)

Cor = preto
Nome do símbolo = S03

Cidade ponto
Faixas de população

Mapa rodoviário

Cor = preto
Nome do símbolo = {S02, S03,
S04, S05, S06}

< 10

10-20

20-50

50-100

> 100

Fronteiras municipais simplificadas
Default

Tela (esc <= 1:25.000 e esc > 1:50.000)

Cor da linha = preto
Espessura da linha = 1
Preenchimento = nenhum

ApresentaçãoArea()

codMunicípioIBGE
populaçãoMunicípio

Fronteiras
municipais

Área
Simplificação
Colapso

codMunicípioIBGE
populaçãoMunicípio

Fronteiras
municipais

simplificadas

Figura 6.6 - Diagrama de apresentação, primeiro bloco
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Mancha
urbana

numLogradouro
tipoPavimento

Rodovia

Rodovia
Default / Tipo de pavimento

Tela / Mapa rodoviário / Mapa regional

Cor = {preto, vermelho}
Tipo de linha = contínua
Espessura = 0.4mm

Asfalto

Terra

Classificação(tipoPavimento)

Mancha urbana
Default

Tela / Mapa regional

Cor da linha = amarelo
Espessura da linha = 1
Preenchimento = sólido
Cor de preenchimento = amarelo

ApresentaçãoArea()

Figura 6.7 - Diagrama de apresentação, segundo bloco

numLogradouro
tipoVia

Via principal

Cruzamento
vias principais

Via principal
Default

Tela

Cor da linha = preto
Tipo de linha = contínua
Espessura da linha =
{0,4mm, 0,8mm}

Classificação(tipoVia) Lig.
regional

Arterial

Via principal
Vias de ligação regional

Mapa de principais acessos

Cor da linha = {preto,
transparente}
Tipo de linha = contínua
Espessura da linha = {0mm,
0,4mm}

Classificação(tipoVia) Lig.
regional

Arterial

Cruzamento vias principais
Default

Tela

Cor = preto
Nome do símbolo = S10

ApresentaçãoSímbolo()

Figura 6.8 - Diagrama de apresentação, terceiro bloco

Para a classe Trecho são definidas duas variações de apresentação. A primeira define uma

classificação com base na hierarquização do sistema viário. Ao contrário da classe Via

principal, formada por seleção de algumas classes, aqui todas elas aparecem e têm seus atri-

butos gráficos especificados. A classe Cruzamento, que com Trecho compõe a malha de lo-
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gradouros, é apresentada usando um símbolo circular simples, porém visível. Em ambos os

casos, a visualização só é permitida em escalas superiores a 1:5000, pois fora dessa faixa a den-

sidade de elementos na tela seria excessivamente alta (Figura 6.9).

numLogradouro
numSeqTrecho
tipoVia
tipoPavimento

Trecho

Cruzamento

Trecho
Default / Tipo de via

Tela (esc >= 1:10000)

Cor = vermelho
Tipo de linha = contínua
Espessura = {1.2mm,
0.8mm, 0.4mm, 0.2mm}Coletora

Local

Classificação(tipoPavimento)

Trecho
Tipo de pavimento

Tela (esc >= 1:10000)

Cor = {preto, vermelho}
Tipo de linha = contínua
Espessura = 0.4mm

Asfalto

Terra

Lig.
Regional
Arterial

Classificação(tipoVia)

Cruzamento
Default

Tela (esc >= 1:10000)

Cor = preto
Nome do símbolo = S12

ApresentaçãoSímbolo()

Figura 6.9 - Diagrama de apresentação, quarto bloco

Por fim, todas as demais classes anteriormente definidas recebem uma apresentação corres-

pondente. Pelo menos uma apresentação tem que estar definida para cada classe, e na Figura

6.10 isso foi feito para as classes Quadra CTM, Lote CTM polígono, Lote CTM frente e

Lote CTM ponto. Observe-se a definição da simbologia para a classe Lote CTM frente, em

que é utilizado um recurso comum em SIG e cartografia: o lançamento de símbolos ao longo

de linhas. No caso, foi inserido um símbolo no início da linha, para estabelecer um marco visu-

al que a separe da frente do lote vizinho. O intervalo entre símbolos foi especificado usando

um valor intencionalmente muito alto, para garantir que o símbolo não venha a ser usado mais

de uma vez na frente do mesmo lote.

É importante destacar que a especificação dos parâmetros de cada apresentação pode ser base-

ada nos recursos conhecidos do SIG onde a aplicação será implementada. Pode-se, por exem-

plo, adotar a nomenclatura utilizada pelo SIG para atributos gráficos (tipo de linha, espessura,
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preenchimento, cor, etc.) e outros elementos, como identificadores de símbolos. Também

pode-se usar os nomes de funções de apresentação em tela ou plotagem para denominar as

operações de transformação para apresentação mais simples, que no exemplo foram indicadas

como ApresentarSímbolo(), ApresentarLinha() e ApresentarÁrea(). Isso não foi

feito no presente exemplo, para evitar um direcionamento em relação a algum SIG em parti-

cular.

numQuadraCTM

Quadra CTM

numQuadraCTM
numLoteCTM

Lote CTM
polígono

numQuadraCTM
numLoteCTM

Lote CTM
frente

numQuadraCTM
numLoteCTM

Lote CTM
ponto

ApresentaçãoÁrea()

Quadra CTM
Default

Tela

Cor da linha = preto
Espessura da linha = 1
Preenchimento = nenhum

ApresentaçãoÁrea()

Lote CTM polígono
Default

Tela

Cor da linha = preto
Espessura da linha = 1
Preenchimento = nenhum

ApresentaçãoLinha()

Lote CTM frente
Default

Tela

Cor da linha = preto
Espessura da linha = 1
Intercalar símbolo(S02, início 0,
intervalo 10000m)

Lote CTM ponto
Default

Tela

Cor = azul
Nome do símbolo = S15

ApresentaçãoSímbolo()

Figura 6.10 - Diagrama de apresentação, quinto bloco
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6.5 Resultados e Avaliação

A partir da criação dos diagramas de classes, de transformação e de apresentação é possível

formar uma boa idéia da estrutura da aplicação, envolvendo não apenas a estrutura do banco

de dados geográfico, mas também as principais funções que terão que ser implementadas e

parâmetros para a implementação dos recursos de visualização. No caso do exemplo, cujos di-

agramas são intencionalmente simples por clareza, é possível recuperar uma lista de classes e

métodos para a implementação (Tabela 6.1).

Tabela 6.1- Classes e métodos para a implementação

Classes Operações TR Operações TA

• Cidade ponto

• Cruzamento
• Cruzamento vias principais

• Fronteiras municipais

• Fronteiras municipais simplificadas

• Lote CTM frente

• Lote CTM polígono

• Lote CTM ponto

• Mancha urbana

• Quadra CTM

• Rodovia
• Trecho
• Via principal

• Colapso
• ElimNósDesnecessários
• ExtraçãoSegmentoFrontal
• Fusão
• JunçãoArcosDivididos
• Seleção
• Simplificação
• Superposição

• ApresentaçãoÁrea
• ApresentaçãoLinha
• ApresentaçãoSímbolo
• Classificação
• Simbolização
 

Observe-se que a mesma aplicação poderia ser estruturada estaticamente usando um modelo

que não dispõe dos recursos aqui apresentados. No entanto, como não seriam explicitadas as

necessidades de transformação, o implementador tenderia a detectar essas necessidades já ao

longo do processo de desenvolvimento, tornando-o mais difícil e sujeito a erros. Além disso,

como as transformações não estariam registradas em um diagrama, sua documentação prova-

velmente seria deficiente, com conseqüências danosas a futuros procedimentos de manutenção

e operação.
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O passo seguinte seria a implementação propriamente dita em um SIG comercial, uma ativi-

dade que não está no escopo desta tese, e é deixada para um futuro trabalho. Com relação a

essa implementação é possível tecer os seguintes comentários:

• os diagramas de classes e de transformação são independentes da implementação, e por-

tanto refletem apenas características da estruturação dos dados e a definição, mesmo que

ainda grosseira, de um conjunto de operações exigidas;

• o diagrama de apresentação pode usar elementos do SIG que será adotado, ou definir fun-

ções “neutras” que serão posteriormente mapeadas para funções equivalentes no SIG, caso

existam;

• o processo de implementação vai certamente se beneficiar do maior detalhamento resul-

tante do processo de modelagem nos níveis de representação e de apresentação, uma vez

que boa parte dos detalhes estruturais e visuais vai estar especificado e documentado de

antemão;

• caso todas as funções exigidas pela aplicação não estejam previamente incorporadas ao SIG,

a implementação das funções restantes poderá ser feita a partir de uma melhor definição do

papel de cada uma no conjunto da aplicação;

• a definição do conjunto de funções, características de visualização e estrutura do banco de

dados pode, também, servir de subsídio para a escolha de um SIG comercial mais adequado

à implementação da aplicação.

Considerando essas observações, a equipe de desenvolvimento da implementação necessita, a

partir da escolha de um SIG, (1) mapear as classes modeladas e seus relacionamentos para um

modelo físico adequado, (2) analisar a disponibilidade de funções no SIG para implementar as

operações TR e TA identificadas, e (3) implementar as operações que estiverem faltando. Em

paralelo, todo o processo de desenvolvimento da interface com o usuário pode ser realizado,

observando as especificações para apresentação em tela dos objetos modelados. Também o

desenvolvimento de saídas é favorecido pelo maior detalhamento proporcionado pelo uso das

ferramentas apresentadas.

Enfim, o conjunto de elementos apresentados mostrou ser útil e eficiente na especificação de

aplicações geográficas, oferecendo recursos para resolver problemas onde ocorrem múltiplas

representações e múltiplas apresentações.



7 Conclusões

7.1 Revisão do Trabalho

Esta tese oferece uma contribuição para a evolução da tecnologia de sistemas de informação

geográficos através da definição de um arcabouço conceitual para a incorporação de recursos

de múltiplas representações e múltiplas apresentações às aplicações geográficas [BLD99,

BLD00, DALA99A, DAVI99]. Para isso, o problema foi abordado a partir de um ponto de vista

conceitual, com a apresentação de uma técnica para a criação do diagrama de classes no nível

de representação, e com a proposição de ferramentas para a criação de diagramas de trans-

formação e de apresentação. Esses últimos diagramas facilitam a implementação das aplicações,

uma vez que permitem verificar e documentar toda a necessidade da aplicação em termos do

desenvolvimento ou incorporação dos métodos adequados para transformação entre repre-

sentações e apresentações [BLD00, DALA00, DALA99A, DALA99B].

Para construir os conceitos e gerar as contribuições desta tese, foi necessário avaliar a literatura

de várias áreas aparentemente isoladas do conhecimento, tais como geometria computacional,

cartografia automatizada, análise espacial, bancos de dados geográficos e modelagem de dados

para aplicações geográficas. Considerando o caráter interdisciplinar da maioria das aplicações

de SIG, a interferência de várias áreas é bastante natural. Assim, ao longo da pesquisa, ficou

evidente a diversidade de conceitos a respeito dos mesmos tópicos, uma vez que em cada área

existem formulações alternativas e muitas vezes conflitantes com os conceitos básicos adotados

pelas demais. Em particular, a área de cartografia vem produzindo modelos e arcabouços que

muitas vezes estão mais relacionados com a tradicional mistura de ciência e arte que lhe é pe-

culiar, do que com a busca de formulações que permitam trazer as técnicas cartográficas para o

ambiente computacional. Por outro lado, a geometria computacional trata de problemas liga-
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dos à forma de representação e muitas vezes ignora completamente a possibilidade de que a

forma geométrica se refira a um objeto do mundo real ou a um fenômeno natural. Assim, não

adianta produzir algoritmos que refinem a aparência visual de um mapa, ignorando o banco

de dados que o suporta e que precisa ser usado para outras aplicações além da compilação do

mapa; ao mesmo tempo, não adianta produzir algoritmos que realizem com eficiência a sim-

plificação de uma linha, ignorando as conseqüências topológicas dessa simplificação no mapa.

Considerando esses problemas, o tema desta tese foi conduzido com a preocupação de colocar

o banco de dados geográfico no centro da discussão, procurando oferecer, no “território neu-

tro” da modelagem de dados, oportunidades para que os conceitos das diversas áreas do co-

nhecimento ligadas a SIG possam ser desenvolvidos de forma integrada.

Os conceitos desenvolvidos ao longo do trabalho foram aplicados a uma aplicação real no am-

biente urbano, nos níveis de representação e de apresentação, construindo os necessários dia-

gramas de classes, de transformação e de apresentação. A partir da disponibilidade dos dia-

gramas, a implementação da aplicação é facilitada, já que tanto a estrutura do banco de dados

quanto os métodos e funções necessários para a implementação de múltiplas representações e

múltiplas apresentações estão especificados. Alguns métodos e funções estão tipicamente dis-

poníveis no ambiente do SIG subjacente, porém outros necessitam ser implementados na pró-

pria linguagem de programação associada ao SIG ou em outra qualquer, usando o sistema

disponível de interfaceamento do SIG com programas externos.

7.2 Trabalhos Futuros

A implementação de diversos dos operadores descritos aqui, mas não disponíveis usualmente

nos SIG comerciais, é uma atividade prioritária para o futuro. Apesar dos diversos operadores

já disponíveis corriqueiramente nos SIG atuais, alguns operadores mais especializados, como

os de generalização cartográfica, precisam ser incorporados ao ambiente dos SIG. De fato, tra-

balhos anteriores indicaram que essa pode ser a melhor opção para a implementação de gene-

ralização cartográfica, pois os algoritmos podem ser desenvolvidos levando em conta a estrutu-

ra do SIG e seu banco de dados associado [MORE95].

A detecção e correção de inconsistências entre múltiplas representações não é um problema

simples, mas tem sido abordado na literatura [ECD94]. Em particular, o problema de incon-

sistências na topologia provocado por transformações geométricas, como a simplificação de li-
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nhas, foi analisado em [PAIV98], tendo sido desenvolvida uma ferramenta computacional para

avaliar a equivalência topológica e a semelhança que possa existir entre várias representações.

O enfoque de detecção e tratamento de inconsistências pode ser combinado com as contribui-

ções desta tese para compor um ambiente operacionalmente adequado para múltiplas repre-

sentações.

Além dos aspectos de implementação, existe a necessidade de um maior aprofundamento a

respeito das estratégias de incorporação dos recursos de múltiplas representações aos SIG,

considerando os aspectos de sincronização da atualização da representação original e de repre-

sentações derivadas. Esse aprofundamento, no entanto, foge ao escopo proposto para esta tese,

por envolver aspectos complexos de implementação, que são externos ao arcabouço conceitual

apresentado, porém também está relacionada à já citada linha de trabalho em detecção e tra-

tamento de inconsistências.

Como forma de validar a aplicação prática de alguns aspectos propostos nesta tese, foi desen-

volvida uma biblioteca de símbolos inteligente, para uso com o software de diagramação Visio

[TAME00]. Especificamente, a biblioteca implementada permitiu testar aspectos operacionais da

criação de esquemas OMT-G, tendo sido desenvolvidos programas em Visual Basic capazes de

verificar a consistência dos esquemas e produzir relatórios para fins de documentação. Essa

biblioteca pode evoluir para um sistema CASE completo, incluindo a operação de mapeamento

entre os diagramas de classes, de transformação e de apresentação e estruturas físicas em al-

gum SIG. É necessário avaliar se é possível continuar usando o Visio como plataforma para

esse desenvolvimento, ou se é mais interessante desenvolver uma aplicação inteiramente nova.

Outra decorrência interessante deste trabalho é a possibilidade de avaliação do uso de ontolo-

gias para guiar a solução dos problemas semânticos da generalização conceitual. Esta linha está

sendo explorada no momento [FED00, FEDB00], com resultados promissores. O eixo da dis-

cussão é o argumento de que antes de tentar incorporar na modelagem de uma aplicação as

variadas visões que grupos diferentes de usuários têm a respeito de algum elemento do mun-

do real, é necessário conhecer e estruturar o conhecimento com que cada grupo aborda o as-

sunto, ou seja, é preciso conhecer a ontologia utilizada por cada grupo e explorar pontos de

contato entre elas.

Uma área que está surgindo com bastante ímpeto é a de aplicações geográficas em ambiente

móvel, usando dispositivos como telefones celulares e palmtops e o protocolo WAP (Wireless

Applications Protocol) para oferecer serviços baseados em localização a uma ampla gama de

usuários. Duas dificuldades afetam os primeiros passos na direção dessas aplicações. A primeira

é obter, com precisão razoável, a localização do usuário. Isso tem sido tentado usando como
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referência a localização da estação rádio-base (ERB) à qual o dispositivo móvel está conectado,

porém o grau de incerteza na localização é grande demais para um vasto leque de aplicações

intra-urbanas. Outra possibilidade é o acoplamento de receptores GPS aos dispositivos móveis,

mas apesar de já existirem equipamentos com este perfil, limitações do sistema GPS (princi-

palmente o impedimento de uso em ambientes fechados) ainda restringem o desenvolvimento.

A segunda dificuldade decorre da baixa resolução dos dispositivos móveis, o que limita forte-

mente o tipo de interface que pode ser oferecida ao usuário. Alguns dispositivos disponíveis

atualmente como protótipos, no entanto, já possuem recursos suficientes para a apresentação

de mapas relativamente limitados. Existem, assim, oportunidades para a aplicação das contri-

buições desta tese para estruturar a visualização de mapas simplificados em aplicações móveis,

usando procedimentos de redução de detalhamento e generalização em tempo real baseados

no servidor. No caso, não seria sempre suficiente produzir uma versão simplificada de um

banco de dados geográfico para uso com essas aplicações, uma vez que o mais importante é

poder contar com informações atualizadas constantemente, como no caso de sistemas que

permitem traçar rotas alternativas e escapar de engarrafamentos de trânsito, para os quais a

representação de elementos mantidos no banco de dados precisa ser simplificada e a apresen-

tação precisa ser compatível com as limitações do dispositivo móvel. Considerando ainda as

limitações atuais de largura de banda, pode-se conceber aplicações em que o mapa vai sendo

transmitido gradualmente, inicialmente com elementos gráficos simples e grosseiros, e incor-

porando detalhes mais refinados na medida da capacidade de transmissão. Um esboço de tal

idéia, porém para aplicações militares, foi apresentado em [BEEG99]. Outra proposta, enfo-

cando técnicas para reduzir o volume de informação geométrica vetorial para transmissão

através da Web, foi apresentada em [GFVG99].

Um tipo potencial de aplicação que foi pouco discutido nesta tese consiste em usar os recursos

de múltiplas representações para coordenar o relacionamento entre uma representação carto-

gráfica e uma representação esquemática da mesma rede. Por exemplo, mapas de navegação

em sistemas metroviários são melhor compreendidos pelos usuários quando representados es-

quematicamente e apresentados com recursos eficientes de comunicação visual, porém ao pla-

nejar uma viagem o usuário precisa também se situar no mundo real, usando documentos

cartográficos para encontrar a estação mais próxima a seu ponto de origem e a seu destino.

Outra área de aplicação é no gerenciamento de redes de infra-estrutura, como energia ou tele-

comunicações, em que diagramas esquemáticos facilitam o trabalho dos técnicos quanto à

compreensão do funcionamento do sistema, mas a localização dos equipamentos e trechos de

cabeamento no mundo real é imprescindível para as operações de manutenção. Nos dois

exemplos, o que se busca é uma forma de navegar entre a representação esquemática e a re-

presentação cartográfica, gerando problemas interessantes nas áreas de interface homem-
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computador, e produzindo demandas importantes para a área de bancos de dados geográficos

quanto à manutenção coordenada das duas representações. Além disso, trata-se de um recurso

bastante interessante para uso em ambientes móveis, considerando as já citadas limitações de

resolução gráfica e capacidade de transmissão de dados dos dispositivos portáteis.
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