
 
 

REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DO SKATER NO TERRAVIEW 

 

1. O Skater do TerraView exige contiguidade entre os geo-objetos (polígonos). Tome com exemplo a Figura 

abaixo, a qual ilustra duas situações. A configuração em (a) não é contígua, devido aos geo-objetos A e D. 

O geo-objeto A é composto de dois polígonos desconectados e o D de três. Esta situação é muito comum 

em municípios da costa leste Brasileira, como por exemplo, Florianópolis-SC, onde parte do município está 

no continente e a outra no oceano. Já a configuração em (b) é totalmente contigua. Neste exemplo, (b) é 

uma simplificação de (a), na qual foram removidos os polígonos que são desconectados do “mapa geral”. 

 

A aplicação do Skater utilizando a configuração (a) irá causar um erro de construção do grafo, e a 

mensagem da Figura abaixo será exibida. Para evitar este erro deve-se empregar a configuração (b). 

 

2. Para correta aplicação do Skater, faz-se necessário também padronizar os atributos de interesse. Esta 

padronização é necessária, porque o coeficiente (grau) de similaridade entre dois geo-objetos (contíguos) 

é obtido através da métrica, distância euclidiana, calculada sobre o espaço de atributos. Esta padronização 

é facilmente realizada, da seguinte forma: 



 
 

          
          

     
 

         

                                             

                                             

                                        

                                   

                                                                                                    

3. Por último, não se trata de um requisito para aplicar o Skater, mas da atenção que o usuário deve ter, 

quando definir o sistema de projeção a ser empregado. Para exemplificar, considere o sistema de projeção 

Lat Long e o mapa de conglomerados espaciais (são polígonos que possuem o mesmo grau de similaridade, 

segundo um conjunto de atributos de interesse) gerado pelo Skater, conforme Figura abaixo.   

 

Continuando, suponha que se deseja calcular a área (em km2) ou a densidade populacional (Pop/área) de 

cada conglomerado espacial. Isto é executado facilmente pelo TerraView. No entanto, os valores obtidos 

de área estarão expressos em unidades da projeção da Vista ao quadrado, no caso em LAT LONG e não em 

km2 como o desejado. Para resolver esta questão faz-se necessário alterar o sistema de projeção, por 

exemplo, para Policônica, UTM e outras que empregam unidades métricas. Esta mudança de sistema de 

projeção, também é realizada facilmente pelo TerraView. 


