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O alto custo da aquisição de dados geográficos aliado a complexidade das 

análises ambientais têm levado as comunidades de informação ao compartilhamento de 

dados existentes, armazenados por bases de dados de Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG). Os mecanismos utilizados para proporcionar a troca de dados entre 

estas bases têm sido a conversão de formatos e o estabelecimento de padrões. Estas 

soluções são inadequadas, uma vez que requerem localizar os dados e compreender os 

formatos ou padrões envolvidos para estabelecer os processos de conversão e não 

garantem interoperabilidade, pois parte substancial da informação está contida nos 

procedimentos de consulta, manipulação e apresentação. 

Essa tese apresenta o Sistema MultiSIG que tem como proposta criar uma 

federação de dados aberta. Este Sistema objetiva proporcionar interoperabilidade 

semântica entre bases de dados geográficos heterogêneas e distribuídas sobre o ambiente 

da rede global Intemet. O desenvolvimento deste Sistema contemplou as diferenças 

entre: i) os modelos de dados usados pelos SIG, ii) as linguagens de manipulação de 

dados oferecidas por estes sistemas, e iii) os esquemas decorrentes das diversas áreas de 



aplicação através de uma metodologia e de uma arquitetura, denominadas ~ u l t i S I G  e 

d u l t i S I G ,  respectivamente. A d u l t i S I G  estabelece as atividades necessárias para a 

integração de esquemas das bases de dados geográficos e a d u l t i S I G  oferece um 

ambiente que proporciona a interoperabilidade entre estas bases. 

As principais contribuições decorrentes do desenvolvimento deste Sistema são: 

a proposta de um nível externo sobre o modelo de dados global, gerando um 

modelo de objetos para um esquema global externo. Este modelo de objetos 

fornece uma única percepção do sigdcado dos dados armazenados pelas bases 

componentes da federação, mantendo suas características de temas e regiões; 

a metodologia &ultiSIG para integração dos esquemas - contempla as diversas 

características envolvidas na construção de uma base de dados geográficos, de 

forma que um conjunto compartilhado de termos e definições utilizados pelas 

comunidades de informação seja definido e apresentado no esquema global; e 

a especifica~ão da arquitetura d u l t i S I G  para interoperabilidade: é especificado 

os serviços desta arquitetura, bem como serviços de suporte a outros trabalhos do 

Projeto WHIP (Workbench de Heterogeneidade, Interoperabilidade e 

Paralelismo). Deste modo, a arquitetura proposta oferece ferramentas para 

cadastrar o esquema, realizar consultas, solicitar apresentação de resultados e 

fornecer suporte a cooperação entre os administradores locais e global para a 

integração de esquemas. 

A metodologia e a arquitetura propostas foram avaliadas na integração de bases de 

dados voltadas para aplicações na área de hidrologia e arnbiental. Os resultados desta 

implementação evidenciam que a interoperabilidade proporcionada pelo Sistema 

MultiSIG contribui como uma forma alternativa de acessar dados dispostos em outras 

bases de dados geográficos, preservando o investimento na informaqão geográfica 

armazenada pelas bases de dados. A estratégia adotada pelo Sistema MultiSIG se 

mostra eficiente, uma vez que não é necessário saber onde os dados estão localizados, 

além de promover maior sinergia entre as comunidades de informação. 
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The high cost of the geographical data acquisition combined with to the 

complexity of the environmental analysis has been driving the information communities 

to sharing the existent data stored by Geographical Information Systems (GIS) 

Databases. The mechanisms adapted to provide the data exchanges among these 

databases have undertaken formats conversions and standards establishment. These 

solutions are inadequate because they require the location of the data, to understand the 

formats or standards involved and the establishment of conversion processes. These 

solutions do not guarantee interoperability, since part of the information is contained in 

the query, manipulation and presentation procedures of geographical data. 

This work develops the RlultiGIS System that airns at creating an open data 

federation, which provides semantic interoperability among heterogeneous and 

distributed geographical databases on the Internet. The development of this System 

contemplates the differences among i) the data models used by GIS; ii) the data 

manipulation languages offered by the GIS; and iii) the resultant schema of the severa1 

application areas through a methodology and architecture named oi%MultiGIS and 



d u l t i G I S ,  respectively. &ultiGIS establishes the required activities for the schema 

integration of the geographical databases and d u l t i G I S  provides an interoperable 

environment among these databases. 

The main contributions obtained with the development of this System are: 

The object model proposed for the external global schema - it provides a single 

perception of the meaning of the data stored by the component databases of the 

federation; 

&ultiGIS methodology for schema integration - it encompasses severa1 

characteristics involved in the constmction of a geographical database, so that a set of 

shared t e m  and defhitions used by the information communities is defined and 

presented in the global schema; and 

d u l t i G I S  architecture specification for interoperability - it is specifíed the services 

of this architecture, as the services to support other works of the WHIP Project 

(Workbench for Heterogeneity, Interoperability and Parallelism). The proposed 

architecture offers tools to register the schema, to query, to request presentation of 

results and to support cooperation among the local and global administrators for 

schema integration. 

The proposed methodology and architecture were evaluated in the integration of 

databases for hydrology and environmental application areas. The results of this 

implementation show that the interoperability provided by the MdtiGIS System 

contributes significantly as an alternative form of access to stored geographical data in 

different geographical databases while preserving the investment of the geographical 

information stored by the original databases. The strategy adopted by the MultiGIS 

System is effective, since it does not require the knowledge of data location and 

promotes higher synergy among the information communities. 
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Capítulo I - IntraduçBo 

1.1. Motivação 

O grande volume e diversidade de informações georreferenciadas têm conduzido 

a necessidade de diversas áreas desenvolverem bases de dados contendo objetos 

geográficos relacionados a uma grande variedade de aplicações ambientais. Essas bases 

têm-se consolidado a medida que a tecnologia tem proporcionado ambientes para o 

desenvolvimento de Sistemas de Informagões Geográficas (SIGs), que permitem a 

captura de dados, análise e apresentação de informações espaciais relacionadas 

(ARONOFF, 1989; BERNHARDSEN, 1992; LAURINI & TOMPSON, 1992). 

Estes sistemas possibilitam as diversas áreas de aplicação combinarem dados que 

descrevem fatos ou fenômenos, do mundo real, associados a uma representação 

cartográfica digital, a fim de realizar análises espaciais de acordo com critérios definidos 

pelos usuários. 

O alto custo da aquisição de dados geográficos para a implantação de um SIG 

aliada a crescente complexidade das análises ambientais, que a cada dia exigem novos 

parâmetros de diversos domínios de conhecimento não previstos nas questões manifestas 

e latentes, requerem o acesso a dados multidisciplinares, armazenados em diversas bases 

de dados, localizadas em diferentes instituições. Isto tem conduzido a necessidade de 

reutilização destes dados, através do acesso e troca de dados entre estes sistemas 

(ONSRUD & RUSHTON, 1995; CAS SETARI, 1993). 

Todavia, o desenvolvimento da tecnologia de informação levou os aplicativos 

para o desenvolvimento de SIGs a apresentarem uma variedade de modelos de dados e 

se utilizarem de diferentes plataformas, redes de comunicação e sistemas operacionais 

(MATUSCHAK~~"'~, 1996). Esta diversidade aumenta quando se considera que as bases 

de dados destes sistemas foram projetadas por instituições independentes, não 

cooperativas, onde cada uma tem absoluta autoridade e controle sobre seus dados. 

Assim, estas bases são projetadas de acordo com as necessidades organizacionais e 



apresentam aplicações monolíticas, dependentes de plataformas e aplicativos, com 

facilidades limitadas para compartilhar os dados e os recursos de computação. 

Entretanto, o compartilhamento dos dados é desejável, uma vez que nestas bases 

os objetos têm, em comum, o mesmo espaço geográiico descrito. As soluções 

atualmente utilizadas para proporcionar este compartilhamento têm sido a conversão de 

formatos e o estabelecimento de padrões. A primeira solução consiste em converter 

arquivos de dados de um formato para outro. A complexidade deste processo para os 

dados geográficos é maior que para os dados convencionais, uma vez que estes são 

descritos por diferentes componentes gráficos que são relacionados a diversos 

componentes não gráiicos. A segunda solução consiste em estabelecer um denominador 

comum entre os diferentes SIGs através da especificação de padrões de dados que 

descrevem objetos geográficos. Estes padrões cobrem os formatos de arquivos, 

procedimentos administrativos e diversos parâmetros para descrever a proveniência e a 

qualidade dos dados. Contudo a aplicabilidade destes padrões não garante um 

compartilhamento de dados adequado, uma vez que parte substancial da informação está 

contida nos procedimentos de manipulação, consulta e apresentação dos objetos 

geográficos. Cabe ainda ressaltar que, de modo geral, estas soluções requerem localizar 

os dados e compreender os formatos ou padrões de dados envolvidos para estabelecer o 

processo de conversão. Além disto, as soluções não dispõem de facilidades para 

acomodar novos tipos de dados e exigem à necessidade de conversão e migração reversa 

de parte dos dados que foram atualizados, para evitar inconsistências entre sistemas 

(CLEMENT et al., 1997). 

Atualmente, no dominante paradigma da globalização, onde as organizações são 

caracterizadas por serem distribuídas sobre vários locais, é cada vez maior a necessidade 

de realizar operações globais sem centralização da informação ou perda da autonomia 

dos sistemas locais. Desta forma, a tendência de compartilhamento de dados entre SIGs 

tem sido substituir os ambientes fechados, com soluções orientadas a produtos, por 

ambientes abertos caracterizados por diferentes plataformas, aplicativos e bases de dados 

que interoperam em tempo real (LAURINI, 1994; GOODMAN, 1994; GARDELS, 

1997). 

Estas soluções são encontradas no âmbito da tecnologia de Banco de Dados, sob 

diversas denominações: múltiplas bases de dados (MBD), mediador, base de dados 

federada e sistemas interoperáveis (SHETH & LARSON, 1990; BREITBART, 1990; 



WIEDERHOLD, 1992; AHMED et al., 1995; BUNEMAN, 1997). Elas têm por 

objetivo preservar os sistemas existentes, mantendo suas autonomias, através de um 

sistema que possui facilidades para o acesso e compartilhamento dos dados armazenados 

pelas bases de dados locais. 

As pesquisas para o desenvolvimento destas soluções têm sido em duas direções. 

A primeira tem levado ao desenvolvimento de arquiteturas que permitem a 

interoperabilidade através de aplicações independentes dos componentes de informática. 

Estas arquiteturas resolvem as heterogeneidades fisicas entre os ambientes caracterizadas 

por diferentes plataformas, sistemas operacionais e redes de comunicação (PERIZZO et 

aZ.,1991; MENG & YU, 1995; KARLAPALEM et al., 1995; MANOLA, 1995). 

Contudo, acima das heterogeneidades fisicas existem conflitos semânticos e sintáticos 

decorrentes das diferenças entre os modelos de dados e do processo de modelagem. 

Deste modo, a segunda direção das pesquisas tem sido o desenvolvimento de 

metodologias para capturar a semântica dos esquemas das bases de dados, compreender 

as diferenças entre eles, os requisitos de consistência, as restrições de integridade e 

aplicar técnicas desenvolvidas para resolver os conflitos que por ventura existirem 

(SOUZA, 1986; BATINI et al., 1986; KIM & SEO, 1991; LIM et al., 1994; REDDY et 

al., 1 994; FRANKHAUSER et al., 1 995). 

As arquiteturas que proporcionam interoperabilidade vêm se beneficiando do 

paradigma da orientação a objeto aplicado a arquiteturas cliente servidor, visto que esta 

combinação oferece modularidade. Esta modularidade é alcançada através da utilização 

de objetos clientes e servidores, distribuídos, que encapsulam as bases de dados locais. A 

interoperabilidade é obtida através de um protocolo comum para a troca de mensagens 

entre estes objetos distribuídos (BERTINO et al., 1994; PITOURA et al., 1995; 

HURSON & BRIGHT, 1996; SILBERCHATZ & ZDONICK, 1997). Uma nova direção 

na implementação destas arquiteturas é a utilização dos recursos da rede global Internet 

(IV~ATUSCHAK~~, 1996). A utilização desta rede permite o desenvolvimento de um 

ambiente MBD com maiores proporções. Além disto, ela oferece uniformidade de acesso 

através da interface com o usuário e dos recursos de comunicação. 

As metodologias para resolver as heterogeneidades das bases de dados, nos 

últimos anos, também vêm se beneficiando do paradigma da orientação a objeto na 

adoção de um modelo de dados canônico. Um modelo de dados canônico orientado a 

objeto oferece maior expressividade semântica para capturar melhor o sigruficado dos 
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dados armazenados (BERTINO et al., 1994). 

Estender estas pesquisas para desenvolver um sistema MBD que suporte bases de 

dados de SIG, localizados em diferentes instituições, representa uma evolução das 

soluções tradicionais. O desenvolvimento deste ambiente para SIGs oferece inúmeros 

beneficias, uma vez que preserva os investimentos técnico e organizacional das 

instituições em seus sistemas. No nível técnico, as bases de dados dos SIGs são bases 

não convencionais, cujo processo de modelagem e implementação é complexo e 

dispendioso, envolvendo treinamento de pessoal, aquisição dos dados, calibração do 

modelo e cuja re-irnplementação ou modificação é uma tarefa desalentadora ou até 

mesma inviável. No nível organizacional, a instalação de um SIG e sua inclusão dentro 

do processo operacional em uma instituição, exige investimentos científicos e 

financeiros, cuja realocação elou modificação envolve dificuldades organizacionais. Além 

disto, um sistema MBD oferece um ambiente que difunde os dados geogrhficos de forma 

eficiente e a um menor custo, facilitando a aquisição e o intercâmbio de informações, e 

fùturamente expandindo a base de aplicações dos usuários. 

1.2. Objetivo do trabalho 

O objetivo do presente trabalho consiste em apresentar soluções para a 

integração de bases de dados geográficos heterogêneas e distribuídas. Essa solução 

requer a caracterização das heterogeneidades e o desenvolvimento de uma metodologia e 

de uma arquitetura que possibilite a interoperabilidade no nível semântico e no nível 

físico, respectivamente. 

Para atender este objetivo esse trabalho propõe o desenvolvimento do Sistema 

MultiSIG, que proporciona uma federação aberta de dados geográficos. O 

desenvolvimento deste sistema demanda: i) uma metodologia para capturar a semântica 

dos esquemas das bases de dados e integrá-los; e ii) a especificação de uma arquitetura 

que possibilite a interoperabilidade entre as bases de dados de SIGs, heterogêneas e 

distribuídas. 

A interoperabilidade, no contexto do Sistema MultiSIG, denota que os usuários 

de duas ou mais bases de dados de SIGs interajam sobre um ambiente distribuído, de 

forma que recuperem e visualizem dados e o conteúdo de seus metadados. 

A metodologia proposta, denominada de a u l t i S I G ,  visa criar o esquema 
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global externo, assegurando a inexistencia de inconsistências resultantes da redundância 

de dados e dos conflitos entre esquemas das bases de dados dos SIGs. Para alcançar este 

objetivo a ~ u l t i S I G  estabelece as atividades para: a) capturar a semântica dos 

esquemas das bases de dados dos SIGs locais; b) identificar os conflitos devidos as 

diferenças entre os espaços geográficos, as áreas de aplicação e a semântica dos 

esquemas das bases de dados dos SIGs; c) resolvê-los de forma que estabeleça uma 

concordância no conjunto compartilhado de termos e definições; d) integrar os esquemas 

locais no esquema global interno e e) derivar o esquema global externo. 

A &ultiSIG estende o metamodelo do padrão de dados SAIF (SpatiaZ Archive 

And Interchunge Format) e suas notações para descrever os esquemas das bases de 

dados locais no nível intencional e extencional. Ela também emprega um modelo de 

dados baseado em Thenzes e Regions proposto para o esquema global externo com o 

objetivo de permitir o usuário facilmente identificar os dados desejados. 

Cabe ressaltar que a d u l t i S I G :  j) se deteve apenas na semântica espacial 

apesar dos objetos apresentarem ainda semântica temporal, e ii) foi materializada com a 

extensão proposta para o metarnodelo SAIF, todavia outros modelos poderiam ser 

estendidos. 

A arquitetura proposta, denominada de &ultiSIG, possibilita o 

compartilhamento de dados entre os usuários da federação. Para isto, a &ultiSIG 

utiliza um esquema global que encapsula os dados armazenados pelas bases de dados dos 

SIGs locais. Este esquema global auxilia os usuários da federação a encontrar os temas e 

as regiões geográficas de interesse, a pensar sobre os dados que desejam, e a obter 

informações relacionadas a qualidade dos dados e outras questões relativas aos 

metadados, sem converter, reestruturar ou localizar os dados que fazem parte da 

federação. A du l t iS IG,  desenvolvida sobre a rede global Internet, se beneficia da 

arquitetura cliente-servidor, do paradigma orientado a objeto e emprega uma extensão da 

OQL (Object Query Langzrage) como linguagem de consulta. Ela utiliza os recursos 

desta rede para estabelecer a comunicação entre as bases de dados de SIG distribuídos 

em diferentes ambientes computacionais. O protótipo inicial desta arquitetura ficou 

limitada a realização de consultas as bases de dados dos SIGs, de modo a validar o 

estudo de caso da o4MultiSIG. 

Desta forma, o Sistema MultiSIG contempla as seguintes diferenças entre as 



bases de dados dos SIGs: 

Diferença de modelo de dados - os dados são armazenados em bases de dados com 

diferentes modelos. Para contemplar esta diferença a a u l t i S I G  propõe a conversão 

dos esquemas para o SAIF estendido, que é tratado como um modelo de dados 

comum. Isto permite normalizar as diferenças entre os esquemas e facilita identiilcar 

os conflitos entre eles; 

Diferenças entre esquemas decorrentes de diferentes áreas de aplicação - como as 

bases de dados geográficos foram projetadas e desenvolvidas independentemente, 

existem incompatibilidades entre os esquemas inerentes as áreas de aplicação. Para 

contemplar esta diferença, a d u l t i S I G  gera um esquema global, sobre o qual o 

usuário da federação realiza uma consulta que será distribuída e traduzida para os 

esquemas das bases de dados locais dos SIGs; e 

Diferentes linguagens de consultas - os SIGs utilizam diferentes linguagens de 

consultas para manipular e consultar objetos geográficos. Para contemplar esta 

diferença, a &ultiSIG apresenta o esquema global que disponibiliza temas e as 

regiões geográficas com os respectivos metadados, e utiliza uma interface de consulta 

que oferece uma sintaxe gráfica de consulta sobre o esquema global externo. 

1.3. Contexto da tese: Projeto WHIP 

Este trabalho faz parte de uma das metas do Projeto Workbench de 

Heterogeneidade, Interoperabilidade e Paralelismo (WHIP) do Programa de Engenharia 

de Sistemas e Computação da COPPE/UFRJ. Este projeto tem como objeto de pesquisa 

o desenvolvimento de uma plataforma que contemple arquiteturas que são desenvolvidas 

com o objetivo de abordar os aspectos de heterogeneidade, interoperabilidade e 

paralelismo nas áreas de aplicações voltadas para bases de dados geográficos e 

estatísticos. 

1.4. Organização do trabalho 

O presente trabalho está organizado em sete capítulos. Inicialmente o segundo 

capítulo, para uma melhor compreensão da metodologia, faz uma revisão na literatura 

apresentando a tecnologia de Geoprocessamento, a sua principal ferramenta - os 
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Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) - e suas áreas de aplicação; caracteriza os 

dados geográticos, os principais conceitos cartográficos abordados no desenvolvimento 

de uma base de dados de SIG e apresenta ainda os principais aspectos do processo de 

modelagem dos dados geográticos. 

No terceiro capítulo é realizada uma revisão na literatura sobre interoperabilidade 

entre múltiplas bases de dados. Neste capítulo é caracterizado o conceito de 

interoperabilidade, apresentado os principais aspectos para o desenvolvimento de um 

ambiente (MBD), as principais etapas de uma metodologia para a integração de 

esquemas e as duas principais arquiteturas para implementação deste ambiente. 

O quarto capítulo faz algumas considerações sobre os requisitos de 

interoperabilidade entre bases de dados geográficos de diferentes comunidades de 

informação, e apresenta a proposta do Sistema MultiSIG. Neste capítulo também é 

caracteriiada a necessidade de compartilhamento de dados geográficos, dissertando 

sobre os meios utilizados para a troca de dados geográficos e os esforgos do Open GIS 

Consortium (OGC) para estabelecer uma especificação para a interoperabilidade entre 

SIGs. 

No quinto capítulo é apresentada a &ultiSIG quanto aos conceitos, os 

elementos utilizados e suas etapas. Neste capítulo é caracterizado ainda a 

heterogeneidade entre as bases de objetos geográficos, apresentando uma taxionomia 

para estes conflitos e soluções para tal. Este capítulo faz uma referência ao Apêndice B, 

onde é ilustrada uma aplicação da &ultiSIG, a quatro esquemas heterogêneos e 

comparada com outros trabalhos relacionados na literatura. 

No sexto capítulo é apresentada a d u l t i S I G  quanto aos seus componentes e 

sua especificação. São tratados também os aspectos de implementação e um estudo de 

caso, ilustrando as experiências de consultas sobre esta arquitetura. 

No sétimo capítulo são apresentados os comentários conclusivos deste trabalho, 

descrevendo as considerações e contribuições realizadas e dissertando sobre as 

conclusões e perspectivas futuras de pesquisa para o Sistema MultiSIG, no contexto do 

Projeto WHIP. 



CapRula II - Bases de Dados Geográficos 

11.1. Introdução 

Os avanços tecnológicos da cartografia automatizada, dos Sistemas de 

Gerenciamento de Banco de Dados e do processamento digital de imagens, aliados ao 

desenvolvimento da Computação, permitiram produzir um conjunto distinto de 

ferramentas para a captura automática de dados relacionados a superficie terrestre, para 

o gerenciamento, análise e apresentação das informagões geradas. 

Estas ferramentas surgiram em resposta a demanda de armazenamento de dados 

relacionados a superficie terrestre e realizar análises espaciais em ambientes 

computacionais. Elas visavam reduzir o custo/tempo de realização de serviços, 

executando-as com mais qualidade e de forma integrada, evitando o serviço moroso 

para os especialistas de diversas áreas técnicas do conhecimento, com interesse na 

informaqão geográfica. 

A ligação técnica e conceitual do desenvolvimento destas ferramentas, resultou 

no desenvolvimento de uma enorme variedade metodológica de processamento de 

dados geográficos. Este processamento tem sido denominado na literatura nacional 

como Geoprocessamento (cÂMARA & MEDEIROS, 1996), e mais recentemente como 

Geomática (CLEMENT et al., 1997; OSTENSEN, 1995). Estes termos têm sido usados 

para designar o campo da atividade que, sistematicamente, integra todos os meios 

usados para adquirir, gerenciar dados relacionados a superfície terrestre, e produzir 

informação g e ~ g r ~ c a s  usando os recursos da informática. 

Os primeiros usuários desta tecnologia foram as organizagões governamentais e 

empresas relacionadas ao gerenciamento de dados relacionados a superfície terrestre. A 

partir de meados da última década, o Geoprocessamento tem se popularizado. Isto 

decorre da redução do custo das plataformas com alto poder de computação e dos 

aplicativos de Geoprocessamento, além da amigabilidade destes últimos que permitem 

aos usuários, sem habilidades específicas, rapidamente aprenderem e operarem sistemas 

informatizados. Nos últimos anos, cabe ressaltar ainda, que esta tecnologia tem ganho 
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novos impulsos com os avanços proporcionados pela aquisição de imagens de satélites 

de alta resolução, pela utilização de Sistemas de Posicionamento Global (GPS) e 

cadernetas eletrônicas (GOODCHILD~~"', 1996). 

Desta forma, este capítulo apresenta o Sistema de Informações Geográficas 

(SIG) e suas áreas de aplicação, caracteriza os dados geográficos, descreve os conceitos 

cartográficos empregados no desenvolvimento de uma base de dados para SIG, 

caracteriza estas bases de dados, discute a necessidade de adoção de um modelo de 

dados geográficos, descreve o processo de modelagem destes dados, bem como sua 

aquisição e os seus critérios de qualidade. 

11.2. Sistema de Informações Geográficas (SIG) 

O desenvolvimento do Geoprocessamento para atender as diversas necessidades 

dos usuários gerou uma variedade de ferramentas. Dentre elas, cabe destacar o Sistema 

de Informações Geográficas (SIG) que oferece capacidade de capturar os dados de 

diversas fontes, armazenar, manipular, analisar e apresentar estas informações em um 

formato passível de ser compreendido pelo usuário (SOUZA et ak., 1993). 

Um SIG combina um Sistema Gerenciador de Base de Dados (SGBD) com 

técnicas de análise e manipulação de dados espaciais. O SGBD proporciona ao SIG 

facilidades para o compartilhamento de dados entre múltiplos usuários com garantia de 

integridade, segurança e consistência no acesso concorrente (RAMIREZ, 1994). 

O SIG indexa os dados pela localização como forma fundamental de organizá- 

10s e manipulá-los, estabelecendo a associação entre o dado e o local onde ocorre. Ele 

tem como característica explorar a capacidade dos dados para gerar informações através 

de procedimentos de análise espaciais, interativas, que fornecem soluções rápidas e 

precisas para problemas relacionados as distribuições espacial e temporal dos dados, ou 

ainda, planejar atividades que se relacionam com o espaço fisico que habitamos. 

Este sistema gerencia uma Base de Dados, definida por MEL0 (1988) como não 

convencional. Esta base manipula um grande volume de dados estruturados sobre uma 

região, no espaço geográfico, e é caracterizada por necessitar de um modelo de dados 

mais expressivo que capture a semântica espacial das aplicações. Este modelo trata os 

dados como objetos complexos, cuja estrutura é definida e manipulada logicamente 

através de operações genéricas, definidas para tipos de dados suportados pelos sistema. 



11.3. Áreas de aplicação de SIG 

O SIG tem se tornado uma ferramenta de suporte as decisões socioeconÔmicas 

que explora a capacidade dos dados para gerar informações que subsidiam a gestão do 

espaço geográfico, tanto no sentido de preservação do meio ambiente, quanto na 

racionalização dos recursos naturais. Isto tem consolidado sua aplicação em um grande 

número de disciplinas, que tem em comum o interesse por objetos do mundo real, com 

respeito a sua localização e distribuição espacial, ou ainda de seus atributos. 

Desta forma, um SIG é um sistema proprietário, que armazena dados voltados 

para um domínio e finalidades específicas, para uma dada área de aplicação, onde cada 

grupo de usuários tem absoluta autoridade e controle sobre eles. Cada base de dados de 

um SIG é desenvolvida de acordo com as necessidades específicas dos usuários, de uma 

determinada comunidade de informação, de processar os dados geográficos para uma 

área de aplicagão. 

Entende-se por comunidade de informação (CI), uma coleção de pessoas que 

compartilham uma compreensão comum do significado dos dados geográficos. Isto 

implica numa visão do mundo comum da realidade geográfica, bem como abstrações 

comuns, representações de feições e metadados. Uma comunidade de informação 

geográfica pode ser grupos de usuários tanto provedores quanto consumidores de dados 

geográficos. De modo geral, cada comunidade de informação é caracterizada por ser 

multidisciplinar, envolvendo diversos tipos de usuários e áreas de aplicação 

(BUEHLER & M C K E E ~ ~ ,  1 996). 

Não é o objetivo deste trabalho catalogar as áreas de aplicações, apenas adotar 

uma taxionomia de aplicações de contexto para as discussões subseqüentes a respeito 

dos dados geográficos de forma a demonstrar a viabilidade da metodologia proposta. 

Desta forma, a taxionomia proposta por RAMIREZ (1994), reiterada por LISBOA & 

IOCHPE, (1996) e RIBEIRO (1996), será utilizada no presente trabalho. Esta 

taxionomia caracteriza as atuações do homem sobre o meio físico em cinco grandes 

áreas de aplicação, conforme a Tabela II. 1: 

Tabela 11.1 - Taxionomia de área de aplicações. 



Transporte 
Segurança 
Turismo, Cultura, Lazer e Desporto 

Marke ting 
Indústrias 

Agroindústna 
Irrigação e drenagem 
Cadastro urbano e rural 

Extrativismo vegetal 
Extrativismo Mineral 
Energia (gasodutos, oleodutos, poços 
Recursos hídricos 
Oceânica 

Ecologia 
Climatologia 
Hidrologia 
Gerenciamento florestal 
Poluição 

Geodésia e cartografia 
Geologia 
Geografia 

petróleo) 

RAMIREZ (1994) e RIBEIRO (1996) exemplificam para cada área de aplicação 

as atividades que podem ser desenvolvidas sobre o SIG. Entretanto, a metodologia 

proposta no presente trabalho necessita de uma classificação genérica das finalidades do 

desenvolvimento de uma base de dados geográficos, que pode ser adequada a quaisquer 

área de aplicação. Contudo, vale ressaltar que esta classificação é aberta, uma vez que 

não tem o propósito de esgotar todas as finalidades do desenvolvimento de uma base de 

dados, apenas apoiar a metodologia. Assim, são apresentados a seguir estas finalidades, 

a saber: 

gerenciamento - administrar, gerir os dados de uma determinada área de aplicação; 

estudo - adquirir algum conhecimentos sobre a área de aplicação; 

análise - examinar os fenômenos de uma dada área de aplicação, tendo em vista 

conhecer sua natureza, suas proporções, suas funções e suas relações; 

planejamento - desenvolver planos ou programas com base técnica, segundo um 

roteiro e métodos determinados; 

projeto - desenvolver empreendimentos, com base técnica, segundo um roteiro e 

métodos determinados; 



monitorizar - acompanhar e avaliar dados de uma área de aplicação, de modo a 

controlar sua existência; 

zoneamento - visam a divisão de um espaço geográfico em zonas reservadas a 

finalidades específicas de uma área de aplicação; 

e cadastro - registrar a ocorrência de um dado fenômeno para uma determinada área 

de aplicação; e 

e mapeamento - representar a existência de fenômenos relacionados a uma área de 

aplicação. 

11.4. Dados geográficos 

As bases de dados de SIG armazenam dados provenientes de estudos 

relacionados a um espaço geográfico. Estes dados têm sido denominados, na literatura, 

de dados geográficos, de geodados (E3UEHLER & MCKEE'~*, 1996; GARDELS, 

1997) ou de dados geoespaciais (CLEMENT et al., 1997). Estes dados podem ser 

compreendidos como sendo um conjunto de abstrações que descrevem elementos 

geográficos tais como, fenômenos, objetos, fatos físicos ou sociais do mundo real, sejam 

eles discretos ou contínuos, e suas relações com o meio. Estas abstrações possuem uma 

existência independente e privilegiam, para fins de análise, propriedades que descrevem 

sua localização e extensão sobre uma representação gráfica da superficie terrestre. Esta 

existência pode ser fisica como por exemplo, um poste, ou uma existência conceitual, a 

declividade. Estes dados são selecionados e descritos, de acordo com área de aplicação 

e com o interesse pretendido para aplicação, ressaltando alguns aspectos e omitindo 

outros (AAL,DERS, 1996). 

Os dados geográficos são descritos em um domínio espacial, uma vez que 

possuem uma relação direta com a localização de um ponto ou porção da superficie 

terrestre. Eles são caracterizados por apresentarem dois componentes (HERMELY, 

1992; SOUZA et al., 1993, FRlESEN & SONDHEM, 1994; AGUIAR, 1995; 

AALDERS, 1996). O primeiro componente representa as propriedades gráficas dos 

dados geográficos, denominadas de atributos gráficos. Estes atributos descrevem a 

localização, a extensão e relacionamento espaciais com outros objetos geográficos sobre 

uma representação, a qual irá constituir o mapa digital. A localiza~ão é descrita pelas 

coordenadas que caracterizam a posição de um objeto, em relação a um sistema de 

referência qualquer. A extensão define uma forma, que pode ser tratada 



matematicamente como ponto, linha ou polígono, e a qual é associada uma semiologia 

gráfica apropriada. Os relacionamentos esvaciais definem os relacionamentos não 

métricos entre os objetos geográficos, tais como conectividade, adjacência e 

proximidade entre os objetos da superfície terrestre. 

O segundo componente, denominado de atributos não gáficos, privilegia as 

características temáticas dos fenômenos do mundo real de forma a permitir sua 

identificação, classificação e o estabelecimento de relações relevantes. Estes Últimos são 

caracterizados como dados alfanuméricos, normalmente associados a tecnologia de 

Banco de Dados (SOUZA et al., 1993). Eles são armazenados como dados 

convencionais que descrevem propriedades qualitativas e quantitativas dos dados 

geográficos, independente de sua localização (BERNHARDSEN, 1992). Os dados 

qualitativos expressam valores que distinguem um objeto geográfico do outro. Eles 

podem representar uma classificação alfanumérica ou numérica, por exemplo, o tipo de 

solo ou o tipo de população. Os dados quantitativos expressam valores ou medidas em 

uma determinada unidade e podem ser: 

ordinal - atributos que expressam alguma ordenação entre os valores que descrevem 

a propriedade de um objeto, por exemplo, forte, médio, fiaco; 

nominal ou razão - atributos que expressam uma grandeza em uma determinada 

unidade, por exemplo: idade, peso, renda per capita; e 

intervalo - expressam um intervalo para um dado domínio. 

Os dados geográficos podem ainda ter atributos temporais e atributos 

descritivos. Os atributos temporais são decorrentes da característica temporal dos dados 

geográficos, uma vez que os fenômenos do mundo real podem variar sobre o tempo. 

Desta forma, é necessário também um sistema de referência temporal para definir uma 

época ou período de tempo. Os atributos descritivos, também denominados de 

pictóricos, contém uma descrição visual do objeto que auxilia a análise geográfica, 

como por exemplo, uma foto aérea, um desenho CAD ou uma imagem de satélite que 

contém uma cidade. 

11.5. Conceitos cartográficos implícitos na csnstru~ão de uma base de 

dados geográficos 

Na construção de uma base de dados geograficos para SIG estão embutidos 

alguns conceitos da ciência cartográfica para representar os atributos gráfícos. Estes 



conceitos estão relacionados a forma utilizada para representar a superficie terrestre, a 

saber: Data geodésicos, sistema de coordenadas, sistema de projeção, escala e 

semiologia gráfica, utilizada para representar os objetos geográficos (ARONOFF, 1989; 

BERNHARDSEN, 1992; LA- & THOMPSON, 19%). 

Exceto a semiologia gráfica, os demais conceitos são considerados na aquisição 

dos dados gráficos e são implicitamente usados durante os processos de análise 

espaciais, com o objetivo de garantir um correto georreferenciamento entre os 

componentes gráficos. A semiologia gráfica tem o objetivo de fornecer uma simbologia 

gráfica para a visualização dos dados geográficos que exprima, de forma adequada, a 

escala, o correto significado dos objetos geográficos. 

Algumas vezes, uma mesma base de dados geográficos pode apresentar 

diferentes níveis de abstração cartografica, de acordo com a finalidade da aplicação. 

Estes diferentes níveis de abstração cartográfica levam os atributos gráficos dos objetos 

geográficos a utilizarem diferentes parâmetros cartográficos para sua representagão. Por 

exemplo, o Sistema Objetivo de Previsão e Acompanhamento de Safras Agrícolas, 

desenvolvido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que 

adota as escala de 1:10.000 e 1:50.000. A escala de 1:10.000 é adotada no 

armazenamento dos dados provenientes das pesquisas agrícolas realizadas nos 

levantamentos de campo, ao passo que a escala de 1:50.000 é adotada no 

armazenamento dos dados geográficos, resultantes de métodos estatísticos baseados em 

amostragem probabilística aplicados aos dados levantados (MORELLI et al., 1994). 

11.5.1. Data geodésieoç 

Para a representar a superfície terrestre em um plano é necessário arbitrar uma 

forma para a Terra. Devido a complexidade de representação matemática desta 

superficie, tem sido utilizado como superficie de referência nos cálculos planimétricos 

para elaboração de uma representação cartográfica, o elipsóide de revolução. Figura 

gerada pela revolução de uma elipse em torno de seu menor eixo e, obtendo-se assim 

um elipsóide achatado nos pólos. Inúmeros elipsóides têm sido utilizados pelos 

geodesistas dos diferentes países efou continentes, em posições diferentes de forma a 

adaptar uma região da superficie terrestre a ser representada. O elipsóide é a superficie 

de referência usada para a redução e tratamento das observações realizadas na superfície 

fisica da Terra. 



A posição rígida do elipsóide de revolução em relação a superficie física da 

Terra, e conseguinte em relação ao geóide, bem como sua forma e tamanho constituem 

um conjunto de parâmetros que são usualmente denominados de datam horizontal. Este 

datum define a origem para as medidas planimétricas. Para definir um daturza a ser 

adotado por um país ou continente é necessário uma boa adaptação entre o elipsóide e o 

geóide ao longo da área. 

Assim, os países ou continentes estabelecem seus data e a partir destes 

estabelecem uma rede, denominada de Rede Geodésica Fundamental. Esta rede, 

materializada no terreno por um conjunto de pontos, estabelece um sistema plano- 

altimétrico único de pontos de controle, cujas coordenadas, definidas através de 

métodos geodésicos de alta precisão, servem de base para o desenvolvimento de 

trabalhos de natureza cartográfica. No Brasil é atribuição do IBGE implementar e 

manter esta rede de pontos. 

Atualmente, o Sistema Geodésico Brasileiro é formado pelos data horizontal e 

vertical. O datum horizontal, denominado SAD-69 (South Amerzcam Dutm of 1969), 

com vértice em Chuá, adota o Elipsóide de Referência Internacional de 1967 (SGR-67), 

cujos parâmetros são: 

semi-eixo maior: a = 6.378.160 m 

achatamento: a = 1:298,25 

Este datuna passou a ser adotado oficialmente pelo Brasil em 1978 pelo IBGE. 

Anteriormente, era adotado o elipsóide de Hayford com o datum Córrego Alegre, sendo 

ainda encontradas cartas neste sistema. Cabe ressaltar, que uma região abrangida por 

dois data distintos, terá para um mesmo ponto, dois pares de coordenadas diferentes, 

cada um referido a um datum. 

O segundo é o datum vertical, relacionado ao referencial altimétrico. Ele é 

estabelecido pela superfície equipotencial que contém o nível médio dos mares, definido 

por observações maregráficas tomadas na baía de Irnbituba, no litoral de Santa Catarina. 

O mapeamento sistemático de um país elabora representações cartográficas 

contendo informações sobre a planimetria, hidrografia, altimetria e vegetação, com grau 

de detalhamento adequado a atender fins estratégicos e anteprojetos. Os órgãos 

nacionais responsáveis pelo mapeamento sistemático, no Brasil, são o IBGE e a 

Diretoria do Serviço Geográfico do Exercito. Entretanto, algumas empresas de 

aerolevantamento também armazenam mapeamentos sistemáticos produzidos para 

finalidades específicas. Os projetos de bases de dados g e ~ g r ~ c o s ,  em geral, partem das 
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cartas produzidas por este mapeamento sistemático que se encontram na sua maioria 

representadas nos Ata SAD-69 e Imbituba. 

11.5.2. Sistemas de coordenadas 

Para expressar a posição de pontos sobre uma superfície é necessário uma 

superfície de referência e um sistema de coordenadas. A superfície de referência pode 

ser o elipsóide, a adotado pela geodésia, o plano, adotado na topografia, ou um sistema 

esférico, adotado na navegação. 

Para a superfície de referência esférica ou elipsoidal os sistemas de coordenadas 

são curvilíneos e denominados, respectivamente, de Sistema de Coordenadas 

Geográficas e Sistema de Coordenadas Geodésica (Figura 11.1). O Sistema de 

Coordenadas Geográficas é um sistema de coordenadas esféricas geocêntricas, cujas 

linhas básicas são os paralelos e meridianos. O Sistema de Coordenadas Geodésico é 

um sistema de coordenadas dextrógiro, onde as coordenadas (X,Y,H) são referidas a 

três eixos cartesianos. O eixo X é definido pela interseção entre o Plano Meridiano de 

Greenwich e o plano equatorial, e o eixo dos Z coincide com o menor eixo do elipsóide. 

A terceira coordenada H é dada pela altitude geométrica, definida sobre a normal ao 

elipsóide como a distância entre o ponto na superficie terrestre e o elipsóide. 

Para a superfície de referência plana é adotado um sistema de coordenadas 

cartesianas denominado sistema topográfico. Este é um sistema de coordenadas 

topocêntrico, cuja origem é estabelecida pela tangência de um plano à superfície a ser 

representada. As coordenadas deste sistema, denominadas de (x,y,h) são referidas a um 

sistema tridimensional, cujos eixos x e y, perpendiculares entre si, representam a abcissa 

e ordenada no plano, respectivamente. A coordenada h representa a altitude do ponto. 

Coordenadas 
Geográficas 

Coordenadas 
Geodésicas 

Coordenadas 
Topográficas 

Figura II.1 -Sistemas de coordenadas. 



De modo geral, a escolha de um sistema de coordenadas para uma base de dados 

está relacionada a extensão geográfíca e a finalidade da aplicação. As bases de dados 

adotam o Sistema de Coordenadas Geográficas quando armazenam dados relacionados 

a grandes extensões geográficas, caijas aplicações manipulam dados genéricos. O 

Sistema de Coordenadas UTM é adotado quando os dados armazenados são 

relacionados a médias extensões geográficas. O Sistema de Coordenadas topográfico é 

adotado quando os dados armazenados são relacionados a pequenas extensões e quando 

as aplicações requerem apenas um sistema de coordenadas local, não relacionado a 

outro. 

11.5.3. Sistema de projeção 

Além da superfície de referência e do sistema de coordenadas se faz necessário 

adotar um método, segundo o qual cada ponto na superfície terrestre corresponde a um 

ponto na representação cartográfica e vice-versa. Diversos métodos podem ser 

empregados para se obter esta correspondência, entre pontos na superfície terrestre e 

pontos na representação plana. O estudo destes métodos é denominado sistemas de 

projeção. 

Entretanto, ao se tentar representar a superfície terrestre sobre um plano ou sobre 

uma superfície desenvolvível, ocorrem deformações em área, distância ou ângulos, 

decorrentes da curvatura terrestre. O estudo dos sistemas de projeção oferece um 

número ilimitado de possibilidades de se representar a superfície terrestre sobre um 

plano, de forma a eliminar algumas destas deformações. 

Assim, BAKKER (1965) classifica os sistemas de projeção, de acordo com o 

método de construção adotado, em geométrico, analíticos e convencionais. Os 

geométricos se baseiam em princípios geométricos e são sub-classificados em 

perspectivos e pseudo perspectivos. Os perspectivos são novamente classificados em 

gnômica, esterográfica e ortográfica, de acordo com o ponto de vista. Os analíticos 

utilizam leis matemáticas para preservar determinada propriedade, e os convencionais 

baseiam-se em princípios puramente convencionais, em iiinção dos quais se 

estabelecem expressões matemáticas para definir a correspondência entre pontos na 

superfície terrestre e pontos sobre a representação cartográfíca. Os sistemas de projeção 

são classificados ainda, segundo a superfície de projeção adotada, em plana ou 

desenvolvível. Esta última pode adotar como superfície desenvolvível o cilindro, o cone 



ou o poliedro. BAKKER (1965) ainda classifica as projeções, de acordo com a 

propriedade que elas preservam, em: 

equidistantes - são as que não apresentam deformações lineares, isto é, os 

comprimentos são representados em escalas uniformes; 

equivalentes - são as que não deformam as áreas, isto é, as áreas na carta guardam 

uma relação constante com as suas correspondentes na superficie terrestre; 

conformes - são as que não deformam os ângulos e decorrente dessa propriedade, 

não deformam também a forma das áreas; e 

e afiláticas - são aquelas em que os comprimentos, as áreas e os ângulos não são 

conservados. Entretanto podem possuir uma ou outra propriedade que justifique sua 

construção. A projeção gnomônica, por exemplo, apresenta todas as deformações, 

mas possui a propriedade de representar as ortodrômicas como retas. 

De maneira geral, as projeções são 'mais conhecidas pelos nomes de seus autores 

do que, propriamente, pelas designações de suas propriedades ou de suas classificações. 

Entretanto, é estabelecida uma convenção para designar os diferentes tipos de projeções. 

Esta convenção especifica primeiramente a natureza da superficie de projeção adotada; 

em seguida, a classificação da projeção, quanto a situação dessa superficie em relação a 

superficie terrestre; e finalmente, a sua classificação quanto as propriedades geométricas 

que conservam, e se for geométrica a sua classificação quanto a posição do ponto de 

vista. 

A escolha de um sistema de projeção para uma representação cartográfica requer 

que suas propriedades satisfaçam as finalidades impostas pela sua utilização. Em geral, 

ao se construir uma representação é escolhido um sistema de projeção que, sem possuir 

todas as condições ideais, possua aquelas que satisfaçam determinados objetivos, 

considerando a região, o fim a que se destina, as deformações que poderão ser admitidas 

e que propriedades deverão ser preservadas. 

No Brasil, as cartas em escalas maiores que 1:250.000 do mapeamento 

sistemático são elaboradas na projeção UTM (Universal Transverse de Mercator) 

empregando métodos fotograrnétricos e compilação c a r t ~ g r ~ c a .  Já as cartas em escalas 

menores que 1: 1.000.000, inclusive, são elaboradas na projeção de Lambert ou na 

projeção policônica. 

O sistema de projeção UTM deriva do sistema de projeção conforme transversa 

de Gauss, o qual adota o cilindro tangente ao elipsóide transversalmente ao seu semi- 

eixo menor. Entretanto, a projeção UTM tem como artificio considerar como superfície 
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de projeção, um cilindro secante ao elipsóide, de forma a reduzir as grandes ampliações 

que se apresentam nas bordas do fuso no sistema de Gauss. O desdobramento deste 

cilindro resulta num plano conhecido como UTM, que representa os pontos do elipsóide 

terrestre contidos no respectivo fuso, segundo um sistema de coordenadas plano 

retangulares. Trata-se de uma representação plana do elipsóide terrestre composto por 

vários sistemas parciais, com fusos de 6" de amplitude e meridianos centrais múltiplos 

ímpares de 3", numerados de 1 a 60, contados a partir do anti-meridiano de Greenwich, 

com zonas de superposição de fusos de 30'. Os eixos de cada sistema plano retangular 

parcial são as transformadas do equador e do meridiano central, sendo estabelecido o 

cruzamento de ambas como origem, e com coordenadas convencionadas como sendo E 

= 500.000 m no eixo leste-oeste e N = 10.000.000 m, para o hemisfério sul, ou N = O m, 

para o hemisfério norte. 

11.5.4. Escala de uma base de dados geográficos 

Os dados geográficos utilizam uma abstração cartográfica para representar os 

fenômenos da superficie terrestre na base de dados. Esta abstração requer reduções das 

dimensões dos objetos geográficos para representá-los no plano. 

Essa redução traduz a idéia de escala (E), que pode ser definida como a relação 

entre o comprimento gráfico (d), na representação cartográfica, e o comprimento 

equivalente medido na superfície terrestre @). Desta forma, para uma escala de 

1:250.000, 1 centímetro no mapa corresponde a 2500 metros na superficie terrestre. 

As representações cartográficas são geralmente associadas as expressões escala 

grande, escala média ou escala pequena. É considerada escala pequena aquelas entre 

1:500.000 a 1:5.000.000, escalas média aquelas entre 1 :25.OOO a 1:250.000 e escalas 

grande aquelas entre 1: 500 a 1:20.000. 

De modo geral, as escalas pequenas representam áreas com a finalidade de 

subsidiar a execução de estudos e análises de aspectos gerais e estratégicos. As escalas 

médias para aplicações regionais, representam áreas específicas com grande 

desenvolvimento, centros políticos ou econômicos, áreas desenvolvidas ou áreas 

sensíveis para investimentos governamentais, visando subsidiar o planejamento setorial 

em todos os níveis do governo (Federal, Estadual e Municipal). Estas representações 

fornecem elementos para planejamentos socioeconômicos e bases para anteprojetos de 

Engenharia, cartas topográficas para a elaboração de estudos e projetos que envolvam 



ou modifiquem o meio ambiente. As escalas grandes são empregadas em aplicações 

locais para projetos de engenharia que requerem um maior nível de detalhamento 

cartográfico. 

O volume de dados armazenados em uma Base de Dados Geográficos será 

limitados dentre outros, pela escala de representação dos objetos geográficos. As bases 

de dados geográficas são armazenadas, em geral, na escala de aquisição dos dados ou 

em uma escala menor. Cabe ressaltar que os mapas poderão ser impresso em escalas 

- menor que a escala original, uma vez que no caso contrário haverá perda de precisão. 

As representações impressas em uma escala menor requerem ainda de um processo de 

generalização cartográfica. Este processo no contexto de um SIG, visa modificar a 

resolução espacial transformando os dados gráficos através da simplificação destes. 

11.5.5. Semiologia grafica 

Na modelagem de uma base de dados para SIG está implícito um processo de 

generalização cartográfica. Este processo especifica uma semiologia gráfica para os ' 

dados geográficos, levando em conta as necessidades de visualização e de operações 

espaciais a serem realizadas sobre os dados geográficos, bem como as limitações 

gráficas imposta pela escala adotada para a base de dados. 

A semiologia gráfica consiste em símbolos gráficos e cores usados para 

representar os elementos ou as estruturas, ou os fenômenos que ocorrem sobre a 

superficie terrestre. Este conjunto de símbolos, resultante do processo de generalização 

cartográfica da modelagem dos dados, tem por finalidade associar intuitivamente os 

elementos e seus atributos, com o objetivo de facilitar a identificação e localização dos 

mesmos nos processos de análises. 

A semiologia gráficas pode representar três tipos de informações: espaciais, 

qualitativas e quantitativas. A informação espacial indica a localizaqão do objeto, a 

qualitativa distingue um objeto do outro e a quantitativa é usada para expressar 

quantidades. 

A semiologia gráfica é selecionada, visando representar as informações 

armazenadas de forma clara, precisa, inequívoca e compreensível atendendo as 

finalidades de uma área de aplicação, a forma de trabalho do usuário e a escala em que 

se encontram. De modo geral a semiologia gráfica pode ser: 



puntiforme - são usados para identificar e localizar pontos de referências que não 

tem significação quanto ao tamanho em relação a escala da representação 

cartográfica, pois a rigor, se desenhados desapareceriam. Um símbolo puntiforme 

pode representar uma casa em escala grande, ou uma cidade inteira em escala 

pequena. Esses símbolos também são usados para expressar quantidades como por 

exemplo, um gráfico de pizza ou de barra associado a uma localização; 

linear - mostram o desenvolvimento de rios, estradas, limites, contornos de mapas, 

lagos, bosques e divisões administrativas. Estes símbolos indicam a localização de 

acidentes ou linhas imaginárias, cuja principal característica comum é o 

comprimento. Eles se utilizam de linhas cheias com várias espessuras, linhas 

interrompidas, linhas pontilhadas e linhas mistas, contendo uma sucessão de t ra~os e 

pontos intercalados. Essas linhas podem representar características físicas como 

cursos d'águas e estradas, ou características imaginárias como os limites políticos- 

administrativos; 

areolar - indicam a distribuição realizada em áreas e permitem a constatação 

qualitativa e quantitativa. Os símbolos areolares qualitativos discriminam os tipos de 

áreas, ao passo que, os símbolos quantitativos representam quantidades absolutas, 

valores médios, densidades, capacidades, coeficientes de resolução, dispersão, etc. 

O processo de generalização cartográfka para estabelecer a serniologia gráfica 

adequada, aplica as técnicas de simplificação, classificação e simbolização. A 

simplificação é aplicada para fenômenos discretos. Nessa técnica são determinadas as 

características dos dados a serem retidas, realçadas e a serem eliminadas. A 

classificação é aplicada a fenômenos contínuos. Nessa técnica são definidas classes com 

objetivo de reduzir variedades, ordenar e simplificar diferenças irrelevantes, 

inconseqüentes ou aquelas de magnitude intratável. A simbolização trata da codificação 

gráfica resultante das técnicas anteriores. Essa técnica consiste no estabelecimento de 

uma relação semântica entre os entes e fenômeno do mundo real e as representações 

caitográficas armazenadas pela base de dados geograficos. 

De modo geral, a serniologia gráfica está associada a forma de trabalho de uma 

comunidade de informação. Os aplicativos de SIG oferecem facilidades para criação de 

uma biblioteca de semiologia gráfica adequada a cada comunidade de informação. 



11.6. Características das bases de dados geográficos 

As bases de dados dos SIGs reúnem um grande volume de dados geográficos, 

que são estruturados, de forma apropriada a manipulação integrada dos componentes 

gráficos e não gráficos para a execugão de diversos tipos de análises espaciais. 

Tendo em vista que estes componentes apresentam características distintas das 

bases de dados convencionais, os SIGs têm sido desenvolvidos sobre três tipos de 

arquiteturas para gerenciar os dados geograficos, a saber (BENHARDSEN, 1992): 

um sistema que gerencia arquivos com os componentes gráficos e não gráficos, 

sobre o qual há uma camada com ferramentas para realizar análises espaciais; 

um sistema no qual os componentes gráficos são armazenados em um sistema de 

arquivos e os componentes não gráficos em um SGBD comercial. Sobre o sistema de 

arquivos há uma camada de aplicação que gerencia e recupera os dados graficos para 

realizar as análises espaciais. Esta arquitetura se utiliza de um modelo de dados, 

denominado de georrelacional, para associar os componentes gráficos e não gráficos; 

e 

um sistema que gerencia tanto os componentes graficos quanto os não gráficos. Em 

geral é utilizado um SGBD que tem suas características estendidas para suportar 

ambos tipos de dados. Sobre este SGBD há uma camada de aplicação que fornece 

ferramentas para gerenciar e realizar as análises espaciais. 

Estas arquiteturas oferecem modelos de dados adequados a modelar a realidade e 

sobre o qual gerenciam os dados g e ~ g r ~ c o s .  Estes modelos de dados permitem 

estratificar a informação geográfica em um conjunto de níveis denominados de planos 

de informação (PIs), layer ou coverage. Cada nível representa uma mesma área, mas 

cada qual corresponde a uma perspectiva diferente da realidade geográfica da área. Esta 

perspectiva corresponde a um aspecto temático independentemente com um conjunto de 

propriedades que a descrevem, por exemplo, a hidrografia, a vegetação. Cada nível 

contêm elementos geométricos que variam em número, formas e propriedades (Figura 

II.2). Estes níveis podem ser distinguidos de acordo com a finalidade deles na base de 

dados em: 

níveis de informação básica - é um conjunto mínimo de feições fisicas e culturais 

que fornecem informações necessárias ao reconhecimento topografico da região. 

Eles têm por objetivo fornecer a base cartográfica para o espaço geográfico, de forma 

a proporcionar uma melhor compreensão da região, dentro dos limites impostos pela 



escala, por exemplo, limite político administrativo, hidrografia, rede viária, cidades, 

etc.. 

níveis de informação temática ou especial - fornecem a representação policromática 

do espaço geográfico de interesse da área de aplicação da base de dados. Estes níveis 

armazenam as descrições dos temas necessários para o SIG atingir o objetivo 

proposto. Eles descrevem as ocorrências, distribuições e relações espaciais de entes e 

feições do contínuo espacial para cada tema. 

Figura 11.2 - Organização da base de dados em níveis de informação. 

Esta organização em níveis permite ao usuário combinar conceitualizações 

simples da modelagem de dados para derivar níveis de informação para produzir 

conjuntos de características que representam relações complexas do mundo real. Por 

exemplo, sejam os níveis de informação simples: uso da terra, solos, geologia, 

topografia e divisão municipal, ilustrados na Figura II.3. Através de operações aplicadas 

ao nível de informação topografia é gerado o nível de informação de declividade e 

através da combinação dos demais níveis de informação, com a aplicação de operações 

espaciais, é derivado o nível de informação de erodibilidade. A partir de análises 

espaciais sobre estes níveis gerados é criado o nível de informação que retrata as áreas 

com potencial de erosão. Este último nível pode ser combinado com o nível de 

informação, contendo a divisão municipal, de forma a proporcionar a visualização dos 

distritos com áreas mais propicias a erosão. 

Figura 11.3 - Exemplo de análise do potencial de erosão. 

Nestas arquiteturas a associação entre os atributos gráficos e não gráficos é 

estabelecida por um identificador comum, denominado de geocódigo, que vincula a 



representação grafica em uma dada localização aos atributos não gráficos armazenados 

em sistemas de arquivos, tabelas internas e tabelas externas ao SIG. 

A execução de uma consulta nestas arquiteturas é dividida em sub-consultas aos 

componentes gráficos e não gráficos. Devido a isto, alguns autores (SOUZA et al., 

1993; KUMAR et al., 1997) caracterizam estas arquiteturas como sistemas híbridos, 

cujo gerenciamento e processo de consulta são complexos. 

11.7. Considerações sobre os modelos de dados geográficos 

Segundo TSICHRITZIS & LOCHOVSKY (1982), um modelo de dados é uma 

abstração usada para descrever a realidade formalmente, através de um conjunto de 

conceitos rigorosamente estabelecidos, de modo que os dados são estruturados e possam 

ser compreendidos conceitualmente por todos, da mesma forma. Estes conceitos 

fornecem subsídios para especificar um conjunto de estruturas de dados e um conjunto 

de restrições e operadores sobre estas estruturas. As estruturas de dados capturam as 

propriedades dos dados através de atributos, tipos de entidades e tipos de 

relacionamentos entre as instâncias. As restrições capturam propriedades comuns 

invariantes para todas as instâncias do modelo. As operações definem a natureza dos 

operadores sobre as estruturas dos dados e o modo como elas serão usadas. 

Os modelos de dados usados em SIG são fortemente tipados, uma vez que são 

baseados em estruturas que fornecem tipos para representar os dados de acordo com a 

sua geometria, e operações específicas que podem ser aplicadas sobre estes tipos. Por 

exemplo, o ARChfo (ARC, 1991) e o SPRING (cÂMARA & MEDEIROS, 1996) 

apresentados em STRAUCH, SOUZA & MATTOSO (1998d), oferecem, 

respectivamente, estruturas de dados e um modelo orientado a objeto com tipos de 

dados que fornecem as estruturas e operações apropriadas a cada estrutura. 

Desta forma, os SIGs utilizam um modelo de dados, denominado de modelo de 

dados geográficos, que oferece estruturas e operações associadas a uma linguagem 

coerente para a descrição e manipulagão dos dados geográficos. Este modelo utiliza 

elementos para abstrair ou representar as entidades/fenômenos que têm uma localização 

e extensão espacial (AGUIAR, 1995; BORGES & FONSECA, 1996; LISBOA & 

IOCHPE; 1996). 



11.8. Estrutura de dados geográficos e operações 

Os SIGs requerem estruturas de dados que fornecem uma representação 

matemática para o espaço geográfico, uma linguagem para a definição das estruturas 

suportadas e uma linguagem de manipulação que oferece funções para recuperar os 

dados geográfícos e realizar análises espaciais. Deste modo, os SIGs utilizam dois tipos 

de estruturas que modelam o espaço geográfico, em um plano bidimensional, segundo 

duas estruturas (WORKBOYS & DEEN, 199 1). 

O primeiro tipo de estrutura, denominado de matricial ou raster, modela o 

espaço geográfico como uma coleção de camadas e referenciais espaciais. Cada camada 

representa uma superficie continua sobre a qual a variação de um determinado 

fenômeno sobre a região é apresentada de acordo com uma perspectiva temática. 

Esta estrutura trata o componente gráfico como uma superficie plana cartesiana, 

que subdivide o espaço geográfico regularmente em um conjunto de células. Este 

conjunto constitui uma matriz retangular, composta de m linhas e n colunas, que associa 

um sistema de coordenadas a superficie terrestre onde a região que cada célula 

compreende é associada a um valorlcódigo correspondente a uma classe referente ao 

fenômeno representado (ARONOFF, 1989; WORKBOYS & DEEN, 1991; LAUEUM, 

1992; BERNHARDSEN, 1992). 

Cabe ressaltar que a unidade básica desta matriz é a célula e indica a resolução 

de cada nível. Esta resolução é dada pela relação entre o tamanho da célula e a área por 

ela representada no terreno. Quanto menor a área que cada célula representar, maior o 

nível de detalhamento obtido para o conjunto de dados. 

Neste tipo de representação um ponto é representado por uma célula. Uma linha 

por um conjunto de células arranjado numa determinada direção, e uma área por um 

conjunto de células que representam uma geometria. Por exemplo, uma estrada não 

existe como uma entidade distinta e sim como um grupo de células com a codificação 

de estrada. As células que representam a estrada formam a entidade. 

Esta estrutura utiliza uma álgebra que é especificada sobre os níveis de 

informação, implementando operações lógicas, aritméticas, geométricas e estatísticas 

(BERNHARDSEN, 1992). Estas operações, segundo WORKBOYS & DEEN (1991), 

podem ser: 

locais - são aquelas cujos argumentos da operação são pontos; 

focais - são aquelas cujos argumentos da operação são um ponto e sua vizinhanga; e 



zonais - são aquelas cujos argumentos da operação são um ponto e uma região que o 

contém. 

O segundo tipo de estrutura, denominado de vetorial, modela o espaço 

geográfico como uma coleção de objetos espaciais genéricos, distintos e identificáveis, 

que corresponde a representação gráfica das entidades do mundo real e sua respectiva 

localização espacial, definidas com referência a um sistema de coordenadas 

relacionadas a superfície terrestre. Esta estrutura é empregada quando há interesse na 

informação sobre a distribuição de objetos no espaço ou as condições que se aplicam a 

uma área. 

A unidade básica desta estrutura é o vetor representado por seqüência ordenada 

de pares de coordenadas (KY) que permite representar os objetos geográficos como 

(ARONOFF, 1989; WORKBOYS & DEEN, 1991; LAURINI, 1992; 

BERNHARDSEN, 1992): 

ponto - destina-se a representar objetos pontuais em uma determinada escala. É 

definido por um par de coordenadas (X,Y). Por exemplo, a localização de objetos 

que de acordo com a escala possui uma representação discreta, tais como indústrias, 

escolas, poços, torres, postes; 

linha - é um conjunto de segmentos contínuos, cujas extremidades são pontos. Seus 

segmentos são definidos por uma lista de pontos associadas a uma fiinção. 

Representam objetos que possuem uma distribuição linear, tais como rodovias; 

hidrovias ou linhas de transmissão; e 

área - é um conjunto de uma ou mais linhas que representam a geometria de objetos 

planares. Podem estar associadas a objetos tais como propriedades; reservatórios de 

água e polígonos de tipos de solo. Este último constitui um exemplo deunidades 

espaciais de áreas, as quais são associadas a valores agregados correspondentes a 

distribuição espacial de valores de atributos dos objetos geográficos. 

Esta estrutura pode ser espaguete ou topológica. A estrutura espaguete armazena 

o componente posicional como uma representação fiel do mapa e associa seus 

respectivos atributos convencionais. Esta estrutura não reconhece relacionamentos 

espaciais entre os dados gerando redundância e ineficiência. Ela não é adequada a 

consultas recursivas para obtenção de informações sobre os relacionamentos espaciais. 

Portanto, não é muito utilizada pelos SIGs. 

A estrutura topológica surgiu como solução a ineficiência na realização de 

análises espaciais complexas que envolvessem o relacionamento entre os objetos. Esta 
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estrutura armazena, além do componente posicional, os atributos dos dados e os 

relacionamentos topológicos entre os objetos. Os relacionamentos topológicos referem- 

se as relações espaciais, essencialmente não métricos. Estes relacionamentos permitem 

que os objetos espaciais sejam armazenados de modo claro e não ambíguo, definidos 

pelas suas localizações espaciais com referência a um sistema de coordenadas. Estes 

tipos de relacionamentos são intuitivos para o cérebro humano quando visualiza o mapa, 

mas ao serem armazenados em um computador devem ser criados subsídios, de modo a 

permitir determiná-los. 

Deste modo, na estrutura topológica as relações espaciais são representadas de 

forma explícita, através de tabelas que armazenam as relações topológicas entre objetos 

genéricos definidos como um conjunto de nós, arcos e polígonos. O elemento básico 

desta estrutura é o arco. Um arco é composto por uma série de pontos que começam e 

terminam em um nó. Um nó é o ponto de interseção onde dois ou mais arcos se 

interceptam podendo ocorrer também no fim de um arco pendente. Nós isolados, não 

conectados aos arcos, representam pontos. Um polígono é constituído por uma cadeia 

fechada de arco que representam seus limites. Esta estrutura trata os objetos geográficos 

como uma série de pares de coordenadas (x,y) e associa, a cada geometria formada, às 

linhas de uma tabela que armazenam os relacionamentos topológicos que explicitam: 

conectividade - áreas que se conectam as outras através de nós, também denominado 

de topologia arco-nó; 

definição de áreas - arcos que conectados definem uma área fechada, também 

denominada de topologia de arco-polígono; e 

contigüidade - arcos que possuem direções fornecendo a noção de direito e 

esquerdo, também denominado de topologia direito-esquerdo. 

Esta estrutura permite realizar operações no espaço Euclidiano, contemplando 

operações espaciais que tratam os objetos geográficos como conjunto, por exemplo, 

operações de união, interseção, diferença de regiões; operações que envolvem cálculos 

aritméticos entre objetos, por exemplo, o cálculo do azimute e distância entre dois 

pontos, e operações que extraem o relacionamento espacial entre os objetos, por 

exemplo, a proximidade, a contigüidade entre objetos. 



11.9. Modelagem dos dados geográficos 

A tecnologia de Banco de Dados tem como principal característica a habilidade 

de armazenar representações sobre uma realidade a ser recuperada e interpretada. Estas 

representações armazenam uma única conceitualização que compreende todas as 

demais, de forma a evitar redundâncias e inconsistências (TSICHRITZIS & 

LOCHOVSKY, 1982). 

A realidade geográfica, na verdade, apresenta uma infinidade de fenômenos, 

objetos, ou fatos geográficos, que não se apresentam de forma ordenada, podendo cada 

comunidade de informação perceber e conceber a realidade geográfica de diversas 

formas (Figura II.4). Entretanto, para que esta realidade possa realmente fornecer 

subsídios as análises, os seus elementos (fenômenos, objetos, ou fatos geográficos) 

devem ser abstraídos, capturados e estruturados segundo uma forma sistemática. Este 

processo, especificado durante o projeto da base de dados, é denominado de modelagem 

de dados (DBOUK et al. 1996). 

Figura 11.4 -Modelagem dos dados. 

Este processo de modelagem dos dados objetiva organizar e estruturar os dados 

de uma base de modo as suas aplicações alcançarem resultados esperados. Ele está 

condicionado as necessidades latentes e manifestas de uma comunidade de informação, 

de acordo com a finalidade, a área de aplicação e os recursos disponíveis para capturá- 

la. Cabe ressaltar ainda que este processo de modelagem reflete restrições 

organizacionais, econômicas, financeiras e técnicas da comunidade de informação, uma 

vez que é influenciada pelos procedimentos necessários a implantação da base de dados. 

Estas restrições envolvem estudos de viabilidade, requisitos lógicos da instituição, 

análise de processos envolvidos, a proposição conceitual dos dados e os recursos 

tecnológicos disponíveis. 

No processo de modelagem para o desenvolvimento de bases de dados 

geográficos, esta percepção da realidade requer um conhecimento mais próximo dela, 
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na medida que as entidades do mundo real são percebidas com uma localização e uma 

representação gráfica em um domínio espaço-temporal (BORGES & FONSECA, 1996). 

Este processo de modelagem utiliza um modelo de dados que permite, ao analista, 

entender a gênese das necessidades de informação e representar todos os aspectos 

envolvidos na modelagem da área de aplicação (CARR, 1994). Esses modelos de dados 

fornecem ainda uma notação gráfica formal e uma terminologia usada para modelar a 

realidade. 

De modo geral, o processo de modelagem para bases de dados de SIG tem 

empregado o modelo relacional e o modelo orientado a objeto. No modelo relacional a 

percepção da realidade geográfica é expressa sobre três conceitos PLSMARI & 

NAVATHE, 1994): 

entidade - representação abstrata de um objeto, fato ou fenômeno do mundo real que 

possui uma existência independente, sobre a qual se deseja armazenar e recuperar 

informações; 

relacionamento - representa uma associação entre duas ou mais entidades. Esta 

associação, utiliza o conceito de cardinalidade para expressar quantas entidades de 

um tipo são associadas a outras. Esta cardinalidade pode ser de 1: 1; l:n e n:m; e 

atributos - são propriedades que descrevem uma entidade ou um relacionamento. 

Este modelo utiliza uma notação gráfica simples que tem sido largamente usada 

em geoprocessamento, uma vez que os SIGs implementam um modelo georrelacional. 

Este modelo consiste fisicamente em um conjunto de tabelas contendo registros e 

atributos definidos por tipos primitivos de dados que descrevem as características 

temáticas da entidade e relacionamentos entre as tabelas. 

Mais recentemente, a modelagem de dados orientado a objeto tem sido utilizada 

para descrever a realidade. Neste contexto, as entidades do mundo real são modeladas 

como objetos pertencentes a uma classe. Uma classe possui um conjunto de 

propriedades e operações que definem, respectivamente, a estrutura e o comportamento 

de seus objetos. As classes são fabricas de instâncias de objeto de um mesmo tipo que 

tem o mesmo comportamento. Os detalhes da estrutura e do comportamento podem ser 

encapsulados, isto é escondidos do usuário. As classes se organizam em uma hierarquia 

de generaliza@o/especialização de classes que utiliza o conceito de herança, no qual as 

subclasses herdam a estrutura e o comportamento da superclasse. Os objetos de uma 

classe podem ser agregados para constituir um outro objeto (WORBOYS et al., 1990; 

MILNE et al., 1993; WORBOY S, 1994; SMAALEN, 1996). 



Os conceitos utilizados pelo modelo orientado a objeto se ajustam bem a 

modelagem do dados geográficos e implementação do banco de dados geográficos 

(STRAUCH et al., 1997). Nos últimos anos alguns modelos de dados orientados a 

objetos têm sido propostos para modelar os objetos geográikos, como por exemplo, os 

modelos propostos por TIMES & SALGADO (1994) e o modelo proposto por LISBOA 

& IOCHPE (1996). 

O processo de modelagem de dados geográficos consiste em capturar os 

aspectos essenciais da realidade geográfica através da abstração conceitual e 

cartográfica (SMAALEN, 1996). O processo de abstração conceitual consiste em 

estabelecer a semântica das entidades geográficas através do estabelecimento de uma 

denominação, propriedades e seus respectivos valores, e relacionamentos com outros 

objetos. Estes relacionamentos diferenciam dos relacionamentos convencionais, uma 

vez que estão também associados a uma referência espaço temporal. CÂMARA & 

MEDEIROS (1996) distinguem os seguintes tipos de relacionamentos: 

relacionamentos espaciais - são relacionamentos que associam uma entidade 

geográfica a sua localização espacial. Esta associação é materializada pelo 

geocódico; 

relacionamentos topológicos - são relacionamentos não métricos, que expressam 

como uma entidade geográfica se relaciona com as demais; 

relacionamentos temporais - são relacionamentos que expressam como as entidades 

relacionam umas com as outras sobre o domínio temporal; e 

e relacionamentos temáticos - são relacionamentos que expressam como as entidades 

formam uma totalidade interrelacionada; 

A abstração cartográfica na modelagem envolve um processo de generalização 

conceitual e generalização geométrica. A generalização conceitual envolve a seleção 

dos objetos a serem representados, o estabelecimento de uma classificação e da 

serniologia gráfica adequada. A generalização geométrica, estabelece para esta última, 

uma forma que leva em consideração a resolução espacial definida pela escala e 

referência espacial a ser empregada na base de dados. Assim, o processo de a 

generalização cartográfica estabelece as propriedades que descrevem graficamente a 

entidade geográfica quanto a sua geometria, apresentação (serniologia gráfica) e 

relacionamentos espaciais com outros objetos, considerando o domínio espacial da base 

de dados. Por exemplo, um conjunto de áreas que apresenta a taxionomia para os 

padrões de florestas e suas propriedades tais como: altura, volume de madeira, tipo, etc, 
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cuja geometria pode ser definidas por polígonos com uma semiologia gráfica de acordo 

com o tipo da floresta. 

Este processo de modelagem da realidade resulta na definição de uma única 

conceitualização. que compreende todas as demais necessárias a comunidade de 

informação para uma dada área de aplicação. Esta representação é acordada no modelo 

da base de dados e expressa através de um esquema, também denominado de intenção 

da base de dados. Este esquema, em geral, é enriquecido com uma descrição, em meio 

analógico, contendo o significado da informação geográfica, os aspectos geométricos e 

topológicos, a forma de aquisição e a qualidade dos dados geográficos. 

Assim, o esquema representa uma estrutura lógica que utiliza os conceitos e 

formalismo de um modelo de implementação dos dados para expressá-los. Este 

esquema facilita o gerenciamento dos dados descrevendo as estruturas das entidades, os 

tipos de dados, os relacionamentos, as operações dos usuários e as restrições para aquela 

comunidade de informação. Ele esconde os detalhes físicos das estruturas armazenadas 

e é vital para os usuários de uma base de dados realizar operações, bem como programar 

aplicações. 

Na modelagem relaciona1 o esquema descreve as definições de tabelas, enquanto 

que na modelagem orientado a objeto o esquema descreve as definições de classes ou 

estruturas que descrevem os dados. 

Os valores dos dados são denominados de instâncias ou ocorrências e algumas 

vezes de extensão da base de dados. 

O esquema é especificado durante o projeto da base de dados e mantido durante 

o seu ciclo vida, no qual é muito difícil haver mudanças significativas, ao passo que a 

extensão do esquema pode mudar sobre o tempo (ELMASRI & NAVATHE, 1994). 

11.10. Considerações sobre a aquisição de dados geográficos 

Os dados geográficos são modelados para propostas específicas de área de 

aplicação. Eles são modelados e representados na base de dados de acordo com o 

processo de abstração e generalização cartográfica especificados no domínio espaço 

temporal. 

Não existem diretrizes para a coleta destes dados. Em geral, essas diretrizes são 

específicas para cada área de aplicação. Segundo ARONOFF (1989), a coleta de dados 

é resultante da observação direta ou indireta do espaço geográfico. As observações 



diretas são aquelas provenientes de medições realizadas em trabalho de levantamentos 

de campo ou da interpretação analógica ou digital de fotografias e imagens de satélite. 

Por exemplo, a determinação da localização e forma do objeto geografico, medição de 

valores de atributos, classificações de imagens. As observações indiretas dos dados são 

aquelas extraídas de meios existentes, tal como mapas analógicos ou digitais, estudos 

estatísticos e bibliografia existente, contendo textos, documentos gráficos, registros 

históricos e cadernetas de campo. 

Os dados gráficos são convertidos para o formato digital, através de processos de 

digitalização manual ou automática. A digitalização manual pode ser realizada sobre 

uma mesa digitalizadora, com um dispositivo de apontamentos que permite o operador 

selecionar os pontos que senão convertidos para o formato digital, ou através do 

processo de restituição digital de um par de imagens estereoscópicas. A digitalização 

automática emprega um sistema de varredura ótica que transforma os dados para o 

formato digital. Os dados não gráficos são introduzidos no SIG através de digitação via 

teclado ou conversão de arquivos existentes. 

11.1 1. Qualidade dos dados geográficos 

A qualidade dos dados refere-se ao grau de fidelidade a realidade atual dos 

mesmos. A qualidade dos dados geográficos é fundamental para conduzir os processos 

de análises espaciais em uma base de dados geográficos. Ela deve ser controlada ao 

longo de todo o processo de coleta e armazenamento dos dados, uma vez que quando se 

encontram incorretos não há informações confiáveis, o que conseqüentemente ocasiona 

erros gerenciais e desperdícios em todas as dimensões de um processo público ou 

privado. 

Desta forma, ARONOFF (1 989), BERNHARDSEN (1 992), AALDERS (1 996) 

e COCKCRQFT (1997) propõem uma apreciação sobre a qualidade dos dados, 

destacando os seguintes aspectos que devem ser considerados na coleta dos mesmos: 

Acurácia posicional - estabelece a qualidade dos dados geográficos quanto a sua 

posição em um sistema de referência. Esta acurácia é estabelecida através dos 

seguintes conceitos: 

precisão - refere-se a qualidade da operação pela qual um resultado qualquer é 

obtido; um par de coordenadas é considerado preciso se atender as tolerâncias 

preestabelecidas; e 



exatidão - é um conceito estatístico que diz respeito a probabilidade de um dado 

se aproximar do seu valor real. 

e Acurácia temporal - estabelece a qualidade dos dados geográficos em relação ao 

tempo quanto a exatidão do tempo e atualização dos dados: 

e época - indica a data de referência para os dados coletados. Na construção de 

uma base de dados é importante conhecer a idade da informação. Isto ajuda ao 

usuário avaliar a legitimidade da informação e quaisquer mudanças que possam 

ter ocorrido desde a sua inclusão na base; e 

atualidade - mede o quão recente são os dados. Este conceito não implica no fato 

de um dado ter sido coletado há muito tempo estar desatualizado. O tipo de dados 

e a aplicação a que se destina devem determinar os critérios deste julgamento. 

Acurácia temática - descreve a qualidade dos atributos gráficos e não gráficos que 

tratam das características temáticas. Este critério vale tanto para os valores 

quantitativos quanto para os qualitativos. Esta acurácia é fornecida pela: 

integridade dos dados - em relação os componentes gráficos refere-se à 

capacidade do atributo gráfico representar de maneira clara e correta o elemento 

geográfico descrito. A avaliação da integridade objetiva eliminar inconsist%ncias 

espaciais, tais como linhas que não se encontram. No que se refere aos dados não 

gráficos, a integridade diz respeito a regra que lhes impõem restrições de valores e 

de relacionamentos; e 

consistência - mede se uma mesma informação armazenada em mais de um 

arquivo tem o mesmo valor, a qualquer momento, em todos os seus locais de 

ocorrência. 



Capltulo III - Interoperabllidede entre múltiplas Bases de dados 

Interoperabilidade é um conceito aberto e amplo que tem sido usado em diferentes 

contextos para expressar o compartilhamento de dados em um ambiente composto de 

vários sistemas. PERINE (1995) define, genericamente, a interoperabilidade como a 

habilidade de dois ou mais sistemas, sejam computadores, dispositivos de comunicação, 

base de dados, rede e outras tecnologias de informação, interagirem uns com os outros e 

trocarem dados, de acordo com um método prescrito a fim de alcançar resultados 

previsíveis. Para CHOMICKI & REVESZ (1997), a interoperabilidade não é somente a 

habilidade de trocar dados, mas também serviços. 

A interoperabilidade subentende que diferentes sistemas se comunicam de modo 

que os usuários não levem em conta as diferenças entre seus produtos ou serviços. Para 

obtê-la não é necessário estabelecer padrões de dados ou ferramentas de conversão. Ela 

implica em estabelecer mecanismos para troca de dados e serviços através da interação 

entre sistemas com protocolos aceitos entre eles. 

HEILER (1995) e MANOLA (1995) distinguem interoperabilidade de 

interoperabilidade semântica. A primeira é definida como a habilidade dos sistemas 

trocarem serviços e dados uns com os outros, ao passo que a segunda assegura que esta 

troca de serviços e dados faz sentido e que o sistema requisitante e o sistema requisitado 

têm uma mútua compreensão dos significados destes. Para alcançar esta 

interoperabilidade é necessário o entendimento dos sistemas, não somente no nível de 

sistema ou programas, mas também ao nível de tipos de dados. Um sistema deve saber 

requisitar o serviço e os demais sistemas compreender o serviço requisitado e gerar uma 

resposta. 

Desta forma, a interoperabilidade entre Sistemas Gerenciadores de Banco de 

Dados (SGBD) envolve um componente semântico e um componente técnico que 

pressupõe a compatibilidade entre sistemas em dois níveis específicos de interações. O 

primeiro através de uma metodologia para integração de esquemas das bases de dados e 
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o segundo através de uma arquitetura em rede que encapsula os sistemas envolvidos e 

permite a interconexão fisica entre múltiplas bases de dados, respectivamente. 

A metodologia para integração de esquemas consiste em um conjunto de 

técnicas e processos formais para detectar objetos similares. Esta metodologia emprega 

uma estratégia para compreender os esquemas, aplicar critérios de comparação que 

exploram a semântica e a sintaxe dos esquemas, de forma a detectar os conflitos e 

inconsistência entre eles e a seguir estabelecer um conjunto de termos compartilhados. 

Em geral, estes passos são complexos, existindo diferentes metodologias que 

contemplam vários critérios que podem ser aplicados para detectar as heterogeneidades 

e a diversidade de tipos de conflitos encontrados. 

A arquitetura suporta o acesso a múltiplas bases de dados heterogêneas e 

distribuídas, projetadas independentemente e operando autonomamente, através de um 

aplicativo que oferece um ambiente que esconde as heterogeneidades fisicas e lógicas 

entre os sistemas, esquemas de dados ou aplicações. Sobre este ambiente, o usuário 

submete consultas usando a definição dos dados e/ou uma linguagem de manipulação 

comum. Este ambiente proporciona a troca de dados e expande a base de aplicações dos 

usuários, permitindo que dados residindo em um sistema possam ser efetivamente 

usados por outro (GOH et al., 1994). 

Este capítulo inicialmente caracteriza, no âmbito das bases de dados 

convencionais, os sistemas que fornecem um ambiente interoperável entre múltiplas 

bases de dados e apresenta os conceitos necessários para seu desenvolvimento. A seguir, 

faz uma revisão na literatura a respeito das metodologias e arquiteturas, considerando os 

aspectos mais significativos. 

111.2. Sistemas de suporte a interoperabilidade 

Os avanços nas tecnologias de rede e de comunicação proporcionaram um 

rápido crescimento na direção de ambientes de computação distribuída sobre vários 

locais que são interconectados via rede. Estas propostas têm levado uma ampla variação 

de soluções de Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados Distribuídos (SGBDDs) 

que oferecem mecanismos para a troca ou o compartilhamento de dados armazenados 

(BRIGHT et al., 1994). 

Um Sistema de Base de Dados Distribuída (SGBDD) é um sistema que 

proporciona visão lógica de dados armazenados em múltiplas Bases de Dados 



fisicamente distribuídas sobre uma rede de comunicação (BATINI et al., 1986). Sobre 

esta visão lógica os usuários podem realizar consultas e atualizações. O SGBDD oferece 

acesso aos dados através da transparência na gerência dos dados, e de mecanismos que 

proporcionam o controle de concorrência distribuído na execução das transações nas 

bases de dados dos sistemas componentes. 

Este sistema tem sido classificado na literatura de SGBDD homogêneo ou 

heterogêneo (ELMAGARMID & PU, 1990). O SGBDD homogêneo é aquele cujas 

bases de dados componentes apresentam esquemas não ambíguos, que se utilizam do 

mesmo modelo de dados e linguagem de consulta. O SGBDD heterogêneo é aquele 

cujas bases de dados locais apresentam esquemas diferentes e empregam uma 

diversidade de modelos de dados e linguagem de consulta. Nesta classificação não é 

contemplada as heterogeneidades decorrentes da diversidade de plataformas e sistemas 

operacionais, uma vez que estas têm sido resolvidas através de protocolos de 

comunicação. 

Na literatura são encontradas diversas propostas de arquiteturas que contemplam 

SGBDDs heterogêneos (SGBDDH). Estas arquiteturas têm sido denominadas na 

literatura de Banco de Dados heterogêneos e distribuídos, Múltiplas Bases de Dados 

(IWID) e Banco de Dados Federados (BDF). Na verdade não existe um consenso entre 

as definições destes termos, por exemplo: 

GOH et al. (1994) e HWANG et al. (1994), BRIGHT et ab. (1994), LITWIN et al. 

(1990) tratam as denominações MBD, BDF e SGBDDH como sinônimos; 

OSZU & VmDURIEZ (1990) distinguem MBD e BDF, de acordo com o grau de 

autonomia entre as bases de dados; 

TARI et al. (1996), WANG & ZHANG (1996), FORST & BUKHRES (1995), 

BREITB ARTH et al. (19951, ROSENTHAL & SELIGMAN (1994), CHEN (1990), 

KIM (1991) e KIM & SE0 (1991) tratam MBD como uma modalidade de 

SGBDDH; 

PIRES (1997), MARRS~~~ '  et al. (1996), ZHAO et al. (1996), DUPONT & 

SPACCAPIETRA (1996), U C H ~ A  (1995), AGUIAR (1995), BUKHERS & 

ELMAGARMID (1996), DEACON et al. (1994), GOODMAN (1994), RADEKE 

& SCHOLL (1 994a e 1994b) tratam BDF como uma modalidade de SGBDDH; 

KIM et al. (1995) tratam MBD como uma federação de bases de dados; 

BREITBARTH (1990), ELMAGARMID & PU (1990) e MILLINNER et al. (1995) 

distinguem MBD e BDF pelo processo que tornam os dados disponíveis. MBD 
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seria um sistema com um esquema global e o BDF um sistema com esquemas 

parciais e um processo de negociação para compartilhar os dados; e 

COLLET et al. (1991) considera tanto MBD como BDF como sistemas que 

apresentam um esquema global. 

Neste trabalho será considerada uma Federação de Dados a associação que 

proporciona um ambiente MBD. Esta associação é materializada por um sistema MBD 

que suporta operações de acesso a múltiplas bases de dados heterogêneas e distríbuídas, 

denominadas de bases de dados locais. Estas bases de dados mantêm coleções de dados 

e aplicações específicas. Elas participam do ambiente MBD, apresentado na Figura 

m.1, de forma a permitir o compartilhamento parcial/total e controlado de seus 

Usuário I Usuário 2 Usuário n 

Figura III.1- Ambiente MBD. 

O sistema MBD proporciona um ambiente, também denominado de MBD, que 

oferece suporte a interoperabilidade, empregando os recursos de computação distribuída 

sobre uma rede que torna prático o acesso remoto as bases de dados locais. Neste 

ambiente nenhuma base de dados local deve exercer controle sobre a outra. As bases de 

dados locais são interconectadas através de redes de comunicação e inter-relacionadas 

de forma controlada e coordenada para permitir os usuários da Federação 

compartilharem seus dados. Contudo, o sistema deve preservar as aplicações existentes 

em cada base de dados local componente do ambiente MBD (STRAUCH et al., 1997). 

Assim, o seu desenvolvimento deve atender a três requisitos básicos que tratam do 

gerenciamento de rede, a saber (OSZU & VALDURIEZ, 1991): 

as bases de dados devem ter autonomia local, ou seja as bases de dados 

compartilham os seus dados com as demais bases, sem afetar as aplicações existentes 



nas bases de dados locais ou comprometer suas restrições de integridade, aplicações 

específicas ou mecanismos de segurança; 

os usuários devem ter acesso transparentemente aos dados dos demais sistemas, ou 

seja, os usuários devem acessar diferentes sistemas como se estivessem acessando a 

uma aplicação a qual já estão acostumados; e 

o ambiente de interoperabilidade deve possuir mecanismos de controle de 

concorrência eficientes, de forma que as consultas realizadas pelos usuários sejam 

executadas corretamente. 

111.3.Características de um ambiente MBD 

Um ambiente MBD é formado por bases de dados distribuídas, autônomas e 

provavelmente heterogêneas. A distribuição decorre do fato destas bases de dados 

estarem geograficamente distribuídas sobre uma rede de comunicação. A autonomia 

decorre do fato de elas serem projetadas, desenvolvidas e mantidas independentemente 

com seus respectivos SGBDs. A heterogeneidade é decorrente destas bases de dados 

serem projetadas para diferentes aplicações e gerenciadas por diversos tipos de SGBDs. 

Segundo DBOUK et al. (1996), neste ambiente as heterogeneidades podem ser 

classificadas em heterogeneidades de baixo e alto nível. As heterogeneidades de baixo 

nível tratam das questões relativas a diversidade de plataformas, sistemas operacionais, 

protocolos de comunicação, sistemas de gerenciamento de dados e linguagens de 

consulta. Estas heterogeneidades causam ineficiência quando se faz necessária a troca 

de dados e são solucionadas por processos que consomem tempo. Os esforços para obter 

estas soluções no ambiente MBD têm se concentrado no estabelecimento de padrões 

como TCP/IP, RPC, SQL e mais recentemente os padrões propostos pelo Object 

Management Group (OMG) e Object Database Management Group (ODMG). As 

heterogeneidades de alto nível tratam das questões relativas as diferentes percepções da 

realidade, das necessidades de aquisição dos dados de cada usuário local e de sua 

representação nas bases de dados (SCHIMITT & SAAKE, 1996). Estas 

heterogeneidades são decorrente das bases de dados serem projetadas 

independentemente e atenderem diferentes aplicações. Elas causam os conflitos, no 

nível intencional, e inconsistências, no nível extencional, entre os esquemas das bases 

de dados. 

Estes dois níveis de heterogeneidades devem ser consideradas no seu 
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desenvolvimento para se alcançar um eficiente compartilhamento de dados. Eles são 

tratados no desenvolvimento de um ambiente MBD através de questões táticas e 

operacionais abordadas pela metodologia para integrar os esquemas das bases de dados 

e por uma arquitetura para acessar as bases de dados locais. 

Deste modo, o ambiente MBD é um sistema híbrido entre um SGBD 

centralizado e distribuído, uma vez que as bases de dados locais que compõem este 

ambiente são autônomas e centralizadas para os usuários locais e ao mesmo tempo para 

os usuários do ambiente MBD elas são distribuídas. Ele tem como particularidades 

permitir que as aplicações existentes permaneçam operacionais e ser orientados a dados. 

Estas particularidades requerem a compreensão de dois conceitos fundamentais, a saber: 

a autonomia e a cooperação entre as bases de dados locais. 

111.3.1. Autonomia no ambiente MBD 

A autonomia das bases de dados locais é a principal característica de um sistema 

MBD. OSZU & VALDURTEZ (1990) definem autonomia como o grau que indica 

quanto cada sistema local pode operar independentemente na integração de bases de 

dados heterogêneas e distribuídas. A determinação deste grau envolve os seguintes 

fatores: i) troca de informações entre as bases componentes da integração; ii) execução 

das transações de forma independente; e iii) permissão para um sistema local modificar 

outro sistema local. 

Da perspectiva do desenvolvimento de um ambiente MBD, são identificados na 

literatura (OZSU & VALDURIEZ, 1990; SCHEUERMANN et al., 1990 e 

BREITBART et al., 1995) três tipos de autonomia, cada uma correspondendo a um tipo 

de cooperação: 

autonomia de projeto - refere-se a capacidade de cada SGBD local escolher seu 

próprio modelo de dados e procedimentos de irnplementação, que devem ser 

mantidos na integração das bases de dados heterogêneas, pois além de ser caro 

alterá-los, geralmente causa problemas de manutenção das aplicações; 

autonomia de execução - refere-se a habilidade de um sistema local reter o completo 

controle sob a execugão de transações emitidas por outro sistema, decidindo quando 

e como executá-las, sem nenhum ou com um mínimo impacto na execução e 

desempenho das transações dos SGBDs locais. Esta autonomia fornece aos sistemas 

a capacidade de abortar a execução das transações locais a qualquer momento 



durante sua execução, inclusive quando uma transação do ambiente MBD está em 

processo de salvamento; e 

autonomia de comunicação - refere-se a liberdade de cada SGBD local decidir com 

que SGBDs locais irão se comunicar e que informações serão trocadas entre eles, 

bem como a capacidade dos SGBDs locais não compartilharem sua informação de 

controle com os outros sistemas ou com o próprio ambiente MBD. 

Nessa classificação está presente uma analogia apresentada por OSZU & 

VALDURTEZ (1990) entre três aspectos relevantes a serem observados no 

desenvolvimento de arquiteturas propostas para alcançar a interoperabilidade no 

ambiente MBD, a saber: a) heterogeneidade; b) autonomia propriamente dita e c) 

distribuição entre as várias bases de dados e seus SGBDs locais, respectivamente 

(Figura III.2). Os autores dispõem estes aspectos em três eixos ortogonais, e neste 

contexto a heterogeneidade reflete as diferenças entre modelos de dados, plataformas, 

aplicativos para o gerenciamento dos dados e protocolos de comunicação; a autonomia 

reflete a distribuição do controle, ou seja quanto cada sistema pode operar 

independentemente; e finalmente, a distribuição que reflete a distribuição fisica dos 

dados sobre as várias bases componentes de um ambiente MBD. 
Distribuiqão 

Autonomia de 

Autonomia de 

Autonomia de 
Projeto 

d 
Heterogeneidade 

Figura III.2 - Analogia para as autonomias de projeto, execução e comunicação 

(OSZU & VALDURIEZ, 1990). 

Assim, no desenvolvimento de uma arquitetura para criar um ambiente MBD é 

necessário ter definida a autonomia para o ambiente MBD e para os sistemas locais, 

observando os graus de heterogeneidade, distribuição e a autonomia, propriamente dita. 

Segundo BREITBART et al. (1995) deve-se levar em conta na definição da 

autonomia que quanto mais os sistemas componentes do ambiente MBD são autônomos 

mais difícil é garantir uma consistência global. Por outro lado, definir a autonomia do 

ambiente MBD mínima, também pode não satisfazer as necessidades básicas dos 

sistemas locais de independência, tornando o ambiente MBD inaceitável para os 



usuários. 

No desenvolvimento de um ambiente MBD deve-se assegurar a autonomia de 

projeto, de execução e de comunicação dos sistemas locais, de forma que estes não 

sejam modificados e que mantenham o controle sobre seus dados e processamento. Isto 

permite que as organizações preservem seus investimentos em SGBD. 

Deste modo, a autonomia de projeto é mantida pela adoção de um modelo de 

dados comum e através de regras de mapeamento entre os dados, a autonomia de 

execução e de comunicação é suportada pelo desenvolvimento de arquitetura em rede, 

que oferece serviços de acesso às bases de dados locais sem afetar suas aplicações 

locais. 

111.3.2. Cooperação no ambiente MBD 

Antes de abordar a cooperação, se faz necessário compreender os papéis e atores 

encontrados no ambiente MBD. Assim, neste ambiente existem dois tipos de papéis 

fiindamentais: os fornecedores e os consumidores de dados. Os fornecedores de dados 

dispõem todolparte do seu esquema para federação. Os consumidores de dados desejam 

acessar e interpretar a informação, isenta de erros e problemas operacionais, através de 

recursos dispostos pelo ambiente MBD (GARDELS, 1997). Assim os fornecedores de 

dados são responsáveis pela qualidade e integridade dos dados no ambiente MBD e sua 

utilização é responsabilidade dos consumidores de dados da federação. 

Estes papéis são realizados pelos seguintes atores, que podem ser encontrados no 

ambiente MBD (DUPONT & SPACCAPIETRA, 1996): 

os usuários locais - têm acesso somente dados locais, sendo a federação transparente 

para eles; 

os usuários da federação - têm acesso às bases de dados componentes da federação 

manipulando a informação compartilhada, através de consultas realizadas sobre um 

ou mais esquemas federados; 

os administradores locais - são responsáveis pela administração das bases de dados 

locais; e 

o(s) administrador(es) da federação - trata-se de um ou mais responsáveis pela visão 

lógica das bases de dados componentes da federagão. 

A cooperação no ambiente MBD pode ser alcançada através da integração ao 

nível de esquema ou de aplicação. Esta cooperação não requer conhecimento do usuário 



da federação sobre a localização dos dados ou as características das diferentes bases e 

seus correspondentes SGBDs. Ela é refletida pelo controle e limitada no processo de 

integração das bases de dados. 

Segundo ZHAO et al. (1995), no desenvolvimento do ambiente MBD as bases 

de dados se associam sob uma administração e, a seguir, estabelecem um grau de 

cooperação entre as bases de dados locais, que definem a proposta de compartilhar 

dados e ao mesmo tempo manter um forte controle sobre os dados locais. Este grau de 

cooperação determina os dados que as bases de dados desejam compartilhar, com quem 

compartilhar e como compartilhar. 

Assim, cada base de dados pode cooperar em diferentes graus, de acordo com 

um critério de segurança estabelecido. Este critério é estabelecido através de permissões 

de leitura e escrita locais ou, ainda, através de critérios para determinar as bases a serem 

acessadas na realização da consulta. Cada administrador local negocia as partes do seu 

esquema que estarão disponíveis a federação de acordo com a permissão de leitura e 

escrita na base de dados local. 

Segundo SHETH & LARSON (1990) este processo de negociação pode ser de 

duas maneiras. Na primeira, o administrador local permite ao(s) administrador(es) da 

federação ler o esquema local, identificar as necessidades de acesso aos dados e enviar 

uma solicitação ao administrador local para definir um esquema exportável com acesso 

apropriado. Esta solicitação descreve os tipos de acesso e usuários da federação que 

poderão acessar os dados. Na segunda, todos os administradores locais definem as 

partes dos esquemas locais a serem dispostos para a federação a priori e oferecem 

acesso aos administrador(es) e a qualquer usuário da federação, limitado apenas a 

leitura. 

Em qualquer um dos procedimentos acima, o grau de cooperação é estabelecido 

por um processo de negociação entre o(s) administrador(es) da federação e os diferentes 

administradores locais. O processo de negociação consiste na troca de mensagens entre 

os administradores, de forma a: i) tornar disponível todo/parte dos esquemas locais a 

federação de dados; ii) identificar as partes comuns e as heterogeneidades entre os 

esquemas; e iii) desenvolver soluções para resolver estas heterogeneidades e fixar os 

mapeamentos necessários para cada comunidade de informação. 

Em arquiteturas mais rígidas, o processo de negociação é realizado entre um 

administrador da federação, o qual é o responsável pelo esquema no ambiente MBD, e 

os administradores locais responsáveis pelos esquemas exportáveis das bases de dados 
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locais (HEIMl3GNER & MCLEOD, 1985). Em arquiteturas mais flexíveis não há 

administrador(es) da federação, apenas administradores locais, entre os quais é realizado 

o processo de negociação. 

Tanto a metodologia quanto a arquitetura para a integração devem suportar este 

processo de negociação, de uma forma segura e eficiente, através de um comportamento 

cooperativo. A metodologia estabelece critérios para ajudar os administradores a 

identificar o conteúdo dos esquemas de exportações e operações a serem realizadas, de 

forma a contribuírem coletivamente para a solução de um domínio comum do problema. 

A arquitetura deve fornecer ferramentas para a troca de mensagens entre os 

administradores. 

Cabe ressaltar que este processo de negociação deve ser flexível, de modo que a 

federação não seja fechada, mas sim aberta. O conceito de federação aberta está 

associado à facilidade com que outras bases de dados, no fiituro, possam entrarhair da 

federação. 

111.4. Aspectos de representação dos dados em um ambiente MBD 

O desenvolvimento do ambiente MBD e considerado um projeto ascendente, 

uma vez que, a partir das bases de dados existentes é desenvolvido um sistema que as 

integra. Este desenvolvimento compreende um processo de modelagem que tem por 

objetivo compreender os esquemas, identificar as heterogeneidades, resolver as 

incompatibilidades e superposiçõe-1 entre os esquemas e integrar os recursos 

heterogêneos e distribuídos, através .&e aplicações globais. Na realidade, este processo 

compreende uma modelagem da informação a ser disponível e uma modelagem da 

aplicação de consulta sobre o ambiente MBD (CHORAFAS & STEINMANN, 1993). 

A modelagem da informação possibilita o uso efetivo dos dados no ambiente 

MBD, através da criação de uma estrutura abstrata de dados comuns. Para isto, se faz 

necessário, primeiro, o projetista de um ambiente MBD aprender que fontes de 

informações desejam participar da federação, onde elas estão localizadas, identificar os 

tipos de gerências (hierárquico, relacional, orientado a objeto) e o que elas contêm 

(SPACCAPIETRA & PARENT, 199 1). 

Desta forma, os sistemas locais devem adotar um formalismo para descrever, ou 

permitir descrever as informações, denominadas de metadados, que revelam a 

semântica, a sintaxe, os requisitos de consistência e as restrições de integridade de seus 



esquemas e aplicações relacionadas (BONJOUR & FALQUET, 1994). 

Entretanto, os esquemas das bases de dados locais podem estar representados 

por modelos de dados heterogêneos elou o usuário utilizar diferentes denominações, ou 

representação dos elementos de dados. Desta forma, se faz necessário estabelecer um 

Modelo de Dados Comum (MDC) para o qual os esquemas são traduzidos. 

Posteriormente, os esquemas descritos no MDC são analisados e identificados os 

conflitos semânticos e sintáticos que por ventura existirem. A seguir, são estabelecidas 

técnicas para resolver os confíitos e regras de mapeamentos entre os elementos dos 

esquemas, de forma a pré-integrá-los ou integrá-los. 

No processo de modelagem da aplicação são identificadas as necessidades de 

serviços globais para satisfazer os usuários da federação. Por exemplo: a) serviços de 

interfaces com o usuário que permitam descrever as bases de dados locais, traduzir de 

um modelo de dados local para um MDC, ou seja, submeter uma consulta; e b) serviços 

de rede que permitam o acesso aos esquemas das bases de dados locais e a integração de 

recursos heterogêneos e distribuídos através de aplicações globais. 

Deste modo as próximas seções discorrem onde encontrar a semântica dos dados 

nas bases de dados locais, a importância dos metadados nestas arquiteturas, e a 

utilização de um modelo de dados canônico. 

lll.4.l. Semântica dos dados 

Segundo SHETH & RUSINKEWICZ (1990), no desenvolvimento de um 

ambiente MBD estão presentes múltiplas interpretages dos dados, dadas as 

necessidades dos diversos usuários, nos diferentes contextos, em modelarem o mundo 

real. As múltiplas interpretações levam as bases de dados a apresentarem semânticas 

diferentes. 

As propostas iniciais de integração de esquemas consideravam o problema de 

detecção da proximidade semântica entre esquemas de forma rudimentar. Elas 

comparavam apenas as sintaxes dos esquemas e detectavam os conflitos estruturais que 

surgem quando a mesma abstração da realidade é representada de forma diferente, 

devido a utilização de vários construtores estruturais. Todavia, este tipo de comparação 

se mostrou inadequado, uma vez que determinava as equivalências apenas entre os 

atributos, sem considerar o significado (semântica) dos dados. Esta comparação é 

necessária, mas não suficiente para determinar o relacionamento semântico entre os 



esquemas. 

Assim, os métodos passaram a considerar a semântica dos dados de cada 

comunidade de informação no processo de integração, de modo a ajudar na 

interpretação dos esquemas, na compreensão das disparidades de representação e das 

características, mesmo as implícitas, de cada sistema existente (KASHYAP & SHETH; 

1996). 

A semântica dos dados consiste no significado do dado e está relacionada a seu 

uso. Ela é definida, segundo BONJOUR & FALQUET (1994), por um termo que 

projeta um conceito, o qual explicita uma definição dentro de um domínio (Figura III.3). 

O conceito é a representação de um aspecto isolado da realidade e o domínio é a 

atividade, problema ou disciplina que possui uma aplicação particular. 

Figura III.3 - Semântica do dado. 

Em uma definição mais abrangente a semântica é tratada como um mapeamento 

entre um objeto modelado, representado elou armazenado em um sistema de 

informação, e o objeto do mundo real representado. Este mapeamento representa a 

semântica do objeto modelado pela descrição ou identificação da perspectiva do 

significado e de uso (SHETH, 1995). 

O valor semântico é associado a um contexto e este é modelado, usando-se os 

metadados (SCIORE et al,, 1994). SCIORE et al. (1994) definem contexto como uma 

parte do dado a ser relacionada aos metadados: seu significado, propriedades e 

organização. Esta definição pode variar, abrangendo desde unidades, qualidade da 

informação a formato dos dados. GOH et al. (1994) definem o contexto como uma 

suposição que esquematiza o modo no qual um agente interoperável representa ou 

interpreta os dados. Contexto de troca é definido por MADNICK (1995) como uma 

coleção de suposições implícitas sobre o significado e as características (qualidade) da 

informação. A representação do contexto, bem como os metadados e vocabulários são 

elementos importantes para comparar e integrar os esquemas. O contexto é definido 

ainda por KASHYAP & SHETH (1996) como o conhecimento necessário ao raciocínio 



sobre o sistema, de forma a auxiliar a identificação do conteúdo, da organização e das 

propriedades dos dados. Estes últimos autores propõem ainda a utilização do contexto, 

da ontologia com conhecimento extra para compor a base da taxionomia semântica. 

As recentes pesquisas do processo de integração passaram a considerar os 

relacionamentos semânticos entre os esquemas. Para isto, se faz necessário capturar 

informações que auxiliarão a detectar a semântica associada as entidadeslclasses e aos 

seus atributos. Entretanto, tornar disponível a informação semântica é um processo 

particularmente difícil. Para capturá-la é necessário que as convenções e características 

dos esquemas das bases de dados sejam expostas e explicadas. Isto requer a leitura de 

esquemas, entrevista com os usuários e desenvolvedores, a análise dos ambientes de 

execução e documentação das observações, de modo que possam ser compreendidas por 

outras pessoas (HEILER, 1995). 

Duas técnicas têm sido empregadas. A primeira consiste em adquirir 

documentação disponível dos dados e amostras destes, realizar entrevistas com os 

administradores locais e os usuários através de um processo iterativo. Esta técnica além 

consumir tempo, não é acurada, uma vez que os sistemas são pobremente documentados 

e nem sempre toda a semântica dos esquemas é percebida por todos. A segunda técnica 

consiste em deixar os administradores locais, responsáveis pelo desenvolvimento e 

manutenção dos esquemas, utilizarem ferramentas para descreverem seus esquemas, os 

metadados e para disporem estas descrições aos outros administradores locais ou a um 

administrador central. 

RIBEIRO & OLIVEIRA (1996) sugerem que a extração da semântica de um 

esquema seja realizada através da análise dos códigos das aplicações, visto que muitas 

vezes estes contêm a semântica estrutural e, principalmente, a comportamental do 

esquema. Em geral, as aplicações explicitam os dados a serem usados nos relatórios e 

análises locais. Entretanto, nem todos os dados de um esquema se encontram nestas 

aplicações. 

A captura da semântica é um fator crítico na integração de esquemas, uma vez 

que é difícil especificar completamente a semântica de todos os esquemas, seja manual 

ou automaticamente. 

A detecção de relacionamentos semânticos entre esquemas das bases de dados 

também é uma tarefa crítica no processo de integração, pois exige um excessivo número 

de comparações para identificar as similaridades e heterogeneidades existentes entre os 

esquemas. Isto toma esta comparação, complexa além de requerer aplicação de 
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inteligência e julgamento humanos. 

Assim, se faz necessário o desenvolvimento de uma metodologia que limite e 

conduza as comparações a serem empregadas, bem como estabeleça um processo de 

cooperação para validá-las. 

111.4.2. Metadados: representação da semântica dos dados 

Os metadados constituem pré requisitos para implementar um ambiente MBD e 

vão além de sua definição: dados sobre os dados. CHORAFAS & STEINMANN (1993) 

propõem que os metadados, para o desenvolvimento de um ambiente MBD, definam os 

dados, seu escopo de relevância, estratégia de atualização, fiequência e identificação de 

acesso e regras para mecanismos de troca de dados. 

Eles são utilizados no ambiente MBD como entidades que encapsulam unidades 

de informação fisica que descrevem uma visão estruturada e organizada da coleção 

dados e do sistema. A descrição da coleção de dados visa documentar o conteúdo e o 

contexto, de forma a representar o significado dos dados. O conteúdo descreve a 

estrutura de cada arquivo: os itens de dados quanto ao seu tipo, formato, domínio e 

restrições. O contexto descreve informações sobre o histórico, a qualidade e outras 

informagões associadas a coleta, ao processamento e a utilização dos dados. E quanto ao 

sistema, eles descrevem informações sobre a localização, a plataforma, o aplicativo, a 

documentação, os usuários, bem como outras informagões relevantes para os 

administradores envolvidos no ambiente ME3D. Por exemplo, informações sobre o 

mapeamento e restrições associadas a cada base de dados local. 

Os metadados são armazenados e gerenciados por um catálogo e sua utilização 

no ambiente ME3D tem três objetivos: a) auxiliar o processo de integração, ia) como 

elemento de pesquisa dos dados que estão disponíveis na federação, e iii) na 

recuperação dos dados. No processo de integração, os metadados oferecem uma forma 

padronizada para descrever as bases de dados e são usados para encontrar objetos com 

proximidade semântica, ajudando a responder as seguintes questões: O que? Aonde? 

Qual o domínio dos dados? Neste processo, os metadados fornecem ainda subsídios 

para determinar as transformações a serem aplicadas, de modo a resolver as 

heterogeneidades. No processo de pesquisa, alguns sistemas permitem ao usuário 

visualizá-10s de forma a encontrar os dados desejados, conhecer suas estruturas e 

formular a consulta. Na recuperação dos dados, o sistema MBD consulta os metadados 



para encontrar os mapeamentos necessários e para processar, otimizar e distribuir a 

consulta. Este catálogo pode se apresentar nas arquiteturas MBD como um catálogo 

único e centralizado ou múltiplos catálogos distribuídos na rede, mas associado a cada 

base de dados local. 

111.4.3. Modelo de dados comum (MDC) 

O modelo de dados é o mecanismo da tecnologia de Banco de Dados para 

abstrair uma realidade e representá-la. Em geral, os esquemas das bases de dados locais 

podem empregar modelos de dados heterogêneos. Todavia, no processo de integração 

de esquemas para um ambiente MBD é importante que o projetista compreenda e 

raciocine sobre as semânticas dos esquemas locais para encontrar as similaridades. 

Desta forma, para facilitar este processo se faz necessário adotar um modelo de dados 

único, denominado de modelo de dados canônico (MDC). 

Segundo SOUZA (1986) a adoção deste modelo no desenvolvimento de uma 

federação tem por objetivo oferecer uma compreensão normalizada do significado dos 

dados armazenados por cada esquema, facilitar a comparação dos esquemas no processo 

de integração, e ser um mecanismo comum sobre o qual é realizado uma consulta. 

O MDC consiste em um modelo de dados para o qual todos os esquemas das 

bases de dados componentes são transformados, de modo a minimizar as diferenças 

sintáticas conseqüentes do uso de diferentes modelos de dados. Esta transformação dos 

esquemas locais para o MDC não é uma simples tradução de um modelo para o outro. 

Isto inclui um processo de enriquecimento semântico para capturar a semântica 

implícita nas aplicações locais. 

O MDC é usado como referência padrão para o qual todos os esquemas devem 

ser traduzidos e analisados no processo de integração. A escolha de um modelo de 

dados para expressar o modelo conceitual dos esquemas é um fator crítico no processo 

de integração de esquema. Esta decisão influencia na qualidade da etapa de integração. 

Além disto, o conceito de federação aberta, no qual outras bases de dados podem entrar 

na federação no fiituro, introduz a necessidade do modelo de dados, a ser adotado como 

MDC, assegurar que as novas bases de dados tenham modelos de dados mais pobres ou 

iguais a ele. 

Um modelo simples, ou semanticamente pobre, isto é, com poucos construtores 

de modelagem, é uma ferramenta fraca nas mãos de um projetista do ambiente Mi3D 



para descobrir as similaridadeslheterogeneidades. Apesar de um MDC com esta 

característica empregar operações de tradução e integração simples que envolvem 

poucas operações primitivas, ele tem a desvantagem de não expressar toda a semântica 

dos esquemas locais, apenas um subconjunto, limitando a representação do esquema 

local e as informações necessárias para a integração. Em geral, a sua utilização requer 

um processo de enriquecimento semântico dos esquemas, através de um processo de 

aquisição de conhecimento pelo qual todas as semânticas extraídas são explícitas em 

uma representação formal para cada base de dados local. 

Um modelo semanticamente rico, isto é, um modelo que oferece construtores 

para modelar a semântica capturando os aspectos estruturais e comportamentais dos 

esquemas locais, bem como qualquer semântica adicional obtida do processo de 

enriquecimento. Um modelo de dados semanticamente rico, como MDC, facilita a 

detecção de similaridadeslheterogeneidades entre esquemas em um nível mais alto de 

abstração, todavia o número de heterogeneidades representadas é maior. A operação de 

integração de esquemas é facilitada com o uso dos construtores do modelo de dados e 

operações de integração. 

Um modelo de dados para MDC deve oferecer uma riqueza de representação 

que permita detalhar os esquemas e compreender a semântica representada, de forma a 

capturar as diversidades de representações. O poder de representação deste modelo deve 

capturar as características específicas dos diversos modelos de dados, oferecer 

estruturas adequadas para o tratamento de heterogeneidade de informação e suportar a 

descrição de semânticas adicionais explícitas através do processo de enriquecimento 

semântico. 

As características que um modelo de dados deve conter para ser adotado como 

MDC tem sido bastante pesquisadas na literatura. Dentre estas características, destacam- 

se (VENTRONE & HEILER, 199 1 e OLIVEIRA & MAGALHÃES, 1 993): 

capacidade de expressar diferentes níveis de abstração para representar as diversas 

semânticas contidas em outros modelos, de forma simples e clara; 

possibilidade de acrescentar informações relevantes, não contidas nos esquemas das 

bases de dados, que possam facilitar a comparação dos esquemas; como por 

exemplo, restrições de integridade implícitas ou mantidas pelas aplicações; 

facilidades para representar interdependências e diferenças entre os esquemas e 

suportar mecanismos para reforçá-las; e 

habilidade para expressar a informação semântica comum a todos os usuários do 



ambiente MBD. 

Este trabalho se detém nas características propostas por SALTOR et ai. (1991) 

que desenvolveram uma estrutura de características que o modelo de dados deve possuir 

para atender a conveniência do MDC no processo de integração. Esta estrutura é 

baseada em dois fatores de habilidade de representação de um modelo: 

expressividade semântica - corresponde ao grau com que o modelo representa uma 

conceituação expressa de forma natural. Esta expressividade pode ser decomposta 

em: 

expressividade estrutural - diz respeito ao poder das estruturas do modelo 

para representar e interpretar os conceitos; e 

expressividade comportamental - trata do poder do modelo para representar 

comportamento dos conceitos. 

relativismo semântico - é o grau com que o modelo de dados pode acomodar 

diferentes conceituações do mundo real. Expressa o poder das operações do modelo 

para derivar esquemas externos, a partir do esquema da base de dados. 

As características da expressividade são descritas através dos conceitos de 

classificaçãolinstanciação, generalizaçãolespecialização, agregaçãoldecomposição e da 

capacidade de definir e encapsular operagões e restrições de integridade (SALTOR et 

al., 1991). O conceito de classificação/instanciação suporta o conceito de classes, 

facilitando distribuir os elementos no processo de integração. O conceito de 

generalização1 especialização suporta a superposição entre classes, através do conceito 

de hierarquia de herança. Isto permite que as hierarquias de especializagão sejam 

integradas tornando-se uma única hierarquia de generalização. O conceito de 

agregação/decomposição permite agregar objetos e a associação destes para formar um 

objeto complexo. A definição e encapsulamento de operações e restrições de integridade 

permite mais naturalmente esconder as bases de dados locais, operações e as soluções 

para resolver os conflitos entre os esquemas. 

As características do relativismo semântico são descritas através das seguintes 

habilidade do modelo: i )  suportar a definição de operadores para a integração de 

esquemas, ii) produzir qualquer tipo de estrutura necessária para derivar esquemas 

externos, iij) e facilitar a integração criando uma estrutura básica para a comparação 

(SALTOR et al., 1991). Segundo SPACCAPIETRA & PARENT (1994), suportar 

relativismo semântico é a chave para capacitar o usuário a construir sua própria visão, 

de acordo com a percepção do mundo real e independente de outros usuários. 



Inicialmente a tecnologia de Banco de Dados empregou os modelos hierárquico 

e rede, que empregavam estruturas simples para representar a realidade a ser modelada 

pelos esquemas. Estes modelos se mostraram inadequados, tanto para representação do 

esquema quanto para MDC, uma vez que se encontravam mais próximos da 

implementação do Banco de Dados, não representando adequadamente a semântica dos 

dados. 

Visando suprir as necessidades dos modelos anteriores vieram, uma diversidade 

de modelos denominados de semânticos que eram caracterizados por representar a . 

realidade, modelada, partindo de um ponto de vista mais significativo desta. Entretanto, 

apesar destes modelos oferecerem mecanismos para representarem a realidade com 

maior riqueza semântica, eles se mostraram inadequados por se distanciarem da 

implementação do Banco de Dados. Nesta fase encontra-se a iniciativa de SOUZA 

(1986) em utilizar o esquema conceitual abstraído como MDC para expressar a sintaxe 

e quantificar a similaridade entre construtores dos esquemas. 

Mais tarde vieram os modelos que ofereciam um formalismo para representar a 

semântica do mundo real: o modelo relacional, o entidade-relacionamento, o relacional 

estendido e o orientado a objeto. 

Inicialmente foi utilizado o modelo relacional que, apesar de usar toda a álgebra 

relacional para derivar esquemas externos (visões), possui pouca expressividade 

estrutural para ser utilizado como MDC, uma vez que ele não possui os conceitos de 

generalização/especialização, agregação/decomposição e a definição de operadores para 

integração. A seguir, foi utilizado o modelo entidade relacionamento que atuava como 

um padrão de fato, na área, com métodos e ferramentas adequados a sua modelagem 

conceitual. Entretanto, seu poder de expressão satisfaz precariamente o conceito de 

agregação/decomposição, a definição de operações e a criação de uma estrutura básica 

para comparação. Logo depois vieram as extensões do modelo relacional. Estes 

satisfazem quase todas as características, porém não suportam adequadamente a 

definição de operadores para integração. Por exemplo, BREITBART et aZ. (1986), para 

o desenvolvimento de MBD ADDS, utiliza o modelo relacional estendido para se 

beneficiar das operações da álgebra relacional. 

Com o advento do paradigma da orientação a objeto, as pesquisas têm sido 

conduzidas nesta direção. O modelo orientado a objeto permite capturar a semântica e 

as funções de outros modelos de dados, com pouca ou nenhuma perda de semântica 

durante a transformação dos esquemas locais para o MDC. Para SALTOR ef al. (1991) 
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o modelo orientado a objeto satisfaz todas as características essenciais de um MDC, 

visto que possui uma maior expressividade e relativismo semânticos do que os outros 

modelos de dados. 

Neste modelo, um objeto representa a percepção de uma entidade abstrata e 

concreta do mundo real. Cada entidade do mundo real é modelada como objeto. Cada 

objeto é associado a um único identificador que o torna distingüível dos outros. Ele 

possui um conjunto de propriedades e métodos que representam sua estrutura e seu 

comportamento, respectivamente. O valor de cada propriedade pode ser um objeto ou 

um conjunto de objetos. Os valores das propriedades representam o estado do objeto. 

Este estado é acessado ou modificado, enviando mensagens para o objeto que invoca o 

método correspondente. O conjunto de mensagens que pode ser enviado para um objeto 

é a interface deste. Um objeto satisfaz uma interface se ele fornece métodos para 

responder as mensagens. Os objetos que compartilham a mesma estrutura e 

comportamento são agrupados em classes. Uma classe representa um conjunto de 

objetos similares. Uma classe pode ser definida como uma especialização de uma ou 

mais classes. Uma classe definida como especialização é chamada de subclasse e herda 

propriedades e métodos das suas superclasses. 

Todavia, cabe ressaltar que existem diferentes propostas para os modelos 

orientados a objetos. Elas variam nos conceitos do paradigma da orientação a objeto de 

forma a refinar as abstrações para representar o mundo real. 

Na literatura são encontrados algumas aplicações de modelos de dados 

orientados a objetos como MDC. Por exemplo, (1994) utiliza um modelo 

denominado Core Object Data Model (CODM) para descrever a estrutura, restrições e 

operações para compartilhar dados. Este é um modelo de objetos funcional. Ele suporta 

as abstrações da orientação a objeto e a definição de funções estabelecidas pelos 

usuários que determinam as transformações entre os objetos. Um segundo exemplo é o 

modelo orientado a objeto OMS-EITIS proposto por UCHOA (1995) que suporta meta- 

informação para descrever um esquema local. Um terceiro exemplo é uma extensão 

semântica do modelo orientado denominado de BLOOM, proposto por SOLACO et al. 

(1995), para capturar relacionamento semântico de agregação e especialização entre as 

classes. Estes relacionamentos são utilizados no modelo BLOOM para identificar a 

proximidade semântica entre as classes. 

Dentre os principais beneficias da adoção de um MDC orientado a objeto para a 

integração pode-se citar (BERTINO et al., 1994; ELIASSEN & KARLSEN, 1991; 
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PITOURA et al., 1995; BRODIE & STONEBRAKER, 1995): 

e A utilização do identificador do objeto fornece uma identificação única no ambiente 

MBD que independe do valor do objeto e de sua localização; 

Os conceitos de classificação, generalização e composição de objetos são 

ferramentas essenciais na integração de esquemas para capturar a semântica dos 

dados e modelar objetos próximos; 

O mecanismo de herança oferece mais flexibilidade para acomodar as necessidades 

de diferentes aplicações e simplifica a definição de visões através da reutilização de 

mapeamentos definidos em outras visões; 

A utilização da parte comportamental dos objetos (métodos) permite definir um 

conjunto de funções de mapeamentos e de acesso a serem aplicadas aos objetos 

globais. 

a O polimorfismo proporciona aos projetistas mais liberdade na definição de fùnções 

globais; e 

A separação da interface dos objetos de sua implementação através do 

encapsulamento dos métodos oferece um meio mais natural para esconder as 

diferenças entre os sistemas e realizar transformação entre modelos; 

Cabe ressaltar que após a tradução dos esquemas para o MDC ainda existirá as 

heterogeneidades decorrentes das diferenças semânticas resultantes das várias 

conceituações abstraídas no processo de modelagem. Estas heterogeneidades são 

tratadas pela metodologia utilizada para integrar os esquemas expressos no MDC 

(ELIASSEN & KARLSEN, 1991). 

111.5. Metodologia para integração de esquemas 

A integração de esquemas é uma atividade que tem sido bastante utilizada pela 

tecnologia de Banco de Dados. Segundo BATINI (1986) esta atividade ocorre em dois 

contextos. 

O primeiro, denominado de integração de visões, consiste em estabelecer um 

filtro específico para cada usuário sobre a base de dados, de forma a assegurar a 

privacidade dos dados (VIDAL, 1994). A integração de visões é um processo top down, 

para produzir um esquema conceitual global a partir das especificações de visões do 

usuário sobre uma base de dados centralizada ou distribuída. 

O segundo ocorre no desenvolvimento de um ambiente MBD. Traía-se de uma 



etapa de um projeto MBD que ajuda a produzir um esquema global ou esquemas 

federados, a partir de um conjunto de esquemas locais existentes, formalmente definidos 

(SPACCAPIETRA & PARENT, 1994; DUPONT & SPACCAPIETRA, 1996). O 

processo de integração de esquemas é um processo botton iip, que tem por fuialidade 

integrar, a posteriori, os esquemas de várias bases de dados preexistentes e 

independentes, contendo representações incompletas e heterogêneas, de modo a fazê-las 

cooperarem ou operarem umas com as outras, comportando-se como se elas fossem 

parte de uma única base de dados. Neste processo é criado um ou mais esquemas 

resultantes que as integram. Este esquema esconde os detalhes das estruturas 

fisicamente armazenadas nas bases de dados componentes da federação: 

Diversas metodologias têm sido amplamente investigadas para conduzir o 

processo de integração de esquemas das bases de dados tradicionais (SOUZA, 1986; 

BATINI et al., 1986; GOTTHAR et a2.,1992; BONJOUR & FALQUET, 1994; 

1994; FRANKHAUSER et al., 1995; PARENT et al., 1996). Elas têm por 

objetivo harmonizar os esquemas das bases de dados locais e construir uma 

representação consistente destes. Estas metodologias requerem a compreensão das 

diferenças entre as bases de dados. Para isto, se faz necessário capturar a semântica dos 

dados, os requisitos de consistência e as restrições de integridade. A seguir estas 

metodologias aplicam um conjunto de critérios, segundo uma estratégia de comparação 

entre os esquemas, para explorar as estruturas sintáticas e semânticas, de modo a 

identificar as similaridades e os conflitos. Identificados os conflitos entre os esquemas, 

são desenvolvidas soluções para resolvê-los ou atenuá-los e criar um ou mais esquemas 

federados (STRAUCH, 1997). 

Segundo VERMEER & APERS (1996), a integração de esquemas é complexa, 

visto que apresenta um caráter objetivo e outro subjetivo. A objetividade é fomecida 

pelas declarações que descrevem a modelagem do esquema, como por exemplo, as 

propriedades, as restrições e as regras de mapeamento. A subjetividade é por causa da 

necessidade de capturar a semântica real dos dados representados nos esquemas das 

bases de dados, o que por vezes é obtida através de suposições implícitas no contexto de 

uma particular aplicação. Deste modo, uma metodologia para integração de esquemas 

envolve o desenvolvimento de técnicas e processos para assegurar que a informação não 

seja perdida nem corrompida. 



De maneira geral, as metodologias são baseadas no modo como os esquemas são 

integrados. Assim, se faz necessário compreender a anatomia dos esquemas que 

poderão estar envolvidos no processo de integração. Este trabalho antes de apresentar as 

taxionomias encontradas na literatura, para melhor compreensão, apresenta a anatomia 

dos esquemas que podem estar envolvidos no desenvolvimento de uma arquitetura para 

o ambiente MEID. 

111.5.1. Anatomia dos esquemas envolvidos em um ambiente MBD 

A integração de esquema no ambiente MBD pode ser realizado em diferentes 

níveis. SHETH & LARSON (1990), PITOURA, ef al. (1995), HEIMBIGNER & 

MCLEOD (1985), RADEKE (1995) apresentam a classificação dos esquemas que 

podem estar envolvidos no desenvolvimento de um ambiente MBD (Figura III.4), a 

saber: 

Esquema local - Cada base de dados componente da federação possui um esquema 

local que define todos os dados locais. Este esquema representa a implementação 

do esquema conceitual expresso no modelo de dados do sistema local. Ele utiliza os 

construtores disponíveis para descrever as características físicas da estrutura lógica 

dos dados e para executar operações. Dentre estas características se encontram 

informações sobre a localização dos registros no sistema de arquivo fisico; a 

representação física de relacionamentos entre os registros lógicos; e a utilização de 

indexes; 

Esquema componente - Corresponde a um esquema equivalente ao esquema local, 

de cada base de dados, componente expresso no modelo de dados do ambiente 

MBD. Este esquema também pode conter informações que estão implícitas no 

sistema local. Ele é criado através de um processo de tradução que gera 

mapeamentos, entre as representações em ambos os modelos. As principais razões 

de criar este esquema são: facilitar a integração e utilizar, posteriormente, os 

mapeamentos para tradução de consultas expressas no modelo do ambiente MBD 

para o modelo local. Este esquema desempenha o primeiro estágio no processo de 

integração de esquemas; 

Esquema de exportação - trata-se de uma porção do esquema componente que 

estará disponível na federação. Ele contém os dados de cada esquema local que 

estarão disponíveis no ambiente MBD. Sua elaboração consiste em desmembrar o 



esquema componente em um subconjunto de esquemas que podem ser usados para 

controlar o acesso a informação, considerando-se o uso de cada usuário da 

federação. Este esquema tem a finalidade de restringir o grau com que cada base de 

dados participa do ambiente MBD. Ele oferece liberdade de compartilhamento e 

adaptabilidade para situações específicas, tais como: 

adição ou remoção de esquemas componentes a federação; e 

utilização de construtores de lingüística associados com cada SGBD; 

Esquema global ou esquema federado - trata-se de um esquema lógico que integra 

todos os esquemas de exportação das bases de dados componentes da federação. 

Ele representa a normalização das bases de dados locais em um ambiente global, 

fornecendo o relacionamento entre elas. Este esquema é obtido pelo processo de 

integração de todos os esquemas de exportação, através de operações de 

mapeamento entre esquemas e informações sobre a distribuição dos dados pelas 

bases de dados, componentes da federação. Os mapeamentos ajudam a resolver os 

conflitos entre os esquemas, especificação de objetos integrados, propriedades e 

relacionamentos. Este esquema viabiliza a decomposição das consultas globais 

formuladas em sub-consultas locais; e 

Esquema externo ou de importação - O usuário final da federação pode desejar ter 

acesso a todo o esquema ou às diferentes porções do esquema global. Estas porções 

são subconjuntos do esquema global, denominados de esquemas externos. Estes 

esquemas representam visões que são derivadas de partes do esquema global que os 

diferentes grupos de trabalho e suas aplicações podem ter acesso. Ele é criado para 

restringir o acesso as bases de dados componentes. As motivações para esta 

restrição incluem privacidade dos dados, manutenção de integridade do esquema 

local e fornecimento de visões lógicas ou de operações de alto nível. 

Para desenvolver um ambiente MBD se faz necessário percorrer todos, ou partes 

destes esquemas, através de uma série de operações para criar um esquema global ou 

vários esquemas federados, a saber: operações de transformação, operações construtoras 

e operações de filtragem (SHETH & LARSON, 1990). 

As operações de transformação executam ações para traduzir um esquema em 

um modelo de dados local para um esquema equivalente, expresso no MDC. Estas 

operações devem ainda implementar ações para validar os esquemas, de forma a 

assegurar conformidade e reforçar regras de restrições de integridade dos esquemas 

locais. As operações construtoras executam ações de mapeamentos dos dados e 
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comandos no ambiente MBD, para um ou mais sistemas locais. Estas ações visam 

resolver os conflitos, agrupar os dados em entidades usáveis, definir uniões necessárias 

e visões. As operações de filtragem são ações executadas ao nível dos esquemas ou dos 

sistemas para implementar restrições em dados e comandos. 

Uma arquitetura que utiliza estes cinco níveis, citados acima, permite que os 

sistemas locais sejam traduzidos para os esquemas componentes. Os esquemas 

componentes são filtrados em um ou mais esquemas de exportação. A partir dos 

esquemas de exportações um esquema federado é construído. Finalmente, a partir de um 

esquema federado, um número de esquemas externos é construído (Figura III.4). 
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ura uemas envolvi os em uma arquitetura em cinco níveis. 

Em cada arquitetura a atividade de integração pode ser realizada em momentos 

diferentes e com finalidades diferentes. Por exemplo, uma arquitetura rígida é 

caracterizada por um esquema global que apresenta os dados disponíveis na federação. 

O processo de integração nesta arquitetura é realizado a priori, envolvendo todos os 

esquemas componentes ou exportáveis locais, expressos no MDC. Por outro lado, uma 

arquitetura flexível permite a existência de vários esquemas federados. O processo de 

integração é realizado no contexto de uma consulta sobre os esquemas exportáveis, 



expressos no MDC, escolhidos pelo usuário ou administrador local. A integração pode 

ser realizada ao nível dos modelos de dados ou ao nível de aplicação para acessar os 

dados. 

111.5.2. Heterogeneidades entre os esquemas das bases de dados 

As heterogeneidades entre as bases de dados de diferentes comunidades de 

informação são decorrentes de três causas (SOUZA, 1986; BATINI et d., 1986 e 

HAMMER, 1994). A primeira, trata das diferenças entre os esquemas conceituais. As 

conceituações armazenadas pelas bases de dados são resultantes do processo de 

abstração, e como tal capturam informações, parciais e relativas, de pontos de vista 

distintos, uma vez que cada usuário percebe e concebe a realidade de modo 

individualizado para sua aplicação. A segunda é decorrente de cada comunidade de 

informação utilizar diferentes modelos de dados para representar os esquemas 

conceituais e, como cada modelo de dados oferece uma diversidade de construtores que 

permite inúmeras possibilidades de modelagem; o processo de modelagem resulta em 

uma variedade de estruturas conceituais da base de dados. A terceira é decorrente das 

necessidades da especificagão do projeto de uma base de dados em remover dados 

redundantes, reduzir possibilidades de inconsistências durante atualizações e melhorar a 

eficiência de avaliações de consultas. 

Estas causas levam as bases de dados, desenvolvidas independentemente para 

atender as necessidades de seus usuários, a não compartilharem do mesmo conjunto de 

dados sobre a realidade que elas tratam, ou se compartilham os mesmos dados, estes não 

são representados da mesma forma, tomando os seus esquemas incompatíveis 

(diferentes) ou inconsistentes (falta informações) (GARCIA et al.,1995 e J C M  et al., 

1995). 

Desta forma, uma metodologia para integração de esquemas deve identificar e 

tratar todas as possíveis heterogeneidades que podem ser encontradas entre os esquemas 

das bases de dados. Para isto é adequado o estabelecimento de uma taxionomia das 

heterogeneidades presentes entre os esquemas a serem integrados. Esta taxionomia 

facilita a análise de soluções para conformação e união de esquemas. A ausência desta 

pode ocasionar falhas do processo de integração. 

Na literatura são encontradas diversas abordagens sobre as heterogeneidades 

(CHATTERJEE & SEGEV, 1991; DREW et al., 1993; CASTELLANOS et al., 1994; 



LIM et al., 1994; GOH et al., 1994; RIBEIRO & OLIVEIRA, 1995; KIM et al., 1995; 

KASHYAP & SHETH, 1996; ZHAO et al., 1996). Entretanto, este trabalho se detém 

nos conflitos mais significativos no âmbito das Bases de Dados Convencionais e os 

compara com os diversos trabalhos (Tabela 111. I), a saber: 

conflitos semânticos - ocorrem quando as conceituações sobre uma realidade comum 

são percebidas de formas diferentes, levando as bases de dados a apresentarem 

divergências semânticas (diferentes significados). Este tipo de heterogeneidade se 

propaga através dos modelos de dados, das aplicações, dos procedimentos e 

restrições de integridade. As principais fontes desta incompatibilidade são: 

J conflitos de denominação - são devidos aos esquemas incorporarem 

denominações para os objetos representados. Este tipo de conflito pode ser 

classificado ainda em sinônimos e homônimos. Os sinônimos ocorrem quando 

entidades ou propriedades semanticamente idênticas são denominadas 

diferentemente; e os homônimos ocorrem quando entidades e propriedades 

diferentes semanticamente compartilham a mesma denominação; 

./ conflitos de abstração - são devidos as conceituações a respeito da realidade 

serem representadas em níveis de abstração diferente, por exemplo, um elemento 

de algum tipo (classe de objeto, atributo, relacionamento) corresponde a outro 

tipo em outro esquema; 

J conflitos de propriedades - ocorrem quando as propriedades que descrevem os 

objetos não estão completas, ou estão implícitas em outras propriedades; 

conflitos sintáticos - também denominados de conflitos estruturais. Eles ocorrem 

quando, apesar das conceituações serem as mesmas e adotarem o mesmo modelo de 

dados, elas possuem diferentes especifícações, restrições e domínios, fazendo com 

que a realidade comum seja representada de forma diferente nas bases de dados a 

serem integradas. As principais fontes deste codito são: 

J conflitos de tipos de dados - ocorre quando as propriedades semanticamente 

equivalentes apresentam definições de tipos incompatíveis, em diferentes bases 

de dados; 

J conflitos de chaves - as chaves são usadas por várias razões, como por exemplo, 

facilitar o acesso a informação ou otimizar espaço. Eles geralmente não são 

uniformes entre as bases, uma vez que atendem as necessidades específicas dos 

usuários; 

J conflitos de formatos - a mesma propriedade pode usar diferentes formatos nas 
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bases de dados a serem integradas; e 

J conflito de unidades - ocorre quando são definidas unidades diferentes para a 

mesma conceituação, devido as necessidades operacionais dos usuários. Isto leva 

os domínios das propriedades serem diferentes. 

Alguns autores tratam ainda das inconsistências entre os dados, na ausência de 

conflitos a nível extencional. Estes conflitos são devido a (LIM et al., 1994; GOH et al., 

1994 e KASHYAP & SHETH, 1996): 

o atualizações assíncronas - acontecem quando as propriedades replicadas entre as 

diferentes bases são atualizadas em diferentes épocas, tornando-as inconsistentes. 

Isto é realçado se os itens de dados variarem no tempo; 

o erros de registros - são erros tipográficos ou variações nos processos de medição, ou 

digitação; e 

o valores defuult - os SGBDs e aplicações podem proporcionar diferentes valores 

default para propriedades semanticamente iguais. 

Tabela III.1- Comparação das taxionomia de heterogeneidades encontradas na 

literatura. 

I I I I I I I I I Valores defâult 1 x 1 ~ 1  I I x 

Domínios 

Entre valores 

Erros de registros 

Kash 

x 

x 

x 

Cmflitos I ChSe 

Onde: 

ChSe - CHATTERJEE & SEGEV, 1991 Ri01 - RIBEIRO & OLIVEIRA, 1995 

RePr - REDDY et al., 1994 KiSe - KIM & SEO, 1991 

Lim - LIM ef al., 1994 KaSh - KASHYAP & SHETH, 1996 

Goh - GOH et aL ; 1994 Sola - SOLACO et al., 1996 

Sola 

x 

x 

x 

Semântims 

Denominação 

Abstração 

X 

X 

Atualização 

x 

RePr 1 Lim 

x 

x 

x  

x 

KiSe 

x 

x 

x 

&h 

x 

x 

x 

I I I 
x 

I I 

R i a  

x 

x 

x 

x 

X x 

X X 

x 

x 

X 

x 

x 

X 



111.5.3. Etapas de uma metodologia genérica para integração 

As operações citadas na seção III.5.1 são realizadas através de um metodologia 

que formaliza as etapas, de modo que elimine a subjetividade e facilite o processo de 

integração. Alguns autores ( M A R R S ~ ~  et al., 1996, QIAN, 1995) generalizam estas 

operações em etapas para a tradução e integração, enquanto outros autores a subdividem 

em mais etapas, a saber: 

SOUZA (1986) propõe uma metodologia baseada na sintaxe dos esquemas onde são 

comparados nome das entidades, chaves e atributos, restrições e combinação de 

hierarquia de generalização. Ele divide o processo de integração em oito etapas: 

abstração, representação, integração de visão homogênea, mapeamento do esquema, 

integração do esquema conceitual abstraído, definição da visão, rnapeamento para o 

esquema externo e integração de dados físicos; 

BATINI et aZ. (1986), por exemplo, investigaram doze metodologias baseadas na 

sintaxe e as compararam fundamentando-se nas seguintes atividades de integração: 

pré-integração, comparação de esquemas, conformação de esquemas, união e 

reestruturação. 

GOTTARD et al. (1992) propõem uma metodologia dividida em três fases inter- 

relacionadas e interativas para a integração, isto é: comparação de esquemas; 

conformação de esquemas e união de esquema; 

BONJOUR e FALQUET (1994) dividem as etapas em pré-integração, comparação 

dos elementos dos esquemas, integração e transformação de esquemas; 

HAMMER (1994) propõe uma metodologia com três fases operacionais: 

localização e identificação de informação não local relevante para uma consulta; 

determinação do relacionamento semântico entre o esquema local e não local e 

solução da heterogeneidade semântica e acesso aos objetos compartilhados; 

FRANKHAUSER et al. (1995) dividem o processo de integração em identificação 

de correspondência entre os esquemas heterogêneos e geração de um esquema 

unificado. Ele utiliza uma função que transforma cada esquema original e suas 

instâncias no esquema unificado; 

PARENT et al. (1996) sugerem três etapas: preparação dos esquemas, investigação 

de correspondências e integração. 

Este trabalho para tornar a metodologia um processo mais compreensível divide- 



a em seis etapas apresentadas a seguir: 

111.5.3.1. Pré-integração 

Esta etapa consiste em estabelecer as regras para o processo de integração. Nesta 

etapa são observados os esquemas, de forma que se defina uma política de integração 

quanto a metodologia. São identificados os esquemas a serem integrados. 

Nesta pré-análise dos esquemas são identificados as localizações dos esquemas e 

seus ambientes quanto a plataforma e aplicativos. São identificadas também as 

prioridades entre esquemas, as dependências implícitas entre eles, a necessidade de 

transformação entre as representações e estabelecida uma ordem entre os esquemas pua 

aplicar as etapas seguintes. Nesta etapa também pode ser efetuada uma coleta de 

informação adicional relevante para o processo de integração, por exemplo, 

enriquecimento semântico ou restrições entre visões. 

111.5.3.2. Tradução 

Esta etapa tem por objetivo fornecer homogeneidade entre os modelos, 

minimizando a diferença semântica relativa a heterogeneidade dos modelos de dados 

usados. Ela consiste em reescrever, a nível intencional, o esquema local expresso no 

modelo de dados MI para um esquema equivalente, no caso do esquema global, ou para 

esquemas equivalentes, expressos no modelo de dados M2. O esquema criado por este 

processo de tradução é denominado de esquema componente e equivale ao esquema 

local expresso no MDC (FRANKHAUSER et ul., 1995). Para este processo de 

tradução se faz necessário definir regras de tradução que transformam as representações 

dos modelos de dados locais para o MDC. 

Este processo de tradução é um processo estrutural que normaliza tanto a sintaxe 

quanto a semântica dos esquemas. Ele proporciona, ao integrador, uma visão geral de 

todas as informações sobre as bases de dados. Isso facilita ao integrador identificar a 

presença de conflitos entre os diferentes esquemas e determinar que representação tem 

precedência sobre as outras. 

Esta etapa pode ser manual ou automática. Ela deve ser de responsabilidade do 

administrador das bases de dados locais, uma vez que estes conhecem os seus esquemas 

e podem melhor expressar a semântica das suas bases. 



111.5.3.3. Análise comparativa dos esquemas 

Esta etapa determina quais as partes dos esquemas traduzidos representam as 

mesmas conceituações do mundo real, a fim de estabelecer uma correspondência entre 

eles. Para isto é analisada a descrição intencional dos esquemas exportáveis das bases de 

dados, de forma que se identifique a existência de correspondências e de conflitos 

semânticos e estruturais entre as representações dos mesmos objetos, em diferentes 

esquemas. Esta análise envolve as denominações de entidades/classes, suas 

propriedades e relacionamentos com conhecimento adicional sobre os metadados. Ela 

resulta em diferentes associações entre os esquemas, conforme listadas abaixo 

(CHORAFAS & STEINMANN, 1993): 

uma exata combinação das definições dos objetos, de esquemas diferentes, sem 

nenhuma perda de informação; 

a embora não haja uma combinação exata da semântica, entre as definições dos 

objetos nos esquemas, pode ser usado um função sobre uma ou mais propriedades 

de uma ou mais entidadeshlasses; ou pode ser usado um construtor de modelo de 

dados para associá-las; e 

não há combinação entre as diferentes entidadeshlasses; 

Estas situações estabelecem um grau de proximidade entre os esquemas de 

forma que determine quão próximos são os conceitos representados pelos diferentes 

esquemas, a saber: 

identidade semântica - ocorre quando dois objetos representam os mesmos 

conceitos, utilizam os mesmos construtores e não há incoerência entre as 

representações; 

similaridade semântica - ocorre quando dois objetos representam os mesmos 

conceitos, mas eles são representados nos esquemas de forma diferente. Este grau 

pode ser classifícados em: 

4 equivalência semântica - neste caso, os objetos representam os mesmos conceitos 

mas utilizam diferentes construtores para modelá-los. 

4 compatibilidade semântica - neste caso, os objetos representam os mesmos 

conceitos que não são nem idênticos nem equivalentes, mas também não são 

contraditórios; e 

heterogeneidade semântica - ocorre quando as definições não são relacionadas por 

definição, isto é, são incoerentes com respeito um ao outro e que não existe contexto 

associado com os objetos, tal que eles possuam o mesmo papel. 
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Na literatura (BATINI et a1, 1986; SHETH, 1991; HAMMER, 1994) são 

encontrados diferentes taxionomias para este grau. BATINI et al. (1986) e HAMMER 

(1994) apresentam estes conceitos nas suas taxionomias, entretanto BATINI et al. 

especializam o conceito de equivalência comportamental, transformacional e 

mapeamento. A equivalência comportamental ocorre quando as instâncias nos dois 

esquemas respondem a uma mesma pergunta. A equivalência transformacional ocorre 

quando é necessário aplicar um conjunto de transformações para preservar a 

equivalência. A equivalência de mapeamento ocorre quando há uma correspondência 

1:l entre as instâncias. SHETH (1991) levam em consideração contexto e papel, 

estabelecendo além destes graus, os seguintes: 

relacionamento semântico - ocorre quando dois objetos são semanticamente 

relacionados e existe um mapeamento parcial de um valor para muitos, ou abstrações 

de generalizagão, agregação entre os domínios dos objetos. Esta expressão denota 

que há um relacionamento entre dois objetos do mundo real, que entretanto não são 

exatamente os mesmos; 

pertinência semântica - ocorre quando dois objetos podem ser relacionados através 

de alguma abstração, em algum contexto. Este conceito é dependente do contexto, 

isto é eles podem ser semanticamente relevantes em um contexto, mas não em outro; 

semelhança semântica - ocorre quando dois objetos não são relacionados um ao 

outro, por qualquer abstração, mas eles não podem ser associados a um contexto em 

que eles têm o mesmo papel e cujas definições de contexto são coerentes com 

respeito um ao outro. Este conceito refere-se ao relacionamento entre um objeto e o 

contexto semântico a qual ele pertence; 

heterogeneidade semântica - ocorre quando dois objetos que representam a mesma 

entidade do mundo real são representados diferentemente. Isto ocorre por causa da 

discordância sobre o significado, interpretação, ou uso pretendido do mesmo; 

discrepância semântica - ocorre quando dois objetos que representam o mesmo 

fenômeno do mundo real ou a mesma definição têm informações inconsistentes ao 

nível extencional. 

Em virtude dos esquemas serem projetados individualmente é necessário 

identificar este grau de proximidade. FRANKHAUSER et al. (1995) propõem que 

sejam especificados construtores do MDC para representar os objetos do mundo real e 

estabelecer o relacionamento entre os objetos. Este relacionamento é estabelecido pela 

equivalência de conceitos, termos e definições de um domínio em outro, ou pela 
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concordância de um conjunto compartilhado de termos e definições utilizadas em 

ambos os domínios. SOUZA (1986) propõe aplicar hnções que determinam peso para 

os elementos, de acordo com a atividade de comparação, de modo a identificar a 

proximidade semântica entre os esquemas. CHATTERJEE & SEGEV (1991) propõem 

estimar um vetor de valores probabilístico que estima a similaridade encontrada entre 

tuplas comparáveis dos esquemas. SOLACO et al. (1995) propõem aplicar penalizações 

no grau de proximidade semântica entre esquemas, de acordo com o relaxamento de 

abstrações de agregação e especialização encontrados na etapa de análise. YU et al. 

(1991) propõem que esta equivalência seja estabelecida através de conceitos comuns e 

técnicas baseadas no processamento de texto, para mapear as denominações para um 

conjunto de conceitos comuns e, ao mesmo tempo, encontrar a similaridade entre pares 

de denominações e arranjá-las em ordem descendente de similaridade. KIM (1991) 

propõe usar um catálogo para estabelecer a correspondência entre as denominações. 

Entretanto, esta técnica é viável quando as bases de dados são pequenas ou autonomia 

não é cnicial. FRANKHAUSER et al. (1992) propõem determinar a similaridade das 

classes combinando a teoria fuzzy e conhecimento da terminologia usada no esquema. 

SCHMITT & SAAKE (1996) propõem uma análise intencional dos esquemas através 

de uma matriz composta de linhas e colunas, onde são dispostas as classes e suas 

propriedades, respectivamente. Através da comparação da matriz formada são 

detectados os atributos comuns e os não comuns. O esquema integrado é derivado da 

detecção de retângulos verticais com classes e propriedades comuns. FRANKHAUSER 

et al. (1995) e RIBEIRO & OLIVEIRA (1996) propõem conhecimento sobre o código 

das aplicações locais, visto que muitas vezes a semântica estrutural e, principalmente, a 

semântica comportamental dos esquemas das bases estão embutidas nele. SALTOR et 

aL, 1996 propõem que nesta etapa as similaridades e os relacionamentos encontrados 

entre os esquemas sejam con£írmados com os administradores das bases de dados. 

111.5.3.4. Conformaç%o ou resolução de conflitos 

Uma vez identificada a existência de entidades/classes de objetos em dois 

esquemas com algum grau de proximidade, é conduzida a conformação dos esquemas. 

Esta etapa tem por objetivo solucionar os conflitos de forma a tornar os esquemas 

compatíveis para que posteriormente os esquemas possam ser integrados. Ela prescreve 

operações padronizadas para o estabelecimento de soluções para os conflitos entre os 



esquemas levando em consideração os metadados, a semântica e a sintaxe destes. 

Esta etapa requer do projetista compreensão do relacionamento semântico, entre 

os conceitos envolvidos, para estabelecer operações de mapeamentos, também 

denominadas de isomorfismo. O isomorfismo estabelece correlações entre termos e 

definições de um domínio em outro, através da correspondência biunívoca entre 

elementos, sejam objetos, propriedades ou operações, de dois ou mais esquemas 

(KASHYAP & SHETH, 1996). 

Dentre as técnicas mais utilizadas para o isomorfismo tem-se a renomeação, as 

abstrações proporcionadas pelo modelo de dados usado para integrar e a 

homogeneização das propriedades. 

A renomeação é aplicada para resolver conflitos de denominação de entidades e 

suas propriedades. A técnica consiste em padronizar as denominações, estabelecendo 

um conjunto de conceitos comuns ou criar novos conceitos, se necessário. A seguir, 

deve-se criar artificios, de modo a evitar que as denominações nas bases não sejam 

alteradas, uma vez que isto implicaria na necessidade de uma recompilação das 

aplicações existentes (SALTOR et al., 1996). 

O emprego desta técnica introduz uma certa dificuldade para encontrar uma 

denominação apropriada para representar todas as semânticas dos esquemas. Por um 

lado, arbitrar uma denominação não é justo, visto que uma denominação é mais 

apropriada para uma área e para outra não. Uma denominação não apropriada leva a 

perda da semântica verdadeira. Além do que, os usuários podem não concordar em 

encontrar os elementos de seus esquemas na federação com novos nomes ou com nomes 

modificados. Por outro lado, os usuários da federação poderiam apreciar o acesso aos 

nomes locais, de modo a compreender os pontos de vistas sobre o mesmo item do 

mundo real. Assim, tem sido proposta três outras soluções, analisadas em HAMMER 

(1994). A primeira, denominação completa fillnming), estabelece que o nome é 

formado pelo prefixo seguido do nome dos elementos originais. O prefixo pode ser o 

nome do esquema, do local ou do administrador local. Esta técnica permite identificar 

qualquer item de informação e evita conflitos de homônimos. A segunda técnica 

proposta, denominada de multi denominação (multinarning), mantém na federação todo 

os nomes usados pelos esquemas componentes, de forma que possa ser compreendida 

por qualquer usuário da federação e pelo administrador. Isto evita perda de informação, 

além do que reforça a precisão da semântica. Nesta técnica, quando dois objetos são 

unidos, o elemento resultante fornece ambos os nomes e todos estes fornecem nomes 



que podem ser usados como referência para seus elementos. Isto torna o esquema global 

mais flexível. A terceira técnica consiste em combinar as duas técnicas de renomeação, 

em conjunto. 

As técnicas de conformação, empregando as abstrações proporcionadas pelo 

modelo de dados, consistem em criar entidades ou classes virtuais que apontam para as 

bases de dados locais. Entretanto, estas abstrações dependem das propriedades 

desejadas para o esquema integrado e dos relacionamentos oferecidos pelo modelo de 

dados. Por exemplo, a classificação permite definir classes; a abstração de generalização 

permite que as classes com alguma proximidade semântica sejam integradas, através de 

hierarquias de generalizações; a abstração de agregação permite tratar a composição de 

partes e a abstração de associação permite associar propriedades. Desta forma, esta 

técnica depende da expressividade e do relativismo semântico do modelo selecionado 

para representar o esquema integrado. 

Na realidade estas abstrações são empregadas com diversas finalidades na 

resolução dos conflitos, a saber: remover redundância de propriedades, tratar a ausência 

de propriedades ou propriedades implícitas, impor restrição de integridade além de 

remover os conflitos de abstrações e conflitos de cardinalidade entre entidades e classes. 

A homogeneização das propriedades é aplicada quando as propriedades 

necessitam de transformações para serem integradas, a fim de resolver conflitos de 

definigão de tipos de dados incompatíveis; formatos distintos; diferenças nas unidades e 

nos metadados; uso de códigos e valores defuult; e conversão de domínios ou 

propriedades derivadas. E pode ser através da: 

criação de uma LUT (Look Up Table) que define o isomorfismo; 

definição de operadores apropriados na linguagem de consulta que convertem 

formatos, valores default e valores numéricos de uma unidade para outra. Nesta 

última, deve-se ressaltar que pode haver perda de informação, devido às 

aproximações numéricas e limitações na representação de máquinas para os valores 

reais; e 

definição de uma transformação entre os domínios das propriedades equivalentes 

semanticamente. 

A resolução automática de conflito geralmente não é praticada, pois requer 

interações entre os projetistas e os administradores locais para chegar ao esquema 

integrado. Ainda assim, algumas vezes os conflitos podem não ser resolvidos devido 

alguma inconsistência. Neste caso, o conflito é reportado para os usuários que guiam o 

67 



projetista para uma solução. 

Esta etapa desenvolve os esquemas exportáveis para cada base de dados local 

com os respectivos mapeamentos entre os esquemas. 

111.5.3.5. Integração 

Esta etapa consiste em um processo operacional, no qual os esquemas 

exportáveis são reestruturados e unidos em um ou mais esquemas federados. Ela requer 

que as entidadeslclasses sejam compatíveis, através da solução dos conflitos 

representados e tratados no esquema exportável. 

Nesta etapa o(s) esquema(s) federado(s) é (são) estabelecido(s) através da 

superposição de conceitos comuns que são reunidos em uma única entidade ou classe 

virtual. Esta entidadelclasse virtual une todas as instâncias materializadas em cada base 

de dados componente (KIM et al., 1995). 

Para a criação desta entidadelclasse virtual são empregados as abstrações do 

modelo de dados utilizado pelo esquema federado para permitir classificar, generalizar, 

especializar, agregar ou associar conceitos comuns. 

O esquema federado representa todos os dados disponíveis na federação e os 

respectivos mapeamentos estruturais entre ele e os esquemas locais. Estes mapeamentos 

consistem em funções que implementam operações de transformação e recuperação dos 

dados locais. As operações de transformação são responsáveis por tomar compatíveis os 

objetos do esquema global com os esquemas locais, de forma a serem acessados 

adequadamente quando da execução de uma consulta. As operações de acesso são 

responsáveis pela recuperação dos dados nas bases de dados locais. Estas operações 

transformam uma consulta global em sub-consultas equivalentes para cada bases de 

dados local. 

111.5.3.6. Avalíaçhío e reestruturação 

A etapa final do processo de integração consiste em avaliar o esquema integrado 

e reestruturar, a fim de alcançar qualidades desejáveis. Esta avaliação tem por objetivo 

assegurar que o esquema resultante seja facilmente compreendido por qualquer usuário; 

que não houve perda de informação, além de remover qualquer redundância ou 

complexidade desnecessária. Desta forma, OSZU & VALDURIEZ, (1990) e SCHMITT 

& SAAKE (1996) propõem aplicar os seguintes critérios sobre o esquema integrado: 
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completude - Este critério avalia se o esquema integrado contém todos os conceitos 

presentes nos esquemas componentes, corretamente. O esquema integrado deve ser a 

representação da união dos domínios das aplicações, associadas com os esquemas. 

Para isto é utilizado os conceitos de generalização e especialização, de forma a 

verificar a sub-definição de uma entidade em outra; 

exatidão - mantém cada entidadelclasse local no esquema integrado com uma 

política que adiciona todos os grupos de entrada e cria grupos de subclasses com o 

mesmo nome da classe; 

minimalidade - este critério avalia se os mesmos conceitos, apresentados em mais de 

um esquema componente, são representados somente uma vez no esquema integrado, 

isto é, se não há redundância; e 

compreensão - é um conceito subjetivo, mas consiste em avaliar se o esquema 

integrado é facilmente compreendido pelo projetista e pelo usuário. Este critério leva 

em conta que, dentre as possíveis representações do resultado de integração, uma é 

mais facilmente compreendida pelos usuários do que as outras. 

111.5.4. Classificação das metodologias para integração 

Os primeiros processos de integração foram inteiramente manual. Um operador 

era responsável por dimensionar toda a complexidade dos esquemas envolvidos e 

produzir uma imagem global das estrutura dos dados envolvidos. Todavia, com a 

automatização de processos algumas ferramentas têm sido propostas para cobrir uma 

fase específica ou todo o espectro do processo de integração, passando os processo a 

serem classificados em semi-automáticos e automáticos. 

Os processos semi-automáticos apresentam uma interfàce gráfica com 

ferramentas que ajudam os administradores a identificar alguma proximidade semântica 

entre os esquemas. Estas ferramentas assistem ao administrador na tarefa de identificar 

semelhança entre os esquemas. Elas agem como um investigador, tentando encontrar 

que elementos de dois ou mais esquemas apresentam similaridades (de nomes, 

domínios, relacionamentos). Em geral, estas ferramentas possuem mecanismos para 

definir os esquemas componentes e uma linguagem de manipulação com operadores 

especiais para realizar as comparações e capturar a estrutura da base de dados em 

questão e o relacionamento entre os esquemas. Por exemplo, SOUZA (1986) propõe 

uma ferramenta para integração de esquema conceitual, denominada Schema 



Infegration System (SIS) que emprega métodos para medi a similaridade através da 

comparação sintática dos esquemas. 

Nos processos automáticos, os esquemas são convertidos para um modelo de 

dados formal que proporciona um modelo de classificação, fornecendo regras formais 

para determinar o relacionamento entre os esquemas. Este processo é recente, e se 

utiliza do paradigma orientado a objeto e de técnicas de inteligência artificial para 

identificar automaticamente uma boa percentagem dos relacionamentos. Por exemplo, 

WEISHAR & KERSCHBERG (1991) propõem técnicas de inteligência artificial para 

construir um modelo de domínio no qual são introduzidos dados e conhecimento sobre 

as bases de dados; COLLET et al. (1991) propõem uma ferramenta que se utiliza de 

uma base de conhecimentos que permite os esquema locais serem mapeados após serem 

traduzidos para o modelo de dados usado pelo Projeto Carnot, denominado Cyc; 

NICOLLE & CULLOT (1996) propõem uma metodologia que emprega um 

metamodelo chamado TIME, uma máquina de inferência e uma base de conhecimento, 

contendo um conjunto de regras de tradução de esquema dos modelos locais para este 

metamodelo. 

Os processos semi-automáticos e automáticos são classificados por 

SPACCAPITERA & PARENT (1991) e DUPONT & SPACCAPIETRA (1996) em 

metodologia procedural e metodologia declarativa. A metodologia procedural é 

orientada a instrução. Ela manipula diretamente os esquemas cadastrados no mesmo 

modelo de dados. O administrador loca1 escreve um conjunto de instruções, sendo que a 

ferramenta de integração tem a finalidade de verificar apenas a integridade das sintaxe 

das instruções. Esta metodologia deixa a cargo do usuário resolver os conflitos. A 

metodologia declarativa permite que os administradores locais declarem a existência de 

correspondência e incompatibilidades entre os esquemas, sem dizer como a integração 

será trabalhada. Cada declaração afirma um relacionamento entre os elementos de dois 

esquemas heterogêneos. O conhecimento expresso por cada declaração ou pela 

combinação destas é usado pelo sistema, tanto para gerar o mapeamento entre os 

elementos correspondentes quanto para unir estes elementos em um esquema integrado. 

Este mecanismo é complementado por uma ferramenta de investigação semântica e 

sintática para automaticamente detectar similaridades entre os esquemas. 

A metodologia procedural é simples de implementar e conveniente para 

integração de esquemas, mas a tendência tem sido em favor da declarativa, pois ela é 

mais flexível ao fornecer serviços para detectar a existência de correspondência entre os 
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itens que podem ser unidos para formar o esquema integrado. 

Na realidade este processo de integração não é completamente automático, devido 

a necessidade da semântica dos dados ser especificada, os modelo de dados correntes 

não capturarem adequadamente a informação semântica das múltiplas visões e 

interpretações do mundo real, além destas variarem sobre o tempo. Desta forma, as 

metodologias para a integração de esquemas requer a presença dos administradores 

locais que possuam conhecimentos a respeito dos esquemas das bases de dados locais, 

de modo que ele possa especificar a semântica correspondente entre os esquemas 

componentes, e validar esta correspondência (confirmar ou negar semelhanças) com os 

administradores locais e estabelecer soluções para os conflitos (SPACCAPIETRA & 

PARENT, 199 1). 

Uma outra classificação encontrada em SOUZA (1986) e OSZU & 

VALDURIEZ (1991) distinguem as metodologias para integração de esquemas, de 

acordo com o número de esquemas envolvidos no processo de integração em 

metodologias binárias ou n-ária (Figura III. 5). 

Métodos de integraçâo binária Métodos de integraçâo n-ária 

escada balanceada iterativa one-shot 

Figura llI.5- Taxionomia das metodologias de integração (QSZU & VALDURIEZ, 

1990)l 

As metodologias de integração binária envolvem a manipulação de dois esquemas 

de cada vez. Ela pode ser desenvolvida de duas maneiras: os esquemas intermediários 

são criados e a seguir integrados com um subseqüente esquema intermediário, ou de 

modo puramente binário, onde cada esquema é integrado a um outro, criando um 

esquema intermediário para ser integrados com outros esquemas intermediários. Esta 

estratégia é denominada em B A T M  (1986) de estrathgia escada (ladder), quando um 

Cada nó corresponde a um esquema componente. Os nós cheios correspondem a nós 

intermediários resultantes da integração. 
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novo esquema componente e criado como um resultado intermediário. Esta estratégia é 

balanceada quando os esquemas são divididos em pares e são integradas de modo 

simétrico. 

As metodologias para integração n-ária integra mais de dois esquemas por vez. 

Ela também pode ser desenvolvida de duas formas: integrar todos os esquemas de uma 

só vez, ou de acordo com a preferência do integrador, selecionar os esquemas mais 

semelhantes e integrá-los por um processo iterativo e interativo. A primeira forma não 

prioriza uma forma de integração, oferecendo a vantagem de tornar disponível a 

informação completa sobre todas as bases de dados a serem integradas, contudo 

aumenta a complexidade do processo. Por outro lado, a segunda forma oferece maior 

flexibilidade na seleção dos esquemas a serem integrados. 

As metodologias binárias são um caso específico das n-árias e têm a vantagem de 

diminuir a complexidade do processo de integração nas etapas de comparação e 

integração de esquemas, podendo ser automatizada, uma vez que um número menor de 

esquemas permite um melhor gerenciamento do processo. A sua desvantagem é devido 

ao aumento do número de operações de integração e a necessidade de uma análise final 

para adicionar propriedades perdidas. 

SHETH (1995) considera a compreensão da semântica importante para o 

processo de integração. Desta forma, ele apresenta uma outra classificação das 

metodologias levando em consideração a exposição da semântica, a saber: 

metodologia com pouca semântica - são metodologias que utilizam informações 

simples, clara e determinista, envolvendo um formalismo e serviços de mediação 

simples; 

metodologia com fraca semântica - são metodologias que capturam a semântica dos 

esquemas baseada na estrutura, sintática e informação extencional do esquema; e 

metodologia baseada na semântica - são metodologias que tratam a semântica através 

de questões da cognição, percepção, ou interpretação humana. 

Como pode ser observado, as diferentes formas de integrar os esquemas 

resultam em diferentes expectativas da metodologia, técnicas e ferramentas. 

111.6. Arquitetura para múiltiplas bases de dados heterogêneas 

Atualmente, são encontradas na literatura diversas propostas de arquiteturas para 

um ambiente MBD. Alguns autores, para melhor compreender as arquiteturas para o 



ambiente MBD, propõem que elas sejam classificadas, porém cada autor apresenta uma 

perspectiva diferente. Por exemplo, SHETH & LARSON (1991) propõem uma 

taxionomia para estes sistemas, de acordo com a cooperação e o número de esquemas 

disponíveis à federação, ou seja: 

Sistemas não federado - nesta arquitetura as bases de dados não são autônomas. 

Existe um único esquema e um único nível de gerenciamento, no qual todas as 

operações são realizadas uniformemente. Não há distinção entre os usuários locais e 

globais; 

Sistema Federado - Nesta arquitetura as bases de dados são autônomas e cooperam, 

participando de uma federação para permitir o compartilhamento de seus dados. De 

acordo com o grau de cooperação, estas arquiteturas podem ser classificadas em: 

J federada com fraco acoplamento - nesta arquitetura os administradores das bases 

e dados são responsáveis por criar e manter a federação, tornando disponível 

parteltodo o seu esquema para a federação. Suporta sempre múltiplos esquemas 

federados; 

4 federada com forte acoplamento - nesta arquitetura as bases de dados também 

disponibilizam parteltodo o seu esquema, entretanto estes são integrados em um 

único esquema controlado por um administrador central, que soluciona os 

problemas de integração dos dados. Pode ter um ou mais esquemas federados 

podendo ser classificado em federação única ou múltiplas federações. 

oszu & VALDURIEZ (1990) distinguem três tipos de arquitetura, de acordo 

com os níveis de autonomia: 

alta integração - neste nível, os dados são logicamente centralizados em um 

esquema, que integra várias base de dados de usuários que desejam compartilhar 

informação. O gerenciamento dos dados é implementado por um sistema de 

gerenciamento que possui o controle para realizar processamento através dos SGBDs 

locais. Este sistema de gerenciamento não opera independente dos SGBDs locais, 

embora ele possa ter fùncionalidade para fazê-lo; 

semi-autônoma - neste nível, os SGBDs operam independentemente, mas foram 

reprojetados para participarem de uma federação, a fim de compartilhar seus dados 

locais. Cada SGBD local possui autonomia para determinar que parte da sua base de 

dados estará acessível. Contudo, eles não são completamente autônomos, uma vez 

que precisam ser modificados para capacitar a troca de informações com os outros 

SGBDs locais; e 
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completamente autônomo -  este nível os SGBDs locais são completamente stand- 

alone, desconhecendo a existência de outros SGBDs ou de como se comunicar com 

eles. Os ambientes com estas características possuem dificuldades no processamento 

das transações de acesso as múltiplas bases de dados, devido a ausência de um 

controle global para gerenciar a execução das transações através dos SGBDs locais. 

As taxionomias propostas por DUPONT & SPACCAPIETRA (1996), GOH et 

al. (1994) e QIAN (1993) levam em consideração o grau de acoplamento entre as bases 

de dados, classificando-as em fortemente e fkacamente acopladas. Este grau determina 

quanto centralizada e coordenada é o processamento da consulta. Ele é medido pela 

razão entre a quantidade de dados trocados e a quantidade de processamento local 

realizado para executar uma consulta. 

BRIGH ef al. (1994) distinguem as arquiteturas, de acordo com o esquema ao 

nível global, a saber: mono federação, com um único esquema (global), ou uma multi- 

federação, com múltiplas superposição de esquemas federados. KI&IN & LUDWIG, 

(1988) classificam a aproximação do esquema global como aproximação estática e as 

arquiteturas com múltiplos esquemas e que estendem uma linguagem de consulta como 

aproximação dinâmica. 

De modo a ilustrar estas arquiteturas, este trabalho se detém, nas duas seções a 

seguir , nos dois extremos das arquiteturas MBD que proporcionam uma federação, do 

ponto de vista de integração existente entre os esquemas componentes: uma arquitetura 

de federação rígida e uma arquitetura de federação flexível. A arquitetura de federação 

rígida utiliza um esquema global obtido previamente, através do processo de integração 

dos esquemas componentes da federação, ao passo que a arquitetura da federação 

flexível disponibiliza vários esquemas exportações, sobre os quais os usuários realizam 

suas consultas. Na primeira arquitetura existe uma autoridade central denominada de 

administrador da federação. Este administrador é responsável pelo projeto e manutenção 

do processo de integragão. Na segunda arquitetura não há uma autoridade central e sim 

os administradores locais que criam visões locais e utilizam os mecanismos oferecidos 

pela linguagem para integrar e facilitar o acesso. 

111.6.1. Federação rígida: arquitetura do esquema global 

Esta arquitetura constitui em uma federação rígida, uma vez que os esquemas 

das bases de dados componentes da federação são integrados em um esquema global 



que serve como base para o compartilhamento e troca de dados. Ela é também 

denominada de integração total, base de dados virtual ou fortemente acoplada 

(DUPONT & SPACCAPIETRA, 1996; BOUGUETTAYA, 1995). Nesta arquitetura os 

sistemas locais são integrados às aplicações globais que encapsulam as 

heterogeneidades, preservando suas autonomias. Ela oferece um ambiente que suporta o 

gerenciamento de atividades distribuídas, no qual um único método de acesso 

proporciona ao usuário a ilusão de que todos os componentes estão sob um mesmo 

sistema. 

O esquema global funciona como uma interface uniforme entre o usuário e as 

bases de dados que compõem a federação. Ele é construído a priori e mantido pelo 

administrador da federação através do processo de integração de esquemas. Este 

processo requer a troca de informações com os administradores locais para chegarem a 

um consenso sobre o esquema global. A informação disponível no esquema global é 

compatibilizada e padronizada de forma a assegurar a consistência dos esquemas locais. 

Sobre este esquema o usuário submete consultas que são processadas e distribuídas para 

serem executadas nas bases de dados que participam da federação. 

Esta arquitetura, ilustrada na Figura lII.6, é composta basicamente por uma 

interface global que apresenta um conjunto de ferramentas, um gerenciador de 

consultas, um gerenciador de transação, um dicionário de dados e um tradutor de 

consultas locais. 

A interface global permite que um usuário submeta uma consulta usando uma 

definição de dados e uma linguagem de manipulação comum. O gerenciador de consulta 

e o gerenciador de transação transformam a consulta em um plano de execução que 

acesse corretamente todas as bases de dados locais. O dicionário de dados oferece uma 

forma padronizada de armazenar os metadados do ambiente MBD e de auxiliar o 

sistema a localizar os dados no processamento e otimização da consulta global. Ele é 

logicamente centralizado, mas pode estar fisicamente centralizado ou distribuído sobre a 

rede. O tradutor de consulta local transforma subconsulta global em uma consulta local 

e a submete ao SGBD local (BREITBART, 1990; CHATTERJEE & SEGEV, 1991; 

KIM et al., 1995, MENG& Yü, 1995 e SCHEUERMANN et al., 1990). 



-6- Arquitetura 

Algumas arquiteturas oferecem outros componentes. Por exemplo, DUPONT & 

SPACCAPIETRA (1996) oferecem ferramentas de administração que resolve questões 

complexas de negociação entre esquemas e tradutores sintáticos e unificação semântica, 

e mecanismos de integração dinâmicos utilizando regras; utiliza um base de 

conhecimento onde são armazenadas as informações necessárias ao comportamento 

cooperativo do sistema e emprega um mecanismo de inferência para gerar consultas 

alternativas para a obtenção de respostas aproximadas, no caso das consultas sem 

sucesso. 

Em geral esta arquitetura é fechada, reservada a um conjunto de usuários com 

necessidades previamente definidas, não permitindo adicionar ou remover novas bases 

de dados componentes a federação. Contudo, atualmente as proposta destas arquiteturas 

tendem tratar a evolução do esquema global para inserir novas bases de dados. 

A vantagem desta abordagem está na transparência fornecida pelo acesso 

uniforme as bases de dados. O esquema global promove uma compreensão única e 

correta dos dados, familiariza o usuário com a nomenclatura utilizada pela federação, 

simplifica a tarefa de construir uma consulta e esconde dos usuários, do ambiente 

as diferenças entre os esquemas, as linguagens de consulta, os formatos de arquivos, a 

complexidade e distribuição dos dados. 

A desvantagem é que o processo de integração de esquemas é uma tarefa difícil 

de ser realizada, e quan o há alteração de um esquema local, ou um novo esquema é 
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adicionado a federação, se faz necessário que este processo de integração seja realizado 

novamente. Outra desvantagem é não permitir ao usuário selecionar a qual esquema ele 

quer consultar e como transformar os dados. 

São exemplos destas arquiteturas os sistemas: VIP (Yienna Integrated Prolog) 

(KÙHN & LUDWIG, 1988); HODFA (HOmogenized Database Federatzon 

Architecture) (KARLAPALEM et al., 1995); HEROS desenvolvido pelo Grupo de 

Pesquisas em Banco de Dados da PUC-RIO (UCHOA, 1995); PEGASUS (AHMED et 

al., 1991; SHAN et ai., 1995); ADDS (Amoco Distributed Database System) 

(BREITBART & REYES, 1995) e MERMAIDIInterViso (TEMPLETON et al., 1995). 

111.6.2. Federação flexível: arquitetura do mediador 

Esta arquitetura também denominada de mediadores (WIERDHOLDD, 1992), 

base de dados cooperativas ou ftaco acoplamento (SHETH & LARSON, 1990), é 

caracterizada pela falta de um esquema global e um administrador central. 

As bases de dados, a fim de participar da federação, dispõem todolparte de seus 

dados em esquemas exportáveis, apresentados em um MDC, a outros usuários da 

federação. Os esquemas exportáveis das bases de dados locais são integrados no 

contexto de uma seção para construir um esquema federado, de forma a atender as 

necessidades dos usuários em realizar uma consulta na federação. 

Cada usuário ou administrador local tem a tarefa de localizar os dados desejados 

nos diversos esquemas exportáveis, especificar a forma de resolver os conflitos e 

construir um esquema federado local. Para isto os usuários ou administradores locais 

devem conhecer suas localizações, compreender semântica dos esquemas e as 

diferenças de representação dos dados. 

Não existe controle imposto a federação. Cada usuário ou administrador é 

responsável pela criação e gerenciamento do seu próprio esquema federado local. Este 

esquema descreve a porção dos dados distribuídos que é do seu interesse, tornando o 

processo de integração dinâmico e personalizado (DUPONT & SPACCAPIETRA, 

1996). Geralmente, neste esquema federado os dados são reorganizados de forma a 

atender o interesse dos usuários da federação. 

Esta arquitetura suporta várias semânticas, desde que diferentes usuários possam 

importar ou integrar diferentemente os esquemas de exportação e manter diferentes 

mapeamentos entre os seus esquemas federados e os esquemas de exportação. Os 



usuários usam livremente sua própria compreensão dos sistemas de BD componentes 

para projetar um esquema federado e para especificar consultas. 

Nesta arquitetura, a metodologia de integração de esquemas se encerra na etapa 

de conformação deixando a cargo do usuário ou administrador local unir e integrar as 

bases de dados, de acordo com a sua necessidade. A integração é realizada no contexto 

de uma consulta. Desta forma esta arquitetura é uma multi-federação com múltiplas 

superposições entre os esquemas federados. Sobre cada esquema federado local pode 

ainda ser derivadas visões ou esquemas externos para atender as necessidades locais, 

construindo uma arquitetura em cinco níveis de esquemas. 

Esta arquitetura, ilustrada na Figura III.7, consiste em aplicações do usuário, 

mediadores e tradutores para os sistemas locais. As aplicações do usuário se encontram 

ao nível de interface com o usuário, Nesta, o usuário observa a disponibilidade dos 

dados nos esquemas exportáveis e consulta um dicionário de dados que descreve a 

distribuição, as estruturas dos dados e as técnicas para integração que mapeam as 

diversas representações locais. Os mediadores permitem aos usuários manipularem os 

esquemas exportáveis com operadores especiais para selecionar os dados nas bases de 

dados locais, capturar suas estruturas e determinar o relacionamento que os unirá. Os 

tradutores oferecem mecanismos para o acesso aos esquemas das bases de dados locais 

através de aplicações que residem nos sistemas locais. 

Figura III.7- Arquitetura genérica para ambiente MBD. 

A vantagem apresentada por esta abordagem é que não é necessário um 

administrador central antecipar as necessidades de integração dos usuários, uma vez que 



estes conseguem ter acesso aos dados desejados quando necessário. Além disto esta 

abordagem é mais flexível, permitindo tratar evolução dos esquemas locais, bem como a 

adição ou remoção de novos esquemas exportáveis, sem causar impactos aos demais 

componentes (DUPONT & SPACCAPIETRA, 1996). 

A desvantagem desta abordagem é que não fornece suporte adequado a 

compreensão semântica dos esquemas locais, a identificação e resolução dos conflitos 

são delegadas ao usuário ou administrador local, podendo haver interpretaqões 

incorretas. Outra desvantagem é quanto a sincronização global e a eficiência que não 

são tão fortes como no caso dos sistemas fortemente acoplados. 

São exemplos desta arquitetura os sistemas: METU (Metu Interoperable 

Database System - MIND) (DOGAC et al., 1995), TSIMMIS (GARCIA et al., 1995); 

HERMES (Heterogeneous Reasonning and Mediator System) (SUBRAHMNWW et 

al., 1995); VIEW System, VODAK (voDAK!"', 1996) e HIMI?AR (PIRES, 1997). 

111.6.3. Questões relacionadas ao desenvolvimento de uma arquitetura 

MBD 

No desenvolvimento da arquitetura MBD existem duas questões que têm sido 

objeto de estudo, a saber: problemas de representação de dados das bases de dados e 

problemas de processamento de consulta. Os primeiros têm sido tratados através de 

metodologias para integração de esquemas. Os segundos são decorrentes de cada base 

de dados local ser gerenciada por um SGBD autônomo, que possui seu próprio 

processador de consulta. Isto faz com que a execução de uma consulta, neste ambiente, 

possua características distintas dos ambientes que tratam apenas de dados homogêneos e 

distribuídos ao longo de uma rede de computação, a saber (JCIM et al., 1995; MENG & 

YU, 1995; SILBERSCHATZ et al., 1991): 

a forma de processamento de cada SGBD local é diferente, o que impede um 

tratamento uniforme das consultas; 

custo de processamento das consultas é diferente nos diversos SGBDs, 

aumentando a complexidade do cálculo do custo total da consulta; e 

as diferenças na capacidade de otimização de cada SGBD local. 



111.6.3.1. Processamento da consulta no ambiente MBD 

A estratégia para execução da consulta requer um fluxo de controle em níveis, 

tal como nos SGBDDs, que gerencia desde a especificação da consulta a integração dos 

resultados parciais das consultas as bases de dados heterogêneas (Figura III.8). 

O primeiro nível consiste no ambiente MBD sobre um controle local de um dos 

sistemas componentes que recebe uma consulta global. Esta consulta é expressa em uma 

linguagem global, com denominações globais sobre um esquema, cujas divergências 

entre as bases de dados são harmonizadas. 

O segundo nível consiste em um processador de consultas global do ambiente 

MBD. O processador decompõe a consulta global em um conjunto de subconsultas, 

também expressas na linguagem de consulta global. Esta decomposição é realizada de 

acordo com a informação sobre a distribuição dos dados através dos vários locais, 

armazenada em um catálogo que contém a localização dos dados. 

Estas subconsultas globais podem ser executadas de diversas maneiras e cada uma 

delas pode produzir execuções com diferentes custos, causando um impacto 

significativo no custo total da execução da consulta global. Assim, o controle passa a 

um otimizador de consultas global no nível do ambiente MBD, que será o responsável 

pela otimização global da consulta. 

Tradução das slri3cohsuitas globais para subconsultas locais 
, -'- .....A,.......<. "."."...' . -&-" .......... - . . - . . . - . . & ~ -  

I 

1 Ambiente MBD 

1 Base de Dados local 

Figura IIí.8- Processamento de consulta em ambiente MBD (OSZU & 

VALDURIEZ, 1990). 



Esse otimizador tem por objetivo maximizar paralelismo e minimizar a 

transferência de dados na rede. Para tal, ele gera planos potenciais para a execução da 

consulta global a partir da consulta fragmentada, levando em conta a combinação de 

técnicas de otimização heurística e sistemática. A seguir são estimados seus custos e 

selecionado o menor. 

Após traçar o plano de execução as subconsultas são enviadas para as bases de 

dados locais. Contudo, o esquema e a linguagem de consulta global nem sempre tem 

correspondência direta aos esquemas e as linguagens de consulta das bases de dados 

locais, necessitando serem traduzidas. 

Assim o ambiente MBD deverá possuir diferentes tradutores, a fim de transformar 

as subconsultas globais para os esquemas e linguagens de consultas originais dos 

SGBDs locais. Esta tradução requer informações quanto as transformações entre os 

esquemas global e local e entre as linguagens. Essas informações são armazenadas em 

uma base de dados auxiliar contendo dados que descrevem o tipo de transformação 

entre os esquemas participantes e o esquema global. 

Algumas vezes este processo de tradução encontra dificuldades devido as 

diferenças de sintaxe e expressividade das linguagens de consulta envolvidas na 

tradução, não permitindo que algumas operações na linguagem de consulta global sejam 

suportadas eficientemente pela linguagem de consulta original das bases de dados 

locais. Nessa situação é necessário desenvolver uma linguagem hospedeira da 

linguagem de consulta original usando algumas facilidades de uma linguagem de 

programação de alto nível. Neste processo de tradução há dois aspectos a serem 

considerados: i) a tradução correta da consulta e ii) o desempenho da consulta traduzida 

(MENG & Yü, 1995). 

A seguir as subconsultas, corretamente traduzidas para os esquemas e linguagens 

de consulta locais, são enviadas para as bases de dados locais, passando o controle para 

o terceiro nível, o SGBD local, que será o responsável pela otimização e execução da 

consulta local. Normalmente, cada SGBD local tem seu próprio processador de consulta 

que executa as consultas de acordo com um plano de execução local. Deste modo, ao 

receber a subconsulta local, o SGBD constrói este plano para o processamento da 

consulta e o executa para produzir a resposta. Este plano tem por finalidade estabelecer 

a seqüência de operações ordenadas, bem como a seleção da trajetória de acesso a ser 

usada no acesso aos registros fisicos. 

Após a execução das consultas em cada local pelo processador local, as respostas 
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serão retomadas ao usuário. Entretanto, primeiro elas serão pós-processadas pelo 

próprio ambiente MBD, ou pelo sistema local projetado pelo ambiente MBD, para 

resolver inconsistências e perda de valores de dados, reestruturar elou para padronizar 

os dados usados em diferentes aplicações das bases de dados, de forma a combinar os 

resultados retomados pelas consultas locais e uní-10s dentro de uma única resposta a ser 

apresentada aos usuários. 

111.6.3.2. Gerenciamento de transações no ambiente MBD 

O gerente de transação no ambiente MBD tem por objetivo fornecer acesso 

integrado a bases de dados heterogêneas e distribuídas, de modo que suas aplicações e 

das bases componentes manipulem os dados concorrentemente, preservando a 

autonomia local de cada SGBD e sem prejudicar a consistência dos dados entre o 

ambiente e as bases (GARCIA et al., 1995; KIM et al., 1995 e SILBERSCHATZ et al., 

1991). 

Para alcançar um bom desempenho, as arquitetura de um ambiente MBD se 

utilizam de duas propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e 

Durabilidade) para o gerente de transação. A primeira é relativa a propriedade de 

atomicidade, que garante que na execução de uma transação do ambiente MBD, 

executada em vários SGBDs locais, possa tanto ser simultaneamente gravada como 

abortada, no caso de falha, em todos os locais. A segunda é relativa a propriedade de 

isolamento de uma transação do ambiente MBD, que garante ao gerente de transação 

submeter transações globais aos SGBDs locais, de maneira isolada de outras transações 

concorrentes. 

Entretanto, estas propriedades são dificeis de serem asseguradas e a origem destas 

dificuldades pode ser observada de duas perspectivas: autonomia e heterogeneidade. Da 

primeira perspectiva, cada SGBD componentes da federação, ao executar transações 

pertencentes a este ambiente, deverá preservar um certo grau da autonomia já existente. 

A segunda perspectiva é decorrente da primeira, uma vez que a autonomia de cada 

SGBD local assegura a utilização de diferentes mecanismos de controle de concorrência 

e protocolos commit que não podem ser alterados, tornando difícil a execução de uma 

transação isolada de outras transações concorrentes. 

Assim, tem sido realizado esforços para projetar uma arquitetura para o 

gerenciamento de transação do ambiente MBD, que permita flexibilidade na execução 



da transação para garantir a atornicidade e isolamento das transações globais. 

111.6.4. Características da linguagem de consulta para ambiente MBD 

Um ambiente MBD utiliza linguagem de consulta uniforme e de alto nível que 

deve estar acima das diferenças entre os sistemas das bases de dados locais. Esta 

linguagem de consulta deve ser capaz de expressar qualquer consulta as várias bases de 

dados componentes deste ambiente. Ela deverá possuir facilidades para definir o 

esquema que integra as bases de dados heterogêneas; para interrogar sobre a estrutura 

das bases de dados relacionadas, o domínio e a natureza do processo que unirá os dados; 

bem como possuir mecanismos para otimizar a execução da consulta. Segundo 

BRIGHT et al. (1994) e LITWIN et al. (1990) KRISHNAMURTHY et al. (1991), uma 

linguagem de consulta para suportar um ambiente MBD deve possuir as seguintes 

características: 

habilidades para definir alias e abreviações para as denominações das propriedades, 

de forma a referir-se a múltiplos objetos semanticamente equivalentes, em diferentes 

bases de dados locais e para tratar duplicação e fragmentação de dados; 

dispositivos para que uma consulta se mantenha válida, apesar das alterações no 

ambiente provocadas pelo acesso a diversas bases de dados locais com esquemas 

distintos; 

permitir que, em diferentes pontos na execução de uma consulta, a operação possa 

ser aplicada a um único objeto ou a múltiplos objetos, em diferentes bases de dados; 

e 

permitir que uma operação em um determinado objeto possa ser desmembrada em 

várias operações a múltiplos objetos. 

Além dessas características, a linguagem de consulta deve suportar estruturas 

temporárias para armazenar resultados intermediários ou novas representações da 

informação. Estas estruturas são denominadas por BRIGHT et al. (1994) e LITWIN et 

al. (1994) de atributos dinâmicos, e consistem em atributos temporários, definidos pela 

transformação dos atributos existentes nas bases de dados locais, componentes do 

ambiente MBD. Eles podem ser usados para acompanhar transformações no formato 

dos dados, abstrair valores dos atributos das diversas bases de dados em um único 

conjunto de valores e realizar uniões das relações. 

As propostas para esta linguagem em ambiente MBD geralmente estendem as 



tradicionais DDL (Data Definition Language) e DML (Data Manipulation Language). 

Segundo BREITBART (1990) estas propostas podem ser distinguidas de acordo com a 

arquitetura de ambiente MBD que se propõe atender, isto é: 

linguagem de manipulação de dados geradora de uma base de dados virtual - é 

empregada em arquiteturas federadas. Ela é caracterizada pelos meios que oferece ao 

usuário para especificar consultas que integram as várias bases de dados ou para 

definir uma visão temporária de seu interesse; e 

linguagem de definição e manipulação de dados Multi Base - é aplicada em 

arquiteturas de sistemas MBD. Ela é caracterizada por fornecer meios para realizar 

consultas a um esquema global que integra as várias bases de dados, de forma 

transparente ao usuário. 

Em qualquer uma destas propostas, as linguagens exigem mais poder que as 

linguagens de consultas tradicionais, uma vez que elas deverão possuir mecanismos 

para definir exportação de esquemas, processar consultas globais transformando-as em 

um conjunto de sub-consultas na linguagem original das bases de dados e unir os 

resultados locais, além de suportar novos operadores para realizar transformações 

dinâmicas que resolvem os conflitos de heterogeneidade semântica e sintática dos 

dados. 

H1.6.5. Considera~ões sobre o resultado de consultas em ambientes MBD 

Em um ambiente MBD os resultados retomados podem ser classificados em 

respostas certas (isométricas) e respostas prováveis. 

As respostas prováveis ocorrem por causa da existência de inconsistências entre as 

tuplas resultantes das consultas locais. Elas são caracterizadas como tuplas possíveis 

que nem sempre no processo de combinação das respostas podem ser comparáveis. Isso, 

as vezes, traz alguma confusão ao usuário que não consegue distinguir qual delas é a 

resposta correta a consulta (CHEN, 1990). 

ZHAO et al. (1995), por exemplo, propõem que seja utilizado um enriquecimento 

semântico de forma a apresentar junto com o resultado da consulta, as seguintes 

informações: as bases de dados fornecedoras dos resultados, a localização na rede desta, 

a especificação de atributo não existente e o domínio do valor do atributo. 

Os autores (SOUZA, 1986; CHATTERJEE e SEGEV, 1991) que propõem na 

integração estimar o grau de proximidade semântica entre os elementos dos esquemas, 



propõem também que, no processamento da consulta, estes graus sejam processados e 

apresentados junto com os resultados da consulta. Isto tem por finalidade permitir que 

os usuários possam comparar as tuplas prováveis com uma melhor compreensão destes. 

111.6.6. Tecnologia usada para implementar um ambiente MBD 

Atualmente, a implementação do ambiente MBD tem se beneficiado da 

arquitetura cliente-servidor e do paradigma orientado a objeto, uma vez que estes 

oferecem recursos para o processamento distribuído e heterogêneo. 

A arquitetura cliente-servidor divide uma aplicação em processos executados em 

dois módulo independentes e localizados em plataformas diferentes, conectadas a uma 

rede, formando um único sistema, a saber: módulo cliente e módulo servidor (Figura 

m.9). 

Na arquitetura MBD, o módulo cliente é composto por uma camada interface 

com o usuário e uma camada de processos. A camada interface é responsável pelo 

gerenciamento do diálogo com o usuário, permitindo realizar consultas ou comandos 

para a recuperação de dados e análises. Também é o meio pelo qual são apresentados os 

resultados. A camada de processos se utiliza de mecanismos para localizar os dados nos 

servidores, verificar a validade da consulta, decompor a consulta de acordo com a 

distribuição dos dados, acessar os servidores de forma otimizada e integrar o resultado 

da consulta. 

O módulo servidor é responsável pela recepção da sub-consulta global, sua 

execução na base de dados local e a devolução de uma resposta ao módulo cliente que o 

requisitou. No módulo servidor estão localizados serviços que podem ser adquiridos 

através da rede por aplicações localizadas no módulo cliente, enquanto neste último 

estão localizados processos que disparam requisições do usuário a umfvários módulo(s) 

servidor(es) e a seguir aguarda o retomo do resultado destas requisições. 

Esta arquitetura se utiliza ainda de um protocolo, também independente de 

plataforma, que fornece comunicação para transmitir requisições/resultados entre os 

clientes e os servidores e vice-versa. 

O aspecto fundamental desta arquitetura é a separação dos processos em 

disparadores e processos reativos, correspondentes aos módulos cliente e servidor, 

respectivamente. Esta separação permite que o desenvolvimento da arquitetura MBD 

seja prdjetada como sistemas independentes, cada qual com seu próprio ambiente, não 



importando o sistema operacional, o tipo de plataforma, ou que tipo de SGBD local. 
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Figura III.9- Arquitetura cliente servidor. 

A arquitetura cliente-servidor tem se beneficiado da tecnologia de objeto 

distribuído, proposto pelo paradigma da orientação a objeto @RODE & 

STONEBRAKER, 1995; ELMAGARMID et al., 1990). O paradigma orientado a 

objeto permite definir tipos de dados, organizados em classes, de acordo com a sua 

estrutura e comportamento. O comportamento é implementado através de métodos que 

executam funções específicas e comunicação entre objetos. A estrutura e 

comportamento do objeto das classes são encapsulados, isto é, a modificação do estado 

de um objeto é realizada única e exclusivamente pelos métodos internos de sua classe. 

Estas classes são organizadas em uma hierarquia que permite herança entre elas. 

Neste paradigma os recursos dos vários sistemas são modelados como objetos 

clientes e servidores que interagem através da troca de mensagens entre interfaces. Um 

objeto cliente solicita um serviço ao objeto servidor e este retorna ao primeiro os dados 

requisitados ou uma função de processamento. 

A aplicabilidade do paradigma de orientação a objeto para o desenvolvimento de 

um ambiente MBD, usando arquitetura cliente-servidor, tem se mostrado uma forma 

mais natural de projetar a sua construção. Além da reutilização dos métodos dos objetos 

como unidades de programas, das facilidades para desenvolvimento do sistema usando 

o mecanismo de herança e do polimorfismo, este paradigma garante a autonomia e 

suporta a heterogeneidade. A autonomia é fornecida pela troca de mensagens através 

das interfaces. As operações enviadas pelas mensagens são executadas localmente 



independente dos outros sistemas. A heterogeneidade entre os sistemas é suportada pela 

troca de mensagens entre objetos, uma vez que esta troca depende somente das 

interfaces componentes e não da sua implementação. As interfaces formam protocolos 

que são compreensíveis pelos sistemas componentes que precisam interoperar; eles 

podem residir em várias plataformas; ser implementados de diferentes maneiras; e terem 

outras características que são distintas uma das outras. 

O mecanismo de herança, o encapsulamento do objeto e o conceito de 

polimorfismo tornam a programação mais fácil. Os mecanismos de herança permitem 

gerar novos objetos que automaticamente herdam todas as capacidades dos objetos 

existentes. O encapsulamento controla a modificação do estado de um objeto, ditando 

que mudanças nos dados são feitas via métodos dos objetos. Além disto, o 

encapsulamento permite modificar métodos ou adicionar novos, aproveitando os 

métodos já existentes e os reutilizando como unidades de programa. O conceito de 

polimorfismo, permite que um programa possa utilizar objetos de diferentes classes de 

forma transparente, pela interpretação de suas características durante o processamento 

(CATTEL, 1994). 

Nos últimos anos, as pesquisas no desenvolvimento da computação de objetos 

distribuídos geraram produtos, tais como CORBA (Common Object Request Broker 

Architectwe) e OLE, que introduzem novas perspectivas para o desenvolvimento destas 

arquiteturas. Estes produtos oferecem um conjunto de ferramentas, classes e serviços 

para comunicação estruturada entre objetos-aplicação e objetos-serviços (BERTINIO et 

uZ.,1994; PITOURA et uZ., 1995; HURSON & BRIGHT, 1996; DOGAC et al., 1995; 

SILBERCHATZ & ZDONICK, 1997). 

Outra inovação tecnológica que tem trazido novas dimensões, tornando o conceito 

de interoperabilidade mais amplo é a emergente expansão da World Wide Weeb (WWW). 

A rede global INTERNET consiste em um conjunto de redes heterogêneas de 

computadores interligadas pelo mundo inteii-o com um conjunto de protocolos e 

serviços comuns. A utilização dos recursos desta rede para o desenvolvimento de 

ambientes MBD oferece vantagens, uma vez que, proporciona uma interface com o 

usuário, comum, baseada em hipertexto e protocolos de comunicação para programas e 

dados heterogêneos, além de permitir acessar repositórios de dados distribuídos em 

diferentes ambientes computacionais (MANOLA, 1995; FELLERS et aZ., 1995; 

KONOPNICKI & SHMUELI, 1995; W A I K A ,  1996 e ABEL, 1997). 



Capltulo IV - Requisitos de interoperabilidade en tre bases de 

dados geogrtlflcos e a proposta MultiSIG 

IV.1. Introdução 

A necessidade de compartilhar dados de várias fontes sempre esteve presente 

durante a evolução da tecnologia de Geoprocessamento, devido à existência de um 

grande volume de dados geográficos, já armazenados em diversos SIGs, e ao alto custo 

da aquisição de dados. 

Entretanto, o maior obstáculo encontrado tem sido os diferentes formatos de 

arquivos, proporcionados pelas diversas estruturas de dados utilizadas para representar 

os objetos geograficos e as diferentes semânticas associadas a estas estruturas 

(FROMENT, 1994). Os SI@, em geral, utilizam estruturas e formatos próprios, que 

foram projetados para maximizar o desempenho dos objetos geográficos, modelados de 

acordo com as necessidades das aplicações e considerando as operações oferecidas pela 

linguagem de manipulação (CLEMENT et al., 1997). 

As soluções propostas a esta necessidade de compartilhamento dos dados têm 

sido a conversão de estruturas e formatos de arquivos gerados pelos SIGs. Todavia, 

atualmente, a tendência para o compartilhamento de dados entre SIGs consiste em 

substituir estas soluções por um ambiente formado por Múltiplas Bases de Dados 

(MBD) de SI@, que interoperam em tempo real (LAURIM, 1994; GOODMAN, 1994; 

GARDELS, 1997). 

A implementação de um ambiente MBD para SIGs proporcionará o efetivo 

compartilhamento de dados geográficos, através de consultas a diversas bases de dados 

de SIGs. Este ambiente permite que dois ou mais SIGs heterogêneos interajam uns com 

os outros e troquem dados geográficos e serviços, através de consultas que acessam às 

bases de dados de forma transparente, independente da estrutura de dados, do modelo e 

formato de dados, da modelagem, do aplicativo e da plataforma. 

Um ambiente MBD para SIGs atende as necessidades atuais de troca de dados 

geográficos e introduz vantagens no processo de intercâmbio de informações 



geográficas e aquisição de dados. Dentre estas vantagens, destacam-se: i) maior eficácia 

no acesso as bases de objetos que oferecem uma maior acurácia ou estão mais 

atualizadas; e ii) redugão do custo e do tempo de desenvolvimento da base de dados 

geográficos, uma vez que o processo de aquisição é o mais caro e trabalhoso na 

implantação de um projeto de SIG. 

Este ambiente proporciona ainda a expansão das bases de dados geográficos e 

das aplicações dos usuários de SIGs, possibilitando obter novos tipos de análises, 

considerando dados multidisciplinares, não previsto pelas questões manifestas e latentes 

destas instituições (GOH et aZ. , 1994). 

Todavia, a adaptação de um ambiente MBD para bases de dados convencionais 

não seria apropriada às bases de dados desenvolvidas, com finalidades de 

Geoprocessamento. Isto porque as metodologias convencionais não consideram a 

diversidade e riqueza de representação semântica dos dados geográficos, armazenados 

pelos SI@, e nem as arquiteturas MBD contemplam as necessidades de consulta e 

manipulagão espacial dos dados geograficos, nem tampouco as diferentes possibilidades 

de representá-los. 

Este capítulo, inicialmente, apresenta a evolução do compartilhamento de dados 

geográficos, as propostas de interoperabilidade entre SIGs e uma análise comparativa 

destas. A seguir, faz algumas considerações sobre as bases de dados geográficos de 

diferentes comunidades de informação, disserta sobre os requisitos de uma metodologia 

para integração de esquemas de bases de dados geográficos, sobre os requisitos de 

representação dos esquemas destas bases para atender a metodologia e de uma 

arquitetura MBD. E, finalmente, apresenta a proposta do ambiente MBD, denominado 

de Sistema MultiSIG. 

IV.2. Evolução do compartilhamento de dados geográficos 

A estratégia inicial para promover o compartilhamento de dados geográficos 

entre SIGs é derivada dos sistemas convencionais. Ela consiste no desenvolvimento de 

aplicações orientadas a produtos que têm por finalidade transformar as estruturas de 

dados de um sistema para outro, através da conversão de formatos de arquivos de dados 

processados em batch (Figura TV. 1). Esta estratégia, no âmbito da tecnologia de Banco 

de Dados, não é uma tarefa difícil, entretanto, quando aplicada a SIG se torna mais 

complexa, pois além da conversão de dados não gráficos é necessário considerar a 

conversão de dados gráficos e o relacionamento entre eles. 
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Deste modo, a implementação destas aplicações exige o conhecimento prévio 

dos formatos dos arquivos de dados gráficos e não gráficos, levando em consideração as 

características dos sofhynres, das organizações dos dados, dos modelos dos dados, bem 

como a compreensão das necessidades dos usuários, em ambos os sistemas, precisando 

algumas vezes realizar considerações bidirecionais. 

Esta estratégia se mostra relativamente eficiente quando se sabe onde os dados 

estão localizados. Porém ela é pontual, proporcionando interoperabilidade entre pares 

específicos de SIGs e apresenta a necessidade de conversão e migração reversa de parte 

dos dados, que foram atualizados em um deles, de forma a não gerar inconsistências 

entre os sistemas. 

Uma outra solução é decorrente da consolidação de alguns formatos de dados, 

mais utilizados para troca de dados entre SIGs. De modo geral, ela resulta do 

amadurecimento dos softwares para SIGs disponíveis no mercado. Eles passaram a 

incorporar os processos de conversão através de aplicações. Estas aplicações permitem 

importar/exportar formatos de arquivos de dados que se consolidaram no mercado como 

padrão, tal como formato DXF (Drming exchange Formal) e SIF (Standard 

Interchange Format) definidos, respectivamente, pela Autodesk e Intergraph como 

formatos para importação/exportação de gráficos para o seus sistemas de desenho 

assistido por computador (CASSETARI, 1993; ZAJAC, 1994). Todavia, esta solução se 

torna ineficiente quando há necessidade de trocar dados com um novo tipo de sistema 

não previsto por estas aplicações. 

Atualmente, uma das soluções propostas pela comunidade usuária dos SIGs é o 

estabelecimento de um padrão para descrever os dados, de forma a facilitar o 

intercâmbio e a transferência de dados entre os diferentes sistemas. Esta solução 

representa um denominador comum entre diferentes sistemas e viria a reduzir o número 

de aplicações de conversão de n(n-1) para 2n, onde n é o número de formatos de 

arquivos de dados, conforme apresentado na Figura IV.2. 

Estes padrões atendem as necessidades de intercâmbio e transferência de dados 

com diferentes formatos. Em alguns países, órgãos com poder normativo têm proposto 

inúmeros padrões para o intercâmbio de dados geográficos. Dentre estes, destacam-se 



os padrões americanos Spatial Data Transfer Standnrd (STDS) e o Digital Geographic 

Information Exchange Standard (DIGEST), o padrão canadense Spatial Archive 

Interchange Format (S AIF) e o padrão europeu proposto pelo Technical Committee 

(TC) 287 do Europenn Standardisation Conzmittee (CASSETALRI, 1993; KUCEM et 

al., 1993; STRONG & CARR, 1994; SAIF, 1995; TIMPF et al., 1997). 

ura aração do número e conversares com 

uas transkrmações 

O SDTS é um padrão americano, aprovado em 1992 como uma Federal 

Information Processing Standard (FIPS), Publicatzon 173. Este padrão suporta a 

representagão lógica, fisica e sobre o conteúdo dos diferentes modelos de dados usados 

pelos SIGs. Ele oferece componentes para representar os dados nas estruturas vetorial e 

matricial, e para definir referenciais, especifícações para troca de dados, especificações 

sobre a qualidade dos dados e características sartográficas (CASSETTM, 1993). 

O DIGEST é um padrão desenvolvido pelo Digital Geographic Infornzation 

Vorki'ng Group (DGIWG) e aprovado como um padrão NATO (North Atlantic Treaty 

Organisation). Ele foi desenvolvido com a finalidade de atender as necessidades das 

agências militares, em trocar dados cartográficos digitais. Este padrão emprega um 

modelo de dados hierárquico que contempla estruturas vetoriais e matriciais. Ele 

permite empregar diferentes níveis de descrigão da topologia e dos atributos 

alfanuméricos, além de informações sobre a organizaqão, a estrutura e a qualidade dos 

dados (CASSETTM, 1993). 

O SAIF é um metamodelo proposto pelo Survey and Resource Mapping Branch 

ofthe Ministry of Environnzent Lands and Parks (MELP) do Canadá, Este metamodelo 

emprega o paradigma da orientação a objetos para definir uma hierarquia de classes que 

oferece estruturas de dados, independente de software, para descrever dados geográficos 

em um nível mais abstrato do que os outros padrões de dados geográficos. Este 



metamodelo oferece ainda duas notações sintáticas, a saber: uma para descrever as 

classes e outra para descrever os objetos. Este padrão foi projetado para modelar e 

promover a troca de dados espaço-temporais, utilizando ferramentas, tal como Feature 

Manzplation Engine (FMB) (KUCERA et al., 1993; ARMSTRONG & CARR, 1994; 

SAIF, 1995). 

O padrão proposto pelo TC 287 define um esquema conceitual para metadados 

baseado em dois padrões, a saber: um para expressar a qualidade e outro para expressar 

as referenciais espaciais e o posicionamento dos objetos geográficos do esquema. Este 

padrão utiliza a linguagem Express, desenvolvida pelo Internationa1 Standards 

Organization, para a definição formal de entidades e relações dos esquemas (TIMPF et 

al., 1997). 

Um padrão para descrever dados geográficos deve oferecer simplicidade de 

manuseio e alto poder de expressão para representar qualquer modelo de dados. Além 

disto, o seu estabelecimento requer três considerações. A primeira delas consiste em 

definir como o padrão pretende atender o requisito heterogeneidade. A segunda é 

relativa a neutralidade deste padrão, que deve ser estabelecida através de um consenso 

entre os fabricantes e usuários. E a última, consiste em estabelecer um padrão capaz de 

representar os sistemas atuais e evoluir com os novos conceitos que poderão surgir no 

âmbito da tecnologia de Geoprocessamento. Cabe ressaltar o cuidado com a taxa de 

inovação da informática, que torna os padrões obsoletos mesmo antes de serem 

completamente estabelecidos. 

Em geral, as especifícações de padrões para descrever dados geográficos 

fornecem meios para descrever além de formatos, parâmetros relacionados a qualidade 

dos dados, o esquema semântico, o esquema espacial, e os metadados do esquema. 

Entretanto, o compartilhamento de dados empregando padrões focaliza a parte estrutural 

dos dados, não contemplando a semântica destes. 

Nos últimos anos, a utilização da rede Internet pela tecnologia de SIG tem 

proporcionado inovações tecnológicas para o compartilhamento de dados (FELLERS et 

al., 1995), a saber: o desenvolvimento de catálogos e bibliotecas digitais. 

Os catálogos são mecanismos utilizados por comunidades de informação para 

colocar a disposição os dados armazenados para outras comunidades de informação. 

Estes catálogos empregam os padrões propostos para descrever os dados de forma a 

encapsular a origem dos dados. Eles oferecem interfaces para requisitar dados e 

mecanismos para os servidores SIGs gerarem as respostas com componentes espaciais 

(BLOTT & VCKOVSKI, 1995; KRAlbER et aZ., 1997). Por exemplo, o 
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Umweltdataenkatalog (UDK) (KRAMER et ak., 1997) é um sistema de meta- 

informação para dados ambientais de uso institucional, usado na Alemanha e Áustria, 

disponível na rede Internet e Intranet. Este catálogo possui um dicionário de termos 

ambientais que permite o acesso, on line, para compreender os dados. Um outro 

exemplo é o Projeto GeoScope, desenvolvido pelo consórcio entre Belcore Chamber 

Corporation, California Resmrce Agency, Rutgers University Center for Remote 

Sensing and Spafial Analysis, NASA e o consórcio OPENGIS (CORNELIO & 

THOMAS, 1995; SHKLAR, et al., 1995). Este projeto possui uma arquitetura para 

Internet que localiza, acessa e permite a visualização de dados provenientes de imagens 

de satélite, das cartas digitais americanas e dados de setores censitários americanos. Ele 

possui uma terminologia comum, usando os metadados definidos pelo FGDC. Os dados 

são recuperados nos Hierarchical Data Fomat &DF) ou Spatial Data Tramfer 

Standkd (SDTS). 

As bibliotecas digitais tratam de uma coleção organizada de informação digital, 

cuja natureza da informação é essencialmente multimídia. Estas bibliotecas oferecem 

ferramentas para busca e acesso a informação. Elas se utilizam da tecnologia de data 

mining para pesquisar e recuperar informação relevante, sem qualquer conhecimento a 

priori da corrente organização dos servidores de dados. Esta pesquisa é feita por 

palavras chaves, agrupadas em catálogos de metadados. Um exemplo é o Projeto da 

Biblioteca Digital Alexandria (ADL), desenvolvida pelo Map and Imagery Laboratory 

da Universidade de Santa Barbara em consórcio entre US National Science Foundation 

(NSF), Ahanced Research Projects Agency (ARPA) e o National Aerowtics and 

Space Administration. Este projeto objetiva construir uma biblioteca para dados digitais 

espacialmente indexados e distribuídos sobre a rede Internet. A ADL utiliza um 

subconjunto do FGDC para especificar os metadados e oferece mecanismos para 

localizar, catalogar, pesquisar e visualizar mapas e imagens. 

Nestas propostas verifica-se que o intercâmbio de dados não garante 

interoperabilidade semântica entre as bases de dados geográficos, uma vez que, parte 

substancial da informaqão está contida nos procedimentos de consulta, manipulação e 

apresentação dos dados geográficos. 

IV.3. Propostas de interoperabilidade entre SIGs 

No âmbito da Tecnologia de Banco de Dados Convencionais, as soluções se 

concentram no desenvolvimento de ambientes MBD, apresentados no capítulo 3. Na 
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verdade, esta solução traz novas perspectivas para o compartilhamento de dados entre 

SIGs e caracteriza a tendência atual de substituir as soluções orientadas ao produto do 

SIG por arquiteturas abertas que permitam o compartilhamento de dados. Ela oferece 

mecanismos para substituir o atual ambiente monolítico, no qual cada SIG controla o 

acesso restrito a sua base de dados e sua aplicação, por um ambiente aberto, composto 

por outros SIGs que interoperam em tempo real, a partir de aplicações independentes 

fortemente encapsuladas (GARDELS~~, 1996c; IGRAS, 1994; GOODMAN, 1994; 

LAURINI, 1 994; CLEMENT et al., 1997; ABEL et ai., 1997; LECLECQ et al. , 1 996, 

GOODCHILD~~*, i 997). 

Nos últimos anos, os esforços da tecnologia de Geoprocessamento têm se 

concentrado em especificações de mecanismos para alcançar a interoperabilidade 

semântica, preservando o vasto investimento nas bases de dados geográficos já 

existentes e assegurando a oportunidade de introduzir novos métodos para acessar a 

informação geográfica distribuída. Dentre estes esforços encontram-se a especificação 

proposta pelo OGC (Open GIS Consortium Inc.) e algumas propostas de 

interoperabilidade entre SIGs. 

O OGC é um consórcio fundado em 1994 como resposta ao reconhecimento do 

problema de não interoperabilidade entre diferentes comunidades de informação de 

Geoprocessamento. Este consórcio propõe o OGIS (Open Geohta Specificatzon), de 

forma a estabelecer um consenso entre a indústria, fornecedores e consumidores de 

dados geográficos (GARDELS, 1997). 

Assim, as seções a seguir apresentam a especificação proposta pelo OGC, 

algumas propostas de interoperabilidade entre bases de dados de SIGs, encontradas na 

literatura, e, ao final, uma análise comparativa destas propostas. 

IV.3.l. Proposta de interoperabilidade do OGC: OGIS 

OGIS é uma especificação baseada na tecnologia de distribuição e no paradigma 

da orientação a objeto. Ela estabelece fundamentos para o desenvolvimento de uma 

tecnologia comum que tem por objetivo auxiliar os desenvolvedores de sistemas a 

construir aplicações para o compartilhamento de dados geográficos e aplicações de 

Geoprocessamento (GARDELS, 1997). Ela define uma estrutura detalhada para o 

desenvolvimento de aplicativos disponíveis em rede, que através de um fluxo de 

trabalho permite aos usuários acessarem e processarem dados geográficos armazenados 

em diversas fontes de Geoprocessamento distribuídas e heterogêneas. Segundo 
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BUEHLER & MCKEE~~ '  (1996), esta especificação oferece as seguintes características 

para o desenvolvimento de interoperabilidade entre aplicações SIG 

portabilidade - independência do ambiente do aplicativo SIG, da plataforma e da 

rede; 

cooperação - suportar computação distribuída e recursos de dados compartilhados; 

compatibilidade - preservar investimentos de usos nos dados geográficos e 

aplicativos locais; e 

extensibilidade - assimilar novos aplicativos para Geoprocessamento e tipos de dados 

geográficos, bem como acomodar novas tecnologias. 

A especificação proposta pelo OGC para uma arquitetura interoperável possui 

três modelos conceituais (BUEHLER & MCP(EE~~~', 1996; GARDELS~'"', 1996a; 

GARDELS~"', 1996b; YASER, 1997). O primeiro, consiste em um modelo de dados 

que estabelece objetos (entidades, atributos e relacionamentos) e eventos que são 

manipulados pelas comunidades de informação. O segundo, consiste em modelo de 

serviços a serem desenvolvidos para requisitar dados, acessar as bases e gerar as 

respostas. O terceiro modelo estabelece o fluxo de trabalho entre as comunidades de 

informação, considerando as limitações impostas pelas plataformas e aplicativos SIGs. 

Desta forma, o OGIS descreve a especificação para o desenvolvimento de um sistema 

para interoperabilidade através dos seguintes componentes: 

Open Geodata M i e 1  (OGM) - fornece um modelo de dados comum para representar 

a superfície terrestre e seus fenômenos espaço-temporais, matematicamente e 

conceitualmente; 

Open Geoprocessing Services (OGS) - trata-se da especificação para implementação 

de serviços para acessar, gerenciar, manipular, representar e compartilhar dados 

geográficos entre comunidades de informação; e 

Infomation Communities Model (ICM) - oferece uma estrutura para usar um modelo 

de dados geográficos e o modelo de serviços OGS, de forma a solucionar não 

somente o problema de interoperabilidade técnica, mas o problema de 

interoperabilidade institucional. 

O OGM modela os objetos geográficos como entidades e fenômenos da 

superficie terrestre, em um domínio espacial. Para isto, o OGM estabelece uma 

hierarquia de tipos de dados genéricos (Figura IV.3) que permite modelar o espaço 

geográfico necessário a qualquer domínio de aplicação, independente do modelo de 

dados, da estrutura de dados e do formato dos arquivos. Sobre esta hierarquia são 



definidas operações para análise e apresentação dos dados. Esta hierarquia é formada 

pelas seguintes classes básicas: 

Metadata - oferece uma estrutura para descrever informações que descrevem a 

qualidade e o histórico de uma coleção de dados geográficos, no contexto da 

aplicação de uma comunidade de informação; 

Spagal Component - fornece subsídios para descrever a referência espacial e a 

geometria. A geometria é contemplada pelas seguintes especializações: 

4 Feaiwe - oferece uma hierarquia de classes para modelar as entidades do mundo 

real como objetos discretos, com limite e extensão bem definidos em um 

domínio espacial, de acordo com a geometria de ponto, linha, polígono e 

superficie; e 

Pigura IV.3- Hierarquia de dasses do modelo de dados geográficos do BGIS 

(GARDELS, 1996b). 

Coverage - oferece uma hierarquia com um conjunto de tipos que modelam 

fenômenos variantes sobre o espaço e não possuem extensão espacial específica. 

Estes fenômenos são tratados como um conjunto de pontos em um domínio 

espaço-temporal, no qual cada ponto é associado a um valor simples ou 

complexo, tal como imagem, mapas temáticos e TrianguZm Irregular Networks 

(TINs); e 

Semantic Components - descreve as propriedades simples ou complexas dos objetos 

geográficos, em termos de tipos de dados primitivos e restrições sobre estes tipos. 

O OGS emprega a modelagem orientada a objeto para definir um conjunto de 

serviços de rede para acessar e processar aplicações que gerenciam uma variedade de 

dados geográficos, armazenados em uma ampla variedade de Bases de Dados, 

relacionais e não relacionais. O acesso e processamento, neste contexto, significa que os 

usuários de dados geográficos podem consultar bases de dados, usar recursos de 

processamento remotos e obter vantagens de outras tecnologias de computação 

distribuídas. Por exemplo, o dowdoad de aplicativos, a partir de um ambiente remoto 

para uso temporário em um ambiente local. 
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O OGS é dividido em três categorias de serviços, a saber: a) serviços para 

identificar, interpretar e representar o conjunto de dados armazenados em um servidor 

de dados geográficos; b) serviços para capacitar as aplicações a interagirem umas com 

as outras; e c) serviços para gerenciar a entrega de dados geográficos processados. Estes 

serviços são apresentados por BUEHLER & MCKEE hM (1996), como: 

serviços de catálogo e esquema - são serviços para cadastrar um esquema que deseja 

compartilhar dados geográficos e documentar seu conteúdo, bem como consultar o 

catálogo de esquemas; 

serviços de transformação - são serviços para realizar transformações semânticas e 

estruturais, de forma a possibilitar a troca de dados geográficos. Para as 

transformações semânticas são oferecidos serviços para capturar a semântica e 

traduzí-la para outras comunidades que usam diferentes definições dos dados 

geográficos. Os serviços de transformação semântica oferecem uma estrutura para 

interpretar os dados quanto ao seu significado, sua estrutura e seu nível de qualidade. 

Os serviços de transformações estruturais tornam compatíveis ou integram os 

resultados das consultas; e 

serviços de consulta - são serviços que permitem realizar uma consulta e recuperar a 

informapão distribuindo-a nos servidores de dados geográficos. Este serviços são 

modelados como o OMG Query Service. 

O OGS propõe estender a Object Quev h g u a g e  (OQL) para consultar os 

dados geográficos, uma vez que esta linguagem suporta a definição de dados e 

operações na Object Data Language (ODL). Desta forma, algumas operações 

geométricas e topológicas são definidas, tais como intersect, containedíra, eqzsnl, 

buflerZone. 

A especificação destes serviços pode ser implementada pela tecnologia de 

objetos distribuídos, baseada em arquiteturas cliente-servidor, tal como OMG CORBA, 

Microsoft OLEKOM, SQL via interface Object Database Conectivity (ODBC) ou pela 

linguagem de programação Java (VCKOVSKI & BUCHER, 1996), conforme 

apresentado em GARDELS (1996a) e ilustrado na Figura IV.4. 

O ICM estabelece um meio para as comunidades de informação, fornecedoras e 

consumidoras de dados geográficos, que desejam compartilhá-los, cooperarem 

conforme a especificação proposta pelo OGIS. Isto requer o estabelecimento de um 

sistema de comunicação e um fluxo de trabalho, de forma que as comunidades 

colaborem para informar sobre as características dos dados, no que diz respeito ao 



conteúdo da informação, a qualidade, ao histórico dos dados e também sobre os serviços 

envolvidos no seu uso. 

Distribu fed 
Compu ting 

Environment 

I] Server Application F;i 

Spatial Data Acess 
Providers 

Figura IV.4- Visão geral da arquitetura OGIS segundo GARDELS (1996a). 

Como resultados dos esforços da especificação proposta pelo OGIS 

(GARDELS, 1997), têm-se: o Open Geospatial Datastore Interfae (OGDI) 

(CLEMENT et al., 1997), o Projeto CERES (cEREs""',~~~~) e o Environment 

Infornzation System (EIS) (GÜNTHER, 1997); que são baseados nela. 

O OGDI é uma Interface de Programação de Aplicação (PA), de domínio 

público, que facilita o acesso a produtos de dados geográficos distribuído sobre a rede 

INTERNET. Esta IPA encapsula as tarefas de acesso a aplicativos SIGs, através de 

métodos padronizados que permitem a leitura de formatos sem tradução. Trata-se de 

uma arquitetura cliente-servidor desenvolvida sobre uma rede TCP/IP (Transmission 

Control ProtocollInternet Protocol), em linguagem C, que emprega um modelo de 

dados do padrão DIGEST, com estruturas matricial e vetorial para ponto, linha, área e 

texto. 

Tanto o Projeto CERES quanto o EIS são iniciativas para o desenvolvimento de 

arquiteturas que possibilitam o compartilhamento de dados geográficos capazes de 

localizar, acessar, visualizar e consultar dados de SIG distribuídos sobre uma rede. O 

Projeto CERES utiliza o FGDC para definir os metadados, ao passo que o EIS utiliza o 

modelo proposto pelo OGIS. 



IV.3.2. Propostas de interoperabilidade entre bases de dados de SIGs 

Na literatura são encontradas algumas iniciativas de implementagão de sistemas 

que proporcionam interoperabilidade ou ambientes MBD para bases de dados 

geográficos. Dentre elas, cabe destacar os esforços de: 

a KUMAR et al. (1997) propõem um sistema denominado Do-GIS para SIG 

distribuídos. Este sistema não preconiza a integração das bases de dados. Ele possui 

uma hierarquia orientada a objeto, que é utilizada como modelo de dados para 

representar os objetos disponíveis nas bases de dados locais. Esta hierarquia é 

composta pelas classes Point, Lzne e Polygon, que são especializadas de acordo com 

a geometria do objeto geográfico nas bases de dados dos SIG. A linguagem de 

consulta é extensão da Stmtzlred Query Language (SQL), denominada de GEOSQL. 

Os autores adicionam as cláusulas básicas da SQL construtores para suportar 

operadores e relações espaciais, a saber: 

FROM <classeDeEntidade> <NomeVariavel-l> <NomeVariavel-2> 

SELECT [qualificador] <NomeVariavel-l>. <atributo> 

WHERE 

<NomeVariavel-l >. <atributoNãoEspacial> = <constante> 

<operadorLógico> 

<NomeVariavel~l~.<operadorEspaciaI~~NomeVaria~e1~2~ 

A arquitetura é desenvolvida sobre plataforma UNIX local e composta por: 

Object base - onde se encontram os arquivos e estruturas dos SIG locais; 

Object Base Sewer - trata-se de um servidor que tem a funpão de requisitar dados 

no Object Base; 

Meta Knowledge Base - trata-se de um repositório que mantém informação sobre 

a localização dos dados nas bases de dados locais; 

Quely TramZator - analisa a consulta e constrói uma consulta que é usada pelo 

Query Sewer; 

Query Server - avalia as consultas introduzidas pelo usuário e a distribui para os 

Object Base Server; e 

Mom - monitora e informa sobre o estado do sistema, acompanhando os módulos 

ativos e tratando a ocorrência de falha no sistema. 

LECLECQ et aZ. (1996, 1997% 1997b) propõem um SIG interoperável que fornece 

um SIG virtual. Este sistema se utiliza de um modelo de dados orientado a objeto. A 

parte estrutural deste modelo é usada como modelo de dados canônico para 
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representar os conceitos espaciais, armazenados pelos esquemas das bases de dados 

dos SIGs locais; a parte comportamental é usada como um modelo funcional para 

definir operadores espaciais genéricos para cada tipo de dados. 

A arquitetura é desenvolvida sobre o Object Request Broker (ORB) de forma a 

proporcionar interconectividade ao nível de serviço. O ORB, definido na arquitetura 

CORBA (PIRES,1997), fornece transparência de modo que os diferentes serviços 

residindo em plataformas distribuídas sobre uma rede local possam ser 

implementadas em diferentes linguagens. Esta arquitetura é composta por um 

tradutor (wrapper) para cada base de dados do SIG local. Este tradutor utiliza regras 

de transformação que convertem a consulta global para a linguagem do SIG local, 

proporcionando conexão ao SIG local; submete a execução da consulta e compõe as 

instâncias do resultado. Esta arquitetura é composta ainda por Database Type 

Sewices que possui os seguintes componentes: 

Schemas Dictionary - descreve os esquemas locais das bases de dados dos SI&, 

locais no modelo de dados canônico; 

Operators Dictionary - consiste em um conjunto de operadores presentes nos 

diferentes SIGs locais e um esquema de operadores integrados expressos no 

modelo funcional; 

Global Quev Mmager - gerencia a execução da consulta, decompondo-a em 

subconsultas de acordo com a distribuição dos dados; e 

Global Query Transaction - é responsável pelo controle de concorrência das 

transações. 

YASER (1997) propõe um sistema para identificação e transferência de dados entre 

SIGs heterogêneos e distribuídos. O autor não utiliza um MDC, e sim uma hierarquia 

semântica para determinar similaridade entre aplicações. A especificação da 

semântica descreve o conteúdo da base de dados, de cada comunidade de 

informação, e o relacionamento semântico entre elas. Sobre esta hierarquia são 

definidos tipos de contextos e operadores semânticos, baseados na especificação do 

OGIS. Os tipos de contextos especificam a semântica das bases de dados dos SIG 

locais, onde contexto é o conhecimento sobre um domínio de um problema. A 

descrição dos metadados utiliza a especificação proposta pelo FGDC e está no 

mesmo nível da hierarquia semântica. 

A arquitetura é implementada sobre uma rede local com dois tipos de 

componentes: um servidor global e os sistemas locais. O servidor global é composto 
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pelo esquema global, os metadados, um otimizador de consulta associado a uma 

engenharia de pesquisa e um FGIS driver. Este último fornece uma plataforma e 

interface, independente de sistema operacional, que permite o acesso aos serviços 

dos SIGs locais. Os sistemas locais são compostos por uma interface gráfica com o 

usuário, que torna disponível os recursos da federação, e também por um FGIS 

driver similar ao global, que acessa o esquema local e os metadados. 

GÜNTHER (1997) propõe uma arquitetura baseada no OGIS, denominada de Open 

EIS (Environmental Information System), que tem por objetivo o desenvolvimento de 

um sistema de integração centrado em conceitos de subsistemas autônomos que 

interagem. As interfaces são orientadas para o modelo proposto pelo Open GIS. Este 

sistema tem como componentes (Figura IV.5): 

+:o viewer- apresenta todas as funcionalidades do sistema permitindo ao usuário 

interagir ; 

9 analyser - realiza operações de geoprocessamento sobre os dados; 

+:O fuser - decompõe a consulta e integra os resultados da consulta; e 

e:+ atomiser - responsável por extrair os dados dos servidores de dados. 

- 
Geoprocessing Workbench 

We wer 

Analyser 

Fuser 

Atomiser 

Distriúuted Object Tecllnology 

7.7 7.7 f'-r 

RDBMS Archíve 

Figura IV.5 - Componentes do Open EIS (GÜNTHER, 1997). 

DEVOGELE et al. (1996) não propõem uma arquitetura para MBD, mas abordam o 

problema de múltiplas representações utilizadas em bases de dados geográficos. Os 

autores propõem o conceito de relacionamento de escala de transição. Este conceito 

conecta dois conjuntos de elementos (classes ou objetos) que representam o mesmo 
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fenômeno no mundo real, através de uma seqüência de operações entre escalas para 

ir de uma representação para outra, a saber: 

a Generalização cariográfica - eliminação de detalhes geométricos ao representar 

objetos em uma escala menor que a original; 

Operagões tomadas emprestadas da teoria de Banco de Dados para encontrar , 

correspondência e conflitos entre os esquemas. Estas correspondências e 

soluções dos conflitos são armazenadas no relacionamento da escala de 

transição; e 

o Combinação dos dados com ajuda da informação geométrica e topológica. 

e PARENT et a1.(1996) propõem uma metodologia para integração de esquemas de 

bases de dados de SIGs composta de três fases: preparação dos esquemas, 

investigação de correspondência e integração. Na pré-integração os esquemas são 

descritos e enriquecidos com informações complementares sobre o esquema. Na 

investigação de correspondência são identificados os conflitos existentes entre os 

esquemas das bases de dados geográficos. Nesta etapa, os autores apontam os 

principais tipos de confiitos semânticos e estruturais que podem ser encontrados 

entre os esquemas e propõem soluções para os conflitos identificados. Na integração 

é criado um esquema virtual, acima das fontes de dados, contendo as soluções dos 

conflitos. 

AGUIAR (1995) e AGUIAR & MEDEIROS (1996) propõem uma solução para 

integrar aplicações de planejamentos urbanos de SIG, empregando um modelo de 

dados proposto por PIRES (1995). A solução proposta desenvolve atividades para 

integrar SGBDs relacionais e orientados a objetos, a partir dos modelos Object 

ModeZZzng Technigue (OMT) e Entidade-Categoria-Relacionamento (ECR). Esta 

solução consiste em mapear os modelos de dados locais para um esquema global 

implementado no SGBD orientado a objeto (SGBDOO) Oz. 

IGRAS (1994) e GOODMAN (1994) apresentam o projeto Land ReIated 

Infomatio~ System (TAIS), que implementa um sistema de Banco de Dados 

Federados para SIG sobre uma rede local. Este sistema traduz os esquemas dos SIGs 

locais para esquemas componentes definidos no modelo relacional. Ele utiliza como 

linguagem de manipulação, uma extensão da SQL denominada Spatial Query 



Lanpage (SpQL). Esta linguagem estende as cláusulas da SQL para suportar 

operadores espaciais e habilidade para especificar formato de saída dos dados: 

SELECT <ListaSeleçãoí>. . . <ListaSeleçãolN> 

FROM <NomeTabelal>. . . <NomeTabelaN> OR <IdRequisitado> 

WHERE <operadoresRelacionais>.~~~/O~ <operadoresEspaciais> 

REFORMAT <Listaseleção l>  As <formatoSaidal> 

.... 

REFoRMAT «ListaSeleçãol> AS <formatoSaidaK> 

A arquitetura deste sistema é composta de uma interface gráfica na qual o 

usuário submete uma consulta, e esta é passada para um Distributed Query 

Processzng Engine (DQPE). Este tem a fùnção de validar, estimar o custo da consulta 

e enviá-la para os Local Quev Processor (LQP). O DQPE é composto por uma 

Stanclard Network Interjace (SNI), um Global Data Dictionary (GDD), um Global 

Query Processor (GQP), e ferramentas para calcular o custo da consulta e 

estabelecer a estatísticas. Os LQP recuperam os dados nos SIG locais e enviam para 

um Global Resuk Database (GRDB) que armazena os dados temporários 

recuperados pelo LQP e os devolve ao DQPE que integra os resultados e os coloca 

no formato solicitado pela cláusula REFORMAT da SpQL 

IV.3.3. Análise comparativa das propostas encontradas na literatura 

A especificação proposta pelo OGIS contempla a necessidade de representação 

através do modelo de dados proposto, a interoperabilidade física através do conjunto de 

serviços especificados, e o fluxo de trabalho entre as comunidades de informação. 

Entretanto, esta especificação não garante interoperabilidade semântica, uma vez que, 

não leva em consideração a compreensão das bases de dados dos SIG, não somente ao 

nível de sistema ou programas, mas também ao nível de tipos de dados armazenados por 

estas bases. Esta interoperabilidade semântica é obtida através de uma metodologia para 

a integragão lógica dos esquemas, conforme desenvolvido para os sistemas 

convencionais, apresentada na seção III. 5. 

Contudo, o desenvolvimento de interoperabilidade semântica, entre bases de 

dados geogr~cos,  é um pouco mais complexo que os sistemas convencionais. Esta 

complexidade decorre dos SIGs armazenarem dados não convencionais que são 

representados nestes sistemas por uma diversidade de modelos de dados. Estes modelos 

oferecem uma variedade de possibilidades de representar os dados geográficos nos 
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SIGs. Além disto, os dados geográficos são semanticamente mais ricos e caracterizados 

por apresentarem diferenças espaço-temporais, uma vez que podem apresentar diversas 

interpretações geométricas e variar quanto a sua localização, extensão espacial e sobre o 

tempo, respectivamente ( G ~ H E R ,  1997). 

Quanto as propostas dos sistemas encontrados na literatura, observa-se que elas 

enfatizam, ora a interoperabilidade semântica através de uma metodologia e de um 

modelo de representação dos esquemas, ora a interoperabilidade física através de uma 

arquitetura, de serviços ou de uma linguagem de consulta, conforme apresentado na 

Tabela IV. 1. 

KUMAR et a1.(1997), LECLECQ et al. (1997a, 1997b) GÜNTHER (1997), 

IGRAS (1994) e GOODMAN (1994) enfatizam arquiteturas que possibilitam acessar 

bases de dados geográficos. Estas arquiteturas recuperam as características temáticas e 

espaciais dos dados geográficos, através de operadores espaciais. Contudo, estas 

soluções não contemplam as heterogeneidades dos esquemas de bases de dados 

geográficos, como por exemplo, diferenças semânticas e sintáticas decorrentes da 

diversidade de representação dos dados geográficos. 

Tabela IV.1- Comparação das propostas encontradas na literatura 

REPRESENTAÇÃO METODOLOGIA ARQUITETURA LDTGUAGEMDE CONJUNTO DE 

DOS ESQUEMAS CONSULTA SERVIÇOS 

KUMAR et aL(1997) X X X 

LECLECQ et al. (1996) X X X 

GÜNTHER (1997) x x 
YASER (1 997) X X X X 

DEVOGELE et al. (1 996) X 

PARENT et aL (1 996) X 

AGUIAR & MEDEIROS (1 996) X X X 

IGRAS(1994) & GOODMAN(1994) X X 

DEVOGELE et al. (1996) apresentam soluções para tratar múltiplas 

representações dos dados geográficos, sem considerar uma metodologia para integrar 

esquemas ou arquitetura MBD. 

PARENT et al. (1996) e AGUIAR (1995) enfatizam metodologias para 

integração de esquemas de bases de dados geográficos. A metodologia proposta por 

PARENT et al. (1996), apesar de enfatizar os conflitos semânticos e estruturais que 

podem ser encontrados entre os esquemas de bases de dados geográficos, é difícil de ser 

aplicada para o desenvolvimento de um ambiente MBD, uma vez que não leva em 
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consideração a afinidade entre esquemas que possuem a mesma área de aplicação. A 

metodologia proposta por AGUIAR (1995), por tratar da integração de dois esquemas 

pré-definidos com a mesma área de aplicação, não contempla os aspectos espaciais e 

nem a representação gráfica dos objetos em sua plenitude. Isto toma estas metodologias 

restritas. A primeira, a aplicações que possuem a mesma área de aplicação e empregam 

as mesmas referências para tratar o espaço geográfico. A segunda, a aplicações 

semelhantes aquelas para as quais foi desenvolvida. 

YASER (1997), dos trabalhos citados, é o único que contempla a 

heterogeneidade de alto e baixo níveis através de uma metodologia e uma arquitetura, 

respectivamente, para múltiplas bases de dados geográficos. Na solução proposta pelo 

autor, apesar de considerar a diversidade das áreas de aplicagão, a semântica dos objetos 

geográficos é definida sobre uma sintaxe para representar os objetos geográfícos e 

tratada sobre um modelo hierárquico que representa os esquemas e os metadados. Esta 

solução não integra os esquemas, apenas cria um meio de tornar disponível os dados de 

esquemas que compõem uma federação. 

De modo geral, as soluções analisadas acima são fechadas a comunidades de 

informação preestabelecidas, atendem a aplicações específicas e não contemplam toda a 

riqueza da representação semântica dos dados geográficos, armazenados pelas bases de 

dados dos SIGs. Assim este trabalho, a seguir, faz um levantamento das características 

das bases de dados geográficos pertencentes a diferentes comunidades de informação, 

define os requisitos da arquitetura, da representação dos esquemas locais e da 

metodologia, e, finalmente, apresenta a solução proposta. 

IV.4. Característica das bases de dados geogr8ficos pertencentes a 

diferentes comunidades de informação 

As bases de dados dos SIGs são heterogêneas, distribuídas e gerenciadas por 

diferentes comunidades de informação. Elas armazenam dados geograficos que muitas 

vezes descrevem a mesma região geográfica de perspectivas diferentes, considerando os 

diversos aspectos temáticos, associados a uma dada realidade de uma área de aplicação, 

tais como: fisico, cultural e econômico. 

Isto é conseqüência dos requisitos de cada comunidade de informação que modela 

os dados geográficos, de acordo com a semântica necessária a área de aplicação e à 

finalidade da instituição a qual pertence a informação. Na coleta são empregadas 

estratégias de amostragem espacial e temporal, com acurácias e precisões diferentes, 
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bem como podem ser usadas diversas abstrações cartográficas para representar o espaço 

geográfico amostrado. Além disto, as bases de dados geográficos possuem 

características decorrentes do ambiente de implementação e da adequação da 

modelagem dos dados ao aplicativo SIG, utilizado para o acesso, gerência e 

manipulação dos dados. Isto influencia no formato e na estrutura de armazenamento dos 

componentes gráficos e não gráficos, dos dados geográficos (STRAUCH et ai., 1995). 

Assim, a especificação de um esquema para uma base de dados geográficos de 

uma dada comunidade de informação reflete a área de aplicação, a finalidade, a 

modelagem da realidade geográfica, o modelo de dados utilizado, a coleta de dados, o 

aplicativo e a plataforma utilizada. 

Desta forma, analisando diferentes bases de dados geográficos de diversas 

comunidades de informação, averigua-se que elas possuem: i )  um conhecimento 

implícito da área de aplicação; i() podem tratar de diferentes regiões geográficas, 

empregar diferentes parâmetros cartográficos para representar os dados gráficos; i@ 

utilizar critérios variados de qualidade para sua elaboração; e, iv) para uma mesma 

região podem ter seus fenômenos e características descritas de diversas formas. Esta 

última decorre das bases de dados de SIGs empregarem diversos tipos de construtores 

de dados e operações oferecidos pela grande variedade de modelos de dados existentes 

no âmbito da Tecnologia de Geoprocessamento. 

Esta informação precisa estar de alguma forma preservada e ao mesmo tempo 

estar disponível no ambiente I'WD. Nesse sentido o modelo de representação dos 

esquemas locais deve ter mecanismos para armazená-la e tomá-la disponível no 

ambiente MBD. 

IV.5. Requisitos de uma arquitetura para interoperabilidade entre SIG 

Para o desenvolvimento de um ambiente MBD é necessário selecionar uma 

arquitetura e estabelecer uma metodologia que integre os esquemas das bases de dados. 

Desta forma, a autora faz as considerações abaixo, de forma a analisar as arquiteturas 

estudadas na seção 111.6, e definir uma arquitetura MBD para SIG heterogêneos e 

distribuídos. 

A primeira, diz respeito às bases de dados que, em geral, são desenvolvidas e 

mantidas com limitadas oportunidades de modificação, uma vez que re-implementar ou 

modificar estas bases de dados é uma tarefa, que envolve significativas dificuldades 



organizacionais. Isto decorre dos inúmeros tipos de dados e dos elevados investimentos 

técnicos e financeiros necessários para sua implementação. 

A segunda, refere-se aos diferentes modelos e estruturas de dados usados, bem 

como as diferentes linguagens de consulta utilizadas pelos diversos aplicativos SIGs, 

que requerem para cada sistema treinamento de pessoal específico. 

A terceira, diz respeito à riqueza semântica do processo de modelagem das bases 

de dados de SIG, que introduz uma maior heterogeneidade a ser resolvida para 

proporcionar uma eficiente troca de dados. 

A quarta, refere-se ao usuário final do SIG, cujo nível de formação é voltado 

para uma área de aplicação e limitado a algum tipo de aplicativo SIG. Em geral, estes 

usuários apresentam falta de conhecimento sobre outras áreas com que eles possam 

interagir. Além disto, deve-se considerar que uma arquitetura que exija conhecimentos 

mais específicos de computação, para especificar transformação entre os esquemas, 

suprime a característica dos aplicativos amigáveis, tão desejáveis nos SI@. 

A quinta, diz respeito a principal característica do SIG, que é a sua capacidade 

de análise. Um ambiente MBD para SIG deveria oferecer esta capacidade. A solução 

ideal seria selecionar um SIG e implementar uma arquitetura sobre este, de modo a 

torná-lo interoperável com os outros. Todavia, adotar esta solução encontra algumas 

dificuldades devido a: 

as bases de dados geográficos são projetadas para aplicativos e plataformas 

específicas. Um único SIG não atende a todos os diferentes ambientes que podem ser 

encontrados nas comunidades de informação; e 

a passagem de um SIG para outro é extremamente dispendiosa devida a necessidade 

de conversão de dados e aplicações. 

Concluindo, uma arquitetura MBD para SIG deve contemplar os diversos 

modelos, estruturas de dados, e linguagens de consultas utilizadas pelos aplicativos 

SIGs, além de preservar as autonomias de projetos, de execução e de comunicação, 

apresentadas na seção III.3.1. 

Estas considerações determinam os requisitos de uma arquitetura para integração 

das bases de dados dos SIGs existentes e na identificação de mecanismos que podem 

facilitar esta tarefa. 

Assim, considerando estes requisitos e as arquiteturas estudadas na seção III.6 

observa-se por um lado, que a arquitetura do esquema global captura as várias 

semânticas locais em um único esquema, e este suporta uma linguagem de consulta 

comum a todos os usuários da federação. Desta forma, esta arquitetura suporta as várias 
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semânticas locais, expressas no esquema global, e encapsula a diversidade de modelos 

de dados e linguagens de consultas locais dos SIGs, preservando as bases de dados 

locais. 

Esta arquitetura requer um único administrador responsável pela criação e 

manutenção do esquema global. Este administrador deverá estar capacitado a 

compreender os esquemas das diferentes comunidades de informação, independente da 

área de aplicação, e interagir com os administradores, locais de modo a estabelecer a 

cooperação para a integração dos esquemas. Ele será o único que deverá possuir 

conhecimentos sobre o acesso as bases de dados dos SIGs locais. 

Por outro lado, a arquitetura de mediadores, apesar de suportar várias 

semânticas, contemplar uma diversidade de modelo de dados e linguagens de consultas, 

não é adequada para proporcionar a interoperabilidade entre SIGs. Nesta arquitetura se 

faz necessário um usuário/administrador de dados em cada base de dados. Este 

determina sua própria compreensão dos sistemas e especifica os relacionamentos e 

mapeamentos entre os objetos no esquema de exportação. Isto requer do 

usuário/administrador local conhecimento especializado em vários sistemas para 

elaborar esquemas externos, necessários a cada comunidade de informação. 

Ademais, este administrador deve compreender a semântica dos esquemas das 

bases de dados locais e estar familiarizado com técnicas para resolver os conflitos 

semânticos que por ventura existirem, além de navegar entre estruturas de dados para 

elaborar uma consulta. Isto torna o sistema extremamente complexo, uma vez que existe 

uma diversidade de modelos, e a semântica dos dados geográficos é extremamente rica, 

podendo facilmente levar à interpretações erradas. A utilização adequada deste 

ambiente dependeria de um administrador local, especializado em informática e em 

vários SIGs, para elaborar esquemas externos necessários a cada comunidade de 

informação. 

Assim, tendo em vista que: a) os SIGs são sistemas estáveis, resistentes a 

evolução dos esquemas; 6) os usuários de SIG atuarem em para áreas de aplicação 

específicas; e c) disporem de pouco conhecimento de informática; a abordagem 

selecionada neste trabalho para a interoperabilidade entre os SIG é da arquitetura com o 

esquema global. 

Dentre os benefícios de aplicar esta abordagem para o desenvolvimento de uma 

arquitetura que contemple bases de dados de SIGs, podem ser citados: 

as várias semânticas dos dados são integradas no esquema global, de forma a facilitar 

a compreensão e manipulação dos dados na especificação da consulta; 
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e permite qualquer usuário compartilhar os dados geográficos, de forma transparente, 

sem precisar conhecer suas localizações e os esquemas locais, quanto a modelagem e 

estruturas locais utilizadas; e 

isola os fornecedores de dados do sistema. Se por ventura houver mudanças locais, 

implicará em mudanças apenas no esquema global. 

Além disto, esta arquitetura não impõe obrigações aos administradores locais 

para manter o esquema global. A responsabilidade de manter a integração pertence ao 

administrador da federação. 

IV.6. Requisitos de uma metodologia para integração de esquemas de 

basesdedadosgeográficos 

As questões relacionadas a semântica e sintaxe dos dados geográficos são, 

geralmente, bem compreendidas dentro de um domínio específico de uma base de 

dados. Todavia, para construir um ambiente MBD que proporciona uma federação de 

dados, estas questões necessitam ser também entendidas pelo administrador da 

federação e estar disponível para os usuários da federação, de forma que estes 

compreendam a limitação dos dados e sua conveniência de uso nos vários contextos das 

aplicações. 

Desta forma, para o desenvolvimento de um ambiente MBD não basta definir uma 

arquitetura e um modelo de dados para representar os esquemas. É necessária uma 

metodologia para integração de esquemas, e no caso de base de dados geográficos, esta 

metodologia deve contemplar as características dos componentes gráficos e não 

gráficos, de diferentes comunidades de informação. 

Esta metodologia consiste em um processo de modelagem que estabelece as 

atividades para derivar um esquema conceitual a partir dos esquemas de exportação das 

diferentes comunidades de informação. Estas atividades têm por objetivo identificar os 

dados geográficos que apresentam proximidade semântica, bem como os conflitos e 

inconsistências que por ventura existirem, aplicar técnicas para resolver ou atenuar estes 

conflitos e integrar os esquemas locais. 

Na verdade, a integração de bases de dados geográficos herda todos os conflitos 

semânticos e estruturais das bases de dados convencionais, heterogêneas e distribuídas, 

e a estes são adicionados os conflitos decorrentes da componente gráfica dos dados 

geográficos. Para tratar adequadamente estes conflitos, a metodologia deve considerar, 

além dos aspectos da modelagem referentes a representação da semântica, as afinidades 
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entre as aplicações e os conceitos de espaço associados a cada comunidade de 

informação. 

A semântica, neste contexto, é denominada por BUEHLER & M C K E E ~ ~  (1996) 

como interpretação de seu conteúdo, e está associada a cada comunidade de informação. 

A correta compreensão desta semântica capacita um conjunto de dados de uma 

comunidade de informação a ser efetivamente usado por outras comunidades de 

informação. Ela é capturada pela descrição do conjunto de informações relacionadas ao 

esquema e a descrição da coleção de dados, da base de dados do SIG, também 

denominado de metadados. 

A metodologia deve estabelecer uma forma padronizada de descrever os 

metadados, de maneira a captar a semântica dos esquemas das bases de dados e as 

características, mesmo as implícitas, de cada sistema existente. Esta descrição dos 

metadados tem por objetivo normalizar as diferenças entre os modelos e captar a 

informaqão semântica. 

Assim, os metadados do esquema da base de dados geográficos devem descrever: 

as informações relacionadas a localização do esquema na rede; as características do 

aplicativo e o tipo de plataforma; as características cartográficas associadas ao esquema, 

tais como: &ta geodésicos, escala, sistema de coordenadas, e sistema de projeção 

utilizados; e, ainda, a própria coleção de objetos. Para esta última devem ser descritos 

para cada objeto geográfico, além das suas propriedades temáticas e os seus 

relacionamentos com outros objetos, o seu significado, as propriedades relacionadas as 

componentes gráficas, tais como o tipo, formato, método de coleta, data de coleta, 

qualidade, unidades e semiologia gráfica, usada para representar os objetos geográficos. 

Entretanto, cabe ressaltar que, de modo geral, os aplicativos de SIG não possuem 

mecanismos para descrever os metadados e partes destes estão implícitos nas bases de 

dados, podendo ser estes inferidos de outras fontes. Ademais, há uma diversidade de 

modelos de dados utilizados para tratar os dados geográficos de SIG. 

Desta forma, a metodologia para integração de bases de dados de SIG deve 

adotar um modelo de dados comum (MDC) que capture as particularidades 

lingüísticas/culturais da informação geografica e suporte todas as conceitualizações dos 

dados geográficos, armazenadas pelas bases de dados dos SIGs, de cada comunidade de 

informação. A tradução dos esquemas das bases de dados geográficos para este modelo 

facilita a identificação dos conflitos entre os esquemas (VEMEER & APERS, 1996). 

Na metodologia para integração de esquemas, o MDC tem a finalidade de 

normalizar as diferenqas entre os modelos das bases de objetos participantes da 
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federação. Este modelo deve proporcionar, ao desenvolvedor das etapas da 

metodologia, uma correta compreensão dos dados quanto a sua estrutura, o domínio, a 

aplicação e a terminologia usada para as diferentes representações, nos esquemas das 

bases de dados projetadas independentemente. Em suma, ele deverá permitir a 

visualização das diferenças semânticas e estruturais entre os esquemas e ajudar a 

estabelecer relacionamentos entre objetos com diferentes semânticas, relacionadas a 

mesma região geográfica. 

A metodologia deve oferecer etapas para: i )  a tradução dos esquemas descritos 

nos modelos locais para o MDC; ii) para interpretar os dados representados no esquema 

quanto ao seu significado, sua estrutura e seu nível de abstração, referência espaço- 

temporal; iii) para resolver os conflitos entre os dados; e iv) integrar os esquemas de 

exportação. 

IV.?. Requisitos de representação dos esquemas para bases de dados 

geográficos 

Uma metodologia de integração de esquemas que suporte uma arquitetura do 

esquema global requer três níveis de representação dos esquemas, conforme 

apresentado na seção anterior: os metadados necessários a compreensão dos esquemas 

de exportação das bases de dados geográiicos, um MDC para descrever o esquema de 

exportação e o esquema resultante da integração, denominado de esquema global. 

Assim, esta seção descreve a seguir os requisitos dos metadados, do MDC e do 

esquema global para assistir uma metodologia para integração de bases de dados 

geográficos. 

IV.7.1. Requisitos dos metadados para um ambiente MBD de SIG 

Os metadados são empregados no desenvolvimento de um ambiente MBD para 

atender uma metodologia para integração de esquemas e execução da consulta neste 

ambiente. No processo de integração, os metadados capturam as informações 

necessárias para subsidiar o processo de integração e construção do esquema global. Na 

execução da consulta os metadados fornecem subsídios para localizar informações sobre 

as estruturas dos dados solicitados. 

A rnetodologia deve especificar um conjunto mínimo de metadados que 

descrevam as bases de dados participantes da federação, de modo a permitir uma 



compreensão de seus esquemas e possibilitar a interoperabilidade lógica e física. Esta 

especificação deve considerar os aspectos da modelagem espaço-temporal, o conteúdo 

semântico dos dados geográficos e aspectos relativos a qualidade dos dados de cada 

comunidade de informação. Assim, este trabalho considera os seguintes tipos de 

metadados apresentados em BUNEMAN et al. (1997): 

Metadzdos estrzltwais - tratam das estruturas para representar os dados 

geográficos nas bases participantes da federação. Eles são utilizados pela 

metodologia de integração para análise sintática dos dados armazenados e pelo 

tratador de resultados para integrar os dados retomados do processo de consulta; 

Metadados semânticos - fornecem significados aos dados armazenados pelas 

estruturas de dados mencionadas acima. Estes metadados especificam a 

informação sobre o tipo semântico e o relacionamento entre os tipos. Eles ajudam 

a encontrar o grau de proximidade semântica entre os esquemas; 

Metadados relacionados a localizap?~ & base de dados - descrevem a 

localização da base de dados, quanto a localização na rede e informações sobre os 

aplicativos utilizados para o seu gerenciamento; 

Metadzdos históricos - referem-se a informação genérica sobre a origem dos 

dados. Devido a necessidade de considerar os aspectos relativos a qualidade dos 

dados, estes metadados são sub-classificados em: 

+ Atualihie h daase de &dos - descrevem como os dados armazenados nas 

bases de dados, variam sobre o tempo e se estes são atualizados. Eles são 

importantes para avaliar o grau de atualização da base de dados; e 

Con@abilidade da base de dados - descrevem a proveniência dos dados 

gráficos e não gráficos. Eles auxiliam o usuário a determinar a confíabilidade 

da fonte de dados para fornecer certos tipos de informações. 

Entretanto, quando trata-se de dados geográficos, os metadados fornecem ainda 

subsídios para consolidar os resultados provenientes das bases de dados locais e 

fornecer informações para os usuários analisarem e interpretarem os resultados. Estes 

metadados, denominados no presente trabalho de metadados de representação, têm por 

objetivo controlar a aparência dos temas e gerenciar meta informação sobre a 

apresentagão dos dados. Eles contêm as seguintes informações: escala, identificadores 

de temas (atributos descritivos) e semiologia gráfica para representar os objetos. 



IV.7.2. Requisitos de representação do MDC para esquemas de bases de 

dados geográficos 

Conforme observado na seção IlI.4.3., a metodologia para integração de 

esquemas deve adotar para o MDC, um modelo de dados semanticamente rico para 

capturar as similaridades e diferenças semânticas e sintáticas das comunidades de 

informação, armazenadas por diferentes modelos de dados geográficos. Contudo, um 

modelo de dados para descrever os esquemas das bases de dados de SIG, deve ter 

componentes espaço-temporais, semânticos, estruturais e de qualidade dos dados. Os 

componentes espaciais tratam da geometria e a referência espaço-temporal, definida 

pela projeção, sistema de coordenadas e transformações permitidas. Os componentes 

semânticos definem o significado de elementos de objeto, em termos de modelo do 

mundo real. O componente estrutural trata de uma ampla variedade de estruturas 

utilizadas pelas bases de dados geográficos. O componente da qualidade descreve o 

histórico e qualidade dos dados armazenados pelo esquema. Este último, adicionado a 

descrição do esquema, determina a influência semântica em relação a outros esquemas 

durante o processo de comparação. 

O MDC para dados geográficos também deve oferecer expressividade e 

relativismo semântico, de forma a capacitar os dados a serem modelados em um 

domínio específico. Esta modelagem deve ser extensível de forma a suportar extensões 

definidas pelo usuário para representar qualquer fenômeno ou feição da superfície 

terrestre, em termos de propriedades e relacionamentos. Além disto, ele não deve estar 

preso aos ambientes locais (plataformas/aplicativos) ou a uma arquitetura de 

comunicação (SAIF, 1995, BUEHLER & MCKEE~~"', 1996). 

Na literatura são encontradas algumas propostas do modelo de dados para 

aplicações SIG, mas infelizmente eles não trazem soluções para as questões de 

múltiplas representações dos planos de informação e aspectos cartográficos. Um 

exemplo é o modelo de dados proposto por DBOUK et aZ. (1996) baseado na estrutura 

de objetos. Neste modelo, qualquer entidade ou objeto em um universo observado pode 

ter um conjunto de atributos descritivos. O objeto geográfico é formalmente o conjunto 

que capacita o processamento relaciona1 de objetos (seleção com critério quantitativo). 

Esta estrutura é considerada como um esquema geral que contém dois componentes: 

um conjunto de representação de objetos do mundo real; e 

um conjunto de ligações explícitas que expressam relacionamentos de composição 

lógica e semântico entre as entidades. 
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IV.7.3. Requisitos do esquema global para dados geográficos 

O esquema global é parte central da abordagem selecionada para o ambiente 

MBD proposto. O esquema global esconde dos usuários a distribuição dos dados e as 

diferenças entre as linguagens de consulta, estrutura de dados e formatos de arquivos 

nos SIGs locais. 

Ele é a base para o compartilhamento e troca de dados, proporcionando 

transparência sobre o conteúdo semântico dos objetos geográficos e uniformidade para 

consulta. Este esquema é apresentado na interface do ambiente MBD. Sobre esta 

interface o usuário: a) visualiia a informação disponível no esquema da federação; b) 

estabelece relacionamentos entre objetos com diferentes semânticas, relacionadas a 

mesma região geográfica; e c) realiza consultas, sem precisar conhecer ou compreender 

a organização original e a distribuição dos dados nos SIGs locais. Sobre este esquema 

devem ser oferecidos serviços. Dentre estes serviços pode estar uma linguagem de 

consulta, não necessariamente uma linguagem textual, mas um meio para o usuário 

expressar uma consulta. 

Este esquema resulta da aplicação da metodologia para integração dos esquemas 

das bases de dados componentes de uma federação. Ele contém uma visão lógica, 

consistente da informação geográfica de modo a permitir, ao usuário, compreender o 

exato significado dos objetos geográficos. Cada definição de objeto neste esquema 

compreende todas as representações incompletas e heterogêneas entre os esquemas, 

considerando as diversas semânticas dos dados e as diferentes representações para um 

mesmo fenômeno geográfico. Assim, um modelo de dados geográficos para um 

esquema global deve ter as seguintes características: 

oferecer formalidade para representar de forma não ambígua os dados disponíveis 

na federação; 

refletir o universo conceitual disponível na federagão, através de conceitos mais 

próximos de uma realidade comum; 

esconder os detalhes de representação dos dados geográficos, nas bases de dados 

locais, e de implementação do acesso a estas bases; e 

minimizar a complexidade envolvida nos diferentes tipos de representação 

geométrica. 

Por outro lado, o esquema global deve ter um modelo de dados que permita a 

representação uniforme dos objetos. Uma forma de alcançar este objetivo é através de 

hierarquias de especializa~ão/generalização de conceitos. Esta hierarquia pode ser 

absoluta, isto é, seja válida para todos os casos, ou relativa quando associada a um 
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determinado contexto. Ele deve oferecer mecanismos para estabelecer os mapeamentos 

entre os conceitos apresentados no esquema global e os esquemas das bases de dados 

componentes do sistema, solucionando aspectos relativos a heterogeneidade. 

Tendo em vista as características acima e as necessidades de um modelo de 

dados para MDC, exploradas na seção ID.4.3., o paradigma orientado a objetos também 

é adequado a modelagem abstrata dos dados geográficos. A adoção de um modelo de 

dados orientado a objeto, para o esquema global, permite a aplicação de técnicas deste 

paradigma para a criação do esquema global. Ele fornece mecanismos para armazenar e 

gerenciar dados abstratos (objetos geográficos) representados por um conjunto de 

classes. Estas classes podem encapsular os métodos que implementam os mapeamentos 

entre os esquemas locais e o esquema global, e operações distribuídas de acesso aos 

dados nos esquemas locais. Além disto, um modelo orientado a objeto é extensível, de 

modo que novos tipos de dados e métodos possam ser acomodados sem modificar o 

sistema existente. 

Todavia, cabe ressaltar que o modelo proposto para o esquema global deve ser 

simples, de modo que qualquer usuário acostumado com um determinado ambiente SIG 

possa compreendê-lo e realizar consultas, sem precisar conhecer a localização ou a 

estrutura dos dados locais. 

IV.8. Proposta de um ambiente MBD: Sistema MultiSIG 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver o Sistema MultiSIG, que oferece 

um ambiente MBD no qual as bases de dados dos SIGs formam uma federação de 

objetos geográficos. Esta federação deve ser aberta, permitindo que a qualquer 

momento novas comunidades de informação possam participar, ou sair da federação, 

através de negociações estabelecidas entre os administradores locais e o administrador 

da federação. 

O ambiente MBD proposto pelo Sistema MultiSIG proporciona 

interoperabilidade semântica entre bases de dados geográficos, usando um esquema 

global. Assim, para o seu desenvolvimento são propostas uma metodologia e uma 

arquitetura denominadas, respectivamente, ~ u l t i S I G  e &ultiSIG. 

A cx4MultiSIG fornece suporte para a obtenção da interoperabilidade semântica 

no nível lógico. Isto é alcançado através da integração dos esquemas de exportações das 

bases de dados locais cadastrados na federação. Esta metodologia especifica um 

conjunto de atividades para normalizar os esquemas locais, analisá-los, aplicar soluções 
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para resolver os conflitos entre eles e derivar um esquema global consistente. Para isto o 

MDC adotado deve poder ser estendido para suportar as várias áreas de aplicações. Este 

MDC deve atender aos seguintes requisitos: 

ser independente de plataformas e aplicativos de SIG; 

o descrever as características das aplicações locais; 

descrever sistemas de referência espaço-temporal utilizados; e 

descrever os objetos dos esquemas quanto a extensão espacial, dimensão temporal, 

propriedades e relacionamentos. 

Cabe ressaltar que o MDC utilizado pela ~ u l t i S I G  deve suportar o corrente 

estado da arte da tecnologia de Geoprocessamento no que diz respeito aos paradigmas 

de modelagem de dados geográficos. 

A dWultiSIG implementa a interoperabilidade física, através de componentes 

que tornam disponível o esquema global. Ela permite aos usuários submeter uma 

consulta que será distribuída, seus resultados recuperados corretamente nas bases de 

dados dos SIGs e integrados para apresentá-los ao usuário da federação. Com estes 

componentes, a &ultiSIG tem por objetivo esconder a heterogeneidade entre os 

sistemas e aplicações geográficas, bem como evitar mudanças locais nos SIGs 

componentes da federação. Assim, esta arquitetura tem como requisitos: 

preservar a autonomia das bases de dados locais quanto a estrutura e semântica dos 

dados geográficos; 

ser independente do sistema operacional, da plataforma, do aplicativo SIG e da 

linguagem de consulta local; 

utilizar uma arquitetura cliente-servidor que opere com protocolos de comunicação 

distribuída consistentes com os SIGs. 

Esta arquitetura deverá ainda adotar uma interface intuitiva e flexível, acessível 

pela rede e comum a todos os usuários da federação, de forma a promover uniformidade 

de apresentação do Sistema MultiSIG sobre cada plataforma. 

Os capítulos a seguir apresentarão a cA&lultiSIG e a &ultiSIG. 



Capítulo V - ~~4MultiSlG: Metodologia proposta p ara 

integração da esquemas de bases de dados geográficos 

V.1. Introdução 

A &ultiSIG é uma metodologia que tem por objetivo suportar a integração 

das diversas representações de dados encontradas em SIGs independentes que precisam 

de interoperação. Para isto a &ultiSIG integra os esquemas das bases de dados 

geográficos gerando um esquema global . 

A &ultiSIG especifica as atividades necessárias para gerar os esquemas de 

exportação na federação, analisá-los de forma a identificar os conflitos semânticos, 

resolvê-los e derivar o esquema global. 

Tendo em vista que os esquemas locais, em geral, apresentam-se em modelos de 

dados diferentes, usando uma terminologia própria da área de aplicação, a &ultiSIG, 

para desenvolver suas atividades corretamente, utiliza: i) um MDC para representar os 

esquemas de exportação; ii) um conjunto mínimo de metadados necessários para 

descrever os esquemas locais; e iii) um vocabulário para adequadamente expressar a 

semântica dos objetos geográficos e suas propriedades. 

Visando facilitar o desenvolvimento de suas atividades de análise, a 

&ultiSIG propõe ainda uma política de participação na federação MultiSIG e a 

utilização de conceitos relacionados aos dados geográficos. A política de participação 

determina os procedimentos para os administradores negociarem a participação dos 

esquemas na federação MultiSIG e estabelecerem cooperação, de modo a criarem um 

conjunto de definições e termos comuns entre os esquemas. Os conceitos visam facilitar 

a compreensão dos esquemas locais e auxiliar a estabelecer uma acurada estrutura de 

correlação entre os objetos geográficos armazenados pelos esquemas locais. 

Assim, este capítulo apresenta a ~ u l t i S I G .  Inicialmente são expostos os seus 

objetivos, são descritas as principais características da metodologia, as entradas e saídas 



da metodologia, a política de participação proposta para a federação MultiSIG, os 

elementos e os conceitos principais utilizados pela metodologia, e finalmente as suas 

atividades distribuídas em seis etapas. Ao final, este capítulo apresenta uma comparação 

da &ultiSIG com outros trabalhos relacionados na literatura. 

V.2. Objetivo da ~'izNIultiSlG 

A &ultiSIG tem por objetivo suportar o processo de integração e criar um 

esquema global, a partir dos esquemas locais das bases de dados geográficos 

participantes da federação, contemplando os requisitos levantados no capítulo IV, seção 

N.6. Para isto, a cx4MultiSIG contempla as diferenças entre os modelos de dados dos 

SIGs e as diferenças entre os esquemas decorrentes da modelagem das diferentes áreas 

de aplicação. 

O objetivo é inicialmente alcançado através da conversão dos esquemas locais 

para um modelo de dados comum (MDC) orientado a objeto. Esta conversão tem por 

finalidade homogeneizar a representação dos esquemas locais e facilitar a identificação 

dos conflitos entre eles. 

O resultado final é realizado através da especificação detalhada do conjunto de 

atividades necessárias para interpretar os dados geográficos, representados nos 

esquemas de exportação, e de soluções para resolver os conflitos e criar o esquema 

global. Desta forma, o esquema global leva em consideração além dos aspectos da 

modelagem referentes as representações semânticas, as afinidades entre as áreas de 

aplicações e os conceitos de espaço associado a cada comunidade de informação. 

V.3. Características da metodologia proposta 

A principal característica da &ultiSIG é a ênfase dada as atividades de 

análise que tratam dos aspectos relativos à descrição do espaço geográfico, a descrição 

da área de aplicação e a semântica dos esquemas, no nível extencional e intencional. 

Esta característica é um dos diferenciais da &ultiSIG em relação as outras 

metodologias encontradas na literatura, discutidas na seção TV. 11. 

A análise extencional é realizada de modo n-ário sobre os atributos implícitos do 

esquema. Esta análise contempla o contexto espacial quanto à localização geográfica, os 



parâmetros cartograficos implícitos na representação cartográfica do esquema e as 

heterogeneidades e similaridades entre as áreas de aplicação. Esta última comparagão 

determina quais esquemas possuem maior proximidade semântica e estabelece a 

seqüência dos pares de esquemas a serem integrados. A análise intencional é realizada 

de modo binário sobre as especificações das classes dos pares de esquemas de 

exportação, expressos no MDC selecionado. Esta análise estabelece atividades, de modo 

a determinar uma acurada estrutura de correlação que determina uma proximidade 

semântica entre elementos dos esquemas. Isto evita comparar objetos geográficos 

inconsistentes. Esta análise resulta em uma série de conflitos, devido as 

heterogeneidades semânticas que são tratadas pelas etapas seguintes da &ultiSIG. 

A ~ u l t i S I G  para facilitar a identificação da proximidade semântica entre as 

classes dos esquemas propõe duas taxionomias. A primeira, denominada de 

taxionomia de conflitos, visa facilitar a identificação dos conflitos entre os esquemas, 

Esta taxionomia considera os conflitos relacionados a definição do contexto espacial do 

esquema local, os conflitos semânticos, os conflitos estruturais e os conflitos entre os 

valores dos dados. Os três primeiros tipos de conflitos são detectados e tratados pela 

o4MultiSIG. Os últimos são detectados e tratados pelas operações que elaboram o 

resultado das consultas, a ser apresentado no próximo capítulo. A segunda, denominada 

de taxionomia de proximidade semântica, visa facilitar o reconhecimento dos objetos 

geográficos que representam conceitos similares ou relacionados. 

Cabe ressaltar ainda, que estas atividades são desenvolvidas, atualmente, de 

forma manual, entretanto, fbturamente poderão ser desenvolvidas ferramentas para 

automatizar as etapas da metodologia proposta. 

V.4. Entradas e saídas da metodologia 

Segundo a classificação proposta por SHETH & LARSON (1990), a 

metodologia se enquadra na categoria de representação das bases de dados em quatro 

níveis. Esses quatro níveis representam diferentes situações de integração, a saber: o 

esquema local, o esquema de exportação, o esquema global interno e o esquema global 

externo (Figura V. 1). 



O esquema local representa o esquema existente em cada base de dados 

geográficos dos SIGs, componentes da federação. Ele é expresso no modelo de dados 

do SIG local e usado pelas aplicações locais. 

Os esquemas de exportação correspondem a descrição de todo ou parte dos 

esquemas locais que farão parte da federação, expressos no MDC selecionado pela 

&ultiSIG. Estes esquemas restringem o grau com que as bases de dados participam 

da federação. Cabe ao administrador local selecionar todolparte do seu esquema e 

cadastrá-lo na federação. Os esquemas de exportação são armazenados pelo Sistema 

ultiSIG para serem analisados pelas etapas da metodologia proposta. 

4; . . 
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O esquema global interno representa a visão integrada de todos os esquemas das 

bases de dados componentes da federação, expressas no MDC. Neste modelo os objetos 

são resultantes das soluções aplicadas aos conflitos semânticos e sintáticos, entre os 

esquemas, devido as heterogeneidades entre os modelos de dados e a modelagem das 

bases de dados dos SIGs componentes da federação. 

Para facilitar a compreensão do esquema global interno a cx4MultiSIG sugere 

descrever este esquema em um esquema global externo. O esquema global externo foi 

criado em analogia ao nível externo de representação da tradicional arquitetura em três 

níveis da ANSIISP C. A idéia é permitir que usuários que trabalham sobre temas ou 

regiões identifiquem facilmente os dados requisitados na federação. Este esquema 

corresponde ao esquema global e estará disponível na interface com o usuário. Sobre 

este esquema é que os usuários da federação realizarão as consultas no ambiente 



Em geral as metodologias param no esquema global interno. Entretanto, 

observa-se que o conceito de temas sobre os quais os usuários costumam trabalhar, fica 

diluído e dificil de ser identificado no esquema tradicional de integração. 

A metodologia tem, como entrada, os esquemas locais. Estes esquemas são 

traduzidos para o MDC selecionado, gerando o esquema de exportação. A seguir os 

esquemas de exportação são analisados e comparados aos demais, de acordo com a 

seqüência de atividades estabelecidas pelas etapas da &ultiSIG para encontrar as 

similaridades e diferenças entre os esquemas. A partir desta análise, os esquemas de 

exportação são integrados no esquema global interno. A ~ u l t i S I G  mapeia este 

esquema global interno no modelo de dados temático, criando o esquema global externo 

da federação. 

V.5. Política de participa~ão no Sistema MultiSIG 

Tendo em vista que: i) a criação de um esquema global requer um processo de 

julgamento e validação entre os administradores locais e o administrador da federação, 

de forma a definir uma terminologia comum a todos os usuários da federação, e que ii) 

o Sistema MultiSIG propõe uma federação aberta, permitindo a qualquer momento 

novas comunidades de informação participarem ou saírem da federação, se faz 

necessário estabelecer uma política de participação. 

Uma metodologia para integração requer a participação dos administradores 

locais para definir um consenso na integração dos seus esquemas. A cdA4ultiSIG para 

alcançar seus objetivos desenvolve uma política de participação que determina um fluxo 

de trabalho, usando procedimentos preestabelecidos para os administradores 

combinarem os esquemas de exportação na federação; cooperarem nas atividades 

relacionadas ao estabelecimento de soluções para os conflitos encontrados e na 

aplicação das abstrações da orientação a objeto, adequadas a integrar os objetos 

geográficos no esquema global. Ao final de cada etapa, o administrador da federação 

estabelece a comunicação com os administradores locais, através destes procedimentos, 

de modo a consolidar suas análises. 

Esta política de participação define um conjunto de procedimentos que 

caracterizam a existência da federação e garantem a sua estrutura. Estes procedimentos 

estabelecem os mecanismos para proporcionar a cooperação entre o administrador da 



federação e os administradores locais. A cooperação, neste contexto, consiste em ações 

a serem realizadas, de modo a possibilitar que os administradores negociem o 

compartilhamento dos dados e obtenham sucesso no processo de integração de 

esquemas. 

Todavia, para definir estes procedimentos, se faz necessário, inicialmente, 

definir os papéis a serem representados pelos usuários da federação, a saber: o 

administrador da federação, o administrador local e o usuário leitor da federação. Para 

cada papel, a ~ u l t i S I G  estabelece os seguintes níveis de segurança da federação: 

administrador da federação ou global - tem a responsabilidade de criar, alterar e 

manter o esquema global, estabelecer a comunicação com os administradores locais 

e implementar as funções de acesso e mapeamento para os esquemas locais; 

administrador local - é responsável pelo cadastro do esquema de exportação na 

federação. Ele deve conhecer o esquema local, de forma a fornecer informações ao 

administrador da federação para a integração e ter disponibilidade para trocar 

informações com os outros administradores locais. A &ultiSIG preconiza que os 

administradores locais e o administrador global estabeleçam um consenso entre as 

semânticas representadas nos esquemas locais, de modo a definir uma terminologia 

a ser usada no esquema global externo; e 

usuário leitor - é o usuário da federação, o qual poderá realizar consultas sobre o 

esquema global. 

A cooperação no ambiente MultiSIG estabelece três procedimentos 

administrativos para a participação de uma base de dados geográficos na federação, 

proporcionada pelo ambiente MultiSIG: procedimentos de participa~ão, procedimentos 

de cadastro e procedimentos de cooperaqão. 

O procedimento de participaqlío tem por objetivo permitir que um administrador 

local manifeste o desejo de participar da federação proposta pelo Sistema MultiSIG. 

Para isto, este procedimento estabelece a comunicação entre o administrador da 

federação e o administrador local. O administrador local, através de navegação no 

sistema, conhece os objetivos da federação e encaminha ao administrador da federação 

o desejo de participar da federação. 

Tendo em vista que o administrador local deverá concordar com o trabalho em 

cooperação com outros administradores, a fim de negociarem o relacionamento dos seus 

esquemas com os dos outros. Será formalizada a participação do administrador local 



através de um termo de compromisso com a federação. Neste termo, o administrador 

local se compromete a: 0 assegurar a qualidade dos dados; ii) se responsabilizar pela 

veracidade das informações para integração; e iii) concordar em trabalhar em 

cooperação para integrar o esquema local no esquema global. 

O procedimento de cahstro tem por objetivo permitir que os administradores 

locais descrevam seus respectivos esquemas locais, segundo a metodologia, no MDC 

selecionado, e forneçam as informações necessárias para a integração. Estes 

procedimentos devem ser implementados pelos administradores locais, uma vez que 

estes compreendem todos aspectos semânticos subjetivos e objetivos, armazenados pelo 

esquema local. Além disto, os administradores locais se responsabilizam pelo o grau de 

transparência dos dados locais. 

Ao cadastrarem os esquemas na federação, os administradores locais traduzem 

toddparte da semântica e sintaxe dos esquemas das bases de dados geográficos que 

desejam compartilhar, dos seus modelos de dados locais para o esquema de exportação. 

A metodologia, visando facilitar a comparação dos esquemas, propõe a utilização 

de um Thesams com a finalidade de fornecer um vocabulário padronizado de termos. 

O Tliesaums fornece uma terminologia para os usuários definirem as classes de objetos 

e suas propriedades. Os termos são selecionados pelos administradores locais, de 

- maneira a refletir a semântica associada ao objeto geográfico e representar suas 

propriedades cadastradas. Estes termos capturam a informação semântica que não pode 

ser expressa pelas definições sintáticas, usadas pelo modelo da base de dados. 

Cabe ressaltar que o conjunto destes termos reflete o sistema conceitual de um 

domínio de aplicação de cada esquema e permite criar um inventário de termos do 

domínio da aplicação que serão utilizados, posteriormente, pela metodologia, para 

estabelecer a equivalência entre os elementos do esquema. 

Este cadastro é armazenado em um dicionário global, utilizado pelo 

administrador da federação para tomar ciência de quais dados estão disponíveis, seus 

significados e as estruturas locais utilizadas para armazená-los. Futuramente, este 

cadastro deverá estar disponível as outras comunidades de informação. 

Na verdade, este procedimento permite que cada administrador local gerencie a 

participação da sua base de dados local na federação, através da inserção, alteração ou 

remoção de seu esquema da federação. A inserção e alteração de esquemas iniciarão um 

novo processo de cooperação, de forma a estabelecerem como o novo esquema será 

integrado a federação ou como a alteração se refletirá no esquema global, 
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respectivamente. A remoção do esquema implicará no processo a ser realizado pelo 

administrador global da federação. Este processo consiste em remover do esquema 

global externo todos os mapeamentos para os objetos do esquema local removido. 

O procedimento de cooperação consiste na operação que tem por finalidade 

auxiliar o administrador da federação a aplicar a metodologia para construção manual 

dos mapeamentos semânticos entre os esquemas, em parceria com os administradores 

locais. 

Através das atividades propostas pela &ultiSIG, o administrador da 

federação determina: a) quais esquemas de exportação apresentam o mesmo contexto 

tenitorial da informação; b) quais esquemas de exportação apresentam maior 

proximidade semântica de áreas de aplicação; e c) quais os administradores locais 

devem estabelecer um fluxo de trabalho, de forma a definirem os mapeamentos para os 

objetos, para os quais é identificada alguma proximidade semântica. 

Através dos mecanismos propostos pela arquitetura MultiSIG, os 

administradores locais comunicam-se de forma a estabelecer a concordância quanto ao 

significado de cada elemento. Os administradores locais devem determinar 

interpretações dos termos que apresentam similaridades e diferenças (conflitos) e 

estabelecer definições comuns. Este procedimento cooperativo resulta em uma série de 

definições semânticas e fiinções de mapeamento entre os esquemas de exportação e o 

esquema global. 

Resumindo, iniciado o procedimento de participação, o administrador da 

federação fornece permissão de cadastro no Sistema MultiSIG. O administrador local 

toma conhecimento das regras de tradução, seleciona todolparte do seu esquema, e 

realiza o procedimento de cadastro do esquema de exportação. O administrador da 

federação através das etapas da o4MultiSIG analisa os esquemas cadastrados e 

estabelece o fluxo de cooperação entre os administradores locais. 

V.6. Elementos utilizados pela metodologia 

A o4ZMultiSIG para alcançar a integração de esquemas adota um modelo de 

dados comum W C )  para o esquema global interno, especifica os metadados 

necessários para descrever os esquemas de exportação, utiliza um thesazdms para 



eliminar a subjetividade da descrição semântica, e propõe um modelo de dados para o 

esquema global externo sobre o qual os esquemas das bases de dados serão integrados. 

V.6.1. Modelo de dados do esquema global interno 

A utilização de um MDC possibilita que o administrador do ambiente MultiSIG 

obtenha familiaridade com os esquemas das bases de dados dos SIGs, de maneira a 

compreender e interpretar informação semântica, bem como identificar as similaridades 

e conflitos que por ventura existam. Isto requer uma forma apropriada para descrever os 

metadados dos esquemas das bases de dados geográfkos. 

No estabelecimento de um MDC para a metodologia proposta foi levado em 

consideração que as informações relativas a área de aplicação, a finalidade e as questões 

cartográficas (sistema de referência, sistemas de projeção), estão, em geral, implícitas 

no esquema e na aplicação. Assim, a 4 u l t i S I G  selecionou um modelo capaz de 

representar os metadados explícitos e os que são derivados de dados privados ou 

inferidos de outras fontes. 

A estratégia adotada para descrever os esquemas das bases de dados dos SIGs e 

informações relevantes para a integração não contidas nestes esquemas foi a adoção de 

um padrão de dados para objetos geográficos. Os padrões fornecidos pelos esforços de 

padronização, comentados na seção IV.2, em geral, cobrem vários modelos de dados, 

descrevem parâmetros para avaliação dos dados, requisitos dos dados, restrições de 

integridade, formatos de arquivos, procedimentos administrativos, plataforma e 

aplicativo para implementação. 

O padrão selecionado foi o metamodelo SAIF (SAIF, 1995). Trata-se de um 

padrão de dados neutro, independente de plataformdaplicativo e de área de aplicação. 

Este padrão foi proposto com o objetivo de padronizar um modelo de dados de modo 

que todos os dados, em um ambiente aberto, possam ser descritos e armazenados de 

modo coerente. 

O padrão de dados SAIF usa um modelo orientado a objeto, que oferece um 

conjunto de classes básicas para descrever o conteúdo das bases de dados e estas podem 

ser especializadas pelos usuários para descrever seus esquemas locais. Este modelo é 

centralizado no conceito representado pela classe GeogmphicObject, qual possui uma 

hierarquia de classes que oferece uma linguagem para descrever, no espaço e no tempo, 

entidades e fenômenos que tem uma localização e extensão espacial. As classes 



permitem representar os dados geográficos de acordo com as estruturas utilizadas pela 

tecnologia dos SIGs (STRAUCH, SOUZA & MATTOSO, 1998; SAIF, 1995). 

Neste modelo, um objeto do tipo GeographicObject possui três componentes 

(Figura V.2): GeometricObject, Metadata e Relationship. O componente 

GeometricObject é definido por classes que definem primitivas geométricas de pontos, 

linhas, áreas, volumes e imagens. O componente Metadata é definido por classes que 

armazenam os parâmetros para descrever as referências espaço-temporal, a localização 

geográfica, a qualidade, o histórico, os aspectos administrativos, os procedimentos de 

atualização e os produtos gerados. O componente Relationship define os 

relacionamentos entre os objetos através de uma hierarquia de classes que expressa as 

associações espaciais, topológicas e temporais. 
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Figura V.2 - Definição da classe GeographicObject do SAJF. 

O metamodelo SAIF não suporta herança múltipla diretamente, contudo, os 

objetos geográficos podem ser agregados em objetos geográficos compostos, isto é, o 

SAIF aceita a recursão do objeto geográfico de modo que objetos possam ser compostos 

por suas subclasses. O metamodelo SAIF não oferece métodos, entretanto, ele permite a 

especificação destes usuários para incluir operações ou para definir 

comportamentos específicos. 

O SAIF possui também uma linguagem denominada SAIF Talk, apresentada no 

apêndice B, que oferece uma estrutura formal para expressar a definição de classes e 

objetos. Ela é baseada em texto e apresenta dois componentes: Class Syntx Notation 

(CSN) e Object S p t x  Notation (OSN). A primeira é utilizada para descrever classes e 

a segunda utilizada para construir representações legíveis de instâncias de objetos que 

são descritas pelo metamodelo de dados do SAIF. 

O SAIF foi analisado em relação aos modelos apresentados na seção IV.2 e 

adotado como MDC, uma vez que seu modelo oferece classes distribuídas em três 

níveis de abstração. Isto permite, além de descrever a sintaxe do esquema, capturar parte 

da semântica de cada esquema. Dentre as vantagens de se adotar este padrão como 



MDC, cabe destacar que ele cobre várias estruturas de SIG para representar os objetos 

geográficos e pode ser estendido para qualquer área de aplicação, independente do 

ambiente e da plataforma em que se encontram os dados. Ele suporta a descrição do 

conteúdo temático e espaço temporal, captura o domínio dos metadados, incluindo 

associação de entidades, cardinalidade, dependência de existência, restrições e nomes 

dos usuários. A sua notação de classes possui cláusulas que permitem descrever 

restrições (cláusulas restricted e constraints), associar valores a classes, subclasses e as 

suas propriedades (cláusulas defmlt e ClassAtributteDefauZt), expor o domínio das 

propriedades das classes (cláusula CZassAtributteValue), e expressar informações que 

comentam o significado da classes e suas propriedades (cláusula comments). Além 

destas vantagens, este padrão pode evoluir com a tecnologia. 

Assim, os esquemas das bases de dados participantes da federação são 

traduzidos para o modelo de dados do padrão SAIF, através do procedimento de 

cadastro do esquema na federação. Este procedimento é realizado de acordo com a 

atividade estabelecida por uma das etapas da o4MultiSIG. 

V.6.2. Metadados utilizados pela rnetodologia 

Conforme apresentado no capítulo três e reiterado no capítulo quatro, os 

metadados são de relevante importância no desenvolvimento do ambiente MBD, 

auxiliando o processo de integração e construção do esquema global. Os metadados 

consistem em um conjunto mínimo de informações necessárias as atividades de 

integração da ~ u l t i S I G .  Neste trabalho, os metadados além de descreverem o 

esquema, descrevem informações sobre a localização das bases de dados na rede, as 

estruturas de dados usadas, o significado dos dados armazenados por estas estruturas, 

sobre a procedência, a atualidade e confiabilidade dos dados. 

Deste modo, a ~ u l t i S I G  sugere a utilização da hierarquia Metahta proposta 

pelo SAIF,  apresentada em STRAUCH, SOUZA & MATTOSO (1998) e descrita no 

SAIF (1995), a qual é formada pelas hierarquias de classes que descrevem informações 

relacionadas, a saber: 

SpatiaIReferercing - referência espacial; 

TemporalReferencing - referência temporal; 

GeneraZLocation - localização geográfica; 

Qualig - a qualidade do GeographicObject; 
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Lineage - o histórico do GeographicObject; 

e Source - a fonte e localização do GeographicObject; 

ProductionDescription - os tipos de produtos gerados; e 

UpdateOperation - os mecanismos de atualização do GeographicObject. 

Entretanto, para atender ao objetivo de integração, a &ultiSIG propõe 

estender as hierarquias SpatialReferencing, GeneralLocation e Source inserindo as 

seguintes propriedades nestas classes, conforme apresentado na Tabela V. 1. Estas 

hierarquias, para distinguí-las do modelo original do SAIF, passarão a ser denominadas 

de SpatialReferencingMM, GeneralLocationMiki e SourceMM. 

Tabela V . l -  Extensões do S A W .  

ESPECIALIZAÇÃO DO SAiF I PROPRIEDADES PROPOSTAS 

Spatia1ReferencingM.I I BaseSzaleImerse Integer 
Enumeration 
Enumeration 
Enumeration 
Enumeration 
Enumeration 
Enumeration 
Enumeration 
List (String) 
Enumeration 

A propriedade SpatialReferencingMM. baseScaleInverse descreve a escala em 

que se encontram os dados armazenados pelo esquema local. O SAIF descreve a escala, 

para cada mapa, utilizada na aquisição dos dados, através da GeneralLocationh/lMI 

tile.inverseScale. Todavia, esta escala pode ser usada para a aquisição e posteriormente 

alterada em decorrência da aplicação de generalização cartográfica aos dados a serem 

armazenados. 

A propriedade GeneralLocatio~geographicRegron, permite a metodologia 

verificar o grau de relacionamento espacial com as outras bases que fazem parte da 

federação. Este grau de relacionamento permite compreender como o esquema fará 

parte da federação e determinar com quais esquemas, o novo esquema deverá ser 

integrado. 

As propriedades propostas a classe SourceMMDBInfo visam descrever a 

localização da base de dados na rede, as características do gerenciamento local do 

esquema, de modo a, posteriormente, fornecer informação para o acesso ao esquema 

local na rede. As propriedades propostas para a classe SourceMM.Project têm por 

objetivo ajudar a metodologia proposta a identificar os esquemas que possivelmente 



terão algum grau de proximidade semântica. Este grau de proximidade determina o 

quanto as classes dos esquemas representam o mesmo aspecto da realidade. 

A &ultiSIG propõe que os metadados do esquema sejam descritos, usando as 

notações sintáticas de classes e objetos proposta pelo SAIF, através do procedimento de 

cadastro do esquema na federação. 

V.6.3. Thesaurus utilizado pela metodologia 

Grande parte do conhecimento de uma base de dados é adquirido no processo de 

modelagem e este conhecimento é subjetivo. Para explicitar esta subjetividade e 

capturar a semântica implícita nos esquemas, a metodologia propõe, no processo de 

tradução para o SATF, a utilização de um Thesaurus, a ser apresentado na interface com 

o usuário do Sistema MuitiSIG. 

Este 172esaurus é formado por um dicionário ambiental e pelo estudo da análise de 

domínio da aplicação de SIG, proposta por RAMIREZ (1994) e reiterada por RIBEIRO 

(1995). O dicionário ambiental é empregado para descrever cada elemento no nível 

intencional e a análise de domínio da aplicação é usada para descrever as características 

do domínio da aplicação. 

Este í7zesaurus oferece um vocabulário padronizado de termos que expressam a 

semântica associada a descrição de cada elemento, no nível intencional, e as 

características do domínio da aplicação. Ao descrever cada elemento do esquema no 

modelo de dados do SAIF, o usuário seleciona o termo que melhor descreve o elemento. 

Este termo enriquece e complementa as descrições, fornecendo informação adicional 

para que os elementos descritos sejam apropriadamente interpretados. 

Estes termos constituirão um inventário da terminologia utilizada pelos esquemas 

das bases de dados dos SIGs. A utilização deste termo visa enriquecer e complementar 

as descrições dos elementos dos esquemas, bem como facilitar a identifrcaqão de 

similaridade/confiito entre os esquemas e os mapeamentos entre eles. 

V.6.4. Modelo de dados proposto para o esquema global externo 

O Sistema MultiSIG tem por objetivo desenvolver um ambiente MBD para 

usuários de SIG. Sobre este ambiente é apresentado um esquema global que fornece 

uma única definição que compreende todas as representações heterogêneas dos 



esquemas locais. Ele tem a finalidade de familiarizar o usuário do ambiente MultiSIG 

com a nomenclatura utilizada pela federação. Sobre este modelo, o usuário da federação 

realiza consultas, sem precisar conhecer a localização dos dados, compreender os 

esquema locais e as linguagens de consulta de cada SIG. 

Um modelo de dados para o esquema global tem duas funcionalidades: i) 

apresentar os dados que estão disponíveis aos usuários da federação e ii) encapsular as 

funcionalidades necessárias para mapear os objetos geográficos para os esquemas locais 

e recuperar os dados nos esquemas locais. 

Apesar das vantagens do metamodelo SAIF para descrever o esquema integrado, 

este modelo adiciona complexidade ao esquema global, uma vez que, não é um modelo 

que oferece simplicidade suficiente para o usuário, não especialista, compreender e usar 

seus conceitos. Desta forma, a metodologia propõe que o SAIF seja usado como MDC 

apenas no processo de integração, e na interface com o usuário seja utilizado um 

modelo mais simples que forneça maior compreensão dos dados disponíveis na 

federação. Sobre este modelo será expresso um outro nível de esquema global, o qual 

passará a ser denominado de esquema global externo. Sobre este esquema o usuário 

poderá formular consultas usando uma linguagem comum a todos os usuários da 

federação. 

Para o estabelecimento de um modelo adequado a representação do esquema 

global externo, foi levado em consideração o fato que os usuários de Geoprocessamento 

estão acostumados a pensar sobre uma coleção de planos de informações e a realizar 

consultas sobre as bases de dados que, de modo geral, expressam um caráter espacial ou 

temático. A consulta de caráter espacial permite a localização de regiões pela 

denominação ou por suas coordenadas geográficas, ou ainda através da coincidência 

com outro fenômeno geográfico ou relacionamento topológico. A consulta de caráter 

temático pode relacionar um tema, o conteúdo do tema e agregações ou associações de 

temas. Um modelo de dados para o esquema global que não considere estes aspectos, 

levará o usuário da federação a encontrar dificuldades em localizar o que deseja ou a 

realizar consultas mais complexas. 

Assim, para estabelecer um modelo de dados para o esquema global externo foi 

levado em consideração que, além de apresentar os objetos geográficos disponíveis na 

federação, ele deve exprimir as diferentes semânticas que estes podem ter e suportar a 

distribuição destes sobre várias regiões geográficas. Deste modo, o modelo de dados do 



esquema global externo deve permitir ao usuário responder a duas questões básicas, a 

saber: 

a Que temas estão disponíveis na federação e como eles serão apresentados? 

a Que regiões são tratadas na federação e como elas serão relacionadas aos 

temas? 

A &ultiSIG propõe um modelo de dados orientado a objeto, apresentado na 

Figura V.3. Este modelo é formado por duas hierarquias de classes abstratas, neme e 

Region, que representam os objetos geográficos em termos da região geográfica e o 

aspecto temático da realidade que representam. 

As classes Beme e Region fornecem conhecimento sobre os temas dos objetos 

geográficos disponíveis na federação e sua distribuição geográfica, respectivamente. 

Elas são classes virtuais, e estão no nível mais alto da hierarquia do esquema global 

externo. Elas podem ser especializadas em outras classes, agregadas e instanciadas de 

acordo com os conceitos de classificação, aplicados aos objetos geográficos, no 

processo de integração dos esquemas. 

name: String name: String 
theme: List (Theme) attributes: set (String) 
inversescale: Integer geomeiry: Stringr 

region: List (Region) 

Region 1 

Inverse~cale: Integer 

Theme 

Figura V.3 - Modelo de dados do esquema global. 

As instâncias de neme são derivadas dos conceitos que representam as 

semânticas mais fortes, identificadas nas etapas da metodologia. Elas são denominadas, 

segundo a convenção, de denominação lógica dos objetos geográficos, conforme 

apresentado na seqão V.9.4. Este nome lógico resulta da cooperação entre os 

administradores locais para estabelecer uma terminologia comum entre os esquemas. 

Ele garante unicidade de nomes para todos os objetos geográficos e suas propriedades. 

As instâncias e classes especializadas de Regzon representam os espaços tratados 

pelos esquemas locais a serem disponibilizados no esquema global externo. Para 

facilitar, este trabalho propõe uma hierarquia para Region, apresentada na Figura V.4. 

Esta hierarquia fornece a noção dos limites políticos administrativos, tais como: Pais, 

Estado, Mesorreg'ões, Município, Microrregiões, Distrito, CidUdes e 

BaciasHi&ográJicas, pois estes conceitos são usados para tomadas de decisão nos 



projetos de SIG. Entretanto, a hierarquia R e g h  pode ser especializada para inserir 

novos objetos geográficos, não previstos por esta hierarquia básica. 

Pals 

Estado 

Mesorregiões 

Figura V.4 - Hierarquia Region. 

As classes do esquema global externo são virtuais, pois elas contêm a definição 

de instâncias virtuais. Esta definição descreve as propriedades estruturais, os 

relacionamentos com os outros objetos geográficos e um ou mais métodos que 

encapsulam as funções de acesso para os esquema global interno. As propriedades e os 

relacionamentos de cada classe são também identificados pela metodologia e 

confirmada a sua correta definição, através da cooperação entre os administradores 

locais. Os métodos que realizam as funções de acesso implementam o acesso e a 

recuperação dos dados no esquema global interno. Estes métodos são implementados 

pelo administrador global. 

V.7. Conceitos utilizados pela metodologia 

No desenvolvimento de uma base de dados geográficos existem dois elementos 

a serem considerados, quando se modela o mundo real: o universo observado e as 

necessidades das comunidades de informação quanto a área de aplicação, a finalidade 

da base de dados, e os recursos utilizados para a implementação. Isto faz com que estas 

bases de dados apresentem diferentes semânticas, tratem de diversos espaços 

geográficos e utilizem diferentes granularidades territoriais para armazenar o dado 

geográfico. 



A ~ u l t i S I G  propõe a utilização de quatro conceitos durante as suas 

atividades, a saber: objeto geogrrífico, contexto, unidade territorial de informação e 

granularidade da informação. Os dois primeiros para associar a comparação 

semântica entre as bases de dados, e os dois últimos para associar o espaço geográfico, 

que está sendo tratado, e o nível da informação. 

V.7.1. Objeto geográfico 

O objeto geográfico é um conceito lógico que representa a abstração ou 

definição intencional dos fenômenoslentidades geograficas existentes no mundo real, 

que estão representadas nos esquemas. 

Este objeto incorpora conhecimentos sobre o domínio de aplicação, 

contemplando os aspectos semânticos, aspectos espaciais e aspectos de qualidade dos 

dados geográficos. Os aspectos semânticos descrevem o fenômeno que está sendo 

representado. Os aspectos espaciais definem sua posição e forma em relação a um 

sistema de referência espaço-temporal. Os aspectos de qualidade indicam seu potencial. 

O esquema global interno apresenta um conjunto de classes de objetos 

g e ~ g r ~ c o s .  Cada classe de objeto geográfico é resultante da integração das classes dos 

objetos geográficos locais, representados pelos esquemas de exportação de cada base de 

dados local. Cada classe de objeto geográfico é descrita por um nome (N) e um termo 

(T) que representa um aspecto da realidade. Ela possui os relacionamentos ( ~ k )  que 

fornecem a ligação com objetos de outras classes e propriedades estruturais (pj), as quais 

descrevem as características temáticas e a representação gráfica (G). Estas propriedades 

possuem um nome (n), uma descrição representada por um termo (t), um formato (0, 
um domínio (d) e uma representação gráfica (g) que fornece a posição e geometria em 

relação a um sistema de referência espaço-temporal. Sobre esta representação estão 

implícitos a escala, os Data, o sistema de projeção e o sistema de coordenadas. 

V.7.2. Contextos 

Segundo KASHAP & SHETH (1996) e SCIORE et al. (1994), a semântica dos 

dados é associada a um contexto. Um contexto é o conjunto de descritores que fornecem 

conhecimento para auxiliar o raciocínio no processo de integração quanto a 

identificação do conteúdo, da organização, do significado e das propriedades dos dados. 



A cx4MultiSIG objetivando facilitar a identificação da referência espacial tratada 

pela base de dados, da semântica da área de aplicação da base de dados, e a 

determinação do grau de proximidade semântica entre os esquemas, propõe a utilizaqão 

de três tipos de contexto, a saber: 

Contexto espacial - conjunto de descrições que tratam das referências espaciais; 

Contexto da aplicaqdo - conjunto de descrições que caracterizam a área e a 

finalidade da aplicação da base de dados; e 

Contexto sernhtico - conjunto de descrições e relacionamentos que caracterizam a 

semântica do objeto geográfico. 

As bases de dados dos SIGs podem tratar do mesmo assunto em regiões 

geográficas diferentes ou tratar da mesma região, mas utilizar parâmetros de 

representação cartográfica diferentes (escala, sistema de projeção, Data e sistema de 

coordenadas). A ~ u l t i S I G  tem como ponto de partida a análise do contexto espacial. 

Esta análise determina o relacionamento espacial entre os esquemas. Ela determina 

quais os esquemas que compartilham o mesmo espaço geográfico e como serão tratados 

pela metodologia para a integração. 

A semântica e a sintaxe dos dados armazenados pelas bases de dados possuem 

um conhecimento implícito da área de aplicação. A análise deste conhecimento ajuda a 

determinar o grau de proximidade entre os esquemas e seus objetos geográficos. A 

~ u l t i S I G  propõe analisar este grau de proximidade através da observação do 

contexto das aplicações dos esquemas e materializá-lo em uma hierarquia de contextos 

que representa os relacionamentos existentes entre as aplicações dos esquemas. Isto 

facilita o administrador da federação a determinar os esquemas que serão integrados e 

estabelecer uma ordem para tal. Esta análise é a chave para o processo de integração 

semântica do objeto geográfico. 

A representação do contexto semântico proporciona um resumo semântico que 

fornece a compreensão dos objetos de um esquema e determina os seus relacionamentos 

com os objetos dos demais esquemas. A análise deste contexto ajuda a identificar o grau 

de proximidade semântica entre as classes dos esquemas. Esta análise resulta na 

detecção dos conflitos semânticos e sintáticos entre os esquemas. 



V.7.3. Definição de unidade territorial 

A &ultiSIG contempla o espaço geográfico tratado pelas diversas bases de 

dados geográficos de diferentes comunidades de informação. Para isto é introduzido o 

termo unidade territorial de informação. Este termo expressa o nível de representação 

dos dados armazenados pelas bases de dados geográficos participantes da federação. Ele 

representa uma porção do espaço geográfico, no qual os objetos geográficos são 

armazenados pelas bases de dados. 

Na federação, as unidades territoriais de informação geográfica constituirão a 

hierarquia Region (Figura V.4). Esta hierarquia denota os espaços geográficos 

manipulados pelas bases de dados componentes da federação e serve como suporte 

geométrico para localização dos objetos geográficos na federação. 

Assim, as diferentes unidades territoriais detectadas pela metodologia se 

tornarão instâncias ou levarão a especialização das classes da hierarquia Region. A 

especialização ocorrerá quando a unidade territorial de informação dos esquemas não se 

enquadrarem nas classes prevista pela hierarquia básica de Regzon. Neste caso, poderão 

ser introduzidas novas classes como especialização ou agregação das classes básicas 

desta hierarquia. 

V.7.4. Granularidade territorial de informação 

As bases de dados geográficos são desenvolvidas usando diferentes granulações 

de unidades territoriais de informação. Por exemplo, uma base de dados com finalidade 

de prever safia tem como menor unidade territorial de informação a unidade de coleta 

por município e para uma outra base de dados com finalidades cadastrais, a menor 

unidade territorial de informação é a propriedade. 

Além disto, uma mesma área de aplicação pode apresentar mais de uma 

granulação da unidade territorial da informação, como por exemplo, a área de saúde que 

pode ter como unidade de coleta o setor censitário, as unidades hospitalares e 

ambulatoriais. 

A granularidade territorial da informação fornece a unidade para a representação 

geométrica dos objetos geográficos. Este conceito será utilizado pela metodologia para a 

comparação dos relacionamentos semânticos entre os objetos geográficos. 



V.8. Taxionomia proposta para os conflitos entre os esquemas 

Os esquemas apresentam diferenças de representação do mesmo conceito do 

mundo real. Estas diferenças, denominadas de conflitos entre esquemas ou 

heterogeneidades semânticas, são decorrentes: i )  dos projetistas modelarem a mesma 

perspectiva do mundo real de forma diferente; ii) dos projetistas utilizarem diferentes 

modelos de dados ou diferentes construtores para modelar o mesmo aspecto da 

realidade; e iii) das diferenças na especificação dos projetos das bases de dados, 

considerando as denominações empregadas, a especificação dos tipos e as restrições de 

integridade empregadas. Para integrar os esquemas, estas heterogeneidades precisam ser 

compreendidas com profundidade, a fim de detectá-las e solucioná-las. 

As pesquisas em Bancos de Dados Convencionais e seus desenvolvimentos vêm 

ao encontro das necessidades de integração de informações multidisciplinares das 

diversas bases de objetos geográficos heterogêneas distribuídas, uma vez que na 

integração destas bases estão presentes os conflitos semânticos e estruturais das bases de 

dados convencionais, heterogêneas e distribuídas. Entretanto, a estes conflitos 

adicionam-se conflitos devido a forma de representar o objeto geográfico (STRAUCH 

et al., 1995). 

Desta forma, a ~C/ifMultiSIG, visando facilitar a identificação destas 

heterogeneidades, divide os conflitos em quatro grandes grupos, apresentados a seguir: 

Gmpo I: Conflitos de definipío do contexto espacial 

Uma base de dados ao ser implementada adota parâmetros cartográficos que 

fornecem suporte para a representação da base de dados sobre uma cartografia adequada 

a sua finalidade. Dentre estes parâmetros se encontram os Data vertical e horizontal, o 

sistema de coordenadas, o sistema de projeção e a escala. 

Estes parâmetros são selecionados em fhção das necessidades de projeto, do 

custo da aquisição dos dados, da qualidade pretendida para a base de dados e da 

disponibilidade do material a ser digitalizado. Eles estão implícitos em cada esquema de 

base de dados geográficos. 

No presente trabalho, estes parâmetros são tratados em conjunto com outras 

informações que descrevem a localização, a qualidade, o histórico dos produtos gerados 

pelo esquema e são denominados de atributos do esquema. 



No processo de integração, onde os esquemas apresentam uma multiplicidade de 

representações gráficas e discrepâncias cartográficas, estes parâmetros precisam ser 

considerados para que os elementos das diversas bases de dados sejam corretamente 

integrados e não apresentem inconsistências, quando da apresentação dos resultados de 

uma consulta sobre uma representação cartográfica. 

Assim, o primeiro tipo de confiito, denominado de confiito de definição de 

contexto espacial, são decorrentes das diferentes definições dos parâmetros empregados 

pela base de dados para representação gráfica dos seus elementos. Estes conflitos são 

classificados em: 

Diferenga de Data - devido a grande extensão territorial e ao alto custo da 

atualização do mapeamento sistemático, o Brasil tem seu território mapeado em dois 

Sistemas Geodésicos, conforme apresentado na Tabela V.2: 

Tabela V.2 - Data nacionais. 

DATA 

A adoção de Sistemas Geodésicos diferentes leva o mesmo espaço geográfico 

a apresentar, para um mesmo ponto, pares de coordenadas diferentes. Isto é 

Horizontal 

Vertical 

considerado pela metodologia, uma vez que em virtude da falta de conhecimento 

cartográfico é possível encontrar bases de dados digitais usando o sistema antigo, 

principalmente o Data horizontal Córrego Alegre. Além disto, o Sistema Geodésico 

deverá futuramente ser alterado para o novo sistema, SIRGAS; 

Difereqa de sistema de projeqão - Embora no Brasil o sistema de projeção utilizado 

no mapeamento sistemático seja o UTM, algumas vezes, as bases de dados, por 

abrangerem grandes extensões, são armazenadas sem uma projeção, ou adotam outro 

sistema de projeção. Cada projeção representa a superfície terrestre, preservando 

ANTIGO 

uma característica em detrimento de outras, e adota convenções para o seu sistema de 

coordenadas. Um mesmo ponto representado por sistemas de projeções diferentes, 

também apresentará pares de coordenadas diferentes; 

Diferenga de escala - A representação da superfície terrestre sobre o plano, implica 

na adoção de uma escala para representação dos elementos. A granularidade da 

informação e as necessidades das áreas de aplicação levam as bases de dados a 

apresentarem escalas diferentes. Um mesmo fenômeno, para uma mesma área de 

ATUAL 

Córrego Alegre 

Torres 

SAD -69 

Imbituba 



aplicação representado por escalas diferentes, pode apresentar diferenças em sua 

geometria; 

Grupo 11: Conflitos semânticos 

Os conflitos semânticos ocorrem quando as conceitualizações, sobre uma 

realidade comum, são percebidas de formas diferentes, levando as bases de dados a 

apresentarem divergências semânticas na definição dos elementos dos esquemas. Este 

tipo de conflito se propaga através dos modelos de dados, da organização, das 

aplicações, dos procedimentos e restrições de integridade. 

Estes conflitos cobrem um amplo espectro, contemplando as denominações 

empregadas, a abstração utilizada para modelar, as propriedades que descrevem a 

representação dos objetos geográficos e os conflitos geométricos destes. 

Para facilitar a exposição dos exemplos, sejam duas bases de dados, BDI e BD2, 

com seus respectivos esquemas de exportação EI e E2. Estes esquemas tratam do mesmo 

contexto espaço-temporal (R) e possuem um dado contexto de área de aplicação (A). 

Para formalizar os esquemas de exportação, o contexto espaço-temporal e o contexto de 

área de aplicação são tratados como conjunto e definidos os operadores c, e c a  para 

representar o relacionamento espacial e de área de aplicação entre os conjuntos, 

respectivamente. 

Cada esquema de exportação possui um conjunto de classes (El=(cla,clb, ..., clrn), 

E ~ = ( c ~ ~ , c ~ ~  ,..., ~ln)), formalizadas por: c l , : : ~ ~ ,  c l b : : ~ ~ ,  ..., CI,::EI e Cza::E2, C2b::&, ..., 

C2n::E2, onde m e n representam o número de classes destes esquemas, respectivamente. 

Cada classe é formada por um conjunto de propriedades ( ~ ~ 1 ,  Pj2, ..., ~j,) que 

representam os dados gráficos e não gráficos. Cada classe é formalizada pela tupla 

cij(pjl, Pj2, ..., pjo)::Ei, onde o varia de acordo com o número de propriedades de cada 

classe. Então: 

Cia: :Ei, Clb: :El, ..., Clm: :E1 E E1 I E1 (& R A E1 Ca A 

Cza::b, C2b::E2, ..., C2n::E2 E & I E2 & R A E2 Ca A 

Assim, os conflitos semânticos, neste trabalho, classificam-se em: 

Conflitos de denomimçiio - estes conflitos também são encontrados nas bases de 

dados convencionais. Eles podem ocorrer quando um objeto geográfico e suas 

características temáticas, representados em esquemas que tratam de áreas de 

aplicação diferentes, apresentam designações desiguais em função das nomenclaturas 
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associadas a estas áreas. Além disto, um mesmo objeto e suas características 

temáticas para uma mesma área de aplicação, em esquemas diferentes, podem 

apresentar denominações diferentes por facilidades de manipulaqão ou interpretação. 

Isto resulta na proliferação de diferentes denominações para o mesmo objeto 

geográfico e suas características temáticas, bem como possíveis inconsistências entre 

nomes empregados pelos esquemas. Assim, estes conflitos são classificados ainda 

em: 

+ sinôninzos - ocorrem quando os elementos dos esquemas, as classes ou suas 

propriedades, semanticamente idênticas no mundo real, são denominadas 

diferentemente; e 

Exemplo em classe 
HCDROGRAFIA(ID#, NOME, TIPO, v~o)::E~ 

RIO(NOME, TIPO, vAZÃO): 

HIDROGRAFIA: :EI := RIO: :EZ 

Exemplo entre as propriedades 
~T]METRIA((ED#, ALT~~~DE)::E~ 

ALTIMETRIA(coTA): :E2 

AETIMETRIA.ATTIlUDE::El= ALTIMETRIA.COTA::E2 

A cota é referida ao nível médio cios mares 

+ homônimos - ocorrem quando a mesma denominação é usada para representar 

conceitos diferentes, isto 6, os elementos (classes e propriedades) dos esquemas 

semanticamente diferentes compartilham a mesma denominação. Este conflito 

pode ser devido as semânticas das áreas de aplicação e inconsistências 

conceituais de modelagem. 

Exemplo em classe 
RECURSOAT~NDIMENTO(N~ALAS, NPROFESSORES)::E~ 

RECURSOATENDIMENTO(~~~OS, &ICOS)::& 

RECURSOATENDIMENTO::E~ st: RECURSOATENDIMENTO: :E2 

Exemplo entre as propriedades 
ALTIMETRIA(ALTI~UDE)::E~ 

ALTJMETRM(cOTA): :E2 

&TIMETRIA.ALTIlUDE::El #ALTIMETRIA.COTA::E2 

A cota é referida a uma altitude arbitrária 

Conflitos de abstmgão - estes conflitos também são encontrados nas bases de dados 

convencionais. Eles ocorrem quando, no processo de modelagem, as 

conceitualizações a respeito da realidade são representadas em níveis de abstração 

diferente. Isto decorre das diversas interpretações da realidade e das diferentes 

necessidades das áreas de aplicação. Estes conflitos podem ser classifícados em: 



4 Conflitos de generalização - ocorrem quando uma classe é mais geral em um 

esquema, sendo representada por uma propriedade em um esquema, enquanto em 

outro ela é mais específica sendo representada como uma classe; 

Exemplo classe X propriedade 
INFRAESTRUTURA(~#, m o ,  NOME, ADMLNISTRAÇÃO)::E~ 

RODOVIAS(NOME, ADMINISTRAÇÃO, MOS, LARGURA)::E~ 

FERRoVIAS(NOME, ADMINISTRAÇÃO, B~ToLA)::E~ 

INFRAESTRUTURA.TIPO::El= RODOVIAS::E2 

INFRAESTRUTURA.TIPO::E1= FERROVIA::E2 

0:. Conflitos de agregaqão - ocorre quando um objeto corresponde a um conjunto de 

objetos em outro esquema. Este conjunto pode ser homogêneo, no caso de todos 

os objetos terem o mesmo tipo, ou heterogêneo, no caso dos objetos terem vários 

tipos. Isto ocorre devido a diferentes granularidades geográficas; 

Exemplo de conjunto heterogêneo 
c m m ~ s ( m # ,  NOME, POPULACÃO)::E~ 

NÚCLEOSURBANOS(NOME, POPULAÇÃO, RENDAPERCAP~TA)::E~ 

N~CLEOSRURAIS(NOME, PoPULAÇÃO, PRODUTIVIDADE)::E~ 

CIDADES::El é w I I ~ ~ o s ~ o  pelas btâncias de NÚCLEOSURBANOS::E~ e NÚCLEOSRURAIS: :E2 

Exemplo de conjunto homogêneo 
DIVESTADUAL(CÓDIGO, NOME)::E~ 

MUNIC~PIO(CÓDIGO, NOME, ESTADO)::E~ 

Uma instância de DNESTADUAL::E~ wrresponde a várias instâncias de MUNEÍP10::E2 

4 Conflitos de relaqão - ocorrem quando uma relação entre as classes de objetos, 

com proximidade semântica, é representada por um relacionamento diferente em 

outro esquema, quanto ao nome, estrutura, e restrição; 

Exemplo de conjunto heterogêneo 
MUNIC~PIO(CODE~TADO, CODMUN, NOME)::E~ POSSUI CJDADES(CODESTADO, CODMUN, CODCD, N0ME)::E1 

CIDADES (MUN, CÓDIGO, NOME): :E2 PERTENCE MUNICÍPIO.(MUN, NOME): :E2 

CIDADE::El e CIDADES::EZ possuem proximidade semântica, mas o relacionamento ente as classes possui nome e 
estruturas diferentes, a saber: ~ossur(co~Es~~~o,co~Mu~)::~~ e PERTENCE(MUN):& 

9 Conflitos entre propriedades dos objetos - ocorrem quando as propriedades que 

descrevem os objetos não estão completas, ou estão implícitas nas outras 

propriedades, ou ainda são inconsistentes. Em geral, tratam de propriedades 

similares ou não equivalentes, que descrevem objetos semanticamente 

equivalentes; 

RODOVIA(ID#, NOME, ADMINISTRAÇÃO)::E~ 

RODOVIA(ID#, NOME, CODIGO)::EZ 

RODOVIA.C~DIGO::E~ encapsula o tipo de adminístração :. RODOVIA::E~ = RODOVIA::EZ 



PROPRIEDADE.LARGURA::E~ * PROPRIEDADE .COMPRIMENTO::E~ = PROPRIEDADE . h : : E 2  

CLIMA (PREC~CAÇÃO, TEMPERATURA, UMIDADE): :E1 

CLlMA (PRECIP~ ,PRECMAX,  TEMP~~M&T, TEMPMAX, UMIbbN; U I v l I h h ) : : ~ ~  

As propriedades do EI são as médias das precipitagões, temperaturas e medidas de umidade. 
As propriedades do E2 são as mínimas e máximas da precipitação, temperatura e umidade 

e Conflitos geométricos - estes conflitos são próprios dos esquemas das bases de dados 

geográficos. Eles ocorrem quando um mesmo objeto do mundo real é apresentado 

nos esquemas com diferentes representações geométricas. Eles são classificados em: 

o Conflitos de absiraqão cartográy7ca - ocorrem quando diferentes abstrações 

cartográficas são utilizadas para representar o mesmo objeto do mundo real. Este 

conflito decorre do fato das abstrações cartograficas serem realizadas de acordo 

com a finalidade da aplicação da base de dados. Isto determina uma escala e uma 

representação geométrica que pode ser diferente nos vários esquemas. Por 

exemplo: 

CIDADE (NOME, PoPULAÇÃO, mOMETRJA)::EI A CIDADE .GEOMETRJA::El =ponto 
CIDADE (NOME, POPULAÇÃO, GEOMETRIA)::E~ ;. c m m E  . m o m ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ = á r e a  

o ConJlitos entre as granularidades territoriais de informa@o - os objetos 

geográficos são armazenados, de acordo com uma unidade territorial de coleta 

necessária a aplicação. Portanto, a definição da granularidade territorial de 

informação pode variar de esquema para esquema. Por exemplo: 

Pesquisa para saúde: SOCIAIS(NMORTALIDADE, CAUSAS, GEOMETRIA)::EI 

SOCIAIS.GEOMETRIA::E~ = área(Setor censitário) 
Secretaria de saúde: SOCIAS (NOBEOS, MOTIVO, GEOMETRIA)::E~ 

SOCWS.GEOMETRIA::E~ = ponto (Hospitais e Ambulatórios) 

Grupo nf: Conflitos estiuturais 

Ocorrem quando as conceitualizações, apesar de serem as mesmas e adotarem o 

mesmo modelo de dados, possuem diferentes especificações, restrições e domínios, 

fazendo com que a realidade comum seja representada de forma diferente nas bases de 

dados a serem integradas. Estes conflitos são classificados em: 

Conflitos de tipo - ocorrem quando as propriedades semanticamente equivalentes de 

dois esquemas apresentam definições de tipo incompatíveis; 

MUNIC~PIO(C~DIGO, NOME)::E, .: MUNIC~PIO.CÓDIGO::E~~ definido como inteiro 
MUNIC~IO(CÓDIGO,NOME)::E~ :. MUNICÍPIO.CÓDIGO::~ é definido como char(6) 



Conflitos de formatos - ocorrem quando a mesma propriedade emprega formatos 

diferentes nas bases de dados a serem integradas; 

P R O P R I E D A D & ~ ~ # ,  PROPIUETÁRIO, DATA~ADASTRO)::E~ 
PR~PRIEDADE.DATACADASTRO::E~ é expressa em diaímêdano 
PROPRIEDADERURAL(ID#, PROPRIETÁRIO, DATA~ADASTRO)::E~ 
PROPRIEDADE.DATACADASTRO::E~ é expressa em mêsldiaho 

Conflitos de zcnidades - ocorrem quando as unidades das propriedades são diferentes 

para a mesma conceitualização, em virtude das necessidades operacionais dos 

usuários; 

N~CLEORURAL(ID#, NOME, PRODUTIVIDADE)::E~ 
N~JCLEORLIRAL.PRODUTIVJDADE::E~~ expressa pelo peso total em toneladas 

cIDADERURAL(ID#, NOME, POPULAÇÃO,  PRODUTIVIDADE)::^^ 
CIDADERURAT..PRODUTMDADE::E~ é expressa em reais 

e ConJlitos de domínios - ocorrem quando os objetos do mundo real são percebidos no 

mesmo nível de abstração e classificados de acordo com o mesmo critério, mas a 

propriedade temática assume diferentes conjuntos de valores de domínio. Isto 

decorre do fato de que os valores de algumas propriedades não sejam intrínsecos aos 

objetos, mas dependam da proposta de aplicação; 

USODATERRA(TIPO)::E~ :. USODATERRA.~::E~= (área cultivada, área construída} 
uso(TJP0)::~~ :. USO.TIPO::E~ ={cultivada(cereal(feijão, milho, arroz), flores(rosa, Íris..), área construída] 

DECWIDADE(TJPO)::E~J DECWIDADE.TIPO::EI=(Fra~a@oderada, Alta} 
DECLIVIDADE(TIPO): :E2 j DE~IW)ADE.TIPO::E~={A[O-~O], B[1 1-20], ~[21-301, ~[3145]} .O. 

Os intervalos estão em graus 
DECLNIDADE(TIPO)::E~ 3 DE~IW)ADE.TIPO::E~=(A[O-31, ~[4-81, c[8-201, ~[20-45]} .'. 

Os intervalos estão em percentagem 

e Conflitos de restri@o - ocorrem quando alguma propriedade possui uma restrição 

lógica aos valores que pode assumir em um esquema; 
CLIMA (=DIA, TEMPNolTE, TEMPERATURA)::E1 

A propriedade temperatura é menor igual a 50° C 

CLIMA (TEMPERATURA)::EZ 

A propriedade temperatura é menor igual a 45" C 

e Conflitos de códigos - os códigos são usados por várias razões, tal como facilitar o 

acesso a informação e otimizar espaço. Eles geralmente não são uniformes entre as 

bases, uma vez que eles atendem as necessidades específicas dos usuários. Assim o 

uso de código introduz diferença de valores; 

FERROVIA(NOME, ADMTNISTRAÇÃO, BEOM C~DIGO)::E~ :. O código é um número sequencial 

FERROVIA(NOME, c~DIGo)::E~:. O código é o número da ferrovia 



e Conflitos entre chaves - ocorrem quando as chaves primárias nos diversos esquemas 

são diferentes, ou diferentes chaves são usadas para o mesmo conceito; 

MUNIC~PI~CODIGO, NOME)::E~ :.A chave é o código da divisão político-administrativa fornecido pelo IBGE 
M U N I C Í P I O ~ , N O ~ ) : : E ~  :. A chave é o código de endereçamento postal do município 

Grupo IV: Co~$llitos entre valores 

Estes conflitos ocorrem no nível extencional das propriedades. Eles podem ser: 

e Conflitos de valores default - os SIGs e aplicações podem proporcionar diferentes 

valores defazdt para propriedades semanticamente iguais; 

SOLO(TIPO)::E~ :. SOLO.TIPO::E~ é assumido O 
SOLO(TEO)::E~ :. SOLO.TIPO::EZ é assumido latossolo 

Conflitos dk valores - alguns SIGs oferecem facilidades para automaticamente 

calcular valores geométricos, os quais podem assumir valores diferentes decorrentes 

da qualidade dos dados espaciais, da precisão adotada para as coordenadas ou 

mesmo do algoritmo usado pelo SIG; 

FERROVIA(ID#, NOME, PERIMETER)::E~ .'. FERROVIA.PERIMETEK:Elé calculado pelo SIG 
FERRovIA(NoME, PEIÚMETRo): .'. FERROVIA: :E2 6 medido em campo 

Confls'tos de a td izaç io  - acontecem quando as propriedades de diferentes bases de 

dados são atualizadas em diferentes épocas; 

MUNIC~IO(CÓDIGO, NOME, POPULAÇÃO) 
MUNIC~PIO::E~(~~,R~O de Janeiro, 200.000) em 1995 
MUNIC~PIO: :E~(~~,~~O de Janeiro, 150.000) em 1975 

e Conflitos & erros de registros - podem ser erros tipográficos ou variações nos 

processos de medição, ou erros provenientes da aquisição de dados nos processos de 

MUNICÍPIO(CÓDIGO, NOME, POPULAÇÃO) 
M U N I C Í P I O : : E ~ ( ~ ~ ~ ~ O  de Janeiro, 200.000) em 1995 
M U N I C @ I O : : E ~ ( ~ ~ , ~ ~ O  de Janeiro, 50.000) em 1975 

V.9. Etapas da metodologia proposta para integração 

A ~ u l t i S I G  tem por objetivo elaborar um esquema global, a partir dos 

esquemas locais cadastrados com os respectivos mapeamentos para as bases de dados 

locais, que participam da federação proposta pelo Sistema MultiSIG. 



Para melhor compreensão a metodologia preconiza seis eta as, a saber: pré- 

integração, análise dos esquemas, conformação de esquemas, integração no esquema 

global interno, definição do esquema global externo e validação da integração (Figura 

v. 5). 

Estas seis etapas desenvolvem uma série de atividades que visam facilitar a 

integração dos esquemas de exportação. A primeira etapa, ração, consiste na 

descrição dos esquemas das bases de dados locais. Esta etapa implica na execução dos 

procedimentos de participação e no procedimento de cadastro, apresentados na seção 

V. 5. O primeiro procedimento implica na negociação entre os administradores locais e o 

administrador da federação, de forma a conhecerem a filosofia da federação e 

assumirem os compromissos para a participação na federação. O segundo procedimento, 

consiste em descrever os esquemas locais no modelo de dados do SAIF, o qual foi 

selecionado como MDC, de acordo com as regras de mapeamento proposta pela 

metodologia, apresentadas na seção V. 9.1.2. 

PrtZ-rntqraçb 
Descri~Be Atributcrs bo esquema 

I Descírçao do esqcetria ue erpartaçiio 
I 

Conformação: 
Reçaliiç3o de CoMiios 



A segunda etapa, análise dos esquemas, consiste em realizar sobre os esquemas 

de exportação uma série de análises, no nível extencional dos atributos dos esquemas e 

no nível intencional, objetivando identificar os esquemas a serem integrados e os 

relacionamentos existentes entre eles. 

Nesta etapa são identificados os conflitos propostos pela taxionomia, 

apresentada na segão anterior. Os conflitos de definição do contexto espacial são 

tratados na etapa de análise do contexto espacial, na qual são detectadas as bases de 

dados que tratam do mesmo espaço geográfico. A metodologia considera estes 

conflitos, propondo na integração de resultados que sejam realizadas as transformações 

de parâmetros cartográficos necessárias para integrar os dados recuperados, resultantes 

das consultas as bases de dados locais. Os conflitos semânticos e estruturais são 

identificados na análise do contexto semântico e tratados na etapa de conformação. Os 

conflitos entre os valores serão analisados na integração de resultados da consulta pelo 

sistema. 

A etapa de conformação tem por objetivo harmonizar as classes comuns que 

possuem proximidade semântica discrepantes detectadas na etapa de análise. Nesta 

etapa é estabelecido o processo de cooperação entre o administrador global e os 

administradores locais, de modo a estabelecerem os conceitos comuns e mapeamentos 

entre eles. 

Na etapa de integração dos esquemas são criadas as classes virtuais, a partir 

das classes dos esquemas de exportação utilizando, uma notação estendida a partir da 

SAIF CSN. Nesta etapa, são definidos os métodos de acesso para as bases de dados 

locais e os métodos de mapeamento entre as classes com proximidade semântica. As 

definições destas classes serão armazenadas pelo Sistema MultiSIG em um diretório 

denominado de Metaesquema. 

A seguir, a etapa de criação do esquema global externo, faz uma modelagem 

das classes virtuais do esquema integrado no modelo de dados proposto pela 

&ultiSIG. Esta modelagem consiste em criar instâncias e especializações de neme e 

Region, de acordo com as classes detectadas na etapa de análise, conformadas e 

integradas. 

E finalmente, a etapa de validação avalia o esquema global, de forma a verificar 

se a informação está consistente e compreensível. 



V.9.1. Etapa 1 : Pr&integração 

Os esquemas das bases de dados geográficos representam o resultado da 

modelagem lógica do mundo real. Eles possuem características implícitas relacionadas 

as construções de suas bases de dados e as suas finalidades. Estas características, 

denominadas de atributos do esquema, definem as referências espaço-temporais, o 

histórico dos dados, a proveniência e a qualidade dos dados. 

Assim, a primeira etapa da metodologia proposta consiste em descrever os 

esquemas das bases de dados de SIGs, no modelo de dados do SAIF, usando as 

notações sintáticas proposta por este modelo. Entretanto, a metodologia propõe que esta 

descrição seja realizada em dois níveis, dividindo esta etapa em duas atividades, a saber: 

í.ièscrip?o dos atributos do esquema e &scrição do esquema & exportuç&o. 

A descrição dos atributos dos esquemas consiste em descrever os atributos 

implícitos, relacionados a construção e a finalidade da base de dados geográficos, 

utilizando a notação sintática de objetos proposta pelo SAIF. Esta descriqão tem por 

objetivo permitir extrair informações sobre o domínio da aplicação, que muitas vezes 

não se apresentam nos esquemas. 

A descrição do esquema de exportação consiste em traduzir a modelagem do 

esquema local para o modelo de dados do SAIF estendido pela metodologia, usando a 

notação sintática de classes. Contudo, as regras estabelecidas pelo SAIF para a criação 

de esquema no seu modelo de dados não são adequadas para a tradução dos esquemas 

na federação MultiSIG, uma vez que estas regras criam classes com novas 

denominaqões para agregar as especializações de GeogruphicObject, que não existem 

no esquema local. Isto além de não retratar adequadamente o esquema local, no mínimo 

duplica a quantidade de classes de cada esquema, aumentando a complexidade no 

processo de comparação. Assim, a metodologia propõe regras especiais de tradução dos 

esquemas para o SAIF. 

V.9.1.1. Descrição dos atributos do esquema 

Tendo em vista que o esquema de uma base de dados geográfícos é criado para 

atender uma finalidade de aplicação e que um mesmo esquema pode apresentar, de 

acordo com as necessidades dos usuários locais, mais de uma abstração cartográfica 

para apresentar os planos de informação, esta atividade tem por objetivo caracterizar o 

domínio do esquema de exportação quanto a área de aplicação e a finalidade, e 



explicitar os diferentes sistemas de referência espaço-temporal. Estes atributos do 

esquema são comuns aos planos de informações e, em geral, não são armazenados pelos 

esquemas. Eles são do conhecimento dos administradores e usuários locais. 

Para descrever estes atributos, a &ultiSIG utiliza a definição da classe do 

SAIF GeographicObject e o artifício, proposto pela notação sintática de classe do SAIF, 

para associar valores as classes e as suas especializações através da cláusula defauZt. 

A classe GeographicObject na sua definição é composta pela hierarquia 

Metadata. Esta hierarquia contém as classes e propriedades que descrevem os atributos 

do esquema. Através da cláusula default os valores instanciados para as classes da 

hierarquia Metaduta são definidos e herdados pelas subclasses de GeographicObject. 

Desta forma, a cxhMultiSIG propõe que, para cada esquema local, seja criado 

uma ou mais classes de GenericGeographicObjet (GGO) especializadas de 

GeographicObject, que devem ser denotadas por: 

GGO: : nomeDoEsquemãLocal. Abstração 

Para esta classe deve ser instanciada a propriedade Metaduta, a qual é 

representada pelas classes que compõem a hierarquia Metadata do SAIF. As classes do 

esquema que possuem os mesmos atributos de esquema deverão ser especializadas a 

partir desta. Se houverem classes no esquema local que possuem outros níveis de 

abstração cartográfica, devem ser criadas tantas classes de GGO quantas forem as 

diferenças. 

Os metadados definidos pelas classes da hierarquia Metaduta que descreve 

SpatialReferencingM, TemporaZReferencing, SourceM e G e n e r a l L o c a t i o ~  

tratam de propriedades comuns a todas as classes do esquema que estão no mesmo nível 

de abstração, portanto estas classes devem obrigatoriamente ser instanciadas para a 

classe de GGO. O metadado referente a identificação da fonte, descrito pela propriedade 

SourceM..dirtabase.DbInfo.dbIdentrfier, deve ser instanciado para cada classe do 

esquema de forma a fornecer a localização das instâncias daquela classe. Os demais 

metadados, Qualiíy, Lzneage, ProductDescription e UpdateOperation, referentes a 

qualidade, histórico, produto e atualização, respectivamente, podem ser instanciadas 

para as classes do esquema, de acordo com a necessidade do usuário. 

Para ilustrar, seja um esquema (E) com objetos geográficos que empregam dois 

níveis de abstrações cartográficas. O primeiro, ABSTRAÇÃO', objetiva registrar os dados 

levantados em campo e o segundo, ABSTRAÇÃO~, divulgar a informação ao nível de 



município. Estes dois níveis de abstrações implicam no esquema utilizar dois sistemas 

de referência espacial, escalas e metodologias de aquisição dos dados adequadas a 

fmalidade dos planos de informação. Assim, neste exemplo, ao descrever este esquema 

no SAIF serão criados duas classes de G W ,  de acordo com o nível de abstração e 

instanciados os seus metadados, a saber: GGO::E.AEB~ e GGO::E.md. As classes deste 

esquema serão descritas no SAIF como especializações do GGO, de acordo com o nível 

de abstração cartográfica utilizado por elas. 

Assim, a &ultiSIG preconiza que para cada esquema local deve ser criado 

uma ou mais classes que representam os GenericGeogmphicObject (GGO), 

especializados de GeogrqhicOhject, e genéricos para todo o esquema, conforme as 

abstrações cartográficas empregadas no esquema. A partir destas classes as demais 

classes do esquema traduzidas para o SIUF serão especializadas. Este objeto que tem a 

propriedade metadata, vincula os atributos da classe Metaabta a todas as classes 

especializadas desta, através da cláusula defaZt, que é herdada pelas suas subclasses. 

V.9.1.2. Descri~ão do esquema de exportação 

A descrição do esquema de exportação envolve a reconstrução semântica e 

mapeamento de um esquema, expresso no modelo de dados do SIG, para um esquema 

orientado a objeto do metamodelo SAIF. Isto requer a identificação do construtor 

apropriado para melhor descrever cada elemento expresso no modelo de dados do SIG. 

Todavia, cada SIG oferece um modelo de dados próprio, ao qual está associado 

estruturas para representar o objeto de forma que o sistema possa manipulá-lo, através 

das operações oferecidas pela sua linguagem de consulta. Assim, a descrição do 

esquema no SAIF está extremamente associada a identificação da estrutura para 

armazenar o objeto geográfico. É preciso reconhecer as estruturas oferecidas por cada 

SIG, para armazenar o objeto geografico, e identificá-las no SAIF. 

A descrição do esquema de exportação, portanto, consiste em: i )  distinguir as 

entidades do esquema local que possuem atributos gráficos das que não têm; ii) 

identificar a estrutura de dados, usada pela base de dados geográficos para representar o 

objeto geográfico; e iii) especificar a semântica da classe transcrevendo seu nome, suas 

propriedades e respectivos domínios, relacionamentos e termos no glossário 

disponibilizado pelo Sistema MultiSIG que melhor descreva o objeto geográfico. Esta 

descrição utiliza as cláusulas proposta pela CSN, apresentadas no apêndice A. 



Assim, cada entidade (E), do esquema original com chave (K), propriedades (pi I 
i>O) de domínio (D) e relacionamentos (R), será mapeada em uma classe especializada 

de GGO ou de AbstractObject. A classe será criada no SAIF com o mesmo nome, mesma 

chave, mesmos atributos e relacionamentos, de acordo com as regras de mapeamentos 

(M) apresentadas abaixo, na ordem em que devem ser aplicadas: 

M 1: entidades que não possuem atributos gráficos serão modeladas como classes 

especializadas de AbstractObject, na qual o administrador local transcreverá 

todas as suas propriedades; 

M 2: entidades que possuem representação gráfica serão definidas como uma 

especialização da classe GGO, de acordo a abstração cartográfica usada na 

representação do esquema local. 

M 3: tendo em vista que as entidades com representação gráfica são armazenadas na 

base de dados local, como planos de informações que contêm um conjunto de 

objetos geográficos de um tipo, cada plano de informação será traduzido para 

classes especializadas que representam conjuntos de objetos no SAIF, isto é: 

Coverage ou SpatiaZDataSet; 

M4: a geometria de cada objeto geográfico será escolhida de acordo com estrutura 

usada para representar o objeto geográiico no esquema local. Cada SIG oferece 

um modelo de dados próprio, ao qual estão associadas estruturas para representar 

o objeto geográfico. Desta forma, esta regra de mapeamento será especializada, 

posteriormente, para cada SIG, em função das estruturas oferecidas pelo modelo 

de dados por ele utilizado; 

M 5: as denominações de cada classe serão formadas por seu nome no esquema local, 

seguido pelo nome do esquema de exportação, concatenado com a string "::"; 

M 6: as propriedades originais da classe selecionada no SAIF, para representar o objeto 

geográfico deverão ser preservadas e a estas deverão ser acrescentadas as 

propriedades definidas para os objetos geográficos no esquema local, inclusive as 

propriedades pré-estabelecidas pelo SIG, se fizerem parte da modelagem de 

dados e aplicações locais; 

M 7: para cada propriedade deverão ser descritos o nome, o formato, o domínio e o 

valor cZefauZt. As propriedades chaves deverão ser indicadas com um asterisco na 

notação, após a sua denominação. O nome e o formato são descritos na cláusula 

cZassAtribzc@es, o domínio na cláusula ~ZassAttributteVdue, e o valor default na 

cláusula ~&@uZt da CSN. Quando o domínio da propriedade for um atômico ele 

149 



será de um tipo básico Integer, Real ou String. Quando o domínio da propriedade 

tratar de uma classificação, isto é, o domínio for representado no SIG como uma 

tabela, esta propriedade será do tipo Enumeration. Esta classe poderá ser uma 

enumeração própria do SAIF ou uma nova especialização da classe Enumeration; 

caso alguma das propriedades da entidade, no esquema original, apresente 

alguma restrição de integridade, ela deverá ser descrita usando as cláusulas 

restricted e constraints da CSN. A cláusula restricted deve ser usada para 

expressar restrições simples, aos valores dos atributos, e a cláusula constraznts 

deve ser usada para expressar restrições que envolvam alguma lógica entre os 

atributos; 

todos os relacionamentos entre as classes deverão ser transformados em classes 

de objetos especializadas da classe Relationship. Esta classe é estendida pela 

d u l t i S I G  com a propriedade relatiodttribute. Assim, cada relacionamento no 

esquema original é descrito pelo seu nome no esquema local, pelas classes 

envolvidas e suas respectivas cardinalidades, e pelos atributos do relacionamento. 

Os relacionamentos temporais deverão ser expressos por especialização da classe 

TemporaZReZatzomhip. Os relacionamentos espaciais deverão ser especializados a 

partir da hierarquia de SpatialRelationship; e 

M 10: a cláusula comments da SAIF CSN será utilizada pelo Sistema MuItiSIG para 

permitir ao usuário introduzir os termos escolhidos no Thesaurus, que descrevam 

o objeto geográfico e suas propriedades. 

K 9.1.2. I.  Regras especíJicas 

Tendo em vista o objetivo de testar a metodologia em esquemas (Apêndice A) 

desenvolvidos sobre os SIGs ARCIInfo, produzido pela Environmental Systems 

Research Insbitute, e SPRING, produzido pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais, as estruturas destes SI@ foram estudadas em STRAUCH, SOUZA e 

MATTOSO (1998d) e estabelecidas as correspondências entre suas estruturas para 

representar os objetos geográficos e as classes do SAIF, de modo a adequar a regra 

quatro; a saber. 



e Regras de tradugão do ARC/Info para o SAIF 

Os objetos geográficos armazenados com as estruturas gráficas do ARCBNIFO 

são definidos no MDC como classes especializadas de GGO e de uma classe da 

hierarquia de GeographicObject, com a geometria que será definida de acordo com o 

tipo de estrutura usada no ARCJInfo, conforme a Tabela V.3: 

Tabela V.3 - Correspondências entre as estruturas gráficas do ARCAnfo e as 

classes do SAIF. 

ARCIINFO 
Coverage h b e l  pint  
~overage ~ r c  - 

Coverage Node 
Coverage Route 

Coverage Section 
Coverage Polygon 
Coverage Annotation 

Classes no SAIF 
PartitionedCoverage:position.Geonzetiy: Point 
~a~litioned~overa~e~~osition.~eonzeti~: VectorLine 
PartitionedCoverage:position.Geonzet~y: Point I Segment(Arc) 
Graph: AcyclicNetwork 
Graph: SingleLineNeiwork: 
Graph: SingleLineNetwork 
PartitionedCoverage: position. Geometiy: VectorArea 
Annofation 
AbsdractObject 
Rasfer: position.Geometiy: Grid 
CategoncalRaster: position.Geomeby: CellGrid2D 
Field: position.Geometry: VectorSu$acelGrid 
IrregdarDm: pmition. Geomeby: MeumredSur$ace 
IrregularDem: position. Geomehy.masspoíntslj:Point~Eh4Point 
GeneralRasfec. positim.Geomeby: ImageGrid2D 

Regras de tradu@o do SPRINGpara o SAIF 

Os objetos geograficos que possuem representação gráfica são definidos no 

modelo de dados do SPRING como objetos pertencentes a classes derivadas de 

PlanoDeInfoorma~ão e GeoObjeto. Estas classes são traduzidas para o MDC, de acordo 

com a classe e a sua estrutura, conforme a Tabela V.4 abaixo: 

Tabela V.4 - Correspondência entre as classes do SPRING e do SAIF. 

SPRING 
Gedbieto: 

point2~ ou ConjuntoDePontos2D 
Linha2D 
Polígono: 

MapaCadastral 
SubdivisãoPlanar: 

Point2D 
Linha2D 
Polígono 

ConjuntoDePontos2D : 

Classes no SAIF 
Geo~raphicObiect: 

po&on.~&ehy: Point 
position. Geomeby: VectorLine 
position.Geometiy: VectorArea 

SpatialDaáaSet: 
geoCo~po~zmtslj.positio~~Geometiy: Point 
geoConlponentslj.position.Geonzetty: VectorLine 
geoComponmts~.position.Geomeby: VectorArea 

S'tialDafaSet: 
ged70rnponmts~.position.Geomehy: Point 



W.9.2. Etapa 2: Análise dos esquemas 

GrafoOrimtado: 

GeoCampoNumérico: 
Grade Regular 
ConjuntoDeIsolinhas 
GradeTriangular: 
MapPontos3D: 

GeoCampoTmático: 
ZmagemTemática 
SubdivisãoPlanar: 

Point2D 
Linha2D 
Polígono 

GeoCampoDadosSensor 
ImagmTonsDeCinza 
Imagen~sintética 

Para estabelecer a proximidade semântica entre os esquemas é necessário 

SpatiaDa faSet: 
geoComponents0.position.Geonie~:Point 
geoComponents~.positian.Geome~: VectorLine 
geoComponentsf;?posiiion.Geonie~y: VectorArea 

Field IIrregularDem 
Field: position.Geometry: Grid 
Field: position. Geontetry: VectorSu$ace. AIsolínes 
Field: position. Geometry: VectorSur$a~e.~Tm 
Irregu1arDem:position. Geontetry:nzassp~int~:~D~poin I%ínt 

Categoi fcaIRaster: positiongeonaetry: CeZZGiid2D 
Partitionedcoverage: 

geoComponents(jlposition.Geometry: Point 
ged:on'ponents~.psition.Geon~e~: VectorLine 
geoContponents~.position.Geometry: VectorArea 

GeneralRaster: position.Geometry: ImageGrid2D 
GeneralRaster: position. Geometry: InjageGrid2D 

estabelecer a convergência das descrições dos esquemas. Para isto, se faz necessário 

uma etapa de análise dos esquemas. Esta etapa tem por objetivo definir os esquemas a 

serem integrados, estabelecer uma ordem para a integração dos esquemas, identificar o 

grau de proximidade semântica entre as classes dos esquemas e os conflitos que 

porventura existirem. 

A metodologia proposta sugere que esta análise seja dividida em três tipos: 

análise do contexto espacial dos esquemas - compara os parâmetros utilizados para 

representar o espaço geográfico, com o objetivo de estabelecer espaços geográficos 

comuns tratados pelos esquemas; 

análise do contexto das aplicações dos esquemas - compara os esquemas que tratam 

do mesmo espaço geográfico, quanto as áreas de aplicação, com a finalidade de 

estabelecer uma ordem entre os esquemas para a integração, de acordo com a 

proximidade do domínio da área de aplicação; e 

análise do contexto semântico dos esquemas - compara os elementos do esquema 

que tratam do mesmo espaço geográfico e do mesmo domínio da aplicação, de 

forma a identificar os relacionamentos entre as classes dos esquemas. 

A definição da correspondência espacial e do contexto da aplicação são 

responsabilidades do administrador da federação. Esta correspondência é estabelecida 

com base nas informações fornecidas pela descrição dos atributos do esquema. A 

responsabilidade da análise do contexto semântico do esquema é dividida entre o 

administrador da federação e os administradores locais, uma vez que ao encontrar 



algum grau de proximidade semântica, este grau deve ser validado através de 

cooperação com os administradores locais. 

W.9.2.1. Análise do contexto espacial dos esquemas 

Esta etapa realiza uma análise dos parâmetros espaciais, utilizados para a 

abstração cartográfíca dos esquemas e a análise da unidade territorial de informação, 

com a finalidade de estabelecer as regiões a serem disponibilizadas pelo esquema global 

externo, através da hierarquia Region. 

e Análise dos parâmetvos espaciais 

Esta análise identifica os conflitos do Grupo I da taxionornia apresentada na 

seção V.8. Ela visa assegurar a correta comparação dos espaços geográficos tratados 

pelos esquemas e identificar a necessidade de transformação entre os parâmetros 

cartográfícos utilizados para representar seus elementos gráficos nos esquemas de 

exportação. 

Para isto, a &ultiSIG propõe inicialmente detectar os conflitos entre os 

metadados relacionados ao contexto espacial. Isto é realizado através da comparação da 

notação sintática, utilizada para descrever os metadados relacionados a 

SpatiaZReferencingMd. 

Sobre os metadados de SpatiaZReferencingMM serão analisados os parâmetros 

de representação utilizados pelas entidades gráficas das bases de dados geográficos. 

Estes parâmetros são os atributos do esquema descritos pelas propriedades 

SpatialReferencingMM. coordSystem, SpatiaZReferencin~projection. System, Spatial 

ReferencingMiM.coordSystem. horizontaZReference, SpatialReferencingMld.Coord 

Sysfem.verticalReference e SpatiaZReferencingMiM.inverseScale, que descrevem o 

sistema de coordenadas, o sistema de projeção, os Data horizontal e vertical e a escala, 

respectivamente. 

Para facilitar esta comparação deve ser criada a Tabela de Parâmetros 

Cartográficos (TPC), apresentada abaixo (Tabela V.5), dispondo os parâmetros 

espaciais utilizados para cada esquema (EI, EZ,.., &). 

A diferença de parâmetros cartográficos entre os esquemas, dependendo do 

espaço geográfico tratado, indica a necessidade de aplicar operações de transformações 

para a comparação e integração dos esquemas, a saber: 



Diferença de sistema de coordenadas - requer a transformação de sistema de 

coordenadas para os metadados relativos a descrição da unidade territorial do 

esquema, de modo a determinar o relacionamento espacial entre os esquemas. No 

caso dos esquemas apresentarem a mesma unidade territorial de informação e a 

metodologia indicar a proximidade semântica entre as classes, também se faz 

necessário indicar a necessidade de aplicar transformações posteriormente na 

consulta para a integração de resultados; 

Diferença de Data horizontal e vertical - este caso é semelhante ao anterior, 

entretanto, deve ser aplicado uma transformação de Dafum; e 

Diferença de escala - esta diferença traduz uma diferença na granularidade da 

informação armazenada. Se os esquemas apresentarem a mesma unidade territorial 

de informação e a metodologia indicar a proximidade semântica entre as classes, 

será necessário analisar com cuidado a geometria. No caso da diferença de escala 

não alterar a geometria, poderá ser empregada uma generalização semântica no 

processo de conformação, e, conseqüentemente, uma generalização cartográfica na 

apresentação dos resultados da consulta. No caso da diferença de escala alterar a 

geometria, as classes serão integradas a hierarquia neme, de acordo com a sua 

geometria. 

Tabela V.5- TPC com as propriedades que definem os parâmetros cartográficos. 

Determinação do relacionamento espacial entre os esquemas 

A metodologia proposta aceita esquemas que não descrevem o mesmo espaço 

geográfico, porém, é necessário estabelecer os relacionamentos entre os espaços 

geográficos. Desta forma, é realizada uma análise do espaço geográfico, tratado pelas 

bases de dados geográficos, com a finalidade de encontrar o relacionamento espacial 

entre elas. 



Esta análise é realizada através da comparação da descrição sintática dos 

metadados, fornecidos pelas propriedades que descrevem a localização do espaço 

geográfico tratado pelos esquemas, a saber: GeneralLocationMMgeographicRegion 

elou GeneralLocationMM, rangeminpoint. coord c l ,  GeneralLocationMM, range. 

minPoint. coord c2, GeneralLocationMM. range. maxPoint. coord c1 e GeneralLocation 

MM; range maxpoint. coord c2. 

Visando facilitar esta comparação, estas propriedades devem ser dispostas em 

uma Tabela de Localização Geográfica (TLG), apresentada abaixo (Tabela V.6), 

contendo estas propriedades, para cada esquema (el, a, ..,, h). 
No caso de ter sido detectado uma diferença nos parâmetros espaciais, na etapa 

anterior, as propriedades que definem as coordenadas máximas e mínimas devem ser 

compatibilizadas em um único sistema de referência cartográfico, de forma a 

possibilitar a correta comparação 

Tabela V.6- TLG com as propriedades que definem a localização geográfica. 

A determinação do relacionamento espacial define como o esquema de 

exportação fará parte dos esquemas global e do externo. O esquema de exportação 

poderá ser associado ou integrado. A identificação deste relacionamento espacial é 

estabelecida pela operação de interseção espacial entre as propriedades descritas na 

Tabela V.7, comparando-se cada par de esquemas de exportação e procurando 

identificar os relacionamentos espaciais próximos. 

Para ilustrar a análise do relacionamento espacial, seja o formalismo apresentado 

na seção V.8 para o par de esquemas de exportação EI e E2 1 E1 ce RI A E2 ce R2, onde 

.RI e R2 são OS contextos espaço-temporais destes esquemas. Esta comparação pode 

resultar nos seguintes de relacionamentos espaciais (RE): 

RE vazio - as bases de dados não possuem nenhum relacionamento espacial, uma vez 

que tratam de espaços geográficos diferentes; 



RE parcial - as bases de dados apresentam dois tipos de relacionamentos espaciais 

entre os espaços geográficos dos esquemas. Eles apresentam interseção entre os 

espaços geográficos, mas eles não são coincidentes, havendo uma região de não 

interseção dos espaços geográficos e outra de interseção; e 

RE total - as bases de dados apresentam interseção total entre os espaços geográficos 

não vazios e eles são coincidentes. 

Tabela V.7- Relacionamentos espaciais. 

IVM'O I R ~ ~ R Z = O  
I I 

Justaposição de esquemas 

RE 

Rz-Ri Justaposição de esquemas 
RI nR:,+O 

TOTAL R, R2 Integraçáo de esquemas 

O RE vazio ocorre quando as comunidades de informação manifestam vontade 

INTERSEÇAO ESPACIAL ENTRE OS 
ESQUEMAS 

de participar da federação, apesar de seus esquemas tratarem de espaços geográficos 

PARTICIPAÇÁO NO ESQUEMA 
GLOBAL INTERNO 

diferentes. Neste caso, será verificada a existência, na hierarquia Region, de uma classe 

que contemple o espaço geográfico, de forma a inserir uma instância que contemple o 

espaço geográfico. A esta instância será definido a lista de Theme, onde cada Theme, 

corresponderá a uma classe do esquema de exportação descrita no modelo de dados do 

esquema global externo. 

Para ilustrar o RE vazio, seja um esquema EI que trata do estado de São Paulo e 

um esquema EZ que trata do estado do Rio de Janeiro. A classe Estado da hierarquia 

básica proposta para Region serão instanciados RioDeJaneiro e SãoPaulo (Figura V.6). 

Para cada uma destas instâncias serão associadas as respectivas listas de 7herne. Cada 

í'herne corresponde a uma classe no esquema de exportação. 

Geologia 
UsoDaTerra 

Pigura V.6 - Justaposição de esquemas sem relacionamento espacial a hierarquia 

Region. 



O segundo,  parcial, ocorre quando, as bases de dados apresentam regiões de 

interseção espacial, porém, não total. Neste caso, a metodologia é aplicada de modo a 

identificar o relacionamento semântico entre as classes dos esquemas de exportação. De 

acordo com o diagnóstico do relacionamento espacial e semântico poderão ser tomadas 

as seguinte medidas para a região do espaço geográfico do esquema de exportação: 

As classes tem relacionamento espacial e semântico - as classes serão integradas, 

conforme a metodologia e inseridas na hierarquia Region em uma classe que 

contemple o espaço geográfico de interseção; e 

As classes possuem relacionamento espacial, mas não tem relacionamento 

semântico - As classes dos esquemas de exportação serão descritas e associadas as 

classes da hierarquia Region que melhor descrevam seus espaços geográficos, sem 

integração, apenas com os métodos de acesso para as respectivas bases de dados 

locais. 

As classes não possuem relacionamento espacial nem semântico - neste caso as 

classes serão tratadas como no caso anterior. 

Para ilustrar o  parcial, seja um esquema Er, que armazena para os municípios 

do estado do Rio Janeiro a geologia, uso do solo e vegetação e seja um esquema E2, que 

trata dos municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, abrangendo 

municípios do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais e do Espírito Santo, com 

os planos de informações relacionados a geologia, florestas e declividade (Figura V.7). 

Neste exemplo, para a hierarquia Regzon serão criadas as seguintes instâncias de 

Region, conforme apresentado na Figura V. 8: 

Figura V.7 - Exemplo de relacionamento espacial parcial. 

Estado: RioDeJaneiro, que será associada aos temas geologia, uso do solo, 

vegetação, floresta e declividade, onde a geologia será resultante da integração de 

geo1ogia::El e geologia::E~, USO do solo e vegetação terá o método de acesso para o 

esquema EI e floresta e declividade para o esquema EZ; e 



BaciaHidrográfica: BaciaParaíbãDoSul com os temas geologia::E2, florestas::& e 

declividade: :E2 

Para ilustrar RE total, ocorre quando há coincidência do espaço geográfico 

tratado pelas bases de dados locais. No caso de ser uma região já contemplada pelas 

classes da hierarquia Region, será criada a respectiva instância, e a ela associada a lista 

de Theme, resultantes do processo de integração das classes dos esquemas de 

exportação. Para ilustrar, sejam os esquemas E1 e Ez, que tratam dos Municípios do Rio 

de Janeiro. Os esquemas destas bases de dados serão integrados conforme as atividades 

da radMultiSIG. 

Cabe ressaltar, quando a federação já existir e um novo esquema desejar 

participar, as regiões geográficas resultantes da análise do relacionamento espacial 

devem ser comparadas com a hierarquia Region, na etapa de criação do esquema global 

externo. Esta comparação visa verificar a existência de outro esquema, já pertencente a 

federação, que trate do mesmo espaço geográfico. Caso este espaço já exista em alguma 

das classes da hierarquia Regzon, o esquema federado, expresso no MDC, deve ser 

recuperado. A seguir, a metodologia deve ser aplicada a parte do esquema federado e do 

esquema de exportação, de modo a detectar o relacionamento semântico entre os 

esquemas para integrá-los. Caso o espaço geográfico não seja contemplado pela 

hierarquia Region, será tratado como o relacionamento espacial vazio, isto é, criada uma 

especialização e uma instância que descreva este espaço geográfico e associada a lista 

de Theme, onde cada neme corresponderá a uma classe do esquema de exportação, 

expresso no modelo de dados do esquema global externo. 

Floresta 
Oedogia 

Rio Paraíba do Sul 

Figura V.8 - Integração e união de esquemas com relacionamento espacial, parcial 

ao esquema global externo. 



V.9.2.2. Análise do contexto da aplicação dos esquemas 

A ~ u l t i S I G  propõe uma integração binária. Assim, nesta etapa são 

analisados os esquemas que possuem relacionamentos espaciais, parcial e total. Para 

determinar a seqüência de pares de esquemas a serem integrados, esta etapa leva em 

consideração que cada área de aplicação possui um vocabulário próprio e que esquemas 

que tratam do mesmo espaqo geográfico e do mesmo domínio de aplicação, possuem 

uma maior proximidade semântica entre as suas classes. 

Desta forma, esta etapa analisa o contexto da aplicação dos esquemas, visando 

estabelecer uma hierarquia de áreas de aplicação e identificar quais os pares de 

esquemas que possuem maior proximidade semântica. Esta análise define uma 

prioridade de integração entre os esquemas, em função da proximidade de área de 

aplicação e finalidade do projeto. 

A análise é realizada sobre a descrição sintática dos metadados fornecidos pelas 

propriedades que descrevem os projetos associados aos esquemas, quanto a finalidade e 

área de aplicação. Assim, para facilitar esta análise deve ser criada a Tabela do Contexto 

das Aplicações (TCA) contendo as propriedades que descrevem os projetos para cada 

esquema (EI, E2, . . ., E ~ ) ,  conforme a Tabela V.8. 

Em função desta análise serão estabelecidas hierarquias de contextos de áreas de 

aplicação para cada esquema. Estas hierarquias materializam árvores, em cuja estrutura 

os nós raízes são as áreas de aplicagão. Estes nós podem ser subdivididos de acordo com 

a finalidade da aplicação de cada esquema, em um ou mais nós filhos. Cada nó filho 

será novamente divido, de acordo com os subsistemas que compõem a finalidade de 

cada esquema. 

Tabela V.8- Propriedades que descrevem o contexto da área de aplicação. 

A análise das áreas de aplicação, quanto a finalidade e seus subsistemas 

representados nas hierarquias, define o relacionamento genérico existente entre os 

esquemas. Este relacionamento genérico entre as áreas de aplicação estabelece a 
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prioridade de análise semântica entre os esquemas e, conseqüentemente, determina uma 

seqüência para os esquemas serem integrados. Para ilustrar, sejam os esquemas El, E2, E3 

e ~ 4 ,  que possuem RE total, descritos abaixo na TCA (Tabela V.9) com suas respectivas 

propriedades. 

Tabela V.9 - Exemplo de TCA para quatro esquemas. 

I SourceMM.terminuslnfo.agencyName I Embrapa I White Martins 

I SourceMM.project.projectldentifier I RJ2000 I Reflores do Vale 

SourceMM.project.0bjective Estudo Ambienta1 Extrati. vegetal 

SourceMM.Project.subsystem Ambienta1 Ambienta1 I Ambienta1 I Cadastral I 
I I social I Econômicas I social I Equipamentos I 
I I I 1 Econômico I Social I 

As hierarquias que expressam o relacionamento entre os contextos das áreas de 

I I I 

aplicação destes esquemas são representadas na Figura V.9. Neste exemplo, 

possivelmente os esquemas EI e E3 apresentam proximidade semântica entre suas 

Ocupação humana 

classes, uma vez que elas apresentam a mesma área de aplicação e subsistemas 

Meio Ambiente 

compatíveis. Estes dois esquemas possuem uma superposição maior entre os 

Recursos naturais SourceMM.project.aplicationArea 

subsistemas do esquema EZ e ~ 4 .  Desta forma, será estabelecida a seguinte ordem de 

Meio Ambiente 

pares de esquemas para a integração (((EI,E~), EZ), E4), 

Meio Ambiente Recursos Naturais Ocupação Humana 

Est.udio Ambiental::Ei Monit. Ambiental::E~ Extrati vegetat::E2 Planej e Monit.::E4 

I 
SociaI::~~:  social::^^ 

Figura V.9 - Exemplo das hierarquias contexto de aplicação. 

Esta sequência de integração cria os esquemas globais intermediários dos E ~ 1 3  e 

EG123 e o esquema global interno E~1234. O esquema EG13 representa a integração das 

classes relacionadas ao contexto de aplicação voltado, para meio ambiente. O esquema 

EG13 é integrado as classes relacionadas aos recursos ambientais derivando o esquema 

EG123 e, finalmente, a este esquema é integrado as classes relacionadas ao contexto de 



aplicação (Figura V. 10). As classes de contextos diferentes podem apresentar 

proximidade semântica, sendo tratadas pelas demais etapas da metodologia proposta. 

Figura V.lO- Exemplo de seqüência de integração dos esquemas. 

Sendo o objetivo do Sistema MultiSIG criar uma federação aberta, o exemplo 

considerará um esquema ~ 5 ,  abaixo descrito (Tabela V. 10), a ser inserido na federação 

após o esquema global (EG) interno ter sido derivado dos esquemas anteriores. 

A parte do esquema global interno que trata da mesma região será analisada, 

buscando encontrar proximidades entre o esquema global intermediário com maior 

proximidade de contexto de aplicação, no caso E ~ 1 3 .  O par de esquema (E~,EGI~) é 

analisado e integrado no esquema E~135, Este esquema é analisado com o esquema E~123, 

de acordo com a metodologia, procurando identificar a existência de classes que 

possuem proximidade semântica. 

Tabela V.10- Exemplo de TCA para o quinto esquema. 

I SourceMM.terrninuslnfo.agencyName I UERJ I 

I SourceMM.project.0bjective I Estudo Ambienta! I 
V i u b s y s t e m  I Ambientais I 

V.9.2.3. Análise do contexto semântico dos esquemas 

Esta etapa objetiva estabelecer o grau de proximidade semântica entre as classes 

dos pares de esquemas (h, E~), identificando as similaridades e os conflitos do grupo 11 

e Eí da taxionomia apresentada na seção V.8. 

A ~ u l t i S I G ,  visando facilitar o tratamento das classes, propõe classificar os 

pares de classes com proximidade semântica de acordo com os graus abaixo, os quais 

SourceMM.project.aplicationArea 

Sociais 

Meio Ambiente 



serão ilustrados pelos esquemas de exportação, formalizados por (E, h), onde = 

(c,,, cmb, ..., cmi) e E, = (G,, ~ b ,  ..., GJ 

Identidade semântica: (k = Gj) - ocorre quando os esquemas utilizam os mesmos 

construtores de modelagem e os mesmos descritores para representar objetos que 

tratam da mesma semântica da realidade. Neste caso, os objetos de duas classes 

provenientes de esquemas diferentes são idênticos. Estes pares de classes 

raramente serão encontrados, devido as heterogeneidades inerentes as diferentes 

perspectivas do mundo real no processo de modelagem dos dados; 

Similaridade semântica (C, = G~) - ocorre quando os esquemas empregam 

diferentes construtores e diferentes especificações de formatos, tipos, unidades e 

domínios para descrever o mesmo aspecto da realidade. Isto leva os objetos de 

duas classes de diferentes esquemas a apresentarem diferentes representações para 

o mesmo aspecto da realidade, sejam decorrentes de discordância sobre o 

significado, interpretação, ou uso pretendido do mesmo; e 

Heterogeneidade semântica (C, + Gj) - ocorre quando as classes não tratam dos 

mesmos aspectos da realidade. Neste caso as classes são heterogêneas e 

descrevem objetos geográficos diferentes. 

Este grau de proximidade semântica é identificado através da análise e 

comparação da denominação e descrição semântica das classes, considerando seus 

atributos gráficos e não gráficos. Desta forma, a análise do contexto semântico (cs) 

determina o grau de proximidade semântica (G?~) entre os objetos geográficos, denotado 

por: 

Gps:CS (~mi: :&, cnj: :h)  = <T (N), &, G, pk(nk, dk, fk, rk dk)> 

O primeiro componente, GPS, denota o grau de proximidade semântica que pode 

ser a identidade, similaridade e heterogeneidade; 

O segundo componente denota o par de classes dos esquemas Em e E ~ ,  

respectivamente, que estão sendo comparados; e 

O terceiro componente denota os elementos das classes a serem comparados 

quanto: a denominação (N) e o termo (T) que definem os objetos, os 

relacionamentos (R& a geometria (G) e as propriedades das classes quanto a 

denominação (nk), descrição (dk), formato (fk), restrição (rk) e domínio (dk) da 

propriedade. 



Assim, esta etapa coordena as análises, abaixo descritas, realizadas sobre cada 

par de esquemas com proximidade de área de aplicação, a saber: 

e Análise das denominações dus classes dos esquemas 

Esta análise tem por objetivo identificar as semelhanças e as diferenças de 

representação do mesmo objeto do mundo real. Para isto é observado no nível 

intencional das classes especializadas de GGO e de AbstractObject, de cada par de 

esquema (&,E;,). AS classes são dispostas em uma Tabela de Classes (TC), com sua 

respectiva lista de termos utilizados para descrever as classes (C,: : h ,  Gj: :&) e os seus 

respectivos tipos (Tabela V. 11). A seguir, é realizada uma pesquisa sobre os termos de 

modo a determinar a proximidade semântica ( G ~ ~ )  entre as classes e avaliar os tipos 

usados para representar as classes. 

Tabela V.11- Comparação entre as denominações das classes. 

Esta pesquisa na TC é descrita pelo seguinte formalismo: 

Gps : CS (G: :h, Gj j: :&) 3 3 TERMO E TC I TERMOi E h: 1% A TERMOj E Gj: :& A 

%.TERMOi: :E, E Gj:TERMOj::& V C,.TERMOi::E, = C,j.TERMOj::& 

Nesta comparação são detectadas as classes que podem apresentar proximidade 

semântica quanto a denominação e os termos usados para descrevê-la. Em geral, são 

encontrados os conflitos de denominação. Apesar das denominações serem diferentes, 

os termos utilizados para descrever os objetos geográficos, facilitam identificar as 

classes que apresentam uma proximidade semântica. 

A descrição dos tipos utilizados para representar as classes de objetos 

geográficos no SAIF,  na Tabela V. 11, tem a finalidade de verificar se eles foram 

descritos como objetos que possuem representação gráfica. Isto visa facilitar, 

posteriormente, a criação da tabela de geometria, na atividade de análise da geometria. 

Para simplificar a manipulação das classes com indicação de proximidade 

semântica esta etapa emprega o conceito de grupo temático. O grupo temático define 

um contexto semântico que representa as classes de objeto geográfico, que possuem 

uma indicação de proximidade semântica estabelecida, através dos termos selecionados 



para definí-las. Estes grupos temáticos estabelecem uma terminologia para a 

comparação que facilita a análise dos pares de classes com proximidade semântica. 

Nesta etapa, as classes que possuem esta proximidade são organizadas nestes 

grupos temáticos. Para este grupo temático é adotada uma denominação geral, que 

melhor represente o conjunto de classes. Visando facilitar as etapas a seguir, cada grupo 

temático deve ser colocado em uma tabela, denominada de Tabela de Grupo Temático 

(TGT), onde as classes são dispostas em ordem ascendente de similaridade, conforme a 

indicagão de proximidade semântica. 

Estes grupos temáticos devem ser encaminhados aos administradores das bases 

de dados locais, os quais devem confirmar o agrupamento temático e estabelecer o 

relacionamento entre as suas classes com as dos outros esquemas. Isto é realizado 

através do procedimento de cooperação. Para ilustrar, sejam os esquemas EI e EZ 

apresentados abaixo, na Tabela V. 12. 

As classes RioPrin::E~ e Hidrografia::E2 apresentam os mesmos termos para defini-las. 

As classes Afluente::E~ e Drenagem::E2 apresentam termos diferentes, mas com uma 

possibilidade de proximidade semântica relacionada a hidrografia. As classes Alti::El, 

PontosCotados::E2, Cmestre::Ez e Declivi::E1, apesar de apresentarem termos diferentes para defini- 

las, descrevem a topografia da região. 

Tabela V.12- Exemplo de TC. 

E1 

Através do procedimento de cooperação, os administradores locais discutem a 

separação das classes nos grupos temáticos (Tabela V.13), com denominações que 

melhor exprima o conjunto de classes próximas, por exemplo, Hidrografia e Topografia. 

0 grupo temático de hidrografia será formada pelas classes RioPrin::El, Afluente::El, 

Hidrografia::Ez e Drenagem::E~. O grupo temático de topografia será formado pelas classes Aiti::El, 

Declivi::E1, PontosCotados::Ez e CurVaMestre::E2. 

O grupo temático, nas etapas a seguir, poderá ser especializado conforme a 

necessidade de categorizar as classes. Assim, ao final da análise do contexto semântico, 

RioPrin 

Alti 

Declivi 

Afluente 

E2 

Rio 

Drenagem 

PontosCotados 

CurvaMestre 

LISTA(TEi3MOj) 

Rio principal 

Topografia 

Declividade 

Rios Secundários 

TIPOi 

GGO 

GGO 

GGO 

GGO 

LISTA(TERM0j) 

Hidrografia 

Canais de drenagem 

Relevo 

Relevo 

TImj 

GGO 

GGO 

GGO 

GGO 



cada grupo temático será tratado como uma coleção de classes de objetos que possuem 

alguma associação entre elas, através de suas denominações, relacionamentos e 

propriedades comuns. 

Tabela V.13- Grupos Temáticos. 

Análise dos relacionamentos semânticos 

Afluente: : E ~  

Esta análise visa detectar as classes dos esquemas que, além de uma 

proximidade semântica, encontrada na etapa anterior, apresente o mesmo contexto de 

relacionamento. 

Para cada grupo temático (GT,), detectado na análise anterior, deve ser criada 

uma Tabela de Relacionamentos (TR) contendo os relacionamentos entre as suas classes 

e as classes de outros grupos temáticos. Nesta tabela (Tabela V.14) são observados 

então o contexto do relacionamento quanto a denominação dos relacionamentos (=L) e 

das classes (C) envolvidas. Nesta análise são observadas ainda as cardinalidades (CAR), 

a estrutura do relacionamento quanto aos atributos (AT. DO REL) e, se necessário, quanto 

a utilização de restrições aplicadas a estes atributos. 

Drenagem: :E, 

Tabela V.14- Relacionamentos das classes de cada grupo. 

Grupo temático: Topografia 

Al t i : :~~  PontosCotado~::~~ 
CurvaMestre::% 

Declivi::~~ --I---- 

Em: GTp En: GTp 

RELmi RELnj Cme Cnl AT. DORELmi Cnk Cmf . CARmi CARnj AT. DO RELnj 



Nesta análise são detectados os conflitos de abstração causados pelas diferentes 

formas de representar a realidade, pelo uso dos diversos construtores dos modelos 

usados para modelá-la e quanto a estrutura do relacionamento. 

Esta análise resulta em uma modelagem preliminar entre o pares de classes dos 

esquemas que possuem alguma proximidade semântica. Para ilustrar, seja o grupo 

temático Hidrografia, citado anteriormente, com os relacionamentos apresentados 

abaixo na Tabela V. 15. O nome dos relacionamentos e as cardinalidades são diferentes, 

entretanto, ele apresenta uma proximidade que pode ser modelada para integrar as 

classes, a saber: 

Tabela V.15- Exemplo de T R  

Neste exemplo, a classe Drenagem::E2 pertence a um R~o::E~, não importando se é rio 

principal ou afluente. Por outro lado, o esquema  modela os vários afluentes de um 

rio. Desta forma, através de consenso entre os administradores locais é proposta uma 

W n j  

1 :I 

R E M  

Contem 

modelagem das classes e seus relacionamentos de modo a integrá-los, como apresentado 

AT. DO RELnj 

dren 

na figura abaixo (Figura V. 1 I): 

CARmi 

l:n 

Cme 

RioPrin 

Drenagem 

REbj 

Pertence 

AT. DOt?Etmi 

cod 

C 

Afluente 

Figura V.ll-  Exemplo: modelagem dos relacionamentos e suas respectivas classes. 

Análise da geometria classes 

Cnk 

Drenagem 

No caso das classes, para as quais foram detectadas uma proximidade semântica, 

e são especializações de GeographicObject, devem ser analisadas as geometrias (GEO). 

Esta análise visa identificar os conflitos de representação geométrica causados pelo uso 

de diferentes granularidade da informação e representação gráfica. Assim, para as 

classes, as quais além da denominação foram detectadas o mesmo tipo de 

Cnl 

rio 



relacionamento, devem ser organizada em uma nova tabela (Tabela V. 16) de geometrias 

(TG), contendo a geometria das classes. 

Tabela V.16- Geometria das classes com proximidade semântica. 

h 1 GEOi % GEOj I 

Esta pesquisa na TG é descrita pelo seguinte formalismo: 

GPS : CS (cmi: 1% Gj: 1%) S %.GEO: 1% = Gj.GEO: :&V Cmi.GEO: :Em E Gj.GE0: :& 

Para ilustrar, seja as classes do exemplo anterior. Inicialmente, suponha que as 

classes possuem o mesmo nível de abstração cartográfica, como apresentada na Tabela 

V. 17, abaixo. 

Tabela V.17- Exemplo 1 da TG. 

Grupo temaico: Hidrografia 

I I I I ~ r e n a ~ e m : : ~ ~  I VectorLine 

GKIi 

Ri0Prin::Ej 

Afluente::E~ 

Neste exemplo, observa-se que todas as classes possuem a mesma geometria. 

Assim, a modelagem apresentada na Figura V. 11 pode ser utilizada para representar a 

integração dos esquemas EI e &. Seja um segundo exemplo, onde o esquema E~ é 

representado em uma escala maior, com um nível de abstração cartográfica diferente, no 

qual a drenagem e os rios são tratados como trechos e apresentados como polígonos 

(Tabela V. 18). 

Ciu I GEOI 

Tabela V.18- Exemplo 2 da TG. 

VectorLine 

VectorLine 

I Grupo temátlco: Hidrografia I 

Rio::Ez VectorLine 

RioPrin::El 

Afluente::E, 

Neste caso, os rios podem apresentar dois níveis de abstração, vectorline ou 

vectorArea. Tendo em vista que a drenagem está no mesmo nível de abstração 

cartográfica que o Rio, com a geometria vectorrlrea, a modelagem especializa a classe 

Drenagem::Ei 

VectorLine 

VectorLine 

VectorArea 

Rio::E2 VectorArea 



rio, de acordo com sua geometria, e associa 

vectorArea (Figura V. 12). 

a drenagem ao rio com geometria 

" ' 1 r n c e r l  
VectorLine VectorArea VectorArea 

RioPrin Afluentes D4zl 
Figura V.12 - Exemplo: modelagem dos relacionamentos considerando a 

geometria. 

Identificação cbas propriedades comuns 

Com o objetivo de encontrar classes com maior proximidade semântica são 

analisadas as propriedades das classes, de modo a identificar as características temáticas 

comuns. Desta forma, os pares de classes (cmi::&; C&j::%) que possuem proximidade de 

denominação e de relacionamento devem ser inseridos em uma Tabela Não 

Normalizada de Propriedades (TNNP), contendo para cada propriedade (P) seus 

respectivos nomesltermos (T). Nesta tabela (Tabela V. 19), as propriedades usadas como 

chaves deverão ser indicadas com um asterisco. 

Tabela V.19- Tabela não normalizada das propriedades. 

..... 

Cmx. Pz.T:: En 

Sobre esta tabela é realiza uma pesquisa para encontrar propriedades 

equivalentes ou implícitas em outras propriedades, formalizada por: 

3 T E  P ( T  éÚniCoA 

G.P.T: :E, = G.P.T::& V Cmi,P.T::Em E C,j.P.T::& 



Cabe ressaltar que os SIGs, em geral, possuem modelos de dado próprios que 

oferecem propriedades específicas para cada representação gráfica. A metodologia 

propõe que estas propriedades sejam ignoradas nesta análise, a menos que faqam parte 

das necessidades dos usuários. 

Sobre a TNNP é realizada uma pesquisa comparando-se, para cada par de 

classes, para o qual foi detectada alguma proximidade semântica nas etapas anteriores, 

os termos que descrevem as propriedades. Esta comparação consiste em detectar, para 

cada linha uma coluna com um termo correspondente. Sobre o par de linha e coluna 

deve ser marcado um "X" que identifica as propriedades comuns ou com alguma 

proximidade semântica. Esta proximidade encontrada entre as propriedades das classes, 

deve ser encaminhada aos administradores locais para confirmação. Em fiinção das 

informações fornecidas pelo administrador local, deve ser aprimorada a modelagem 

preliminar considerando as propriedades. 

Para ilustrar, sejam as classes do exemplo anterior com as propriedades 

apresentadas abaixo nas Tabelas V.20: 

Tabela V.20- Exemplos de TNNP. 

Denominação 

Vazão 

Nome Nascente a 
Nesta tabela são analisadas as classes com indicação de proximidade semântica e 

analisadas as propriedades comuns estabelecendo a seguinte modelagem (Figura V. 13): 



CódigoRio 

Vazão 

I Afluente I 

I Profundidade 1 
Nascente 

Perímetro 
Largura 

Figura V.13- Exemplo: modelagem dos relacionamentos considerando as 

propriedades. 

Contém 
O 

e Análise das descrigóes das propriedades 

Rio Principal 
Nascente 

A detecção da proximidade semântica encontrada é refinada através da criagão 

de uma Tabela de Correspondência entre Propriedades (TCP). Nesta tabela, cada 

propriedade do par de classes com indicação de proximidade semântica é descrita 

quanto ao nome, tipo e formato, restrição e domínio (Tabela V.21). 

Tabela V.21- Tabela com as correspondências entre as propriedades. 

Devem ser incluídas as propriedades criadas pelo sistema que façam parte da 

modelagem e para as quais foram identificadas correspondências na TNNP. Entretanto, 

cabe ressaltar que os valores fornecidos pelo sistema, em geral, apresentam 

inconsistências, uma vez que estes são calculados pelo sistema quando comparado com 

outro obtido por rigorosos processos de medição e introduzido pelo operador. Por 

exemplo, a propriedade perímetro, na Figura V. 13, pode ter sido medida no campo ou 

calculada pelo sistema. 

Nesta análise, os atributos correspondentes são observados quanto ao nome, 

tipo, formato, domínio e restrição. A análise do domínio é baseada nas características 

dos valores e na existência de equivalência, estabelecida entre estes valores. Esta 

análise, algumas vezes será realizada sobre as classes definidas no MDC como 

Enumeration. Esta análise na TCP é descrita pelo seguinte formalismo: 



Gps : CS (h: :h, C&j : :En ) 3 3 PROPRIEDADE I 
C&i.ATRIBUTO: :E, E &j.ATRTBUTO: :E, V C,.ATRIBUTO: :E,= &j.ATRIBUTO: :I& A 

C&.TIPO::&Z &j.TIPO: :&V Cmi.TIPO::F&' (&j.TIPO::&A 

C,.FORMATO: :E, Z &j.FORMATO: :I& V C&i.FORIA4TO: :E,= C&j.FORMATO: :E, A 

~.RESTRIÇÃO: :E,E Gj.RESTRTÇÃ0: :E, V C,.RESTRIÇÃO: :h= ~~.REsTRIÇÃo: :& A 

C!,.DOn/m\JIO: C & j . ~ ~ M Í N I ~ :  :&V c~.DoMÍNIo: :&n= (&j .~~MÍNIO:  :I& 

Cabe ressaltar ainda que nesta etapa devem ser observadas as propriedades 

comuns que são usadas como chaves de acesso, ou que designam códigos para facilitar 

o acesso quanto as suas definições. De modo geral, as propriedades chaves ou 

codificadas serão diferentes, devendo ser tratadas na conformação. Para ilustrar, sejam 

as propriedades ilustradas abaixo na Tabela V.22: 

Tabela V.22- Exemplo: Tabelas de correspondência entre as propriedades. 

ATRIBUTO 

IdRio 

Nome 

Perímetro 

Profun 

L I I I 

Integer 2 CódigoRio 
I I I I 

String 25 Denominaçác 
I I I I 

Real 6 Km Perímetro 
I I I 4 

Integer 3 Metro Profundidade 
I I I I 

Integer 6 I m31s I Volume Vazão 

E*:GTp: Afluente 

ATRIBUTO 

IdRio 

Nome 

Real 1 32 

Metro 

Metro i- 
I CódigoRio Ilntegerl 5 1 I 

DoM~NIO 

Tratamento do relacionamento semântico encontrado entre os esquemas 

A análise do contexto semântico permite descobrir a correspondência de 

similaridade das classes. Para facilitar a elaboração do esquema global interno, a 

metodologia propõe duas estratégias. 

A primeira estratégia consiste em atribuir a cada par de classes, encontrado na 

etapa de análise, um grau de proximidade semântica ( G ~ ~ )  parcial. Este grau, no futuro, 

deverá ser utilizado na automação das etapas da cAMultiSIG, como mecanismo para 

identificar a proximidade entre as classes. 

EZ:GT,: Drenagem 

DOMíNIO RESTRIÇÃO NOME TIPO FORMATO 



Ao se tentar definir um critério para o grau de proximidade semântica parcial 

deve-se levar em consideração a riqueza de heterogeneidade que pode se apresentar em 

uma análise de esquemas. Por mais estudo e experiência que se tenha é necessário 

considerar a existência de um caso que não tenha sido contemplado. Desta forma, a 

solução adotada neste trabalho foi a adoção de um critério flexível, estabelecido 

heuristicamente, para cada etapa da análise semântica, apresentado na Tabela V.23, que 

deverá ser testado e avaliado na aplicação da metodologia de forma a verificar a sua 

adequação. 

Tendo em vista que a maior proximidade semântica entre as classes é detectada 

quando as classes apresentam o mesmo termo para descrevê-las, a metodologia propõe 

que as classes para as quais é identificado uma proximidade semântica nos termos 

( G ~ ~ : T ~ ~ ~ ~ ) ,  sejam atribuídos um número real no intervalo de O a 4, inclusive. 

Tabela V.23- Graus parciais de proximidade semântica. 

Critério 

O ou 2 Geometria 
O a 2 Propriedades 

O par de classes que possui um GPS: é analisada quanto ao contexto 

semântico de seus relacionamentos. A metodologia, então, propõe que seja adicionado 

um +,: mACIoNAMHNTO, designado por um real no intervalo de O a 2, inclusive. Este grau, 

para facilitar, é fornecido pela seguinte expressão: 2. Rc 

Onde: 

RC =número de relacionamentos comuns do par de classes que está sendo 

analisado; e 

NR =número total de relacionamentos do par de classes que está sendo 

analisado. 

O par de classes para o qual foi detectada uma proximidade dos termos e uma 

proximidade dos relacionamentos, a metodologia propõe que seja analisada a 

proximidade semântica quanto a geometria ( G ~ ~ :  GEOMETRIA) e atribuído um valor de O ou 2, 

caso a geometria seja diferente ou igual, respectivamente. 

Para o par de classes com proximidade de termos, relacionamentos e geometria, 

a metodologia propõe a análise das propriedades. Para esta análise, a &ultiSIG 



atribui um grau de proximidade semântica quanto as propriedades (GPS:PROPRJEDADBS) que 

pode variar no intervalo de reais de O a 2, inclusive. Este grau é estabelecido em função 

do número de propriedades comuns, através da seguinte expressão: 

Onde: 

RC= número de propriedades comuns do par de classes que está sendo 

analisado; 

NR= número total de propriedades do par de classes que está sendo analisado. 

O grau de proximidade semântica total (GPS:TO~,) entre o par de classes 

pertencentes a dois esquemas será dado por: 

GPS: TOTAL = GPS: TERMO i GPS: RBLACIONAMENTO ' GPS: GEOMETRIA + GPS: PROPRIEDADES 

A segunda estratégia consiste em função do grau de proximidade semântica 

separar as classes em três grandes grupos de proximidade semântica, a saber: 

Grupo de classes idênticas - encontram-se os pares de classes que apresentam o 

grau de proximidade igual a 10. Neste caso, as classes apresentam uma exata 

combinação de suas definições com nenhuma perda da informação; 

e Grupo de classes similares - encontram-se os pares de classes que apresentam 

equivalência ou compatibilidade representadas por um grau de proximidade entre 6 

e 10, exclusive. Em geral, elas apresentam equivalência semântica, mas não 

apresentam equivalência estrutural. Isto ocorre quando não há uma exata 

combinação semântica entre as classes e suas definições nos dois esquemas. Neste 

grupo, os pares de classes apresentam conflitos de denominação, de abstração usada 

para modelar ou entre as suas propriedades; e 

e Grupo de classes heterogêneas - neste grupo se encontram as classes para as quais 

foram encontrados o grau de proximidade semântica inferior a 6. Para as classes 

deste grupo é convencionado não possuírem nenhuma proximidade semântica entre 

elas. 

As classes idênticas são organizadas em uma tabela, denominada de tabela de 

classes idênticas (Tabela V.24), com suas respectivas denominações e propriedades. As 

classes de cada esquema que possuem o relacionamento de identidade são dispostas na 

tabela, na mesma linha, para facilitar o tratamento. 

As classes similares são colocadas em uma tabela, denominada de tabela de 

classes similares (Tabela V.25), com suas respectivas denominagões e propriedades e 



um campo destinado a representar a .fiinção de mapeamento entre as classes e suas 

propriedades. 

Tabela V.24- Tabela de classes Idênticas. 

1 Classe 1 Lista (Propriedades) 1 Classe 1 Lista (Propriedades) I 

Os pares de classes deste grupo devem ser disposta na tabela, na mesma linha, 

para facilitar o tratamento. Esta tabela é encaminhada para os administradores locais e 

estes identificam as possíveis soluções para os conflitos, de modo a estabelecer a 

concordância no conjunto compartilhado de termos e definições utilizadas em ambos os 

Tabela V.25- Tabela de clrisses similares. 

As classes heterogêneas são descritas em uma outra tabela com todas as suas 

propriedades (Tabela V.26). Cabe ressaltar que neste grupo devem ser incluídas as 

classes dos esquemas para os quais foi detectado o relacionamento espacial vazio, 

apresentado na seção V.8.2.1. 

As classes idênticas serão integradas em uma classe virtual, na etapa de 

integração, com suas propriedades e respectivos mapeamentos de acesso para os 

esquemas locais. As classes similares serão analisadas na conformação, de modo a 

resolver os conflitos e estabelecer um mapeamento compreensivo entre as classes. As 

classes heterogêneas serão tratadas como classes virtuais a serem modeladas no modelo 

de dados proposto na seção V.6.4. 

Tabela V.26- Tabelas de classes heterogêneas. 

E" 

Classes ( Lista (Propriedades) 



V.9.3. Etapa 3: Conformação 

Esta etapa tem por objetivo encontrar soluções para os conflitos semânticos e 

estruturais encontrados nos pares de classes do grupo com indicação de similaridade. 

Estas soluções devem conformar os objetos geográficos de cada esquema em uma(s) 

classe(s) virtual(is). Estas classes são definidas através do procedimento de cooperação, 

que suporta a troca de informações entre os administradores locais. 

Após a organização das tabelas, o administrador global deverá estabelecer um 

fluxo de cooperação entre os administradores locais dos esquemas, de modo a chegarem 

um consenso sobre as soluções para resolver as heterogeneidades entre as classes com 

indicação de similaridade. Estas soluções dependerão da negociação entre os 

administradores locais. 

Contudo, a metodologia determina que inicialmente devam ser tratados os 

conflitos de denominação ao nível de classes e propriedades, a seguir os conflitos 

estruturais entre as propriedades e, finalmente, os conflitos decorrente da abstração 

usada na modelagem. Desta forma, a seqüência para tratar as heterogeneidades e ajudar 

a obtenção de soluções consiste em: 

Tratar os conflitos de denominação de classes através da padronização dos nomes. A 

metodologia propõe que as classes empreguem uma denominação genérica, 

singular, conotativa, prontamente compreendida por todos na federação. Esta 

denominação é criada a partir do termo selecionado pelos administradores para 

descrever a classe. No caso de classes idênticas é acordado entre os administradores 

uma denorninagão comum a todos os usuários; 

Tratar os conflitos de denominação das propriedades das classes, de modo análogo 

ao item anterior; 

Tratar os conflitos devido a diferença de geometria como uma generalização de 

classes, de acordo com a geometria; 

Tratar os conflitos entre as propriedades comuns relacionados as diferenças de tipo, 

formato, unidades, restrição e domínio, com o objetivo de torná-las compatíveis. 

Para isto, deve ser determinada funções de mapeamento (F) entre os esquemas que 

relacionam os objetos de um par de classes com similaridade semântica 

(h: :Ci,b: :cj), a saber: 

F(E,::c~) = &::Cj 



Esta função torna compatível os objetos de uma classe, de um dado esquema, em 

objetos de outra classe pertencente a outro esquema. Estas fùnções são criadas para 

resolver os contiitos relacionados a: 

diferenças de tipo ou de formato - deve ser estabelecido entre os 

administradores locais um tipo ou um formato comum e a fùnção de 

transformação para cada esquema local; 

diferenças de unidades - deve ser estabelecido com os administradores locais 

uma unidade comum e a fiinção transformação para cada esquema local; 

diferença de restrição - deve ser estabelecido com os administradores locais uma 

função de transformação e mapeamento que resolva a diferença de restrição 

entre os esquemas; 

diferenças de domínio - deve ser preservada cada propriedade em seu domínio e 

criada duas propriedades mapeadas para cada esquema local com uma 

denominação comum, acordada entre os administradores, que o identifique. No 

caso de se tratar de uma correspondência de 1: 1 entre domínios, o mapeamento 

pode ser implementado através de conversão numérica ou uma tabela de 

equivalência de valores. 

5. Analisar os conflitos de abstração entre as classes e as propriedades, já tratadas nos 

itens anteriores. Nesta análise devem ser reconhecidas as propriedades que estão 

presentes no par de classes com indicação de similaridade. Esta análise poderá 

resultar na seguinte identificação: 

* as propriedades compatibilizadas são comuns; 

a existência de propriedades implícitas; 

.:. nem todas as propriedades são comuns; e 

+ apesar das classes terem a mesma semântica não há propriedades 

comuns; 

Esta análise indica a necessidade das classes serem organizadas, usando as 

abstrações de generalização/especialização e agregação, a ser aplicada na próxima 

etapa. 



V.9.4. Etapa 4: Integração no esquema global interno 

Nesta etapa são definidas como as classes, que se encontram nas tabelas de 

classes idênticas, similares (conformadas) e heterogêneas, serão modeladas em classes 

virtuais em um esquema global interno. 

Inicialmente, será determinada como as classes similares e conformadas serão 

representadas nas classes virtuais. Isto é estabelecido através de consenso entre os 

administradores locais. Todavia, estas soluções poderão ser: 

*:e Representação do par de classes similares por uma classe virtual, com todas as 

propriedades comuns compatibilizadas - é criada uma classe virtual contendo a 

simples união das propriedades do par de classes analisados; 

e:+ Representação do par de classes similares por uma hierarquia de 

generalização/especialização de classes virtuais - as classes que possuem 

propriedades comuns, ou as propriedades compatibilizadas nos esquemas são 

verificadas, de modo a identificar redundâncias que possam ser removidas 

através da hierarquia de generalização, empregando o mecanismo de herança. 

Uma das classes no esquema integrado torna-se especialização da outra. Para 

isto, esta solução analisa a similaridade de denominações adotadas na 

confomação entre as propriedades. No caso das classes apresentarem interseção 

de suas propriedades serão criadas duas ou mais classes virtuais. A primeira 

especialização com as propriedades comuns e as demais com as propriedades 

que não possuem equivalência estrutural; e 

+ Representação do par de classes similares por uma composição de classes 

virtuais - neste caso é identificado a agregação de classes através do 

relacionamento de composição, no qual vários objetos formam um objeto de 

nível semântico maior, onde cada objeto tem funcionalidade própria. Desta 

forma, esta abstração consiste em criar um objeto composto, formado por 

agrupamento de objetos. Este relacionamento é materializado nas classes virtuais 

por propriedade com o tipo set ou list. 

A seguir, todas as classes do par de esquemas, inclusive as que se encontram nas 

tabelas de classes idênticas e heterogêneas, serão descritas como classes virtuais. 

A cz4MultiSIG estende a SAIF CSN com cláusulas abaixo para descrever as 

classes virtuais do esquema global interno, a saber: 

Superclass: Descreve o nome da superclasse virtual, caso seja estabelecida 



Class: 

Region: 

A ffributes: 

Geome 0: 

Source schema mapping method 

Export schema source: 

Origin ClassN: 

Attribzktes: 

Relationships: 

Sozkrce.DBlnfo. dbIdent@er: 

Acess method: 

Mapping method: 

urna hierarquia de classes virtuais. 

Descreve o nome da classe virtual, determinado em consenso 

entre os administradores locais. 

Lista de Region. Define para que regiões geográficas a classe 

existirá. 

Lista de atributos. Define a estrutura da classe. 

Se a classe virtual tiver representação gráfica, esta cláusula 

define como a geometria do objetos será recuperada. 

Descreve para cada região geográfica listada em Region o 

mapeamento da estrutura da classe para os esquemas locais 

A partir desta cláusula serão definidas as classes dos 

esquemas de exportação que deram origem a classe virtual, 

através das seguintes sub-cláusulas: 

Nome da classe no esquema de exportação seguido por 

I': :nome do esquema" 

Descreve a lista de atributos da classe no esquema de 

exportação. 

No caso de ser uma classe especializada de GG8, isto 

é, com representação gráfica, será definida a 

propriedade position. GeomeQ. 

Descreve os relacionamentos que envolvem a classes 

no esquema de exportação. 

Descreve o nome local da classe e sua localização na 

rede. 

Descreve a forma de acesso desta classe origem ao seu 

esquema local. 

Descreve o mapeamento entre as classes dos esquemas 

de exportação determinada na wiIformação. 

Nesta descrição, as classes são definidas quanto as classes originais e os 

respectivos métodos que descrevem as funções de mapeamentos entre os esquemas, 

definidas na análise espacial e na conformação, e de acesso. A função de mapeamento 

definida na análise espacial consiste em descrever em que região geográfica a classe e 

suas propriedades são válidas. A função de acesso tem por objetivo fornecer os 



mecanismos para recuperar os dados locais, empregando a sintaxe da linguagem de 

consulta local, com as devidas operações locais de recuperação dos dados. 

Para ilustrar, é assumido que as classes dos esquemas EI e E2, apresentadas nos 

exemplos anteriores, pertencem a esquemas que tem como espaço geográfico o Estado 

do Rio de Janeiro e a Bacia do Rio Paraíba do Sul, respectivamente. Desta forma, a 

classe Rioprincipal, conformada e integrada nos exemplos anteriores, apresentará a 

seguinte notação: 

Superclass: Rio 

Class: RioPrincipal 

Region: Estado do Rio de Janeiro, Bacia do Rio Paraíba do Sul 

Attributes: Código, Nome, Perímetro, Largura, Vazão, Profundidade, Nascente 

Geometry: Linha 

Source schema mapping method: 

Region = Estado do Rio de Janeiro ( 

Código IdRio.RioPrin::El; CódigoRio.Rio::E2 

Nome Nome.RioPrin::El; Denominação.Rio::E2 

Perímetro Perímetro.RioPrin::El; Perímetro Rio: :h 
Largura LargmedRioPrin: :El 

Vazão Vazão.RioPrin: :El; Volume.Rio: :E2 

Profundidade: Profun.RioPrin::El; Prohdidade.Rio::E2 

Nascente Nascente.RioPrin::E~; ) 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul ( 

Código CódigoRio.Rio: :E2 

Nome Denominação.Rio::& 

Perímetro Perímetro Rio: :& 

Largura "Informação não disponível para Região" 

Vazão Volpseg.Rio: :& 

Profundidade: Profundidade.Rio: :E2 

Nascente "Informação não disponível para Região") 

Export schema source: 

OriginClassl: RioPrin: :El 

Attributes: IdRio, Nome, Perímetro, Larg-med,Vazão, Profun, Nascente 

position. Geometry: Vectorline 

Rekashionships: 

Rel ObjectA ObjectB Attributes Car 



Contém RioPrin Afluente IDRio 1 :n 

Source.DBInfo.dbIdentijer: Nome da máquina .nome do arquivo 

Acess method: comandos para recuperar os dados no esquema local 

OriginClass2: Rio: :E2 

Attributes: CódigoRio, Denominação, Perímetro, Volume, Profundidade 

position. Geomehy: VecforLine 

Relashionships : 

Rel ObjectA ObjectB Atfributes Car 

Pertence Drenagem Rio CódigoRio 1 : 1 

Source. DBInfo. dbldentijer: Nome da máquina .nome do arquivo 

Acess method: comandos para recuperar os dados no esquema local 

Mapping method: função para transformar volpseg(cm3/s) em vazão(m3/s) 

Se ocorrer de uma propriedade não estar disponível para uma dada região, em 

vez do mapeamento para o esquema local, será colocada a seguinte mensagem 

"Informação não disponível para Região". 

V.9.5. Etapa 5: Criação do esquema global externo 

Nesta etapa, as classes virtuais definidas na etapa anterior serão transformadas 

em instâncias do modelo de dados proposto na seção V.6.4 para criar um esquema 

global externo. Este esquema encapsula através do esquema global interno as 

localizações dos dados nos esquemas locais, os mapeamentos determinados na etapa de 

conformagão para resolver os conflitos e os métodos de acesso para os esquemas locais. 

O modelo de dados do esquema global externo descreve os objetos geográficos a 

serem disponibilizados na federação em duas hierarquias, Region e neine. Para facilitar 

a definição deste esquema, a 4 u l t i S I G  divide esta etapa em duas atividades: a 

primeira define as instâncias da hierarquia Region e a segunda as instâncias da 

hierarquia de Dieme. 

Estas atividades são realizadas pelo administrador global. A partir das classes 

virtuais, ele determina a melhor forma de transformá-las em instâncias ou classes 

especializadas de Themes e a forma de associá-las às classes especializadas de Region. 



V.9.5.1. Defini~ão das instâncias da hierarquia Regions 

A hierarquia Region é definida a partir da análise do contexto espacial entre os 

esquemas (seção V.9.2.1). Para cada espaço geográfico, detectado na análise espacial, 

será pesquisado na hierarquia básica proposta para Region a existência de classes que 

definam os espaços geográficos a serem tratados pela federação. Caso não existam, 

deverá ser criada uma nova subclasse que descreva o espaço geográfico desejado. A 

seguir, cada subclasse encontrada é ínstanciada com as regiões resultantes da análise 

espacial e sua respectiva lista de nenze e escala resultante da &ultiSIG. 

A a u l t i S I G  propõe, por simplicidade, utilizar a notação para descrever objetos 

do SAIF (OSN). Esta notação consiste em descrever para cada instância o nome da 

superclasse Rega'on, seguido de um parênteses, dentro do qual será definido o nome da 

subclasse, seguido novamente de parênteses, dentro do qual são descritos os valores de 

suas propriedades: name, inverseScaZe, theme, a saber: 

region: Region (SubcZass( 

name: String 

inversescale: Integer 

theme: List (Theme) 

AcessMethod:)) 

Observa-se que o modelo proposto pela cx4MultiSIG descreve as instâncias da 

hierarquia Region que definem os espaços geográficos resultantes da integragão dos 

esquemas, de acordo com as escalas em que os dados se encontram nos esquemas 

locais, conforme observado na notação acima. 

O método de acesso tem a finalidade de recuperar os dados no esquema local e é 

definido da mesma forma que na classe virtual. 

Para ilustrar, seja exemplo anterior, para o qual será assumido agora que os 

esquemas EI e E2, descrevem o espaço geográfico na escala de 1:100.000, ficando a 

notação da instância, referente Regzon no esquema global externo, da seguinte forma: 

region: Region (Estado( 

name: Rio de Janeiro 

inversescale: 100.000 

theme: List (RioPrincipal) 

AcessMethod:)) 



Cabe ressaltar que, no caso do espaço geográfico não será tratado pelas 

subclasses de Regzon, deverá ser criada uma nova subclasse especializada desta, 

associada a classes especializadas de Xheme. No caso da existência do espaço 

geográfico ser tratado por alguma das subclasses existentes na hierarquia Region, deverá 

ser identificada a classe exata e recuperada a notação dos nemes, de modo a verificar a 

existência de temas já tratados pela federação sobre o mesmo espaço geográfico e na 

mesma escala. 

V.9.5.2. Definição das instâncias da hierarquia de Theme 

As instâncias da classe neme são definidas em função das classes virtuais 

descritas pela notação proposta pela hierarquia cx4MultiSIG. Cada classe virtual será 

uma instância do modelo de dados proposto para o esquema global externo. 

As instâncias da classe Theme também serão descritas pela notação para 

descrever objetos do SAIF (OSN), conforme a seção anterior, a saber: 

theme: Xheme(Subclass( 

name: String 

attributes: List(String) 

geometry: String 

regions: List (Region) 

inversescale: Integer 

acessMethod: 

mappingMethod: )) 

Os métodos de acesso e de mapeamento são os mesmos definidos para as classes 

virtuais, na atividade de integraqão. 

Assim, após estabelecer a modelagem das classes no modelo de dados do 

esquema global interno, cada classe criada deverá ser descritas na notação acima 

proposta para descrever o esquema global externo e estabelecida as funções de acesso 

para o esquemas locais. 

V.9.5.3. Considera@o sobre novos esquemas a serem inseridos na federaçlo 

As regiões geográficas resultantes da análise do relacionamento espacial devem 

ser comparadas as classes da hierarquia Regton do esquema global externo, de forma a 



verificar se existe outro esquema já pertencente a federação que trate. do mesmo espaço 

geografico. 

Caso o espaço g e ~ g r ~ c o  não seja contemplado pelas classes da hierarquia 

Region, será criada uma especialização que contemple o espaço geográfico desejado. Na 

atividade de criação do esquema global externo esta classe será instanciada e associada 

aos Themes do esquema de exportação. 

Caso haja uma classe que contemple o espaço geográfico, será verificada a 

existência de uma instância. Caso não haja a instância que contemple o espaço 

geográfico desejado, será criada uma nova instância e associada aos Theme. Caso o 

espaço geográfico já exista instanciado em uma das classes da hierarquia Region, o 

esquema federado, expresso no MDC, deve ser recuperado. A seguir, a metodologia 

deve ser aplicada a parte do esquema federado e do esquema de exportação, de modo a 

detectar o relacionamento semântico entre os esquemas para integrá-los. 

V.9.6. Etapa 6: Valida~ão 

Esta etapa tem por objetivo analisar o esquema integrado, a fim de assegurar que 

os esquemas globais interno e externo apresentem as classes descritas pelos 

administradores locais no SAIF, que elas estão corretamente disponibilizadas e que o 

esquema global externo é facilmente compreendido por todos os usuários na federação. 

Desta forma, a metodologia propõe três atividades para assegurar as métricas 

propostas por OSZU & VALDURIEZ, (1990) e SCHMITT & SAAKE (1996), de 

completude, exatidão, minimalidade e compreensão do esquema global. 

A primeira atividade consiste em verificar se todas as classes descritas no SAIF 

se encontram nas tabelas de classe, e se todas as classes descritas nestas tabelas se 

encontram descritas na notação proposta para as classes virtuais resultante da 

integração. Esta atividade visa assegurar a métrica de completude. 

A segunda atividade consiste em verificar se todas as classes virtuais descritas 

notação proposta para o esquema global interno, estão corretamente descritas em 

relação aos seus esquemas de exportação originais. Esta atividade visa assegurar a 

métrica de exatidão. 

A terceira atividade consiste em verificar se existem classes virtuais 

redundantes, bem como instâncias das classes do esquema global externo redundantes. 

Esta atividade objetiva atender a métrica de minimalidade. 



Além destas atividades, deve-se avaliar junto aos usuários da federação a 

compreensão do esquema global externo. Isto é obtido através de observações realizadas 

pelos usuários da federação, ao realizar consultas sob o esquema global externo. 

V.lO. Aplicação da metodologia 

Para ilustrar a aplicação da metodologia, foram selecionados quatro esquemas de 

bases de dados geográficas, apresentadas no Apêndice A, e comparados, utilizando a 

&ultiSIG no Apêndice B, a saber: 

Modelagem de dados para o Programa de Desenvolvimento Racional, Recuperação 

e Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica projeto Pró-Guaíba), realizada 

por GARRAFA (1998) para a Secretaria de Coordenação e Planejamento do Estado 

do Rio Grande do Sul; 

Modelagem de Dados para Projeto de Qualidade de Águas e Controle de Poluigão 

Hídrica do Ministério e Planejamento e Orçamento, Projeto Estadual de 

Investimentos para o Rio de Janeiromacia do Rio Paraíba do Sul, realizado no 

âmbito do Laboratório de Hidrologia da COPPEIUFRJ (LIRA, 1998). Este projeto 

objetiva o monitoramento e gerenciamento de informações de Recursos Hídricos 

(Projeto SIG-RHidro); 

Modelagem de dados realizada pela autora para o Estudo do Monitoramento 

ambienta1 do Estado do Rio de Janeiro (Projeto Ambiental); e 

Modelagem do Projeto Guaíba, aplicado pela autora a Bacia do Rio Paraíba do Sul 

(Projeto Paraíba). 

A seleção destes esquemas procurou estudar todos os possíveis casos de 

I =Área de Aplicação v =Região Geográfica I Paraíba X RHidro I 

heterogeneidades, apresentados na TabelaV.27: 

Tabela V.27- Heterogeneidades espaciais e de áreas de aplicação entre os 

esquemas. 

Critério Esquemas 

=Área de Aplicação v #Região Geográfica Paraíba X Guaíba 

RHidro X Guaíba 

#Área de Aplicação v =Região Geográfíca Ambienta1 X Paraíba 

Ambiental X RHidro 



I $Área de Aplicação v +Região Geográfica I Ambienta1 X Guaíba I 
Tendo em vista a complexidade e extensão da wi+iMultiSIG, sua aplicação é 

apresentada no Apêndice B. 

V.l l .  Comparação com outros trabalhos relacionados na literatura 

Aplicar uma metodologia para integração de bases de dados convencionais 

(SOUZA, 1986, BONJOUR & FALQUET, 1994; SPACCAPIETRA & PARENT, 

1994; FRANKHAUSER, 1995) para a integração de bases de objetos geográficos não é 

suficiente, uma vez que estas metodologias não consideram os aspectos gráficos para a 

representação dos esquemas, nem a diversidade e riqueza de representação semântica 

dos dados geográficos armazenados por estas bases de objetos geográficos. 

Na literatura são encontradas algumas metodologias para integrar esquemas de 

bases de objetos geográficos, conforme apresentado na seção IV.2.2. (AGUIAR, 1995; 

PARENT et a2.,1996; YASER, 1997). 

AGUIAR (1995) enfatiza os mapeamentos dos modelos de dados locais para um 

modelo global, entretanto ela não trata as heterogeneidades semânticas relacionadas aos 

esquemas das bases de dados dos SIGs. A &ultiSIG tem por objetivo gerar um 

esquema global para uma federação aberta, onde novas bases de dados poderão 

participar desta federação. Desta forma, a cz&íultiSIG contempla as heterogeneidades 

semânticas implícitas e explícitas em um esquema de base de dados geográficos. Para 

isto, propomos três grupos de atividades de análise sobre os esquemas de exportação, de 

modo a considerar todos os aspectos relacionados a semântica da representação gráfica 

dos objetos geográficos, a semântica da área de aplicação e a semântica do esquema. 

PARENT et al. (1996) propõem uma metodologia que tem como um ponto forte 

a investigação de correspondência e as soluções propostas para a integração. Todavia, 

esta investigação é realizada sobre os esquemas enriquecidos com informações 

complementares. A &ultiSIG para normalizar os esquemas e facilitar as etapas de 

análise adota um padrão para troca de dados geográficos como o MDC, o qual é 

estendido com algumas propriedades para suportar a descrição dos metadados sobre os 

projetos relacionados ao esquema. Este padrão permite descrever os esquemas locais, no 

nível intencional, e os atributos dos esquemas, no nível extencional. Com isso ele 



introduz a vantagem de utilizar um único modelo que descreve todas as características, 

mesmo que implícitas, do esquema da base de dados do SIG local. 

A &ultiSIG para facilitar a identificação dos conflitos propõe uma 

taxionomia destes e sobre os esquemas de exportação, expressos no MDC selecionado, 

são desenvolvidas atividades que geram tabelas, de modo a facilitar a identificação da 

proximidade semântica entre os esquemas. A ~ u l t i S I G  propõe, para cada tipo de 

conflito soluções que devem ser acordadas entre os administradores locais. 

Cabe ressaltar que uma taxionomia de conflitos, entre esquemas de dados 

geográficos e o conjunto de soluções, exige um amplo estudo e experiência em análise 

de esquemas de diferentes áreas de aplicação. Ainda assim, esta taxionomia não 

esgotará a diversidade de conflitos, devido a riqueza semântica dos dados geográficos. 

O mesmo acontece com as soluções para os conflitos, uma vez que sempre existirá uma 

outra forma de acordar entre os administradores locais. Em virtude disto, a d u l t i S I G  

é uma metodologia que propõe um trabalho cooperativo e interativo entre os 

administradores locais e o administrador global. 

YASER (1997) propõe uma metodologia para compartilhar dados que tem como 

principal característica considerar a semântica da área de aplicação. Esta consideração é 

importante, pois esquemas que possuem proximidade de áreas de aplicação, em geral, 

apresentam uma semântica mais aproximada do que outro que não seja da mesma área 

de aplicação. Porém, o autor não usa um MDC. Ele constrói uma hierarquia semântica, 

de acordo com a área de aplicação e disponibiliza a especificação sintática dos objetos 

geográficos de cada base de dados local para realização de consultas. Isto requer do 

usuário a compreensão do esquema local. 

Assim como YASER(1997), a cx4MultiSIG também considera a proximidade 

semântica entre esquemas que apresentam a mesma área de aplicação. Entretanto, para 

facilitar a consulta a oi4MultiSIG propõe um modelo de dados para o esquema global 

externo que elimina a necessidade do usuário compreender os esquemas locais. O 

modelo de dados do esquema global externo no Sistema MultiSIG tem a finalidade de 

encapsular a modelagem dos esquemas locais e os modelos de dados dos SIGs locais e 

permitir ao usuário localizar os objetos geográficos, através da sua semântica espacial 

ou temática. 

Todas as metodologias encontradas na literatura têm como característica a 

especificidade para atender a urna federação fechada, formada por comunidades de 



informações pré-definidas que tratam do mesmo espaço geográfico. Assim, as 

metodologias encontradas contemplam características restritas das bases de dados 

geográficos. A ~ u l t i S I G  se destaca destas metodologias, devido a amplitude de suas 

atividades para contemplar todos os aspectos da modelagem, referentes a representação 

da semântica e ao conceito de espaço geográfico, associado a cada comunidade de 

informagão. Essa necessidade ficou evidente no estudo de caso tratado e é a realidade de 

diversas empresas que trabalham com os SIG, como por exemplo, o SIG-Solos da 

Embrapa Solos. 



Capítulo VI - dul t iS IG:  Arquitetura proposta para a 

interoperabilidade semântica 

VI.1. Introdução 

O presente trabalho tem por objetivo pesquisar e desenvolver um sistema que 

possibilite a interoperabilidade entre bases de dados de SIGs heterogêneas e 

distribuídas, sem provocar o mínimo de mudanças nos locais. 

A &ultiSIG é arquitetura proposta para o Sistema MultiSIG que oferece um 

ambiente MBD, sobre o qual os usuários da federação, através de um esquema global 

externo, poderão realizar consultas sobre os vários esquemas participantes da federação. 

Este esquema global externo disponibiliza classes virtuais de Theme e Region, 

resultantes da metodologia de integração de esquemas de bases de dados de SIG, 

apresentada no capítulo anterior. Para isto, a &ultiSIG oferece uma interface com o 

usuário que apresenta o esquema global externo, sobre o qual poderão ser formuladas 

consultas as bases de dados geográficos empregando uma linguagem de consulta 

gráfica. Esta linguagem, oferece mecanismos para explorar os conteúdos temáticos e 

espaciais dos objetos geográficos distribuídos sobre a federação. 

As consultas são traduzidas para os SI@ locais e distribuídas as bases de dados 

geográficos, através de métodos para: i) acessar as múltiplas formas dos dados 

armazenados sob diversos ambientes dos SIGs locais; ii) recuperar os dados desejados; 

iii) integrar o resultado da consulta; e iv) apresentar os resultados, suportando 

visualização gráfica destes na forma de mapa elou tabela. 

Como os SI@ apresentam sistemas de gerencia próprios e linguagens de 

consultas nativas, o Sistema MultiSIG para alcançar a interoperabilidade implementa 

uma arquitetura cliente-servidor orientada a objeto, que suporta a distribuição e 

recuperação dos dados nas bases locais, de forma segura e eficiente. 

Desta forma, este capítulo apresenta a &ultiSIG, proposta no quarto capítulo, 

quanto aos seus objetivos, suas características, as funcionalidades pretendidas, seus 



componentes, abordagem de implementação e os serviços oferecidos pelo sistema. A 

seguir, apresenta telas e exemplo de consultas ao esquema global externo, gerado pela 

aplicação da metodologia no capítulo anterior, apresentada no Apêndice B. 

V1.2. Objetivo da d u l t i S I G  

A &ultiSIG tem por objetivo proporcionar interoperabilidade, ao nível fisico, 

entre bases de dados de SIG participantes da federação proposta pelo Sistema 

MultiSIG. 

Desta forma, a &ultiSIG propõe um ambiente MBD que possibilita o 

compartilhamento de dados provenientes de SIGs heterogêneos e distribuídos sobre a 

rede global Internet, de forma eficiente e segura. Este compartilhamento é realizado 

através do conjunto de ferramentas para a realização de consultas sobre um esquema 

global. 

V1.3. Características da d u i t i S I G  

A d u l t i S I G  pretende atender os objetivos do Sistema MultiSIG e do Projeto 

WHIP2. Ela implementa um ambiente MBD que se utiliza dos recursos de plataformas e 

aplicativos heterogêneos navegando na rede global Internet, para acessar bases de dados 

de SIGs heterogêneos. 

A escolha desta rede para implementar a federação aberta, proposta pelo 

Sistema MultiSIG, se deu pelo fato desta rede ser bastante democrática, permitindo, 

qualquer usuário ou comunidade de informação, a um custo relativamente baixo e de 

forma simples, compartilhar os seus dados e usufiziir dos serviços de informação. 

A utilização desta rede, nesta arquitetura, promove interoperabilidade entre os 

SIGs autônomos, heterogêneos e distribuídos que participam da federação, através da 

troca de mensagens entre os SIG e os componentes da d u l t i S I G .  Esta rede também 

promove a cooperação entre os administradores locais através da comunicação entre 

administradores locais e o administrador global, proposto pela política de participação, 

apresentado na seção V.5. 

Uma característica proporcionada a d u l t i S I G  pela utilização desta rede é 

uniformidade da interface com o usuário sob, diversas plataformas/sistemas locais. Em 



geral cada SIG apresenta uma interface e uma linguagem de consulta própria. A 

d u l t i S I G  oferece uma interface desenvolvida sobre o browse desta rede. Esta 

interface apresenta o esquema global externo. Este esquema contém todos os dados 

disponíveis na federação e oferece meios para o usuário da federação realizar a consulta, 

sem precisar conhecer ou compreender a organização original dos dados nos SIG locais. 

A d u l t i S I G  proporciona interoperabilidade entre os SIGs, preservando as 

autonomias de projeto, de execução e de comunicação entre os SIG locais participantes 

da federação proposta pelo Sistema MultiSIG. 

A autonomia de projeto é assegurada através do esquema global externo 

apresentado ao usuário. Este esquema é derivado da integração lógica dos esquemas de 

exportações. A metodologia adotada para derivar este esquema preserva os esquemas 

locais, urna vez que determina as transformações entre os sistemas para acessar e 

integrar os resultados, não necessitando alterar as bases de dados locais para torná-las 

compatíveis. Além disto, os acesso as bases de dados implementados na ~ u l t i S I G  

não permite a realização de alterações nas bases de objetos componentes da federação, 

uma vez que só tem permissão de leitura nas bases de dados locais, garantindo, assim, 

segurança local. 

A autonomia de execução é assegurada pelo mecanismo proposto para tratar o 

acesso as bases existentes separadamente, isto é, cada processador de consulta local 

controla a execução das subconsultas as suas base de dados. 

A d u l t i S 1 G  proporciona a autonomia de comunicação através do 

procedimento de cadastro do esquema de exportação e da consulta. Através do 

procedimento de cadastro, os administradores locais tornam disponíveis as partes dos 

seus esquemas as quais desejam compartilhar. Através da consulta ao esquema global 

externo o usuário terá acesso aos dados que se encontram distribuídos na federação. 

Entretanto, esta autonomia não é transparente para o usuário, uma vez que a consulta é 

realizada sobre a hierarquia de neme e Region, disponíveis na federação. Contudo, o 

d u l t i S I G  possui uma opção (não implementada) para a realização de consulta sobre 

os metadados, o que tornará possível a consulta a um esquema especifico. 

Outra característica desta arquitetura é o mecanismo de apoio a cooperação 

proposto com o objetivo de fornecer suporte as atividades da ~ u l t i S I G  para 

identificar os esquemas e as classes que apresentam proximidade semântica. Esta 

cooperação é realizada através de interface específicas e serviços de e-mails, oferecidos 



pela arquitetura para implementar os procedimentos especificados na política de 

participação do Sistema MultiSIG. 

O Sistema MultiSIG proporciona uma federação aberta, uma vez que permite 

que a qualquer momento uma base de dados possa ser incorporada ou retirada da 

federação. A incorporação é realizada através de interface de cadastro que permite o 

administrador local descrever seus dados no MDC da federação. A retirada da federação 

é solicitada pelo administrador local e realizada pelo administrador da federação global, 

através da retirada dos índices do esquema global externo para as bases de dados locais. 

V1.4. Funcionalidades do Sistema MultiSIG 

A &ultiSIG oferece funcionalidades específicas e gerais para os usuários da 

federação, de acordo com os papéis definidos na política de participação da federação 

de dados, a saber: 

a Funcionalidades para o administrador global: 

J Criar a federação; 

J Definir os esquemas participantes da federação; 

J Criar os usuários de acordo com o seu papel; 

4 Estabelecer comunicação com os administradores locais para aplicar o 

procedimento de cooperação; e 

4 CadastrarIAlterar o esquema global externo. 

Funcionalidade para os administradores locais: 

J Cadastrar o esquema de exportação; 

J Solicitar a alteração ou remoção do seu esquema de exportação; 

J Explorar a semântica das classes descritas nos esquemas de exportações; e 

J Estabelecer comunicação com o administrador global e os demais 

administradores locais para aplicar o procedimento de cooperação. 

Funcionalidades para os usuários da federação: 

J Analisar e selecionar classes de neme de interesse; 

J Analisar e selecionar classes de Regzon de interesse; 

J Analisar os metadados de um esquema local específico1; 

J Submeter consultas temática elou espacial; 

Especificado, mas não irnplementado 



J Submeter uma consulta a um esquema local específico; 

J Solicitar dados em um determinado formato2; e 

J Solicitar uma legenda otimizada para a apresentação dos resultados da 

consulta2. 

As funcionalidades descritas para os administradores globais e locais são 

específicas para estes papéis, mas as funcionalidades dos usuários da federação estão 

também disponíveis para os administradores locais e global. 

A a&íultiSIG propõe que o cadastro do esquema exportação seja realizado pelo 

administrador local, uma vez que esta atividade requer conhecimento sobre o esquema 

local para estabelecer os mapeamentos deste para o MDC selecionado. Desta forma o 

Sistema MultiSIG oferece interfaces para o administrador local cadastrar os 

GenericGeograpkicObject, definir os atributos do esquema e o esquema de exportagão 

no MDC, de acordo com a okMultiSIG. 

A autora reconhece a importância da consulta sobre os metadados de um 

esquema local específico, da solicitação e aquisição de dados com um formato 

específico e a eficácia da apresentação dos resultados de uma consulta com uma legenda 

solicitada pelo usuário. Os metadados permitem verificar o conteúdo dos esquemas 

locais e avaliar a qualidade dos dados locais. A solicitação dos resultados de uma 

consulta em um formato solicitado pelo usuário, viafile Pmsfer protocol, por exemplo, 

supre a necessidade de conversão na aquisição de dados. A especificação da 

apresentação da consulta facilita, ao usuário da federação, a interpretação do resultado 

de acordo com a sua semântica. Todavia, tendo em vista não ser este o objetivo em 

questão, estas funcionalidades, apesar de reconhecidas em uma federação, não serão 

tratadas no âmbito deste trabalho, o que não impede de futuramente serem 

implementadas, bem como outras funcionalidades. 

VI.& Linguagem de consulta proposta para o ambiente MULTISIG 

A linguagem de consulta em um SIG, também denominada de linguagem de 

consulta espacial, possui características diferentes das linguagens de consultas 

convencionais. Ela incorpora técnicas para tratar com propriedades específicas dos 

objetos geográfico, através de operadores da álgebra georrelacional, para expressar a 

semântica geográfica. Estas técnicas permitem a linguagem de consulta espacial 

Especificado, mas não irnplementado 



explorar o posicionamento, a geometria e os relacionamentos topológicos, bem como 

ser integrada a uma interface com o usuário. Outra característica das linguagens de 

consulta espacial são os mecanismos que elas oferecem para controlar e manipular a 

apresentação gráfica do resultado das consultas aos objetos geográficos. 

No âmbito da tecnologia de Geoprocessamento, não existe linguagem de 

consulta padrão como a SQL(Structured Qzrery Lmguage). Cada SIG possui uma 

linguagem própria para gerenciar dados geográficos e manipulá-los. Estas linguagens se 

diferenciam, principalmente, na capacidade semântica, nos graus de liberdade com que 

elas integram dados gráficos com os não gráficos, e nos algoritmos para a recuperação 

da informação geográfica. 

Uma linguagem de consulta espacial para um ambiente MBD deverá estar acima 

das diferenças entre os SGBDs das bases de dados geográficos. Ela deverá ser capaz de 

expressar qualquer consulta às várias bases de dados componentes deste ambiente. Isto 

exige mais poder que as linguagens de consultas espaciais tradicionais oferecem, uma 

vez que ela deverá possuir mecanismos para definir o esquema que integra as bases de 

dados geográficos; para interrogar sobre a estrutura das bases de dados relacionadas, o 

domínio e a natureza do processo que unirá os dados geográficos, bem como possuir 

mecanismos para otimizar a execução da consulta. 

Segundo BUEHLER & MCKEE~~"' (1996), uma linguagem de consulta para um 

ambiente MBD, formado por bases de dados de SIG, deve manipular qualquer tipo de 

objeto geográfico, bem como seus atributos e operações distribuídas, com semântica 

espaço-temporal sobre eles. Além disto, ela deve apoiar as soluções para os conflitos 

semânticos e sintáticos dos dados gráficos e não gráficos dos objetos geográficos. 

Assim, uma linguagem de consulta para uma federação de bases de dados de SIG 

deverá ter ferramentas para manipulação das componentes gráficas e não gráficas, dos 

objetos geográficos provenientes de diversos SIGs. 

Uma linguagem de consulta espacial para este ambiente requer a combinação da 

geometria computacional, álgebra de objetos e técnicas de análise espacial. Assim, 

tendo em vista não ser o objetivo principal deste trabalho e a não disponibilidade de 

recursos adequados para manipulação de mapas na WEB, a d u l t i S I G  utiliza uma 

interface gráfica dirigida a eventos, comum a todos os usuários, para realizar consultas 

sobre o esquema global externo. Sobre esta interface é utilizado um modelo de consultas 

baseado em OQL (Object Qzrery Language) que permite o usuário selecionar o objeto 



geográfico desejado. Esta OQL é estendida com a cláusula Region para suportar a 

especificação da consulta sobre o esquema global externo adequadamente, a saber: 

SELECT <atributos> 

FROM <meme> 

WHERE <condição> 

BY REGION <Regíon> 

A interface de consulta constitui um mecanismo de consulta padrão que 

contempla as diferenças entre as linguagens de consulta dos SIGs. Ela oferece, no 

protótipo inicial operadores lógicos pré-definidos para realizar consultas sobre o 

esquema global. A esta interface poderão ser inseridos, futuramente, operadores que 

suportem operações espaciais. 

Esta consulta ao ser realizada é passada ao processador de consultas, que por sua 

vez, desmembra as consultas em subconsultas, empregando os mapeamentos 

estabelecidos na metodologia e as funções de acesso necessárias para a recuperação dos 

dados nos SIGs locais. 

Para formalizar, seja uma consulta global (CG) constituída por uma tupla 

formada pelo operador (O), o tema (T), a região geográfica (R) os atributos  ti) e os 

valores (vi) selecionados no esquema global: 

CG {O, T, R vi) 1 i 2 1 

Esta consulta contém os mapeamentos para os esquemas das bases de dados 

locais. A consulta global será desmembrada em tantas consultas locais (CL) quantos 

forem os mapeamentos definidos no esquema global externo para o objeto geográfico 

(Ogj) selecionado. Este mapeamento é dado por: 

CG {O, T, R Ati, Vi} 2 CL Ogj,  ti), vi) I j 2 1 

onde: 

Ej= identificador dos esquemas onde se encontra o objeto geográfico procurado; 

Ogj= denorninaqão do objeto geográfico no esquema local; 

P{A~;) = conjunto de propriedades do objeto geográfico no esquema local, que 

representa a propriedade no esquema global externo; e 

vi = conjunto de valores selecionados para selecionar as instâncias no esquema 

local. 

O resultado desta consulta é uma coleção de objetos gráficos e não gráficos 

heterogêneos que serão tratados pela arquitetura de modo a compor um resultado 

integrado a ser apresentado na interface com o usuário. 
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V1.6. Considerações sobre os resultados das consultas no ambiente 

MultiSIG 

Em um ambiente MBD para SIG, os resultados de uma consulta podem 

apresentar conflitos entre valores, conforme foi visto na seção V.8. Além destes 

conflitos, pode ocorrer inconsistências devido a diversidade de representações das 

componentes gráficas e não gráfica, dos objetos geográficos nos esquemas locais, das 

diferenças de acurácia das bases de dados dos SIGs e, até mesmo, dos parâmetros 

cartográficos utilizados na representação gráfica dos esquemas. 

Os conflitos entre os valores causam erros temáticos e inconsistências entre as 

representações, erros de acurácia posicional, tais como: superposição inadequada de um 

conjunto de dados gráficos ou representação geométrica diferente, para o mesmo 

fenômeno geográfico. Estes erros precisam ser resolvidos antes dos resultados serem 

apresentados ao usuário. 

Todavia, na recuperação dos objetos geográficos é necessário considerar três 

aspectos de relevante importância, para a recuperação das informações armazenadas 

sobre um sistema de coordenadas, a saber: geometria, topologia e representação gráfica. 

Desta forma, o Sistema MultiSIG aplica um conjunto de operações de 

transformação e generalização para integrar os resultados da consulta e realçar a 

legibilidade de sua representação gráfica, de forma a ajudar a compreender o fenômeno 

consultado. Para isto é realizado uma análise extencional dos dados resultantes das 

consultas, considerando apenas os esquemas utilizados na consulta global. Esta análise 

avalia os esquemas onde serão realizadas as subconsultas locais, quanto aos: 

parâmetros cartográficos envolvidos nos esquemas; 

a diferença de escala; e 

a diferença de estrutura, matricial e vetorial; 

As diferenças entre os parâmetros cartográficos são tratadas por operações de 

transformação. A diferença entre as estruturas é tratada através da superposição das 

representações gráficas e posterior conversão para o formato GIF. A diferença de escala 

é tratada por operações de generalização espacial. Nesta generalização espacial os 

relacionamentos topológicos originais não devem ser alterados, entretanto, os 

relacionamentos métricos podem ser alterados, mas não devem causar violar o 

relacionamento topológico. 



Assim, a &ultiSIG para combinar objetos provenientes dos resultados das 

subconsultas locais propõe um tratador de resultados que tem a finalidade de: 

combinar a semântica dos objetos correspondentes, de acordo com as suas 

propriedades temáticas; 

combinar a topologia dos objetos, através da justaposição ou superposição de 

objetos; e 

combinação geométrica dos objetos, de acordo com as suas localizagões; 

Cabe ressaltar que a qualidade e integridade dos dados, no ambiente MBD, é 

mantida pelos fornecedores de dados, enquanto a utilização destes é responsabilidade 

dos usuários locais. Assim, apesar da &ultiSIG utilizar este tratador de resultados 

haverá um relaxamento da acurácia dos dados, principalmente da posicional. 

V1.7. Componentes da d u l t i S I G  

A &ultiSIG é definida em três níveis distintos e independentes que se 

comunicam, via um plano de mensagem orientado a objeto comum (Figura VI. 1). 

No primeiro nível se encontra a intedace com o usuário. Ela tem a função de 

esconder os detalhes da distribuição dos dados, ou o esquema do modelo de dados 

locais dos usuários da federação. Neste nível, o usuário interage com a federação, 

através dos serviços oferecidos. 

O segundo nível, denominado de nível de interoperabilidade, proporciona os 

mecanismos para a distribuição da consulta e comunicação entre os SIG locais e a 

federação. Nele estão os recursos que permitem o sistema validar e distribuir a consulta 

as bases de dados locais, bem como tratar os resultados das consultas locais. Assim, este 

nível utiliza de um servidor HTTP (Hiper Text Transfer Protocol), metaesquema, um 

processador de consultas e um tratador de resultados. 

Neste nível, os dados solicitados na consulta são localizados no metaesquema. 

Usando a informação sobre a distribuição dos dados, a consulta é analisada e 

descomposta em sub-consultas, de acordo com distribuição dos dados nos SIGs locais, e 

traduzidas para as respectivas sintaxes das linguagens de consultas destes sistemas. 

Estas subconsultas são então submetidas ao terceiro nível, nível local, onde se 

encontram os servidores de dados dos SIGs, participantes da federação, com seus 

esquemas locais. Neste nível, cada servidor de dados de SIG executa uma consulta local 



e traduz a resposta (relações resultantes) para a sintaxe da li 

envia para o segundo nível. 

No segundo nível, os resultados da consulta são então combinados, de forma a 

produzir um resultado final a ser apresentado na interface com o usuário. Este resultado 

poderá ser apresentado na forma de mapa ou de tabela, isto é, a interface com o usuário 

deverá suportar representação gráfica e browse sobre as tuplas encontradas. 

A principal finalidade deste nível consiste em tornar disponível as 

funcionalidades propostas pelo apresentadas na seção V.4. Ele 

capacita os usuários da federação a interagirem com o sistema. 

Este nível oferece: i )  serviços para o administrador local cadastrar seu esquema 

de exportação na federação; i 0  serviços para o administrador global definir o esquema 

global externo; iii) serviços para explorar o esquema global externo; iv) serviços de 

consulta; e v) serviços para efetuar a comunicação entre os administradores locais e o 

administrador da federação para estabelecer a cooperação na a4MultiSIG. Este nível 

também é utilizado pela arquitetura para apresentar os resultados da consulta. 



A consulta será elaborada em uma linguagem gráfica, comum a todos os 

usuários da federação, que suporta a manipulação textual dos objetos. Assim, atravks da 

seleção de predicados temáticos relacionados aos objetos geográficos elou da seleção 

espacial de unidades territoriais, sobre a hierarquia de Xheme ou de Region, 

respectivamente, é realizado uma consulta. Esta consulta é então submetida para o nível 

de interoperabilidade, distribuída e mapeada para as sintaxes das linguagens de 

consultas dos SIG locais. 

Assim, a interface gráfica consiste em um conjunto de serviços proporcionados 

pela federação, a saber: 

de cadastro do esquema de exportação- oferece formulários para os administradores 

locais cadastrarlalterar os esquemas de exportação na federação, assim como para 

solicitar a remoção de um esquema da federação; 

de cadastro do esquema global externo - oferece formulários para o administrador da 

federação criar e alterar o esquema global externo; 

de visualização (browser) - oferece facilidades para o usuário explorar e 

compreender a semântica das classes das hierarquias de neme e Region, disponível 

no esquema global. Este serviço futuramente poderá ser estendido para permitir 

explorar os esquemas cadastrados na federação, de modo a fornecer suporte para a 

consulta a um esquema específico; 

de consulta - oferece facilidades para os usuários da federação localizar os dados 

desejados, selecioná-los e realizar consultas sobre as hierarquias de neme e Region. 

Este sistema, futuramente também poderá ser estendido para suportar consultas aos 

metadados de um esquema específico, de forma a permitir avaliar a proveniência e a 

qualidade dos dados; 

de cooperação - oferece um mecanismo que gerencia um fluxo de trabalho entre o 

administrador global e os administradores locais, de modo a estabelecerem 

comunicação no processo de integração; 

de aquisição de dados - oferece um conjunto de serviços para trazer os dados de um 

determinado esquema, ou o resultado de uma consulta aos dados, para um 

determinado formato ou padrão de dados. Este serviço deverá, ainda, ser 

especializado, de modo a possibilitar também a conversão de sistemas de 

representação cartograficos. 

de apresentação dos resultados da consulta - este serviço apresenta os resultados da 

consulta na forma de relatório ou mapa. 
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No primeiro protótipo, apresentado neste trabalho, serão especificados e 

desenvolvidos os serviços de cadastro, de visualização e de consulta, de forma a validar 

a metodologia. 

No futuro, estes serviço poderão ser estendidos conforme as necessidades 

identificadas na federação. Um exemplo, é a necessidade do usuário em especificar uma 

legenda para melhor compreender a visualização do resultado da consulta. Este serviço 

poderá ser oferecido na consulta. 

V1.7.2. Segundo nível: de Interoperabilidade 

O nível de interoperabilidade tem um papel importante na arquitetura MultiSIG. 

É o responsável pela coordenação de todas as atividades solicitadas na interface pelo 

usuário. Ele utiliza técnicas de rede e da arquitetura cliente-servidor para interagir com 

o usuário e acessar os dados locais. 

A principal finalidade deste nível, consiste em gerenciar a execução das 

requisições dos usuários a umt'vários servidor(es) e a seguir aguardar o retorno dos 

resultados destas requisições para integrar os resultados em uma única representação 

gráfica e textual, a ser apresentado na interface com o usuário. Este nível também tem 

por finalidade executar outras tarefas de comunicação solicitadas pelos usuários a 

federação, na interface com o usuário. Desta forma, este nível é compostos por serviços 

para: 

a) gerenciar o dialogo com o usuário, através da interface; 

b) realizar verificações, de forma a localizar os serviços e dados solicitados pelo 

usuário; 

c) fragmentar as requisições, de acordo com o serviço solicitado; 

d) no caso de consulta ou aquisição de dados, mapeá-las para as sintaxes das 

linguagens de consultas dos SIGs locais e submetê-las, através da rede, a camada 

servidor localizada nos SIG locais; e 

e) integrar os resultados das requisições e elaborar uma apresentação destes. 

Para realizar estes serviços a arquitetura, implementada na rede global Internet, 

será composta por: 



O servidor HTTP, na rede Internet, é o dispositivo que oferece os serviços de 

suporte a distribuição de informação e serviços de comunicação. Na arquitetura 

proposta, este servidor é o responsável por executar as tarefas solicitadas pelos clientes 

e enviar as resposta de volta a interface com o usuário, fornecer serviços de visualização 

de páginas HTML (Hyper TextMarkup Lmguage), serviços de comunicação via e-mail, 

e serviços de Rp (Fib Transfr ProtocoZ). 

Este servidor estabelece comunicação através do protocolo HTTP, que emprega 

um conjunto de regras e formatos usados para comunicação entre processos, a fim de 

realizar uma tarefa. Este protocolo é composto da especificação de uma seqiiência de 

mensagens, que deve ser trocada no processo de comunicação e da especificação do 

formato dos dados na mensagem. 

Metaesquema 

O metaesquema tem a finalidade de armazenar os esquemas de exportações, o 

esquema global externo e todas as informações resultantes do processo de cooperação 

para a integração dos esquemas. 

Assim, o metaesquema contém a localização das bases de dados participantes da 

federação, a descrição dos esquemas de exportação, dos atributos dos esquemas de 

exportação, o esquema global externo e os mapeamentos entre os esquemas locais e 

global, bem como os mapeamentos da linguagem de consulta global para as linguagens 

de consulta dos SIGs locais. O metaesquema é, então, utilizado pela &ultiSIG e pela 

&ultiSIG. 

No protótipo inicial, o metaesquema é formadas por um conjunto de classes 

construtoras, em Java, que armazenam o esquema global externo; e um sistema de 

arquivo que armazena o esquema de exportação cadastrado na federação proposta. 

Processador de consulta 

Este processador é o responsável pela coordenação das atividades relacionadas à 

execução de uma consulta global nos esquemas locais dos SIG. 

A estratégia para recuperação dos objetos geográficos requisitados em uma 

consulta sobre o esquema global, no ambiente MultiSIG, consiste em transformar uma 

consulta, expressa na linguagem de consulta gráfica, em um plano de execução, que 

acesse corretamente todas as bases de dados locais, componentes da federação. 



A consulta expressa no esquema global externo é decomposta em subconsultas 

para os esquemas locais, as quais são então traduzidas para a linguagem de consulta de 

cada SIG local e submetidas aos servidores de dados locais. O processo de tradução 

converte as propriedades dos objetos geográficos, no esquema global externo, em 

atributos correspondentes armazenados pela tabelas gerenciadas pelos esquemas locais. 

Assim, o usuário utilizando os formulários propostos pela interface de consulta 

introduz os objetos selecionados e os predicados da consulta, os quais são 

transformados em uma string de consulta sob o esquema global, que por sua vez, é 

passada ao processador de consulta global para processá-la, segundo o modelo abaixo: 

O processador de consulta global executa um método de validação da sintaxe da 

consulta que avalia: 

Consistência geográfica - verifica se a Region solicitada tem consistência 

semântica para a realização da consulta; 

8 Consistência semântica - verifica se o conteúdo temático da consulta é 

compatível com a região geográfica dos objetos solicitados; e 

Consistência sintática - verifica se sintaxe ou os parâmetros de entrada estão 

corretos. Caso haja um erro, o controle é passado ao tratador de resultados e um 

erro é relatado ao usuário; 

O processador de consulta executa um método que pesquisa, no metaesquema, a 

localização dos dados nos esquemas de exportação. Este método terá como 

resultado: os esquemas, as tabelas e as propriedades, onde estão localizados os 

dados solicitados na consulta global; 

A consulta global, semanticamente correta, é passada para um método que 

fragmenta a consulta global em subconsultas, de acordo com a localização dos 

dados encontrados na etapa anterior; 

Para cada subconsulta s'ão encontrados os mapeamentos que transformam a 

subconsulta global em uma consulta expressa na linguagem da base de dado local, 

na qual os dados desejados se encontram; 

A seguir estas subconsultas são transformadas por métodos tradutores apropriados 

para cada linguagem de consulta do SIG local; e 

Esta subconsultas são transmitidas pela rede global e passadas aos servidores de 

dados locais dos SIGs, segundo a localização dos dados desejados. 

Ao final da distribuição das subconsultas aos servidores locais são executados 

alguns processos para remover resultados intermediários. 
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No protótipo inicial, o processador de consulta não será implementado. A 

consulta é realizada através de métodos do esquema global externo que mapeam os 

elementos para os esquemas locais. 

Tratador de resultabs 

Podem ocorrer falhas locais na execução das subconsultas, bem como os podem 

conter componentes gráficas, não gráficas ou ambos, com diferentes formatos, escalas, 

sistemas de referência e conflitos entre valores. 

Desta forma, a &ultiSIG propõe um tratador de resultados, o qual é 

responsável por trazer os dados para uma representação que combinaíintegra dados 

recuperados de fontes distintas e prepara uma apresentação para a visualização do 

resultado da consulta. O tratador de resultados realiza um pós-processamento que 

reformata os dados recuperados e gera os produtos a serem apresentados ao usuário. 

O tratador de resultados utiliza os recursos de rede, um SIG acessado 

internamente, e um conversor de imagens. O SIG utiliza uma interface publica para 

requisitar e responder as operações de Geoprocessamento. Ao receber os resultados da 

consulta, o SIG tem a finalidade de integrar os resultados, de modo a compor uma 

representação gráfica a ser apresentada na interface com o usuário. O conversor de 

imagens converte a representação para o formato GIF, no caso de mapas. A seguir, o 

tratador de resultados gera uma HTML, contendo os resultados integrados, que serão 

apresentados na interface com o usuário. Assim, o tratador de resultados realiza o 

seguinte processamento: 

1. Verifica o tipo de resultado das consultas: 

Caso de erro - analisar o tipo de erros, o qual pode ser do sistema ou da consulta. 

Neste caso é elaborado uma HTMI,, descrevendo o tipo de erro e passada a 

interface com o usuário; e 

Caso de resultados - analisar o tipo de resultado. Este pode ser composto por 

resultados gráficos e não gráficos ou os dois. Neste caso é passada a etapa 2; 

2. Analisa os valores dos resultados das consultas locais, de modo a detectar conflitos 

entre os valores. No caso da existência de conflitos é executado um método para 

acessar o metaesquema e pesquisar a existência de mapeamentos determinados pela 

cx&MultiSIG, que conformam os resultados das consultas. A seguir é aplicado a 

função de mapeamento e determinado a existência de conflitos entre os valores; 



3. Novamente é verificado a existência de conflitos entre os valores os resultados da 

consulta, a saber: 

No caso da existência de conflitos, os valores serão passados ao tratador de 

resultados que elabora uma HTML, a ser apresentada na interface com o usuário, 

com todos os valores e os seus respectivos esquemas; 

No caso da não existência de conflitos e os resultados serem apenas textuais, os 

valores serão passados ao tratador de resultados que elabora uma HTML, a ser 

apresentada na interface com o usuário; e 

No caso da não existência de conflitos entre os valores, se os dados conterem 

representagões gráficas, os resultados são passados para um SIG, de modo a 

combiná-los em uma representação gráfica, e a seguir, passados ao tratador de 

resultados que elabora uma HTML, a ser apresentada na interface com o 

usuário; 

4. Elaboração da HTML a ser apresentada na interlàce com o usuário. Esta elaboração 

requer a transformação das representações gráficas para o formato GIF. 

Cabe, mais uma vez, ressaltar que independente das atividades acima para 

combinar valores dos dados, haverá o relaxamento de regras de integridade, tal como 

superposição incompleta de um conjunto de entidades mapeadas. Ou seja, poderá haver 

perda de acurácia, precisão elou significado, bem como a inconsistência entre os dados 

atualizados com diferente fkequência e acurácia. 

O tratador de resultados poderá no futuro também interagir com o metaesquema 

para recuperar funções de mapeamentos dos esquemas locais, tais como: transformações 

cartográficas, necessárias para tomar compatíveis as representações gráficas, e 

.transformações semânticas, para associar os valores obtidos em um esquema com 

outros valores obtidos em outros esquemas 

V1.7.3. Terceiro nível: Servidores de dados 

O terceiro nível contém as plataformas onde estão as bases de dados dos SIGs 

que participam da federação. Estas plataformas poderão ser heterogêneas e executar 

sistemas operacionais diferentes. 

Este nível possui os serviços para, ao receber uma subconsulta do processador 

de consulta global, acessar a base de dados local do SIG, resolver a consulta e 



transformar o resultado da consulta para o tratador de resultados, de acordo com o 

seguinte processamento: 

1. A subconsulta local é recebida e avaliada em relação a sintaxe da linguagem de 

consulta local; 

2. A subconsulta local é executada; 

3. A execução da subconsulta é avaliada, de forma a verificar se a consulta é executada 

corretamente ou se houve falha; 

Se a consulta teve sucesso, então os resultados são passados ao tratador de 

resultados; e 

Se houve falha é executado um método que solicita o motivo da falha e enviado 

ao tratador de resultados; e 

No processamento local da subconsulta, alguns processos são executados para 

realizar algumas funções que ajudam a execução da consulta. Assim, ao final do 

processamento local, um método do servidor é executado para remover resultados 

intermediários e diretórios usados para a execução da consulta local. 

V1.8. Abordagens da Implementação do protótipo MultiSIG 

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo, com o objetivo de 

ajudar a testar a metodologia e tornar o ambiente MultiSIG operacional, a partir dos 

componentes especificados na seção VI.7. Este protótipo, também deverá fornecer 

subsídios para o desenvolvimento de outros trabalhos no âmbito do WHIP2. 

De modo geral, o ambiente de Geoprocessamento formados pelas comunidades 

de informação é caracterizado pela diversidade de plataforma e aplicativos de SIG. 

Desta forma, este trabalho propõe desenvolver a d u l t i S I G  sobre a rede Internet. 

Esta rede consiste em um conjunto de redes de computadores interligadas, pelo 

mundo inteiro, que tem em comum um conjunto de protocolos e serviços. Os usuários 

conectados na rede Internet podem usuhir  de ínformação e comunicação de alcance 

mundial. A principal vantagem de utilizar esta rede para implementar a ~ u l t i S I G  é 

que ela permite conectividade de redes de tecnologias distintas. 

Esta conectividade é alcançada através do protocolo HTTP, que proporciona 

independência de plataforma e fornece comunicação para transmitir 

requisiçõeslresultados entre o cliente e o servidor HTTP e vice-versa. Este protocolo é 

implementado sobre o conjunto de protocolos de comunicação, conhecido como TCPIP 

(Tmrnsmzssion ControG ProtocoZ/Internef Protocol). O protocolo TCPm permite a 
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comunicação entre aplicaqões em computadores de redes distintas, sem a necessidade de 

conhecimento da topologia envolvida nesse processo. Além disto, este protocolo oferece 

flexibilidade de adaptação as tecnologias de redes existentes e fiituras. Isto é possível 

porque o TCP/IP foi concebido de forma independente das tecnologias de rede. 

Um outro aspecto importante na escolha da solução para implementar a 

&ultiSIG foi a interface com o usuário, a qual pode ser desenvolvida utilizando um 

browser do WorZd Wide Web. Este browser não só pode ser executado sobre várias 

plataformas, mas também promove uniformidade na aparência do ambiente MultiSIG, 

além de flexibilidade e elegância através dos recursos de hipertexto. 

Para a implementação da interface é utilizado HTh4L e Java. A HTML é a 

linguagem para Web que cria hipertextos. A linguagem Java, é uma linguagem 

desenvolvida pela Sun Microsystems. Trata-se de uma linguagem orientada a objeto, 

adequada a implementação de computação distribuída sobre a rede Internet. 

Segundo VCKOVSK (1996), Java permite modelar o dados geográficos como 

classes virtuais que são transferidas na rede, através de métodos que realçam a 

funcionalidade de cada sistema. 

Sob o ponto de vista de programação, a linguagem Java constitui uma 

plataforma de desenvolvimento que pode ser utilizada para construir aplicações 

passíveis de distribuição, segura e eficiente, para toda a comunidade da Internet. A 

vantagem de usar esta linguagem é ela ser interpretada, podendo ser executada em uma 

rede heterogênea de equipamentos, ou seja, ela elimina o trabalho de portar aplicações 

para uma dezena de plataformas, de modo a satisfazer todos os usuários da Internet. 

Para a d u l t i S I G ,  a linguagem Java fornece recursos para a irnplementação do 

ambiente MBD, com garantia de autonomia de execução e comunicação, uma vez que 

oferece recursos de implementar métodos de execução local, além de portabilidade e 

extensibilidade. 

V1.9. Serviços do Sistema MultiSIG 

Para alcançar as fiincionalidades propostas pelo Sistema MultiSIG, a 

&ultiSIG é especificada como um conjunto de serviços para realizar aplicações 

clientes e servidoras que implementam a comunicação e executam os serviços 

solicitados. 



A especificação destes serviços é apresentada, nas seções a seguir, de acordo 

com os seus componentes, a saber: 

V1.9.1. Serviços de suporte a interíace com o usuário 

A interíace com o usuário tem a finalidade de apresentar as funcionalidades dos 

sistema aos seus usuários. Desta forma, ela é composta pelos seguintes serviços: 

e Serviço de criação da federação 

Este serviço permite o administrador global dar o download no Sistema 

MultiSIG e selecionar uma área na rede onde a federação poderá ser instalada; 

e Serviço de cadastro h s  comunidades de informação participantes da federação 

MultiSIG 

Este serviço permite o administrador global cadastrar as comunidades de 

informações que participaram da federação; 

e Serviço de cadastro dos usuários 

Este serviço permite o administrador global cadastrar os usuários da federação 

de acordo com o seu papel; 

SepvcePVC~o de visualização do esquema global externo 

Este serviço permite ao usuário explorar o esquema global externo, navegando 

nas hierarquias de neme  e Region. Este serviço permite conhecer estas hierarquias e as 

respectivas propriedades de suas classes; 

Serviços de visualização íb metaesquema 

Este serviço permite ao usuário explorar um esquema de exportação específico, 

de modo a avaliar o seu conteúdo semântico e qualidade; 

Serviço de conscclta ao esquema global externo 

Este serviço permite ao usuário selecionar os objetos, as propriedades e os 

valores no esquema global externo, além dos operadores disponíveis na interface para 

compor uma consulta de caráter espacial ou temática; 



e Servigo de consulta a uma base de dados especijka 

Este serviço permite ao usuário selecionar um esquema, no metaesquema, e os 

operadores disponíveis, na interface, para compor uma consulta; 

e Se-o de cadastro do esquema de qortação 

Este serviço permite ao administrador local cadastrar, ou solicitar a alteração e 

remoção um esquema na federação. O cadastro consiste em descrever o esquema de 

exportação no SAIF, estendido de acordo com a o4MultiSIG. A alteração ou remoção 

consiste em um serviço de e-mail para o administrador da federação providenciar as 

medidas necessárias a operação solicitada; 

e Serviço de cadastro do esquema global externo 

Este serviço permite ao administrador da federação cadastrar, alterar ou remover 

o esquema global externo; 

Sewiço de apoio a cooperapio 

Este é baseado no serviço de correio. Ele permite ao administrador local, trocar 

e-mail com os demais administradores locais, de modo a cooperarem na integração dos 

esquemas; 

e SeMçopara a seleqão gráfica da appesentação dos resultados 

Este serviço permite ao usuário otimizar a ordem e a apresentação dos objetos 

geográficos, em mapas temáticos, através da seleção de uma legenda de cores e 

símbolos; 

Servigw de aq~isi* de dados 

Este serviço permite ao usuário solicitar dados em um esquema específico, em 

um determinado formato ou padrão de dados. Ele requer uma aplicação no servidor 

HTTP para converter os dados recuperados, em uma consulta, para um formato ou 

padrão de dados desejado; 

Serviço de login 

Apesar de não discutido até o momento, uma arquitetura MDB pressupõe 

critérios de segurança, que poderão ser implementados através deste serviço. Ele terá a 

finalidade de verificar a autorização do usuário na federação. Esta autorização será 



fornecida pelo administrador da federação. Assim, cada usuário terá um User id e 

permissão admitida pelo administrador global, o qual será analisado pelo processador de 

consulta; 

Vl.9.2. Serviços do proeessador de consulta 

Os serviços oferecidos pelo processador de consulta têm por objetivo ffagmentar 

a consulta em subconsultas, aos esquemas locais, a saber: 

Sewiço de veriflcação da consulta 

Este serviço tem por objetivo analisar a string de consulta, de modo a avaliar a 

consistência geográfica, semântica e sintática da consulta. Se nesta análise forem 

encontrados erros, a execução é desviada para o tratador de resultados; 

SecYiços de localizaçaó dos dados no metaesquema 

Este serviço permite localizar no metaesquema os objetos geográficos e as 

propriedades de interesse solicitados na consulta global. O gerenciador acessa e navega 

entre os elementos de uma coleção através de um processo iterativo; 

e Serviço de fragmentação da consulta 

Este serviço permite fragmentar a consulta sobre as bases de dados participantes 

da federação, de acordo com localização dos dados detectados no serviço anterior. Este 

serviço é na verdade uma fábrica de subconsultas; 

Serviço de mapeamento da consulta globalpara a subconsulta local 

Este esquema avalia a existência, no metaesquema, de mapeamentos dos 

elementos do esquema global, solicitado na consulta, para o esquema local. Caso haja 

mapeamentos, estes serão aplicados; 

Sewiço do traduçãopara as linguagens de consultas locais 

Este serviço traduz a subconsulta para a linguagem de consulta usada pelo SIG 

local, estabelecido de acordo com a fragmentação. Este serviço consiste em pesquisar 

no metaesquema, para cada esquema local, o conjunto de operações para recuperar os 

dados localmente. Estas operações são predefinidas e armazenadas no metaesquema. 



No metaesquema, para cada esquema, é armazenado um conjunto de operações 

com os seus qualificadores, e descrição das classes, nas tabelas locais, com suas 

respectivas propriedades; 

e Serviço de distribuição das subconsultas aos SIGs locais 

Este serviço tem por objetivo submeter as subconsultas traduzidas aos SIGs 

locais; 

e Serv&o de limpeza do processador global 

Este serviço remove arquivos e diretórios criados no servidor global para 

processar a consulta global e distribuí-la; 

V1.9.3. Serviços do tratador de resultados 

Os resultados são consolidados através da criação de novos tipos de dados, que 

agregam os resultados em um alto nível de abstração. Desta forma, a d u l t i S I G  

oferece serviços que realizam uma análise extencional dos resultados da consulta de 

modo a integrá-los, a saber: 

e Serviço Be avaliação dos resultados da subconsulta 

Este serviço permite avaliar o resultado da subconsulta, de modo a verificar se 

houve erros no sistema, erros parciais na execução da consulta, ou conflitos de valores 

entre os resultados da consulta; 

Quando ocorrem erros no sistema, a execução é passada ao serviço gerador de 

HTML para informar o tipo de erro, a saber: 

4 Quando houver erros parciais na execução da consulta, a parte com erro é 

enviada para o gerador de HTML informar o erro; e 

J Quando houver conflitos entre valores, vai para o serviço de pesquisa no 

metaesquema; 

Sewiço de pesquisa no metaesquema 

Este serviço pesquisa no metaesquema se existe funções de mapeamentos entre 

os valores e chama o serviço de transformação dos valores dos resultados da consulta; 



e Sewiço de transformação Bos valores dos resultados da consulta 

Este serviço aplica as funções de mapeamentos entre os valores encontrados no 

metaesquema; 

Sewiço gerador de H T m  

Este serviço permite criar uma apresentação em HTML para ser apresentada na 

interface, de acordo com os tipos de resultados, a saber: 

J Se os resultados das subconsultas forem textuais, será elaborada uma simples 

HTML ,e enviada para a interface. Neste caso, ocorrem as mensagens de erro 

na consulta; e 

J Se os resultados das subconsultas envolverem representagões gráficas, o 

gerador de HTML executa o serviço de Geoprocessamento, para compor a 

apresentação; 

Serviço de geoprocessamento 

Este serviço utiliza um SIG para realizar um conjunto de operações para 

elaborara a representação gráfica, a ser apresentada ao usuário. Este serviço poderá 

executar as seguintes operações: 

Serviço de generalização espacial - caso haja uma diferença de escala é aplicada 

uma generalização espacial; 

Serviço de transformação de estrutura - caso haja diferença de estrutura, pode ser 

aplicado uma operação para conversão de estrutura raster-vetor e vice versa; 

Serviço de transformação cartográfica - caso haja diferença de sistemas geodésicos, 

poderá ser implementado uma função de transformação de data; e 

Serviço de transformação de sistema de projeção - caso haja diferença de sistema de 

projeção será aplicada uma função de transformação de sistema de projeção; 

Serviço dè limpeza do tratador 

Este serviço remove arquivos e diretórios criados no servidor global para 

processar a integração dos resultados das subconsultas locais; 



V1.9.4. Serviços do Servidor de dados local 

O servidor de dados local recebe uma subconsulta do processador de consulta 

global e a executa no SIG local. Assim, esta camada oferece serviços para acessar a 

base de dados locais do SIG, resolver a consulta e enviar o seu resultado para o tratador 

de resultado. Este nível é então composto pelos seguintes serviços: 

Sewiço de avaliação da subconsulta local 

Este serviço avalia se a string de subconsulta está correta, em relação a sintaxe 

da linguagem de consulta local; 

Serviço de execução da subconsulta local 

Este serviço executa seqüência de operações para realizar a subconsulta local; 

Serviço de avaliação da su bconsulta 

Este serviço avalia a execução da consulta, transforma os resultados da consulta 

para a federação e os passa para o tratador de resultados, no nível de interoperabilidade. 

Este serviço remove, ainda, arquivos ou diretórios temporários criados para a execução 

da consulta local; 

Serviço de limpeza local 

Este serviço remove arquivos e diretórios criados no servidor local para 

processar a subconsulta local; 

V1.10. Protótipo MultiSIG 

O primeiro protótipo teve por objetivo construir todas as interfaces e realizar a 

consultas sobre o esquema global externo. 

O Sistema MultiSIG se apresenta na rede Internet como uma página HTML 

onde são oferecidos os serviços de criação da federação, cadastro das comunidades de 

informagão, cadastro dos usuários e acesso ao ambiente MultiSIG (Figura VI.2). Para 

cada um destes serviços há outras páginas HTML que os explicam e executam as 

operações solicitadas pelo usuário. 

O acesso ao ambiente MultiSIG se faz pelo botão da homepage do Sistema 

MultiSIG. O Sistema MultiSIG é constituído por duas interfaces que oferecem os 

serviços de suporte ao usuário. A primeira (Figura VI.3), interface principal, oferece 
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acesso a interface de cadastro do esquema de exportação, serviços de cadastro do 

esquema global externo, cooperação, visualização e consulta sobre o esquema global 

externo (Figura VI.5 e VI.6). A segunda oferece serviços de cadastro do esquema de 

exportação( Figura VI.4). 



FiguraVI 2- Homepage do Sistema MultiSIG 

[ GquemaExportaçllo GquemaClobdExterno Visudizador Consulta Cooperaçlo Seniçor Sirtema I 

Figura VI.3 - Sistema MultiSIG - interface principal 



Figura VI.4 - Sistema MultiSIG: Interface de cadastro do esquema de exportação 

Figura VI.5- Interface de visualização do esquema global externo 

Figura VI.6 - Interface de consulta ao esquema global externo 



Capítulo VI1 - Conclusiies e perspectivas futuras 

VII.1. Resumo 

Os SIGs oferecem ambientes monolíticos, onde as soluções tradicionais para o 

compartilhamento de dados são caracterizadas por troca de dados entre modelos de 

dados proprietários. Estas soluções são ineficientes devido a diversidade de estruturas e 

formatos existentes, além de elas não contemplarem as semânticas dos dados 

representadas por estas estruturas. Isso faz com que haja a necessidade de criar soluções 

que promovam a interoperabilidade entre estas bases de dados de SIGs. 

O Sistema MultiSIG tem por objetivo tornar as bases de dados de SI&, 

heterogêneos e distribuídos, em bases interoperáveis e passíveis ao desenvolvimento de 

novas aplicações. Este sistema promove o compartilhamento de dados, preservando o 

investimento na informação geográfica armazenada e expandindo as bases de dados das 

comunidades de informação. Ele representa uma evolução das soluções tradicionais, em 

Geoprocessamento, para acessar recursos distribuídos com processamento e dados 

heterogêneos. Essa evolução se caracteriza por um ambiente MBD (Múltiplas Bases de 

Dados) para comunidades de informação geográfica. 

Devido as diferentes formas pelas quais os objetos geográficos podem ser 

descritos pelos SIGs, a comparação e correlação das informações geográficas de 

diferentes bases de dados geográficos é extremamente complexa. Assim, este trabalho 

proporciona, através do Sistema MultiSIG, uma federação de dados geogrScos aberta, 

composta por bases de dados de SI&, heterogêneas e distribuídas. O conceito de 

federação aberta está associado a participação de novas comunidades de informação ou 

a saída de comunidades já participantes na federação. 

O Sistema MultiSIG demandou o desenvolvimento de uma metodologia e de 

uma arquitetura, denominadas, respectivamente, de 4 u l t i S I G  e &ultiSIG. A 

cdMultiSIG coordena as atividades necessárias para capturar a semântica dos 

esquemas, tratar as diferenças encontradas, resolvê-las e criar um esquema global. A 
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dMultiSIG permite criar uma federação de dados geográficos entre comunidades de 

informação e oferece serviços para os seus usuários consultarem os dados nas bases dos 

SIGs componentes desta federação, sem precisar conhecer a localização dos dados, o 

esquema local e a linguagem de consulta espacial utilizada pelos sistemas locais. 

Para criar uma federação aberta, a cxdMultiSIG estabelece a cooperação no 

processo de integração e a &ultiSIG oferece serviços de cadastro, de alteração e 

remoção dos esquemas de exportação na federação, bem como serviços de apoio a 

cooperação entre os administradores locais e o administrador global. Os serviços de 

apoio a cooperação auxiliam os administradores a encontrar um consenso na 

incorporação dos esquemas de exportação no esquema global. 

Desta forma, neste trabalho foram apresentados os conceitos importantes 

utilizados na construção de uma base de dados geográficos (Capítulo II); foi realizado 

uma revisão das soluções para permitir a interoperabilidade entre múltiplas bases de 

dados convencionais, no âmbito da tecnologia de Sistemas de Banco de Dados 

(Capítulo III); foram feitas considerações sobre as características de um ambiente MBD 

para SIG, apresentadas algumas soluções encontradas na literatura e proposta a solução 

MultiSIG (Capítulo IV). Esta solução é composta pela metodologia o4MultiSIG 

(Capítulo V) e pela arquitetura dMultiSIG (Capítulo VI). A &ultiSIG foi ainda 

aplicada a quatro esquemas apresentados no Apêndice A de modo a validá-la. O seu 

desenvolvimento é apresentado no Apêndice B. 

Dentre os principais resultados deste trabalho, cabe destacar: 

o modelo proposto para o esquema global externo - este é um modelo simples, 

que fornece uma única percepção do significados dos dados. Ele auxilia o usuário 

a encontrar os temas e as regiões geográficas de interesse, através das hierarquias 

de fieme e Region, respectivamente. Estas hierarquias armazenam dados virtuais 

na federação; 

a wdMultiSIG para integração dos esquemas - esta metodologia estabelece uma 

estratégia para normalizar os esquemas, identificar os relacionamentos entre eles, 

estabelecer o isomorfismo e a concordância no conjunto compartilhado de termos 

e definições utilizadas em várias áreas de aplicação, em um esquema global. 

a especificação dos serviços da &ultiSIG - esta especificação contempla os 

serviços, necessários a uma federação aberta, para realizar consultas sobre um 
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ambiente MBD, considerando as necessidades de apresentação dos dados na 

forma de tabelas e mapas. 

V11.2. Analise das contri bui~ões 

O Sistema MultiSIG, como solução para compartilhar dados geográficos, 

expande a base de dados e aplicações das comunidades de informação, tornando 

possível desenvolver novos tipos de análises, não previstas pelas questões manifestas e 

latentes, quando da construção das bases de dados dos SIG locais. 

O Sistema MultiSIG propõe uma solução com quatro camadas de modelos, 

apresentando como contribuição inovadora o esquema global externo. Este esquema 

resulta da cv2iMultiSIG e é gerenciado pelo administrador da federação. Este esquema 

global é desenvolvido sobre um modelo simples, orientado a objeto, que preserva a 

visão e torna disponível os temas e regiões geográficas. Dentre as vantagens desta 

solução cabe destacar: 

A facilidade dos usuários do Sistema MultiSIG em compreender as informações 

disponíveis na federação. Os usuários de Geoprocessamento estão acostumados a 

pensar sobre planos de informações. Um esquema global que não considera este 

aspecto, levará o usuário da federação a encontrar dificuldades em localizar os dados 

desejados ou a realizar consultas mais complexas. Esta desconsideração é um 

problema encontrado nas soluções existentes; 

A transparência na realização das consultas. Os usuários da federação acessam os 

dados distribuídos como se o usuário estivesse sobre um único sistema; 

A modularidade na descrição dos objetos geográficos, uma vez que, estes são 

tratados como classes, de acordo com a sua semântica e localização geográfica; e 

A preservação dos esquemas das bases de dados dos SIGs, visto que o modelo de 

dados do esquema global externo encapsula a resolução dos conflitos e os 

mapeamentos entre ele e os esquemas locais. 

Entretanto, o desenvolvimento do Sistema MultiSIG é um trabalho árduo e 

complexo, devido as diferentes formas pelas quais os dados geográficos podem ser 

encontrados. No presente trabalho, foi desenvolvida, na íntegra, a 4 u l t i S I G  e parte 

da &ultiSIG. 



A &ultiSIG especifica as atividades necessárias a integração, tratando as 

diferenças entre modelos de dados de SIG e as diferenças entre as modelagens dos 

esquemas. A primeira atividade trata da conversão dos esquemas para a extensão 

proposta para o SAIF, gerando o esquema de exportação. A segunda atividade, cuida 

das atividades de análise dos esquemas de exportação, propondo soluções para conflitos 

entre os dados geográficos e integração no esquema global. A aplicação desta última 

atividade ao estudo de caso contribui com o levantamento dos conflitos encontrados 

entre os esquemas das bases de dados. 

A adoção do SAIF, se mostrou adequada como MDC a primeira atividade para a 

descrição do esquema de exportação, pois ele possui um metamodelo, que contempla as 

características espaço temporais dos objetos geográficos, independente do SIG, e possui 

notações para definir classes e instanciá-Ias. A notação para definir as classes oferece, 

ainda, uma cláusula defazdt, que permite vincular valores as classes e as suas subclasses. 

Isto facilita a descrição do conteúdo do esquema, uma vez que, em geral, os planos de 

informação de uma base de dados de um SIG possuem as mesmas abstrações 

cartográficas. 

O metamodelo do padrão SAIF precisou ser estendido com propriedades 

específicas, que descrevem a região geográfica e a área de aplicação. Foram, também, 

refinadas as regras de criação de esquemas no SAIF, uma vez que as originais não 

representariam adequadamente os esquemas de exportação; pois aumentariam o número 

de classes necessárias para descrever o esquema de exportação. 

A cx4iUultiSIG propõe soluções para os conflitos, enfatizando a análise dos 

esquemas de forma a evitar comparar objetos geográficos inconsistentes. Esta análise 

observa o contexto espacial, o contexto da aplicação e o contexto semântico tratados 

pelas bases de dados. Na análise do contexto espacial são determinados os esquemas 

que serão integrados e estabelecida a hierarquia de Regiões a serem disponibilizadas 

pela federação. Na análise do contexto da aplicação é estabelecida a seqüência de pares 

de esquemas a serem integrados de acordo com a proximidade de áreas de aplicação. E 

finalmente, na análise semântica são definidas as atividades que estabelecem uma 

acurada estrutura de correlação entre elementos dos esquemas. Esta última resulta no 

diagnóstico dos conflitos entre os esquemas que são resolvidos na etapa de conformação 

dos esquemas, através de técnicas da orientação a objeto aplicadas para compatibilizá- 

10s no esquema global interno. 
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A necessidades destes três contextos ficou evidente na aplicação da metodologia 

(Apêndice B). A utilização conjunta destes três conceitos de contextos em uma 

metodologia para a integração de esquemas de dados geográfico é inovadora. Os 

trabalhos encontrados na literatura, apresentados na seção IV3.2, em geral, se 

preocupam apenas com o contexto semântico, exceto YASER (1997) que considera o 

contexto das áreas de aplicação. 

Outra inovação foi a aplicação de um critério de pesos para o grau de 

proximidade semântica encontrado entre os esquemas. Embora a aplicação deste critério 

já tenha sido usado na integração de Bases de Dados Convencionais (SOUZA, 1986), 

ele é inovador em bases de dados geográficos. Este critério de pesos foi estabelecido 

heuristicamente, para o grau de proximidade semântica parcial encontrado a cada etapa 

da ~ u l t i S I G .  Este critério foi testado na aplicação da &ultiSIG, apresentada no 

Apêndice B, em esquemas de áreas de aplicação e espaço geográficos coincidentes e 

diferentes. Este critério se mostrou adequado, quando o par de classes analisados 

apresenta a mesma granularidade de informação. Isto decorre do fato da &ultiSIG 

tratar pares de classes com granularidades de informação diferentes como classes 

diferentes. Cabe ressaltar que os conflitos são diversos e que sempre poderá existir um 

caso inédito ao qual o critério não se adapta perfeitamente. Assim, se faz necessário 

sempre reavaliá-10. 

A &ultiSIG se destaca das propostas encontradas na literatura devido a sua 

amplitude, detalhamento e conseqüente aplicabilidade. Ela propõe atividades 

necessárias a integração que contemplam os diferentes aspectos envolvidos na 

modelagem e construção de uma base de dados geográficos. Assim, embora a 

a u l t i S I G  tenha sido desenvolvida para atender o Sistema MultiSIG, ela pode ser 

adaptada a outras arquiteturas que contemplam múltiplas bases de dados ou a 

interoperabilidade entre SIGs. Isto é, arquiteturas que empregam modelos de dados 

diferentes do SAIF estendido e do esquema global externo proposto. 

A &ultiSIG foi proposta sobre a rede Internet, tendo em vista o objetivo de 

construir uma federação aberta. Esta rede proporciona a arquitetura proposta 

uniformidade de comunicação, através do protocolo HTTP, e uniformidade de interface 

entre os usuários da federação. 



Esta arquitetura é composta por um servidor HTTP, um metaesquema, um 

processador de consultas e um tratador de resultados. O servidor HTTF é responsável 

pela comunicação na rede. O metaesquema armazena os esquemas exportação, o 

esquema global externo e todas as informações resultantes do processo de cooperação 

para a integração dos esquemas. O processador de consultas é responsável pelo 

processamento e distribuição das consultas. O tratador de resultados é responsável por 

integrar os resultados da consulta em mapas e tabelas, a serem apresentadas ao usuário. 

Este trabalho especifica os serviços para cada componente e implementa um 

protótipo em Java, com alguns componentes (interface com o usuário, servidor de 

dados, tratador de resultados) e íbncionalidades parciais. Este protótipo objetiva avaliar 

a fùncionalidade e adequação do Sistema MultiSIG. Assim, o protótipo desenvolvido 

permite cadastrar bases de dados na federação, descrevendo os esquemas de exportação 

no SAIF estendido pela m%MultiSIG; formular consultas às bases de objetos 

geograficos componentes da federação; integrar o resultado da consulta e apresentar os 

resultados, permitindo a visualização gráfica destes. 

A construção do protótipo MultiSIG ajudou a validar as atividades da 

metodologia e os serviços da arquitetura. Este protótipo evidencia os consideráveis 

benefícios no compartilhamento de dados entre comunidades de informação. Dentre os 

principais benefícios destacam-se: 

i )  mais eficácia na aquisição e troca de dados geograficos; 

ii) meios para adquirir informações geográficas, de modo rápido e eficaz, e a um custo 

relativamente baixo; e 

iii) redução do custo e do tempo do processo de aquisição de dados geográficos, e por 

conseguinte, reduqão do custo e do tempo de implantação de novos SIGs. 

As características de programação da linguagem Java, também se mostraram 

adequadas ao desenvolvimento de uma arquitetura MBD. Ela é uma linguagem de 

programação orientada a objeto, que permite organizar os códigos dos programas do 

Sistema MultiSIG, clientes e servidores, como unidades lógicas, bem como aproveitar 

os recursos de encapsulamento, herança e polimorfísmo deste paradigma. Além disto, 

ela possui recursos para a criação de interfaces mais amigáveis. Entretanto suas 

características principais são a portabilidade e passaporte para a Internet. 

Concluindo, o Sistema MultiSIG, comparado as propostas analisadas na seção 

IV.3.3, é um sistema mais abrangente, que contempla tanto a interoperabilidade 
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semântica quanto a fisica. A primeira, através da ~ u l t i S I G  que utiliza dois modelos 

de representação: o SAIF estendido e o modelo de dados proposto para o esquema 

global externo. A segunda, através da arquitetura, do conjunto de serviços especificados 

e da linguagem de consulta global adotada. Enquanto as propostas existentes se 

concentram em um grupo específico de aspectos de interoperabilidade o Sistema 

MultiSIG apoia o ciclo das diversas fases envolvidas no processo de integração. O 

experimento de validação da integração evidenciou a necessidade e vantagens do 

ferramenta1 de apoio da &ultiSIG. 

V11.2. Perspectivas futuras 

Este primeiro protótipo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a 

metodologia e possibilitar a realização de consultas sobre o modelo proposto para o 

esquema global externo. Entretanto, os demais serviços, apresentados no capítulo VI, 

deverão ser desenvolvidos e estendidos de forma possibilitar: 

a aquisição e o intercâmbio de informações através dos serviços de conversão de 

formato de dados e de transmissão de dados via fp. Isto introduz novas perspectivas 

para o Sistema MultiSIG, como uma fonte de dados para novos SIGs; 

visualização e consulta a um esquema de exportação específico. Isto permitirá os 

usuários da federação avaliarem a qualidade dos dados locais; 

gerenciamento da apresentação dos resultados da consulta. Em Geoprocessamento, a 

apresentação dos dados, de acordo com as necessidades de comunicação da 

informação, é fundamental para a adequada compreensão dos resultados de uma 

consulta. 

análises espaciais. Estender o Sistema MultiSIG com serviços que oferecem 

capacidades de análises ou que compartilhem os recursos de análises dos SIG locais 

introduzirá também uma nova funcionalidade ao ambiente MBD. 

Cabe ressaltar que o Sistema MultiSIG é a primeira ferramenta do Projeto 

WHIP (Workbench de Heterogeneidade, Interoperabilidade e Paralelismo). A esta 

poderão ser incorporadas novas ferramentas, tendo em vista suportar o estudo e 

desenvolvimento de novas tecnologias para SIG. Macroscopicamente poderão se 

desenvolver novos trabalhos nas seguintes direções: 



A 4 u l t i S I G  poderá se utilizar da lógica fuzzy PRAGA, 1998) no processo de 

análise; 

Aliar aos conceitos de contexto espacial, contexto da aplicação e contexto semântico 

técnicas de inteligência artificial (SULLAJMAN & SOUZA, 1998a e 1998b), 

visando incorporar conhecimento e facilitar a automação do processo de integração, 

bem como permitir a realização de data mining em bases de dados de SIGs; 

Incorporar ferramentas de controle de fluxo e cooperação (PALMA, ANICETO & 

SOUZA, 1997a 1997b) para promover maior sinergia entre os administradores no 

processo de integração; e 

Integrar o Sistema MultiSIG ao gerenciador de objetos GOA++ (MAURO & 

MATTOSO, 1998) para promover a persistência para os objetos do esquema global 

interno e externo, de forma a suprir a falta de persistência da linguagem Java. 

Uma questão que abre um novo campo de pesquisa é quanto a propagação dos 

erros temáticos e da acurácia posicional na integração de resultados em um ambiente 

MBD para SIGs. 
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Apêndice A - Esquemas de bases de dados geogriificos 

utilizados 

A.1. Introdução 

Este apêndice apresenta os esquemas de dados geográficos utilizados para validar a 

MMultiSIG, a saber: 

Projeto Pró-Guaíba - Modelagem de dados para o Programa para o 

Desenvolvimento Racional, Recuperação e Gerenciamento Ambienta1 da Bacia 

Hidrográfica (Projeto Pró-Guaíba) realizada por GARRAFA (1998) para a 

Secretária de Coordenação e Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul; 

Projeto SIG-RHidro - Modelagem de Dados para Projeto de Qualidade de Águas e 

Controle de Poluição Hídrica do Ministério e Planejamento e Orçamento, Projeto 

Estadual de Investimentos para o Rio de JaneirolBacia do Rio Paraíba do Sul, 

realizado no âmbito do Laboratório de Hidrologia da COPPEIUFRJ (LIRA, 1998); 

Projeto Pró-Paraíba - Tendo em vista testar a MMultiSIG, a modelagem do Projeto 

Pró Guaíba será aplicada a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, criando-se um 

novo esquema; e 

Projeto SIG-Ambienta1 - Modelagem de dados realizada pela autora para o Estudo 

do Monitoramento ambienta1 do Estado do Rio de Janeiro. Esta modelagem foi 

construída com a finalidade de fornecer uma base de teste para metodologia. 

A. I .I. Projeto Pró-Guaíba 

Este projeto objetiva o planejamento e monitoramento estratégico do uso da água 

e outros recursos naturais da Bacia do Hidrográfica do Rio Guaíba, no Estado do Rio 

Grande do Sul. 

Para ilustrar a metodologia, foi selecionada parte da modelagem original do 

Projeto Pró-Guaíba, realizada por GARRAFA (1998). A parte selecionada foi dividida 

em subsistemas para o gerenciamento do resíduo, meio ambiente, hidrografia, inf?a- 

A. 1 



estrutura e divisão territorial, apresentados nas Figuras A. 1 e A.2, usando a abordagem 

Entidade-Relacionamento, com uso da notação IDEFlX, a mesma utilizada por 

GARRAFA (1998). Esta notação é estendida por pictogramas para representar a 

geometria de ponto, linha e área das entidades. 
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CódEstado** 
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Figura A.l- Esquema do projeto Pró-Guaiba: Abstração c a r t ~ g r ~ c a  em 1:10.000. 
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Figura A.2 -Esquema do projeto Pró-Guaiba: Abstração cartográfica em 1:250.000. 
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A base de dados, para efeito da metodologia, foi adequada ao ARCAnfo 

utilizando as estruturas apresentadas nas Tabelas A. 1 e A.2. As estruturas cartográficas 

para a construção da base de dados forão adquiridas por digitalização das cartas da 

Diretoria do Serviço Geográfico de Excército @SG) em 1:50.000. Estas estruturas são 

generalizadas para 1:250.000 de modo a produzir os mapas temáticos. Para ilustrar os 

diferentes níveis de abstrações cartográficas usadas em uma base de dados de SIG, foi 

selecionada uma outra parte do esquema cujas estruturas cartográficas forão adquiridas 

através de restituição em 1: 10.000. Este esquema utiliza para as estruturas cartográficas 

os dizta SAD-69 e Imbituba no sistema de coordenadas geográficas. 

Tabela A . l -  Estruturas físicas usadas para as estruturas do esquema em 1:10.000. 

Tabela A.2 - Estruturas físicas usadas para as estruturas do esquema em 1:250.000. 
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Figura A.3- Esquema do projeto SIG-RHidro: Abstração cartográfica em 1:100.000 
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Figura A.4 - Esquema do projeto SIGRHidro: Abstração cartográfica em 1:100.000 

(parte 2). 

Tendo em vista as características de implementação deste Projeto, foi criada a 

modelagem da base de dados já construída. As entidades foram agrupadas nos seguintes 



subsistemas: meio ambiente, qualidade d'água, divisão territorial e atividades 

econômicas, conforme apresentado nas Figuras A.3 e A.4. Para facilitar, foi usada a 

mesma notação utilizada pelo Projeto Guaíba. Este projeto tem como unidade territorial 

de estudo os municípios que compõem a Bacia Hidrográfíca do Rio Paraíba do Sul, no 

estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A construqão deste esquema 

utilizou as cartas do IBGE e DSG em escalas de 150.000 e 1: 100.000. Os dados em 

1:50.000 foram generalizados para 1:100.000, de forma a gerar os mapas temáticos 

resultantes de analises nesta escala. 

Este esquema adota para as estruturas cartográficas o sistema de coordenadas 

geográficas na no sistema de projeção0 de Lambert com os data SAD-69 e Irnbituba. 

A base de dados do esquema RHidro, para efeito da metodologia, foi adequada 

ao ARC/Info utilizando as estruturas apresentadas na Tabela A.3, abaixo. 

Tabela A.3 - Estruturas físicas usadas para as estruturas do esquema em 1:250.000. 



A.1.3. Projeto Pró-Paraíba 

Este esquema será idêntico ao esquema do Pró-Guaiba com abstração 

cartográfica em 1:250.000, considerando a sua aplicação a Bacia do Paraíba do Sul. 

A. I .4. Projeto SIG-Ambienta1 

Este projeto foi desenvolvido com objetivo de fornecer suporte ao 

desenvolvimento da MMultiSIG. A modelagem é apresentada na Figura AS no modelo 

de dados do SPRING. A descrição dos objetos geográficos é complementada pela 

Tabela A.4. 

Este projeto tem como unidade territorial de estudo os municípios do Estado do 

Rio de Janeiro. As estruturas cartográficas foram adquiridas na escala de 1:50.000. Os 

mapas temáticos são produzidos em 1: 100.000. As estruturas cartográficas da base de 

dados esta em coordenadas geográficas, nos data horizontal e vertical SAD-69 e 

Imbituba, respectivamente. 

Tabela A.4 - Definição dos objetos geográficos no SPRING. 
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Figura A.5 - Esquema do projeto Teste no modelo de dados do SPIUNG: 1:100.000. 



Apêndice B - AplicaçHo da ~PdihltiSIG 

B.1. Introdução 

Este apêndice apresenta a aplicação da ~'7AMultiS1G para formar uma federação 

com os esquemas apresentados no Apêndice A. 

As seções a seguir apresentam cada etapa da metodologia proposta, a saber: pré- 

integração, análise dos esquemas, conformação, integração, definição do esquema 

externo e validação. 

A ~'71wIultiSIG propõe que esta etapa seja dividida em duas atividades, a saber: 

descrição dos atributos do esquema e descrição dos esquemas de exportação. 

B.2.1. Descri~ão dos atributos dos esquemas 

Esta atividade consiste em criar o GenericGeographicObject (GGO) para cada 

esquema, de acordo com as abstrações cartográficas utilizadas, e instanciar os atributos 

do esquema. Para facilitar esta atividade será realizada para cada projeto. 

Nas descrições dos projetos abaixo serão instanciadas os metadados relativos a 

SpatialReferencingMM TemporalReferencing, GeneralLocationhaíf e SourceMM. Cabe 

ressaltar que a ~'IãIIultisIG considera ainda os metadados descritos pelas classes Quality, 

Lineage, ProdzlctDescription e UpdateOperaíion, que não serão apresentadas devido a 

extensão do trabalho. 

B.2.1 .I. Projeto Pró- Guaíba 

Tendo em vista que as partes selecionadas do esquema se apresentam em duas 



escalas, 1:10.000 e 1:250.000, este esquema será cadastrado na federação de dados 

proposta pelo Sistema MultiSIG, com duas abstrações cartográfkas, a primeira na 

escala de 1: 10.000 e a segunda na escala de 1 :25O.OOO. 

Este esquema adota o sistema de coordenadas geográficas usando os data 

horizontal e vertical SAD-69 e Imbituba, respectivamente. 

<Superclass: :GeographicObject 
subclass: GG0::Guaííaabsl 
subclassing: "Definidas a seguir" 

attributes: 
metadata: Metadata 
defaults: psition.geometry.gualifier: dennite 

position.spatialReferencing: nil 
position:geometry*Coordinate:"Coord2a I "Coord3D 

comments:"Superclasse abstrata que armazena os metadados genéricos para todas as classes 
definidas como subclasse de GGO::Guaíí.absl. As classes em 1:10.000 são traduzidas do Esquema do 
Projeto Pró-Guaíba como subclasses de GW::Guaíba.absl"> 

<Superclass: : GeographicUbject 
subclass: GGO::Guaiía.absL 
subclassing: "Definidas a seguir" 

attributes: 
metadata: Metadata 
defauZts:psition.geomeby.qualiíier: dennite 

position.sptialReferencing: nil 
psiti0n:geornetry*Coordinate:~Coord2D I ACmrd3D 

commenfs: "Suprclasse abstrata que armazena os metadados genéricos para todas as 
classes definidas como subclasse de GGO::Guaíba.abs2. As classes em 1:250.000 traduzidas do Esquema 
do Projeto Pró-Guaíba serão definidas como subclasses de GGO::Guaíba.absl "> 

B.2.1.1.k Instância de Meíadados para GG0::Guaíbaabsl 

GGO::Guai7Jaabsl( 
metadata: Metadata (SpatialRefereencingil~If( 

[coorSystem]: Geode~icCoordinafeSystem( 
[coordinateunits]: (degrees degrees meters) 

[cts] : Con~~entionalTe~estuialLS;Yste~i( 
cts: CTSTYpe( 

systemType: UGGI 
systemyear: 67) 

[horizontalReference]: GeodeticHorizonralReference ( 
datumAjustmentSystem: Sistema Geodésico Brasileiro -SAD 69 
[eilipsoid] : GeodeticEllpsoiid( 

ellipsoidType: UIGG 
[ellipsoiãyear] : 1967 
[serniMajorAxis] : 6378160,O 
[flattening]: 0,00335) 

[verticaiReference]: GeodeticVerticalReferencef 
[datwnAdjustmentSystem]: Sistema Geodésico Brasileiro - Imbituba 
[surface] : seaMeanLeve1)) 

[hydrographic] : NydrogrnphicReferencz( 
[tidal] : TidniInfi 

[referente] : Imbituba 
[tidalHeight] : 0.0 
[remarks]: Datum Vertical Nacional) 



TemporaIReferencjng ( 
[type] : local) 

GenernlLocntiod&d( 
[range] : BoadingBox( 

minPoint: Point ( 
[coords] : CoordZo( 
cl: XMIN: 
c2: YMIN:)) 

rnaxPoint: Poht ( 
[coords] : CoordZD ( 
cl:  XMAX: 
c2: =:I)) 

[tiles]: List {Ele '( 
[mapSheetNumber] : 
[mapNumberingSystem] : 
EpublicationDate] : Date ( 

[yearl: 
[month] : 
[dayl: 

[mapSeriesName] : 
[mapSheetName] : 
[inverseScale] : 50.000) 

[mapSheetNumber] : 
[mapNumberingSystem] : 
[publicationDate] : Date ( 

Cyear] : 
[montii] : 
[dayl: 1 

[mapSeriesName] : 
[mapSheetName] : 
[inversescale]: 50.000) 

geographicRegion: Vale do Rio Guaíba abrangendo os municípios da Bacia do Rio Guaíba ) 

Sosrceh(B14( 
[terminus] : Set ( Teminu,~ ( 

[terminusType] : producer, consumer, distributer 
[terminusInfo] : -4gency ( 

[contactPerson]: Iria M Garrafa 
[agencyName] : UFRGS 
[addres] : 
[telephoneNumber] : 
[emaií] : 
[count~y] : Brasil)) 

[database]: Dblnfo ( 
[dbmsIdentiEer] : ARC/Info 
queryLanguage: AML 
[dbIdentiner] : / 
operationSystem: UNiX 
hardwareType: SUN 
platformName: moscou.cos.ufrJ.br) 

[project] : Set (Project ( 
@rojectIdentifier]: Pró-Guaíba 
projectObjective : Planejamento e Monitoramento do Uso D'água 
applicatiodrea: Recursos naturais 
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projectSubsyíem: Meio Ambiente, Gerenciamento de Resíduos e Cartografia) 
[security] : Security ( 

[classifícation]: unclassified) 
[remarks]: String)) 

B.2.1.1.B. Instância de Metadados para GGO::Guaíba.abs2 

GGO: :Guaííaabs2( 
metadata: Metadata (SpntinllReferncingA44( 

[coorSystem]: Geo&sícCoordinateSyste~~i( 
[coordinateunits]: (degrees degrees meters} 

[cts]: ConventionnlrerrestrinISystem( 
cts: CTSTYpe( 

systemType: UGGI 
systemyear: 67) 

[horizontalReference]: Geo&ticHorizo~1t0fReference ( 
datumAjustmentSystem: Sistema Geodésico Brasileiro - SAD-69 
[ellipsoid]: GeodeticEllipsoi~ 

ellipsoidType: UIGG 
[ellipsoidYear] : 1967 
[semiMajorAxisJ: 6378160,O 
[flattenhg] : 0,00335) 

[verticalReference] : GeodeticVerticnlReference( 
[datumAdjjustmentSystem] : Sistema Geodésico Brasileiro - Imbituba 
[surface] : seaMeanleve1)) 

[hydrogaphic] : Hy~irogaphicRefirence( 
[tidal]: Tidallfd 

[reference] : Imbituba 
[tidalHeight] : 0.0 
[rernarks]: Dafum Vertical Nacional) 

baseInverseScale:250.000) 

TemporalRefirencing ( 
[type]: local) 

GenernlLocatio~M( 
[range] : BoudingBox( 

minPoint: Point ( 
[coords] : Coord2D( 
cl: XMIN: 
c2: YMIN:)) 

maxPoint: Point ( 
[coords] : Coord2D ( 
cl: XMAX: 
c2: YMAX:I)) 

[tiles]: List {Tile '( 
[mapSheetNumber] : 
[mapNun~beringSystem] : 
[püblicationDate]: Date ( 

i 3 4  : 
[month] : 
~ Y I :  

[mapSeriesName] : 
[mapSheetName] : 
[inversescale]: 50.000) 
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[mapSheetNumber] : 
[mapNumberingSystem] : 
[PublicationDate] : Date ( 

[year] : 
[month] : 
[dayl: 

[mapSeriesName] : 
[mapSheetName] : 
[inverseScale]: 50.000)f 

geographicRegion: Munícipios da Bacia do Rio Guaíba, no estado do Rio Grande do Sul) 

SourceA4M( 
[terminus] : Set { Terminus ( 

[terminusType]: producer, consumer, distributer 
[terminusInfo] : Agency ( 

[contactperson] : Iria M Garrafa 
[agencyName] : UFRGS 
[addres] : 
[telephoneNumberI : 
[emaii] : 
[country] : Brasil)) 

[database]: DbInfo ( 
[dbmsIdentifier] : ARC/MO 
queryLanguage: AML 
[dbIdentiner] : f 
operationSystem: UNTX 
hardwareType: SUN 
platforinName: moscou.cos.ufrj.br) 

[project] : Set { Project ( 
brojectIdentifier]: Pró-Guaiba 
projectobjective : Planejamento e Monitoramento do Uso D'água 
applicationÁrea: Recursos naturais 
projectsubsytem: Meio Ambiente, Gerenciamento de Resíduos e Cartografia) 

[security] : Se&@ ( 
[classification]: unclassified) 

[remarks] : String)) 

8.2.1.2. Projeto SIG-RHidro 

Este esquema será cadastrado na federação de dados proposta pelo Sistema 

MultiSIG, com uma abstração cartográfica, na escala de 1:250.000. Este esquema adota 

para sua base cartográfica o sistema de coordenadas da projeção de Lambert, para qual 

foi usado os &ta horizontal e vertical, SAD-69 e Imbituba, respectivamente. 

<Superclass: : Geographicobject 
subclass: GGO::RHidro.absl 
subclassing: 'Tlefínidas a seguir" 

attributes: 
metadata: Metadata 
defaults: position.geome~.qualifier: definite 

position.spatialReferencing: nil 
position:geome~*C00rdínate:~Coord2D I ACoord3D 

comments:"Superclasse abstrata que armazena os metadados genéricos para todas as classes 
definidas como subclasse de GGO::RHidro.absl. Todas as classes traduzidas do Esquema do Projeto 
SIG-RHidro serão defínidas como subclasses de GGO::RHidro.absl "> 



B.2.1.2.A. Instância de  Metadados para  GGCd::RHidro.absl 

GGO::REiidro.absl( 
metadata: Mefadata (SpatiaiReferencin@rúM( 

[coorsystem]: Prujecfion( 
[coordinateUnits]: (meters meters meters) 

[projectionName]: Projeção de Lambert 
[projectionParameters]: List ( ProjectionParameters( 

[fll.stStandartParallel] : 
[secondstandartparallel]: 
[centralkíeridian] : 
[latitudeProjectionOrigin] : 
[falseEastingMeters] : 
[falseNorthingMeters] :) 

[horizontalReference] : GeodeticHorizontaIRefere~lce ( 
datumAjustmentSystem: Sistema Geodésico Brasileiro - SAD 69 
[ellipsoid]: GeodeficEliipsoid( 

ellipsoidType: UIGG 
[eIlipsoiáYear] : 1967 
[semiMajorAxis]: 6378160,O 
[flattening] : 0,00335) 

[verticalReference] : Geo&ticVerticalReference( 
[datumAdjustmentSystem]: Sistema Geodésico Brasileiro - Imbituba 
[surface]: seaMeanLeve1)) 

[hydrographic]: HydugraphicReference( 
[tidal]: TidnIJnfo( 

[referente] : Imbítuba 
[tidalHeight]: 0.0 
[remaria]: Datum Vertical Nacional) 

baseInverseScale: 100.000) 

TempuralReferencing ( 
[@e]: local) 

GeneralLocafiomMn4( 
[range] : BoudingEox( 

minPoint: Poinf ( 
[coords] : Coord2D( 
cl:  XMIN: 
c2: YM.IN:)) 

maxPoint: Point ( 
[coords] : Coord2D ( 
cl:  XMAX: 
c 2  YMAX:I)) 

[tiles]: List (Tile 3( 

[mapSheetNumber] : 
[mapNumberingSystem] : 
[PublicationDate] : Date ( 

[yearl: 
[month] : 
WyI: 

[mapSeriesName] : 
[mapSheetName] : 
[inverseScale]: 50.000) 

[mapSheetNumber] : 
[mapNumberingSy stem] : 
[PUblicationDate] : Date ( 
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[year] : 
[month] : 
[dayl: 

[mapSeriesName] : 
[mapSheetName] : 
[inverseScale]: 50.000)j 

geographicRegion: Vale do Rio Paraiba do Sul abrangendo os municípios dos estados do Rio de 
Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo) 

SuurceA&f( 
[terminus] : Set { Teminus ( 

[terminusType]: producer, consumer, distributer 
[terminusInfo] : Agency ( 

[contactPerson] : Flavio Lira 
[agencyName] : COPPE/UFRJ 
[addres] : 
[telephoneNumber] : 
[emaii] : 
[country] : Brasil)) 

[database]: DbInfo ( 
[dbmsIdentifier] : ARC/Info 
queryLanguage: AML 
[dbIdentifier] : / 
operationsystem: UNIX 
hardwareType: SUN 
plaíformName: moscou.cos.ufrj.br) 

[project] : Set {Project ( 
[projectIdentifier] : RHIdro 
projectobjective : Planejamento e Gerenciamento dos Recursos Hidricos 
applicationÁrea: Recursos Naturais 
projectSubsytemMeio Ambiente, Qualidade D'Á~LM) 

[sec~uity]: Semri. ( 
[classincation]: unclassified) 

[remarks]: StRng)) 

8.2.1.3. Projeto SIG-Ambienta1 

Este esquema utiliza para a representação gráfica a escala de 1:100.000, no 

sistema de coordenadas geográficas usando os data horizontal e vertical, SAD-69 e 

Imbituba, respectivamente. 

<Superclass: : Geographicobject 
subclass: GGO::Ambiental.absl 
subclassing: "Definidas a seguir" 

attributes: 
metadata: Metadata 
defaults: position.geometry.qua1ifier: dennite 

position.spatialReferencing: nil 
po~ition:geometry*Coor&iiate:~Coord2D I ACoord3D 

comments:"Superclasse abstrata que armazena os metadados genéricos para todas as classes 
definidas como subclasse de GGO::Ambiental.absl. Todas as classes traduzidas do Esquema do Projeto 
SIG-Ambienta1 serão definidas como subclasses de GGO::Ambiental.absl "> 

B.2.1.3.A. Instância de Metadados para GGO::Ambiental.absl 

GGO::Ambiental.absl( 



metadata: Metadata (SpatíalReferencingn.fid( 
[coorsystem]: Geo&sicCoor&nate$yste~~~( 
[coordinateunits]: (degrees degrees meters) 

[cts]: Conc*entionaiTerresfriaISystem( 
cts: CTSTYpe( 

systemType: UGGI 
systemYear:67) 

[horizontalReference] : GeodeticHorízonfalRe ference ( 
datumAjustmentSystem: Sistema Geodésico Brasileiro 
[ellipsoid] : GeodetfcEIEipsoily 

eiiipsoidType: UIGG 
[ellipsoidyear]: 1967 
[semiMajorAxis]: 6378 l60,O 
[flattening] : 0,00335) 

[verticalReference] : Geodeticl.'ertícalReference( 
[datumAdjustmentSystem] : Sistema Geodésico Brasileiro 
[surface]: seaMeanLeve1)) 

[hydrographic] : HydrographicRefirence( 
[tidal] : TídaIIn fo( 

[reference] : Imbituba 
[tidalHeight] : 0.0 
[remarks] : Datum Vertical Nacional) 

baseInverseScale: 100.000) 

TenporalReferencing ( 
[type]: local) 

lGenerafLocationA&fl 
[range] : BmdingBoou( 

minpoint: Point ( 
[coords] : Coor&o( 
cl: XMIN: 
c2: YMIN:)) 

maxPoint: Point ( 
[coords] : Coord2D ( 
cl: XMAX: 
c2: YMAX:I)) 

[tiles]: List ( Ele 4( 

[mapSheetNumber] : 
[mapNumberingSy stem] : 
[pilblicationDate] : Date ( 

[yearl: 
[month] : 
WYI: ) 

[mapSeriesName] : 
[mapSheetName] : 
[inversescale]: 50.000) 

[mapSheetNumber] : 
[mapNumberingSystem] : 
EpwblicationDate] : Date ( 

[year] : 
[month] : 
m ~ l :  

[mapSeriesName] : 
[mapSheetName] : 
[inversescale] : 50.000)) 

geographicRegion: Municípios do Estado do Rio de Janeiro) 
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Sourc&M( 
[terminus] : Set ( Terminus ( 

[terminusType]: producer, consumer, distributer 
[terminusInfo] : Agency ( 

[contactPerson] : Julia Strauch 
[agencyName] : COPPE/UFRJ 
[addres] : 
[telephoneNurnber] : 
[emaii] : 
[country] : Brasil)) 

[database] : DbInfo ( 
[dbmsIdentitier] : ARC/Info 
queryLanguage: AML 
[dbIdentifier] : I 
operationsystem UNIX 
hardwareType: SUN 
platformName: moscou.cos.uIiJ.br) 

[Project]: Set (Project ( 
[projecüdentifier] : Ambienta1 
projectObjective : Estudo e Monitoramento do Meio Ambiente 
applicationÁrea: Meio Ambiente 
projectSubsytem: ) 

[security] : Security ( 
[classification]: unclassged) 

[remarks]: String)) 

8.2.1.4. Projeto Pró-Paraíba 

Tendo em vista este esquema ser igual ao esquema Pró-Guaíba, ele será 

cadastrado no Sistema MultiSIG com abstrações cartográficas nas escalas de 1: 10.000 e 

1:250.000. Assim, este esquema adota para sua representação cartográfica, o sistema de 

coordenadas geográficas usando os data horizontal e vertical SAD-69 e Imbituba, 

respectivamente. 

<Superclass: : GeographicOt,ject 
subclass: GGO::Paraíba.absl 
subclassing: ccDennidas a seguir" 

attributes: 
metadata: Metadata 
defaults: position.geometry.qualifier: dennite 

position.spatialReferencing: nil 
po~ition:geometry*Coordinate:~Coord2D I "Coord3D 

comments: "Superclasse abstrata que armazena os metadados genéricos para todas as classes 
defínidas como subclasse de GGO::Paraíba.absl. As classes em 1:10.000 são traduzidas do Esquema do 
Projeto Pró-Guaíba como subclasses de GGO::Paraíba.absl"> 

<Superclass: : GeographicObject 
subclass: GGO::Paraíía.absl 
subclassing: "Definidas a seguir" 

attn'butes: 
metadata: Metadata 
defaults: position.geometry.qualifier: defínite 

position.spatialReferencing: nil 
position: geometry * C~ordinate:~ Coord2D I A Coord3D 

comments: "Superclasse abstrata que armazena os metadados genéricos para todas as classes 
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defínidas como subclasse de GGO::Paraíba,abs2. As classes em 1:250.000 são traduzidas do Esquema do 
Projeto PróGuiaba como subclasses de GGO::Parai'ba.absZ "> 

B.2.1.4.A. Instância de Metadados para GGO::Paraiba.absl 

metadata: Arletadata (SpatiaCReferencingAM ( 
[coorSystem]: GeodesicCoordinateSysten~( 
[coorcünateunits] : (degrees degrees metem) 

[cts]: ConventiondTerrestriaIjSystem( 
cts: CTSTYpe( 

systemType: UGGI 
systemyear: 67) 

[horizontalReference] : Geo&ticHoMzoir.rtolReference ( 
datuinAjusimentSystem: Sistema Geodésico Brasileiro -SAD 69 
[ellipsoid]: GeodeticEElipsoid( 

ellipsoidType: UIGG 
[ellipsoiâyear]: 1967 
[semiMajorAxis] : 6378 l60,O 
[flattening]: 0,00335) 

[verticalReference] : GeodetictferficalReference( 
[datumAdjustmentSystem] : Sistema Geodésico Brasileiro - Imbituba 
[surface]: seaMeanLeve1)) 

[hydrographic] : Hytirograp&cRqference( 
[tidal]: TidaIIlPrfo( 

[reference] : Imbituba 
[tidaiHeight] : 0.0 
[rernarks]: Datum Vertical Nacional) 

baseInverseScale: 10.000) 

TenaporalRejèrencing ( 
[type]: local) 

GeneralLocatiodrZM( 
[range] : BoudingBox( 

minPoint: Poinl( 
[coords] : CoordZD( 
cl: XMIN: 
c2: YMIN:)) 

maXPoint: Point ( 
[coords] : CoordZD ( 
cl: XMAX: 
c2: YMAX:I)) 

[tiles] : List (Ele 5( 

[mapSheetNumber] : 
[mapNumberingSystem] : 
[PublicationDate] : Date ( 

fyear] : 
[month] : 
my1: 

[mapSeriesName] : 
[mapSheetName] : 
[inverseScale] : 50.000) 

[mapSheetNumber] : 
[mapNumberingSystem] : 
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[PublicationDate] : Date ( 
[year] : 
[month] : 
WyI: 

[mapSeriesName] : 
[mapSheetName] : 
[inversescale]: 50.000)) 

geograpliicRegion: Vale do Rio Paraíba do Sul abrangendo os municípios dos estados do Rio de 
Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo) 

SotrrcehM( 
[terminus] : Set ( Termin~s ( 

[terminusType] : producer, consuma, distributer 
[terminusInfo] : Agency ( 

[contactperson] : Iria M Garrafa 
[agencyName] : UFRGS 
[addres] : 
[telephoneNumber] : 
[emaii] : 
[country] : Brasil)) 

[database]: DbInfo ( 
[dbmsIdentiner] : ARCIInfo 
queqLanguage: AML 
[dbIdentifier] : / 
operationsystem: UNIX 
hardwareType: SUN 
platformName: moscou.cos.wfrj.br) 

[project] : Set ( Project ( 
[ProjectIdentifier]: Pró-Guaíba 
projectObjective : Planejamento e Monitoramento dos uso d'água 
applicationÁrea: Recursos naturais 
projectsubsytem: Meio Ambiente, Gerenciamento de Resíduos e Cartogratla) 

[security] : Semri& ( 
[classification]: unclassined) 

[remarks]: String)) 

B.2.1.4.B. Instância de Metadados para GGO::Paraíba.absZ 

GGO::Paraíba.absZ( 
metadata: ~Wetadata (SpatialRefeencing~~ ( 

[coorsystem]: Geode~icCoordinateSy~fen~( 
[coordinateunits]: f degrees degrees meters} 

[cts]: Convention<rlTewestrialSystem( 
cts: CTSTYpe( 

systemType: UGGI 
systemYear:67) 

[horizontalReference] : GeodeticHorizontalRefererrce ( 
datumAjustmentSystem: Sistema Geodésico Brasileiro - SAD 69 
[ellipsoid]: GeodetícEIlipsoiin( 

ellipsoidType: UIGG 
[ellipsoidyear] : 1967 
[semiMajorAxis] : 6378 l60,O 
[flattening]: 0,00335) 

[verticalReference]: GeodeticTíerticaERe&rence( 
[datumAdjustmentSystem]: Sistema Geodésico Brasileiro - Imbituba 
[surface] : seaMeanleve1)) 

[hydrographic] : ~y&ographi&eference( 
[tidal] : IIdaiIn fo( 



[reference] : Imbituba 
[tidalHeight]: 0.0 
[remarks]: Datum Vertical Nacional) 

basehversescale: 10.000) 

TentporaIReferencing ( 
[type]: local) 

GeneralLocationMM( 
[range] : BoudingBo-r( 

minPoint: Poinl( 
[coords] : Coord20( 
cl: XMm: 
c2: YMIN:)) 

maxPoint: Point ( 
[coords]: Coord2D ( 
cl: XMAX: 
c2: YMAX:I)) 

[tiies] : List { Ti le 6( 
[mapSheetNumber] : 
[mapNumbe~ingSystem] : 
[PublicationDate] : Date ( 

[year] : 
[month] : 
[dayl: 

[mapSeriesName] : 
[mapSheetName] : 
[inversescale]: 50.000) 

[mapSheetNumber] : 
[mapNumberingSystem] : 
[PublicationDate]: Date ( 

[year] : 
[month] : 
[hyl: ) 

[mapSeriesName] : 
[mapSheetName] : 
[inversescale]: 50.000)) 

geographicRegion Vale do Rio Paraíba do Sul abrangendo os municípios dos estados do Rio de 
Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo) 

'sc?urc&ciM( 
[terminus]: Set { Terminus ( 

[terminusType] : producer, consumer, distributer 
[terminusMo] : Agency ( 

[contacfperson] : Julia Strauch e Iria Garrafa 
[agencyName] : UFRGS, COPPE/UFRJ 
[addres] : 
[telephoneNumber] : 
[email] : 
[country] : Brasil)) 

[database]: Dblnfu ( 
[dbmsIdentifíer] : ARC/Info 
querylanguage: AML 
[dbIdentifier] : f 
operationSystem: UNIX 
hardwareTryp SUN 
platformName: moscou.cos.ufrj.br) 
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[project] : Set (Project ( 
[projecüdentifier] : Pró-Paraíba 
projectObjective : Planejamento e Gerenciamento dos recmos hídricos 
applicationÁrea: Recursos naturais 
projectSubsytem) 

[security] : Securiíy ( 
[classification]: unclassified) 

[rernarb]: String)) 

8.2.2. Descrição dos esquemas de exportação 

Esta atividade consiste em traduzir os esquemas expressos nos seus esquemas 

locais para o SAIF, usando as regras de mapeamento proposta pela ~iTcMultiSIG. 

As classes serão apresentadas abaixo para cada projeto usando a notação Object 

Modelling Technipe, usada pelo SAIF. 

B.2.2.1. Projeto Pró Guaíba 

Entidades não gráficas: 

Entidades Gráficas: 



I 

( PartiiionedCoverage I PartiiionedCoverage €==I 



Enumerações: 

8.2.2.2. Projeto SiG-Rhidro 
Entidades não gráficas: 

Entidades gráficas: 



Enumeração: Enumeration a 



8.2.2.3. Projeto SiG-Ambienta1 

Entidades Não Gráficas 

Entidades Gráficas 

MapaBaciaHidrográfica::Ambiental.absl 
geometry:geoCornponentsO 

Point I VectorLine I VectorArea 



Field C-l 

Pariitionedcoverage 

Pariitionedcoverage 



Enumerações: I Enurneration I 



B.2.2.4. Projeto Pró-Paraíba 

O esquema do Projeto Pró-Paraíba é igual ao projeto do Pró Guaíba, exceto pela - 

localização geográfica, que será a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 
I 

Entidades não gráficas: AbsiractObject 1 

Entidades Gráficas: 

ParamMeteorologico::Paraiba.abs2 PontoMonitoramentoArbana::Paraiba.abs2 
Dnint 



PartiiionedCoverage c 

Enurneration 



8.3. Análise dos esquemas 

A análise dos esquemas é divida em atividades que comparam os contextos 

espaciais, da aplicação e semântico. 

8.3.1 Análise do contexto espacial dos esquemas 

Esta análise é dividida em duas etapas, a saber: análise dos parâmetros espaciais 

e determinação do relacionamento espacial entre os esquemas. 

B.3.1 .I. Análise dos parâmetros espaciais 

Esta análise compara os atributos do esquema que descrevem os parâmetros 

cartográfícos usados para representar o esquema. 

Tabela B.1- Tabela de Parâmetros Cartográficos (TPC). 

System I I 
S~atialReferencingMM.Proie I Não tem I Não tem 

da Projeção 
Lambert Não tem Não tem Não tem 

Observa-se na tabela acima que os esquemas possuem os mesmos &ta, 

entretanto, eles diferem nos sistemas de projeção, sistemas de coordenadas e escala. Isto 

indica que se os esquemas tratarem do mesmo espaço geográfico, possivelmente, serão 

necessárias transformações de sistemas de projeção e generalização cartográfica na 

apresentação dos resultados. 

8.3.1.2. Determinação do relacionamento espacial entre os esquemas 

Tendo em vista que os espaços geográficos tratados pelos esquemas são 

descritos pelo seu nome, apenas a propriedade Genera2LocationMM.Region serti 

analisada na Tabela de Localização Geográfica. 



Para facilitar, os esquemas Guaíba e Paraíba, que apresentam dois níveis de 

abstrações diferentes, serão tratados em conjunto nesta a análise. 

Tabela B.2 - Tabela de Localização Geográfica (TLG). 

1 ographicRegion I Sul I Janeiro I Sul I 
Aplicando-se a operação de interseção espacial aos espaços geográficos acima 

observa-se que: 

Guaíba.abs n RHidro.abs1 = O 

Guaíba.abs n Ambiental.abs1 = O 

Guaíba.abs n Paraíba.abs1 = O 

RHidro.abs1 n Ambiental.abs1 = Rio de Janeiro 

RHidro.abs1 n Paraíba.abs = Vale do Paraíba do Sul 

Ambiental.abs 1 n Paraíba.abs = Rio de Janeiro 

Esta análise resulta nos seguintes procedimentos de integração dos esquemas de 

acordo com os relacionamentos espaciais (RE) encontrados, a saber: 

Esquema Guaíba.abs1 e 2 

RE vazio com todos os outros esquemas: Será verificada na etapa de criação do 

esquema externo a existência da instância "Bacia do Rio Guaíba" na classe 

BaciaHídrográfíca da hierarquia Region. Poderá ocorrer os seguintes casos: 

Não existe a instância "Bacia do Rio Guaíba": Será criada a instância "Bacia 

do Rio Guaíba" na classe BaciaHidrográfica, de acordo com a escala, e a ela 

associada a lista de Zheme que corresponderá as classes do seu esquema de 

exportação. Na etapa de definição das instâncias de Zheme será verificada a 

existência de instâncias que que reflitam as classes dos esquemas de 

exportação. No caso da existência será aplicada a ~ Z u l t i s I G  para integrar o 

esquema de exportação Guaíba'absl e 2 a parte do esquema federado que 

possui relacionamento semântico. Caso contrário, serão criadas novas 

instâncias de Zheme com os devidos mapeamentos para os esquemas locais 

Guaíba.abs1 e abs2; 

Existe a instância "Bacia do Rio Guaíba" associada a instâncias da classe 

Zheme: Será recuperado a parte do esquema federado, expresso no MDC, 

que descreve esta Região. A seguir será aplicada a ~@h!íultiSIG para integrar 



o esquema de exportação Guaíba.abs1 e 2 a parte do esquema federado que 

possui relacionamento semântico. 

Esquema RHidro.abs1: 

RE parcial com o esquema Ambiental.abs1: Neste caso a ~'17MultiSIG propõe que 

sejam criadas as seguintes instâncias nas classes abaixo da hierarquia Region. 

Estado: "Rio de Janeiro" - será aplicada a ~'17MultiSIG aos esquemas 

RHidro.abs1 e Ambiental.abs1 e associados as instâncias de Iíçremes 

resultantes da integração; 

BaciaHidrográfica: "Bacia do Paraíba do Sul" - Será concatenado as 

instâncias de Therne derivadas do esquema exportação RHidro.abs1 

O RE total com o esquema Paraíba.abs1 e 2- Será aplicada a ~@bíultiSIG ao 

esquemas RHidro.abs1 e Paraíba.abs1 e 2 

Esquema AmbientaLabsl 

RE parcial com o esquema Paraíba.abs1 e 2: Neste caso a ~ % u l t i S I G  propõe 

que sejam criadas as seguintes instâncias nas classes abaixo da hierarquia 

Region. 

Estado: "Rio de Janeiro" - será aplicada a ~'17MultiSIG aos esquemas 

Arnbiental.abs1, Paraíba.abs1 e 2 e associado as instâncias de meme 

resultantes da integração; 

BaciaHidrográfica: "Bacia do Paraíba do Sul" - Será concatenado as 

instâncias de Therne derivadas do esquema exportação Ambiental.abs1 

Esta análise resulta nas seguintes instâncias das classes da hierarquia Region: 

BaciaHidrográfica: "Bacia do Rio Paraíba do Sul" com instâncias de meme 

provenientes da integração dos esquemas RHidro.abs1 e Paraíba.abs1 e 2; 

BaciaHidrográfica: "Bacia do Rio Guaíba" com as instâncias de Iíçrerne provenientes 

dos esquemas de exportação Guaíba.abs1 e 2; 

Estado: Rio De Janeiro com as instâncias de Iíclerne provenientes da integração dos 

esquemas (RHidro.absl,Arnbiental.absl, Paraíba. absl e 2). 



B.3.2. Análise do contexto da aplicação dos esquemas 

Esta análise compara os atributos dos esquemas que tratam do mesmo espaço 

geográfico quanto as áreas de aplicação. Esta análise objetiva estabelecer a ordem para a 

integração dos esquemas de acordo com a proximidade de área de aplicação. 

Desta forma, será realizada a análise relativa aos esquemas RHidro.abs1, 

Paraíba.abs1 e Ambiental.abs1, ao passo que o esquema do Projeto Guaíba, que não tem 

em comum o mesmo espaço geográfico, não será analisado nesta fase. Assim, a Tabela 

do Contexto da aplicação dos esquemas de exportação será: 

Tabela B.3 - Tabela do Contexto da AplicaqãoçfCA). 

h d o  e monitoramento 
do meio ambiente 

ncy.agencyName 
SourceMM.Project.projeci M - P d b a  RHidro 
Identifier 

Imagens 

MeioAmbiente 

SourceMM.Project.objecti 
ve 

De acordo com a análise da proximidade de área de aplicação e dos seus 

subsistemas, conforme sugerido pela &ultiSIG, será estabelecida a seguinte 

Iúdricos 
SourceMM.Project.sub Geren. de Resíduo Meio ambiente 
system Meio Ambiente Qualidade d'água 

I 
Hidro&a Divisão teritorial 

Planejamento e monitora- 
mento do uso d'água 

seqüência para a integração dos esquemas ((RHidro, Paraíba), Ambiental)). 

Planejamento e gerencia- 
mento dos recursos 



B.3.3. Análise do contexto semântico dos esquemas 

Esta etapa analisa os esquemas que tratam do mesmo espaço geográfico e que 

possuem proximidade de aplicação. Ela tem por finalidade estabelecer o grau de 

proximidade semântica entre as classes dos esquemas com o objetivo de identificar as 

similaridades/diferenças entre eles. 

As classes dos esquemas que não possuem relacionamento espacial com os 

outros esquemas, como no caso, Guaíba.abs(1 e 2), serão considerados ao final desta 

fase como classes heterogêneas. 

Desta forma, dando prosseguimento a aplicação da whMultiSIG com o objetivo 

de testá-la, será analisado o par de esquemas formado por (Paraíba.abs(1 e 2), e 

RHidro.abs1) de acordo com as atividades abaixo: 

8.3.3.1 AnBlise do contexto semântico dos esquemas Paraíba.abs(1 e 2), e 

RHidro.abs1 

B.3.3.1.1.Análise das denominações 

Esta atividade objetiva identificar as similaridades e diferenças entre as classes 

dos esquemas, em relação a sua semântica no mundo real. 

Tabela B.4 - Tabela de Classes (TC). 

PARAMA 1 RHIPRO 

DISTRITO 

BAIRRO 

SUBDISTRITO 

SETORCENSITARIO 

UNIDADE 

I ~~NASC~L.TA I Zonas de coleta delixo I =O I I I I 

TIPO 

GGO 

GGO 

C~NSERVAÇÃO 
SBDEMUNICÍ~IO 

LISTA(TERMO,) 

Estado 

Município 

Distrito 

Bairro 

Subdistrito 

Setor censitário 

Unidade de conserva$io 

CLASSE, 

ESTADO 

MUNIC~PIO 

GGO 

GCIO 

AO 

AO 

GGO 

Cidades 

TIPO 

GGO 

GGO 

LISTA(TERMQ~ 

Estado 

Município 

CLASÇEJ 

UF 

MUNIC 

GGO CIDADES 

TIPOCIDADE 

Cidades 

Tipo de cidade 

OGO 

ENUM 



GEOLOGIAUC 

GEOLOGIA 

TIPoVEGETUC 

TPOVEGETAÇÃO 

GE~M~RF~LOGIAUC 

GEOMORFOLOGIA 

SOLOUC 

C ! L A S S ~ ~ A Ç Ã ~ S ~ L O  

I I I I r 

Geologia 

Class. da geologia 

Vegetago 

Class. da vegetação 

Geomorfologia 

Class. da Geomorfologia 

Solo 

Class. Solo 

ATIVIDADEECONÔMICA 

TIFOATIVIDADE 

COLETADO 
EQUIPACOLETARES~DU 1 Equipamento de coleta de 

GGO RFX.EVO 

TIFoREsiDuo 

AO 

ENUM 

AO 

ENUM 

AO 

ENUM 

AO 

ENUM 

Class.do relevo 

Estabelecimento com 
Atividade econômica 

Tipo de atividade 

Tipo de resíduo sólido 

o 
DESTINOFINALRES~DUO 
SOLIDO 
~~COLETARESÍDUO 

I I I I , 
 EQUIPAMENTO I Tipo de equipamento I ENUM I I 

VEGETAÇÃO 

TIFOVEGETAÇÃO 

SOLO 

TIFOSOLO 

F'ROFUNDJDADE 

ESTRUTURA 

AO 

ENUM 

AO 

AO 

GGO 

ENUM 

resíduo sólido 
Destino final do resíduo 

sólido 
Tipo de coleta 

Esta análise resulta na distribuição das classes dos esquemas nos seguintes 

grupos temáticos: 

Tipo de vegetação 

Descreve a vegetação 

Tipo solos 

Class.do Solo 

Intervalo de 
profundidade 

Tipo deestrutura 

TIPORELEVO 

TIPoPEDmGosmmE 

ALTIMETRIA 

USODOSOLO 

TPOUSO 

USUARIO 

INDUSTRIA 

INDÚSTRIACADPROCON 

PONTODE?~SJTO LMO 

Divisó~s DO ESPAÇO GEOGRÁFICO 
PARA~BA I RHIDRO 

Estado: :Paraíí.abs2 1 UF::RHidro.absl 

GGO 

ENUM 

GGO 

ENUM 

ENUM 

ENUM 

Município: :Paraíba.absL 
Distrito: :Paraíba.abs2 

Tipo derelevo 

Class.da pedregosidade 

Curvas de níveis 

USO do solo 

Tipo de uso 

Estabelecimento com 
atividade econômica 

Indústria 

Estabelecimento de 
indústria cadastrada no 

PROCON 

Ponto representativo de 
depósito de lixo 

ENUM 

~JUM 

GGO 

GGO 

EI~UM 

GGO 

J 

GGO 

@30 

GGO 



Subdistrito::Paraíba.abs2 
Setor Censitário: :Paraíía.abs2 
UnidadeConservação: :Paraíba.abs2 
AtoLegal: :Pmíba.abs2 
Município: :Paraíía.absl 
Bairro: :Paraíba.absl 
ZonasColeta: :Paraíba.absl 

TipoCidaBe: :RHidro.absl 

ÁREA DE ESTUDO DA HIDROGRAFIA 

Ferrovia::Paraíía.abs2 
TeniiinalFerroviário::Paraíba.abs2 
Rodovia: :Paraíba.abs2 

PARA~BA 

INFRA-ESTRUTURA 

DADOS DO I 

RHIDRO 

PARA~BA 

Geologia: :paraíba.abs2 
TipoVegetUC: Paraíba.abs2 
Tipovegetação: :Parill%a.absL 
GeomorfologiaUC: :Paraíba.abs2 
Geomorfologia: :Paraíba.absZ 
SoloUC: :Paraíba.abs2 
ClassincaçãoSolo: :Paraíía.abs2 

RegiãoHidro: :Paraíba.abs2 1 BaciaHidrogránca: :RHidro.absl 

RHIDRO 

110 AMBIENTE 
RHIDRO 

Vegetação: :RHidro.absl 
Tipovegetação: :RHidro.abs 1 

Solo::RHidro.absl 
Tiposolo: :RHidro.absl 
Profundidade: :RHidro.absl 
Estrutura: :RHidro.absl 
Relevo: :RHidro.absl 
TipoRelevo: :RHidro. abs 1 
Tipopedregosidade: :RHidro.absl 
Altirnetria::RHidro.absl 
UsoDoSolo: :RHidro,absl 
Tipouso: :RHidro.absl 

DADOS DE ATIVIDADES ECON~MICAS 

PARA~BA 

AtividadeEconÔmica: :F'araíba.abs2 
TipoAtividade: :Paraíí.abs2 

DADOS DE CAMPO 

RHIDRO 

PgmInvestimento: :RHidro.abs 1 
Usuário: :RHidro.absl 

1ndústria::RHidro.absl 
IncalstriaCaáPROCON: :RHidro.abs 1 

PARA~BA 

PontoMonitAr::Paraíba.abs2 
ParamMeteoro: :Paraíba.abs2 

RHIDRO 

DadosMeteorológicos: :RHidro.absl 
TipoClima::RHidro.absl 



1 DE RES~DUO 
RHIDRO 

B.3.3.1.2. Análise dos relacionamentos semânticos 

Esta etapa consiste em analisar para cada classe os relacionamentos, dentro do 

grupo temático e em relação aos outros grupos temáticos. 

Tabela B.5 - Tabela de Relaciomamentos (TR). 

o ~ & 9  00  FICO I 

Municí io -M-te 7 
ABRANGE Município 

DESHNVOL Município I 
.- 

~ o s m  I Atividade 

PARABA 
%r 

Município 

Município 

AtoLegal 
Unidade 

Bairro 
ZonasColeta 

Distrito 

SubDistdo 

Atividade 
Econômica 

Tipo 

Ar. OOR6Lmi . Cnb Cnl CARd AT. RELM , 

CódEstado POSW UF Mnnic 1 n CD-UF 
I 

CódMun POSSU Munic Cidades ln CD-UF 
I CD Mun 

POSSU Cidades Tipocidade 1:l tipo 
1 1 1  I I I 

CódMun I 
CódMun 1 I I I I 
CódUc 

CódMun 
CódMun 

CódBairro 
CódZmas 

CódMun 
CódSubDistrit 

o 
CódDisirito 

CódMun I 
CódMun 

POSSUI Munic 

POSSUI Munic 
I I 

POSSUI Munic 

CD-Mun 

Solo CD-Mun 

CD-Mun 
sito Lixo 
Dados 

COS 

P O S ~  Munic Vegetação N:m CD-Mun 

p o s m  Munic UsoDoSolo Na CDMun 

POSSUI Munic Rodovia N:m CD-Mun 

p o s m  Munic Pgm N:m CD-Mun 
Investimento 

CódMun POSSUI Munic Usuário ln CD-Mun 



Econômica Atividade I e 

ATENDE DestinoFmal Município lx  CódMun 
SE Residuo 1:l 

LOCALIZA Sólido 
SE Ponto Miinicípio 1:l CódMun 

I oletado I I Coleta 
P O S ~  I Unidade I GeologiaUc 1 13 ( CÓdUc 

Conservação 
POSSUI Unidade SoloUC ln  CódUc 

Conservação 
POSSUI Unidade Geomorfologia ln CódUc 

I conservação 1 - 
Uc I 

POSSUI I Unidade I TipoVegetUc I ln  I CódUc 

7 Hidrográfica 

I 1 Ferroviário I 
I I I 

Conservação 
POSSW GeologiaUC Geologia 1:l CódGeologia 
~ossm Unidade TipoVegetU ln CódUc 

Conservação C 
POSSUI TipoVegetU TipoVegetaç 1:l Cód 

C 50 Vegetação 
POSSUI Unidade Geomorfolo lx CódUc 

Conservação giaUC 
possur Geomorfolo Geomorfolo 1:l Cód 

A B R ~ G  Bacia Hi- Hidrografia l:n CD-BH 
E drogáfica 

~ o s m  Hidrografia TipoHidro 1:l Tipo 
ABRANG BaciaHi- Munic N m  CD-BH 

E drográfica 
p o s m  Hidrografia Dados l:n CD-H 

Hidrológic 
I I OS I 

possur I Hidrografia I Qualidade I 13 I CD-H 
Água 

~ o s m  Hidrografia Dados l:n CD-H 
Sedi- 

mentologia 
POSSUI Dados Sedi- TipoFundo 1:l TipoSedimentoF 

mentologia unfo 
P O S ~  Dados Sedi- Tipo 1:l Tiposedimento 

mentobgia Suspensão Suspensão 
JTRUfUi 

RHIDRO 

REhi  Cnk %i I CARni AT. DO RELni 

I 
possur Munic Rodovia n:m 
THM Rodovia Tipo 1:l Gr-Cons 

Conservação 
)AMBIm , 

R H I W  

REni 1 Cnk I %I I CARni 1 AT. W REki 
I I 



I giaUC I gra I ~eomorfo I I I I 
POSSUI I Unidade 1 SoloUC I 1x1 1 CódUc I I 

COLETA PontoMonito tt- 

Vegetação 
Tipo 

vegetação 
UsoDoSolo 

Tipouso 
Solo 

Tipos010 
Profundi- 

dade 
Estrutura 
Relevo 

TipoRelevo 
Tipo Pedre- 

gosidade 
Altimetria 

CD uso 
CD Mun 
Ti oSolo 

1:l Profun 

POSSUI F 
LOCALIZA 
DEPOSITA r'- 

I I Coletado I 
I ZonasColeta I TipoColet I 1:n 

Resíduo 

Coletado 
Resíduo 

Coletado 
Resíduo 

taResíduo amento 

ResíduoSólido 
DestinoFinal Município 1x1 

Resíduosólido 
TiaoResíduo DestiioFin N:m 

CódZona 
Coleta 

CódTipo 
Coleta 

CódEqui 
Resíduo 

CódTipo 
Equip 

CódMun 

CD- Mun +-- 



Esta análise resulta na modelagem preliminar da integração do par de esquemas, 

apresentadas nas figuras esquemáticas, abaixo, onde representa a existência de 
4 

algum relacionamento: 

Divisões do espaço geográfico 

deMunicipio::Paraiba absl Municipio:?araíba.absl 
7CidadesRHidro absi Munici~io::Paraiba.abs2 

Microbacia:: araiba.abs2 T 

Meio ambiente 

Neste grupo temático observa-se que a granularidade da informação temática é 

diferente nos dois esquemas. 



Dados de atividades econômicas 

Dados de campo 

Qualidade dÍigua::RHidro.absl 

Gerenciamento de resíduo sólido 



B.3.3.1.3. Análise das geometrias das classes 

Esta análise objetiva a identificação das geometrias utilizadas para representar os 

objetos geográficos que possuem representação espacial. 

Tabela B.6 - Tabela de Geometrias ('E). 

I I I 

Distrito Point I 

P ~ R A ~ F ~ A  
ON 

Estado 

Município 

R H I ~ O  

PararnMeteoro 

aa 
vect0rAre-a 

vectorkea 

Q 
UF 

Munic 

Solo 

Relevo 

Altimetria 

Qcai 
VectorArea 

vectorkea 

Point 

Grid 

Grid 

VectorLine 
I 

I 

Nesta análise observa-se que as classes AtividadeEconômica:Paraiba.abs2 e 

DestinoFinalResiduo 

Usuário::RHidro.absl, apesar de representarem o mesmo objeto do mundo real 

DadosMeteorológicos 

Vegeta$io 

UsoDoSolo 

usuário 

(Estabelecimento com atividade econômica - Tabela de Classes da análise das 

Point 

Grid 

Grid 

Point 

Point 

denominações) e possuírem relacionamentos comuns, elas não possuem a mesma 

representagão gráfica. 

Indústria 

IndústriaCadProcon 

PontoDepósitoLixo 

Point 

Point 

Point 



B.3.3.1.4. Identificação das propriedades comuns 

Esta análise tem por objetivo identificar as propriedades comuns entre as classes 

de cada grupo temático para as quais foi verificada alguma proximidade semântica nas 

atividades anteriores. 

De modo a ilustrar a atribuição dos graus de proximidade semântica, estes são 

calculados e apresentados a seguir com as Tabelas Não Normalizadas das Propriedades. 

Divisões do espaço geográfico 

I Ares-cal I I I 
GPS=GT +GR + GG + Gpi = 4 + 2.212 +2+ 2.233 = 9.33 

UF 
CD UF 
Nome UF 

1 MUNIC~PIO I CódMun I CódEstado I NomeMunicípio 1 Á r e a ~ u n  1 Populapo I AnoInstituipo 1 

GPS=GT + GR + GG + Gpi = 4 + 2.W8 +2+ 2..518 = 7.52 

X 

GPS=GT + GR + GG + Gpi = 4 + 2.113 +2+ 2.1í9 = 6.88 

X 

Área de estudo da hidrografia 

Nome I X I I 
A r a  X 

GPS=GT + GR + GG + Gpi = 4 + 2.013 +2+ 2.3B = 8 

I RIOARROIO I CódRH I Nome I 
HIDROGRAFIA 

Perímetro 

GPS=GT + GR + GG + Gpi = 4 + 2.W +2+ 2.214 = 7 

B.35 



RODOVIA 1 NomeRodovia 1 Jurisdição 
cn R I I 

I Nome I X I I 
Adm I 1 X 
GR-Cons 1 

Interper 
e 

RECURSOHIDRO 
TIPOHIDRO 
Tipo 
Descrição 

O Dados do meio ambiente 

Apesar dos pares de classes (VegetaçãoUC::Paraíba.abs2, 

Vegetação::RHidro.absl) e (SoloUC::Paraíba.abs2, Solo::RHidro.absl) possuírem 

proximidade semântica, as classes apresentam granularidades territoriais diferentes. De 

NomeRHdro Qualificação CódRH 

modo a avaliar como se comporta o critério para determinar o 

TipoRH 

X 

semântica entre as classes, estes pares de classes serão analisados, 

CD Mun 

grau de proximidade 

a saber: 

GPS=GT + GR + GG + Gpi =4 + 2.014 +O+ 2.114 = 4,50 

GPS=GT + GR + GG + Gpi =4 + 2.014 +O+ 2.1& = 440 

SOLO 
Tipos010 
hfiln 
Estnrtura 

O Dados de atividades econômicas 

X 

As classes AtividadeEconômica: :Paraíba. abs2 e Usuário: :RHidro. absl) não 

apresentam definições comuns para a representação gráfica, entretanto elas serão 

comparadas, para avaliar a aplicação do critério do cálculo do grau de proximidade 

semântica para este caso. 

Nome 
VazãoCaptação 
EfluentesLançados 

USUÁRIO 

CD Mun 
CD U 

GPS=GT + GR + GG + Gpi = 4+2.2/4 + 0+2.W = 5.87 

Tendo em vista que as classes 1ndústria::RHidro.absl e 

X 
X 

X 



IndústriaCadProcon: :RHidro.absl são especializações de Usuário: :RHidro.abs 1, elas 

também serão comparadas, de forma a avaliar a aplicação do critério do grau de 

proximidade semântica para este caso. 

1 ATIVIDADEECONÔMICA I CódAtividade I AnoInfonna@o I CódMun I NumEmpregado I NumEstabel 1 

a Dados de campo 

GPS=GT +GR+GG+Gpí = 4 + 2.213 +2+ 2.8/14= 8,47 

Gerenciamento de lixo 

Neste último o grau de similaridade foi maior que 6, entretanto os objetos destes 

esquemas estão em escalas diferentes. No presente trabalho estas classes não serão 

QtdaLixoGerado 

consideradas similares devido estarem em níveis de abstrações cartográficas diferentes. 

DESTINOFINALRESSOL 
PONTODEP~ITOLIXO 
CD UF 
CD Mun 
CD-Depósito 

Porém, os dados não gráficos deste objeto poderiam ser conformados e integrados em 

CódMun 

X 

CódDestinoLixo 

X 

uma classe virtual representativa dos objetos geográficos deste par de classes. 

Enderep Numero 



r Consideraqões sobre o critério aplicado para o grau de similaridade semântica 

Analisando-se o critério aplicado para determinar o grau de proximidade 

semântica entre as classes verifica-se que, como uma primeira aproximação, de maneira 

geral, ele é adequado, uma vez que os pares de classes com este grau maior que 6 

possuem alguma similaridade, bem como graus com valores menores que 6 possuem 

uma diferença semântica que não permite considerar os objetos do par de classes 

similares. 

O único caso em que ele não se adequou foi quando as classes apesar de 

apresentarem proximidades nos termos, nos relacionamebtos, na geometria e nos 

atributos, possuem escalas muito diferente usadas para a abstração cartográfica. 

B.3.3.1.5. Análise das descrições das propriedades 

Esta atividade tem por finalidade comparar as propriedades identificadas nas 

tabelas anteriores que possuem alguma proximidade. Esta comparação avalia a 

definição das propriedades, de modo a identificar a necessidade de mapeamentos para 

conformá-las. 

Na tabela abaixo (Tabela B.Q, serão analisadas as classes que possuem 

proximidade semântica maior que 6, isto é possuem alguma similaridade. 

As propriedades de códigos de unidades territoriais do par de esquemas são os 

códigos normalizados pelo IBGE, bem como as áreas também são as fornecidas pelo 

IBGE. 

Tabela B.7 - Tabela de Correspondência entre Propriedades (TCP). 



B.3.3.1.6. Tratamento do relacionamento semântico encontrados 

Esta etapa consiste em separar as classes do par de esquemas nos grupos de 

proximidade semântica abaixo: 

Grupo de classes idênticas 

Não existem pares de classes similares entre os esquemas Paraíba.abs1 e 2 e 

RHidro. absl . 

Tabela B.8 -Tabela de Classes Idênticas. 

Grupo de classes similares 

Tabela B.9 - Tabela de Classes Similares. 

CLASSES I PROPRIEDADES I MAPEAMENTOS I CLASSE I PROPRIEDADES I GPS 
Estado I CódEsZado I I UF I CD-UF, 1 9,3 



CódMun 
CódEstado 
Nome- 

CódMun 
Lat'ide 

Longitude 

CódRh 
Nome 

NomeRodovia 
Jurisdigo 

DirVentos 
Pressão 

UmiRelativa 
TemMáx 
TemMín 

RadiaqãoSolar 
InversãoTérmica 

Munic 

Cidades 

Bacia 
Hidro 

- 
Rodovia 

Dados 
Meteoro 

CD-Mun 
CD-UF 
Nome 
Meso 
Mimo 

Populaç30 
Área-a1 

CD-UF 
CD-Mun 
CD-Dis 
CD-Ci 
Nome 

Tipo 

~ o m e  
Perímetro 

Tipo 
CD-R 
Nome 
Adm 

GR ams 
CD-UF 

CD-Mun 
Tipo 
Data 

Chuva 
PrecMín 
PrecMáx 

DirVentos 
Pressão 

Umidade 
TempMín 
TempMáx 

Grupo de classes heterogêneas 

Tabela B.10 - Tabelas de Classes Heterogêneas do esquema Paraíba. 

Cód~~ensitário*Cód~un'*, ~ód~istrito**, CódSubDistrito* 
- 

CódUC*, CódMun**, DataCriação, OrgiioAdminis, NívelAdministrativo, CategManejo, 
Áreauc 
CódAtoLegal*, CódMun**, NumAtoLegal, TipoAtoLegal, AbrangaiciaAto, DataPublicAto, 
EscopoAto 
CódMun, CódEstado, NomeMun, População, Área~un,  AnoInst 
CÓdBairro*, CódMun**, NomeBairro 
CódSonaColeta*, CódBako**, CódTipoColeta**, Tipocoleta, DescrZonaColeta 



CódUc**, CódGeologia**, k e a  
CódGeologia*, NomeGeologia 
CódUc**, CódVegetação**, Área 
Códvegetação*', Nomevegetação 
CódUc**, CódGeomorfo**, Área 
CódGeomorfo*, NomeGeomorfo 
CódUc**, CódTipoSoloL*, Áreasolo 
CódTipoSolo*, Nome 

SubBaciaHidro::Paraíba.abs2 
SubBaciaUrbana::Paraiba.abs2 
RHSubBacia::Paraíba.abs2 
Microbacia::Paraíba.abs2 
MicrobaciaUrbana::Paraíba.abs2 

CódSubBaciaS, CódRegHidro**, NomeSubBacia 
CódSubBacia**, QualifcMB, PerOcupMB, PerVazioUrb 
CódRH*, CódSubBacia*", 
CódMiuoBacia*, CódSubBacia**, NomeMicroBacia 
CódMicroBacia*, QualificMB, PerOcupMB, PerVazioUrb 

Tabela B.11- Tabela de Classes Heterogêneas do esquema RHidro. 

I 

CLA86ES 

Solo 
TipoSolo 
Profundidade 
Estnrhira 
Relevo 
TipoRelevo 
TipoPedregosidade 
Aitimetria 
UsoDoSolo 
Tipouso 

PontoMonitAr.:Paraiba.abs2 

PgmInvestimento 
Indústria 
IndúsiriaCadPROCON 

CódEstacão*, CódMun**, Endereç~, Latitude, Longitude, Elevação, População 

Tiposolo**, Profun**, Esirutura** 
TipoSolo*, Descrição 
Profun*, Descrição 
Estrutura*, Descrição 
TipoRel**, Tipopedra** 
TipoReI*, Desaiqão 
Tipopedra*, Descrição 
Cota 
CD-uso**, CustoPHedare, ValorMonetário 
CD-uso*, Descrição 

CDggm*, CD-Mun**, Nome-Pgm, Valor, Início 
CD-U*, CD-MunS*, VazãoCaptação, EfluentesLanpdos 
CD-I*, ProcessoProdutivo, Produção, NumEmpregados, ConsumoEnergia 

CD-H\ CD-BH**, AtturaRégua, Vazão, TipoLeitura 
CD-DS*, CD-H**, Descargasólida, TipoSedimentoFundo**; 
TipoSedimentoSuspensão** 
TipoSediientoFundo*, Descrição 
TipoSedimentoSuspensão*, Descrição, CD-PTQA*, CD-H**, Ph 
empefatura 
Condutividade, OxigênioDissolvido, DemanBioquimOxigênio, 
DemauQuimi Oxigênio, Fosforo, Nitrogênio, Metais, Colifonnes. 

B.3.3.2. Análise do contexto semântico dos esquemas Guaíba.abs1 e 2 

Tendo em vista que este esquema não possui relacionamento espacial com os 

outros esquemas, as classes deste esquema não serão integradas. A aplicação da 



cx$Multi§IG se detém no final da atividade de análise do relacionamento semântico de 

modo a descrever as classes deste esquema na tabela de classes heterogêneas. 

B.3.3.2.1. Tratamento da análise do relacionamento Semântico para o esquema Guaiòa 

Grupo de Classes Heterogêneas 

Tabela B.12 - Tabela de Classes Heterogeneas do esquema Guaba. 

QUÁI&I:AIM . ' ' 1.. LI 

CLA$SS I-'"-"- P R O P R I ~ O E ~  
Município I CódMun*, CódEstado*, NomeMun, AreaMun, População, AnoInstíhiição 

Bairro 
ZonasColeta 

TipoResiduoColetado 
EquipaColetaResíduo 

D&oFinalResíduoSó1ido 
TipoEquipamento 

TipoColetaResíduo 

CÓdBaino*, CÓdMun*, NomeBaio 
CódZonaColeta*, CódTipoColeta*, Tipocoleta, DesnZonaColeta 
Horacoleta, CódEquipResiduo*, CÓdZonaColeta*, CódDestinoLixo*, QtdColetada 
CódEquipResiduo*, CódTipoEquip*, NomeEquip, CapacidadeCar@,AnoAquisição 
CódDestinoLixo*, GídMun*, Endereço, Número, QtdaLixoGerado 
CÓdTipoEquip*, DescrTipoEquip 
CódTipoColeta*, DescrTipoColeta 

ONalãa.ak2 

RegiãoHidro 
SubBaciaHidro 

SubBaciaUrbana 
Mimobacia 

MicroBaciaUrbana 
RHSubBacia 
RecursoHidro 

RioArroio 

" 
Claoet#i 
Estado 

Município 
SedeMunicípio 

UnidadeConsewa@io 
Distrito 

SubDistrito 
SetorCensiiário 

AtoLegal 

GeologiaUC 
TipoVegetUC 

GeomorfologiaUC 
SoloUC 
Geologia 

Tipovegetação 
Geomorfologia 

ClassiiícaçãoSolo 

NomeRegHidro, ~ód~egiãoHidro*,hea~egião 
CódSubBacia*, CódRegHidro*, NomeSubBacia 
CódSubBacia*, QualificMB, PeaOcupAEl, PerVazioUrb 
CódMicxoBacia) CódSubBacia*, NomeMimoBacia 
CódMiaoBacia*, QuaIificMi3, PerOçupMB, PexVazioUrb 
CódRH*, CódSubBacia* 
CódRH*, NomeRH, TipoRH, interPere, Qualificação 
CódRH*, Nome 

PrnIEOAOEB 
CódEstado*, NomeEstado 
CódMun*, CódEsiado*, NomeMunicípio, Área~un, População, AnoInstitui@o 
CódMun*, Latitude, Longitude 
CódUC*, DataCriação, OrgãoAdmhis, NívelAdmllùstrativo, CategManejo,  área^^ 
CódMun*, CódDiçtrito*, NomeDistrito, AltitudeLocal, Populago 
CódSubDistrito*, CódDistrito*, CÓdMun*, NomeSubDistrito 
CódMun*, CódDiStnto*, CódSubDishito*, CódSCensitário 
CódAtoLegal*, NumAtoLegal, TipoAtoLegal, AbrangenciaAto, DataPublicAto, EscopoAto 

CódUc*, CódGeologia, Área, 
CódUc*, CádVegetação, k e a  
CódUc*, CódGeomorfo, Área 
CÓdUc*, CódTipoSolo, Areas010 
CÓdGeologia*, NomeGeologia 
CódVegetação*, NomeVegehção 
CódGeomorfo*, NomeGeomorfo 
CódTipoSolo*, Nome 

AtividadeEconômica 
TipoAtividade 

CódAtividade*, AnoInformação, CódMun, NumEmpregados, NumEstabel 
CódAtividade*, NomeAtividade 

Ferrovia 
TermirialFerroviário 

Rodovia 

NomeFerrovia 
NomeFenovia*, NomeEsta@o 
NomeRodovia, Jurisdição 

PontoMonitoAr 
ParamMeteoro 

CódMun*, CódEstacão*, Endereço, Latitude, Longitude, Elevação, População 
CódEsiacao8,DataMedicão, HoraMedição, DirVesitos, UmiRelativa, TempMáxima, 
TempMínima, Pressão, RadiaqãioSolar, InversãoTérniica 



8.4. Conformação 

Nesta etapa são tratados os conflitos para as classes que apresentam similaridade 

e definido os mapeamentos entre elas. Esta atividade é realizada apenas nos pares de 

classes que se encontram no grupo de classes similares dos esquemas Paraíba.abs(1 e 2) 

Tabela B.13 -Tabela de Classes Similares Conformadas. 

Classe Mapeamento 

Estado 

Município 

Rodovia 

Tendo em 1 

CódEstado 
NomeEstado 

CódMun 
CódEstado 
NomeMun 

População 
Á r e a ~ u n  
AnoInst 

CódMun 
Latitude 

Longitude 

CódRegHidro 
NomeRegIhdro 

Á r e a ~ e ~ i ã o  
CódRH 

CódSubBacia 
CódRH 
Nome 

NomeRodovia 
Jurisdição 

CódEstação 

DataMedição 
HoraMedição 

DirVentos 

UmiRelativa 
TemMáx 
TemMúi 
Pressão 

RadiaçãoSolar 
InversãoTénnica 

CódRegHidro = CD-BH 

DataMedição = Data 

UmiRelativa = Umidade 
TemMáx= TemMáx 
Tem* =Tem% 

RH 
Classe 

UF 

Mimic 

Cidades 

Bacia 
Hidro 

TipoHidro 

Hidrogda 

Rodovia 

Dados 
Meteoro 

o.abs1 
PROPRIEDADES 

CD-UF 
Nome-UF 
Área cal 
CD-Mun 
CD-UF 
Nome 
Meso 
Miao 

População 
Área-cal 

CD-üF 
CD-Mun 

CD-Dis 
CD-Ci 
Nome 

População 
Tipo 

CD-BH 
Nome 
Area 

CD-H 
Nome 

Perímetro 
Tipo 

CD-R 
Nome 
Adm 

GR cons 

CD-üE 
CD-Mun 

Tipo 
Data 

Chuva 
DiVentos 
Pressão 

Umidade 
TempMáx 
Temp* 

PrecMúi 
PrecMáx 

I I -b 

sta que os esquemas Guaíba.abs(1 e 2) não possuem relacionamento 

espacial com os outros esquemas, não há esta atividade para estes esquemas. 

B.43 



%.S. lntegração 

Esta etapa tem por objetivo criar o esquema global expresso na notação proposta 

pela ~ u l t i S I G .  Assim, serão criadas as classes virtuais a partir das classes similares 

conformadas, das classes heterogêneas e das 'classes idênticas, a saber: 

Tendo em vista o objetivo desta aplicação da &ultiSIG testá-la, os métodos 

de acesso para cada classe virtual, serão descritos de forma genérica, para as tres 

primeiras classes virtuais. 

Superclnss: 
Class: Estado 

Region: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíí do Sul, Bacia Hidrof lca do Rio Guaíba 

Attributes: 
Código, Nome, Área, Municípios 

Geometiy: Area 
Source schema mapping methd: 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíía do Sul ( 
Código CódEstado.Estado::Paraíba.abs2; CD-UF.UF::RHidro.absl 
Nome NomeEstado.Estado::Paraíba.abs2; Nome_uf.UF::RHidro.absl 
Area Área-cal.UF::RHidro.absl] 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíía ( 
Código CódEstado.Esiado::Guaíba.abs2; 
Nome NomeEstado.Estado: :Guaíía.abs2 
Área "Infomação não disponível para Região" 
Municípios CodEstado.Município: :Guaíba.abs2) 

Export scherna source: 
OnngiKlass I:Esíado::Paraiba.abs2 

Attributes:CódEstado, NomeE$ado 
positionGeomety VectorArea 
Relashionship: 
Rel ObjectA ObjectB Attributes Car 
Contem Estado Município CódEstado 1:n 

Source.DBInfo.dbIden@er: 
Acess method: Are, AP, rnap ml, mapex origin class, reselect class poS, athibute=coizdição.;list;; 

map end, quit, display 1040, pofsmpt 
OriginClass2: UF::RHidro.absl 

Attributes: CD-UF,Nome-UF, ,&ea-cal 
position.Geometty: VectorAea 

Relashionships: 
Rel ObjectA ObjectB Attn'butes Car 
Possui UF Munic CD-UF 1 :n 

Source.DBInfo.dbIdent$er. 
Acess method: Arc. AP. map ml, mapar origin class, reselect class poS, attribute=condição.;list; 

map end; quit, displq 1040, potsctipt 
OnginClass 3:Estado::Guaíba.abs2 

Ath?birtes: CódEstado, NomeE,siado 
positionGeometry: VectorArea 

Relashionship: 
Rel Object4 ObjectB Atíributes Car 
Contem Estado Município CódEstado 1:n 

Source.DBInfo.dbIdentr3er: 
Acess method: Arc, AP, map ml, mapa originclass, reselect OrignClassl poly 

attribute=condição. ; 
Polygonshades OriginClass, list OriginClassl; map end.quit, display 1040, potscript 

Superclass: 
Class: Município 

Region: 



Bacia Hidrográfica do Rio Paraiba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio G~iaíba 
Attributes: 

Código, Nome, Estado, Área, População, AnoInstituição 
Geometry: Area 
Source schema mapping method: 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul ( 
Código CódMun.Município: :Paraíí.absl ; 
Nome Nome.Município::Paraíba.absl 
Estado CódEstado.Município::Paraíba.absl 
Área hea.~unicí~io:  :~araíba. absl 
População População.Município: :Paraíía. abs 1 
AnoInstituição AnoInst.Município: :Paraíba.absl } 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba { 
Código CódMun.Município: :Guaíba abs 1 
Nome NomeMunicípio.Município: :Guaíba.absl 
Estado CódEstado. Município::Guaíía.absl 
Área AreaMun .Municipio::Guaiba.absl 
População população.Município::Guaíba.absl 
AnoInstituição AnoInst.Município::Guaíba.absl } 

Export schema source: 
OriginClassl :Município: :Paraííabsl 

Am.butes:CódMun, CódEsiado, NomeMun, áreaMun,Populqão, AnoInstuição. 
position.Geomehy: vectorArea 

Relashionships: 
Rel Object4 ObjectB Attributes Car 
Possui Município Bairro CódMun 1:n 
Atende Município DestinoFinalResíduoSólido CódMun 1:n 
Se localiza 

Source.DBlnfo.dbIdmh$er: 
Acess method: ARC; AP; map ml; mapa OriginClassl; reselect OriginClassl poly attributes 

=condição; 
Polygonshades OriginClassl; List OriginClassl poly; nlap end; quit, DisplaylO40. 

PostScript 

OriginClass2:Município::Guaíí.absl 
Atiributes:CódMun, CódEsiado, NomeMun, áreaMun,População, AnoInstuição 

posiiion.Geometiy: Vectorhea 
Relashionships: 

Rel Object4 ObjectB Aitributes Car 
Possui Município Bairro CódMun 1:n 
Atende Município DestinoFinalResíduoSólido CódMun 1:n 
Se localiza 

Source.DBInfo.dbIdentr$er: 
Acess methd  ARC; AP; map ml; mapex OriginClassl; reselect OriginCluss2 poly atiributes 
=condição;Po&gonshades OriginClassl; List OriginClass poly; map end; quit,Displayl040, 

PostScript 

Superclass: Município 
Class: Município250 

Region: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográíica do Rio Guaí í  

Aítributes: 
Código, Nome, EstadopvZesoregião, Microregião, Área, População, AnoInstituição 

Geometry: h e a  
Source schema mapping method: 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul { 
Código CódMun.Município::Paraíba.absl; CD-MmMunic::RHidro.absl 
Nome Nome.Município::Paraíí.absl ; Nome.Munic: :RHidro.absl 
Estado CódEstado.Município::Paraíba.absl; CD-UF.Munic::RHidro.absl 
Mesoregião Meso.Munic::RHidro.absl 
Microregião ~croMunic::RHidro.absl 
Área AreaMunicípio: :Paraíba.abslMun; área-d.Munic: :RHidro.absl 
População População.Município:Parai'ba.absl; população.Munic:~dro.absl 
AnoInstituição AnoInst.Município::Paraíba.absl} 

Region = Bacia Hidrográíica do Rio Guaíba ( 



Código CódMun.Município::Guaíbaabsl 
Nome NomeMunicípio.Município::Guaiba.absl 
Estado CódEstado. Município::Guaíba.absl 
Mesoregião "Informação não disponível para Região" 
MicroRegião "Informação não disponível para Região" 
Área Área~un  .Município::Guaíía.absl 
População população.MUnicíyio::Gmíba.absl 
AnoInstituição Anohst.Município::Guaíba.absl) 

Expori schema source: 
OtiginClassl .-Município::Paraíba.abs2 

Atk.butm:CódMun, CódEstado, NomeMun, áreaMun,População, Anohstuição. 
position.Geomeâty: vectorhea 

Relashionships: 
Rel Object4 ObjectB Athibutes 
Contem Muniçípio Bairro CódMun 
Possui Município SedeMunicípio CódMun 
Possui Município AtoLegal CódMun 
Abrange Município UnidadeConservação CódMun 

CódUc 
Desenvolve Município AtividadeEconômica CódMun 
Atende Município DestinoFinakesíduoSólido CódMun 
Se localiza 
Se localiza Município PontoMonitoAr CódMun 
Pehnce Município Distrito CódDistrito 

CódMun 
Sorrrce.DBInfoo.dbIdenli$er: 
Acess method: 

OrignClass2:Munic::RHidro.absl 
Atfributes: CDMun, Cd-UF, Nome, Meso, Micro, População, área-cal 

positim.geomtry: Vectorha 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB Attributes Car 
Possui Munic Cidades CD-UF 1:n 

CD-Mun 
Possui Miuiic Altimetria Mm 

Relevo CDMun N:m 
Solo N:m 
PontoDepósitoLixo Nm 
DadosMeteomlÓgicos 1 :n 
Vegetação N:m 
UsoDoSolo Mm 
Rodovia N:m 
PgmInvestimento Nm 
Usuário 1 :n 

Sorrrce.DBInfo.dbZdenh$er: 
Acess method: 

OriginClass3:Município::Guaiba.abs2 
Attribufes:CódMun, CódEstado, NomeMun, áreaMimJ'opdação, AnoInstuição, 

position.Geomehy: VectorArea 
Relashionships: 

Rel Object4 ObjectB Atiributes 
Contem Município Bairro CóciMun 
Possui Município SedeMunicípio CódMun 
Possui Município AtoLegal CódMun 
Abrange Município Unidadeconservação CódMun 

CódUc 
Desenvolve Município AtividadeEconômica CódMun 
Atende Município DestinoFinalresíduoSóIido CÓdMun 
Se localiza 
Se localiza Município PontoMonitoAr CódMun 
Pertence Município Distrito CódDisírito 

CódMim 
Source.DBZnfo.dbIdenh$er: 
Acess method: 

Car 
I :n 
1:l 
1 :n 
N:m 

Car 
1 :n 
1:1 
1 n 
N:m 



Superclass: 
Class: Bairro 

Region: 
Bacia Hidrogáfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba - 

Attributes: 
Código,,Nome, Município 

Geomeby: Area 
Source schema mapping method: 

Region = Bacia Hidrogránca do Rio Paraíía do Sul ( 
Código CódBairro.Bairm::Paraíba.absl 
Nome NomeBairro.Bairro: :Paraíba abs 1 
Município CódMm.Bairro::Paraíba.absl) 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba ( 
Código CódBairro.Bairro::Guaíba.absl 
Nome NomeBairro.Bairro::Guaíba.absl 
Município CódMun.Bairro::Guaíba.absl) 

Export schema source: 
OriginClassl :Bairro::Paraíía.absl 

Attributes:CódBairro*, CódM$*, NomeBairro 
position.geometry: VectorArea 

Relashionships: 
Rei Objecd ObjectB Attributes Car 
Abrange Bairro UnidadeConservqão CódBairro N:m 
Possui Município Bairro CódMun 1 :n 

Source.DBInfo.dbIdentr$ier 
Acess method:ARC; AP; map ml; mapa OnginClassl; reselect OrignClassl poly attrbutes 

=condição; 
Polygonshades OriginClassl; List OriginClass p o k  map e&; quit, Displayi040, PostSmpt 

OriginClass2:BaiIro::Guaíba.absl 
Attriibutes:CódBairro*, CódMup**, NomeBaino 

position.Geometry: VectorArea 
Relashionships: 

Rel Object4 ObjectB Attributes Car 
Abrange Bairro Unidadeconservação CódBairro N:m 
Possui Município Bairro CódMuu 1 :n 

Source.DBInfo.dbIdentr$ier 
Acess method: ARC; AP; map ml; mapa OriginClass2; reselect OriginClass2 poly attributes 

=condição; 
Polygonshades OriginClassl; List OriginClass poly; map end; quit, Display1040, PostScript 

Superclass: 
Class: ZonasColeta 

Region: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba 

Atíributes: 
Código,,Bairro, TipoColeta, Descrição 

Geomeiry: Area 
Source schema mapping method: 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul ( 
Código CódZonaColeia.ZonasColeta::Pamíba.absl 
Bairro CódBairro.ZonasCo1eta::Paraíba.absl 
Tipocoleta CódTipoColeta.ZonasColeta::Paraíba.absl 
Descrição TipoColeta.ZonasCo1eta::Paraíba.absl) 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba ( 
Código CódZonaColeta.ZonasColeta::Guaíba.absl 
Bairro CódB~o.ZonasColeta::Guaíba.absl 
TipoColeta CódTipoColeta.ZonasColeta::Guaíba.absl 
Descrição TipoC!oleta.ZoníisColeta::Guaíba.absl) 

Export schema sottrce: 
OrigiizClassl: ZonasColeta::Paraiba.absl 

Attributes: CódZonaColeia*, C?dBairro**, CódTipoColeta**, TipoColeta, DescrZonaColeia 
position.Geomeby: VectorArea 

Relashionships: 
Rel Object4 ObjectB Attributes Car 
Possui ZonasColeta TipoResiduoColetado CódZonaColeta 1:n 
Possui ZonasColeta TipoColetarResíduo Tipocoleta 1.n 



Soznre.DBInfo.dbIdenfr$er 
Acess method:ARC; AP; map ml; mapa OriginClassl; reselect OrignClassl poly attributes 

=condição; 
Polygonshades OriginClassl; List OrigiiiClass poly; map end; quit. DispIqv2040, PostSmpt 

OriginClass2: ZonasColeta::Guaíba.absl 
Atíributes: CódZonaColeta*, CódBairro**, CódTipoColeta**, TipoColeta, DesdonaColeta 

position.Geometry: VectorArea 
Relashionships: 

Rel Objec fA ObjectB Artnbutes Car 
Possui ZonasColeta TipoResíduoColetado CódZonaColeta 1:n 
Possui ZonasColeta TipoColetarResíduo Tipocoleta 1 :n 

Solrire.DBI?$o.dbIdmfi$er 
Acess meth0d:ARC; AP; map mí; mapa OriginClassí; reselect OriginClassl poly attri'butes 

=condição; 
Polygonshades OriginClassl; List OriginClass poi); map end; quit, Display1040, PostSmpt 

Superclass: 
Class: ResíduoColetado 

Region: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfíca do Rio Guaíía 

Attributes: 
HoraColeta, Equipamento, Tipocoleta, Destino, Quantidade 

Soume schema mapping methd: 
Region = Bacia Hidxográfica do Rio P d b a  do Sul ( 

Horacoleta HoraColeta.TipoResíduoColetadoParaíbaabsl 
Equipamento CódEquipResíduo.TipoResiduoColetadoP~1 
Zonacoleta CódZonaColeta.TipoResíduoColetadoPara~h.abs1 
Tipocoleta CódTi~oleta.TipoResíduoColetadoParaíba.abs1 
Destino CódDestinoLixo.TipoResíduoColetadoParaíba.abs1 
Quantidade QtdColetada.TipoResiduoColetadoParaiba.abs1 } 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Gua í í  { 
Horacoleta HoraColeta.TipoResíduoCo1etadoGuaíba. abs 1 
Equipamento CódEquipResíduo.TipoResiduoColetadoG~s1 
Zonacoleta CódZonaColeta.TipoResíduoColetadoGuaíía.abs1 
TipoColeta CódTipoColeta.TipoResíduoColetadoGuaíba.abs1 
Destino CódDestinoLixo.TipoResíduoColetadoGuaííaabs1 
Quantidade QtdColetada.TipoResíduoColetadoGuaíba.absl } 

Export schema source: 
OriginClassl :TipoResiduoColetado::Paraíba.absl 

Attributes: HoraColeta*, CódEquipResíduo**, CódZonaColeta**, CódTipoColeta*", 
CódDestinoLixo*, QtdColetada 

Relashionships: 
Rel ObjectA ObjectB Attributes Car 
Deposita TipoResíduoColetado DesthoFinalResíduoSólido CódDestinoLixo 
Coleta EquipColetaResíduo TipoResíduoColeíado CóGquipResíduo 
Possui TipoResíduoColetado TipoColetaResíduo Tipocoleta 

Source.DBInfo.dbIden @er 
Acess method: 

OriginClass2:TipoResíduoColetado: :Guaíb&l 
Athibutes: HoraColeta*, CódEquipResíduo* *, CódZonaColeta* * , CódTipoColeta* *, 

CódDestinoLixo*, QtdColetada 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB Artributes Car 
Deposita TipoResíduoColetado DestinoFinalResíduoS6lido CódDestinoLixo 
Coleta EquipColetaResíduo TipoResíduoColetado CÓdEquipResiduo 
Possui TipoResíduoColetado TipoColetaResíduo Tipocoleta 

Soirrce.DBInfo.dbIdentr$er 
Acess methd: 

Srtperclass: 
Class: EquipamentoColetaResíduo 

Regioii: 
Bacia Hidrogrhfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba 

Attributes: 
Equipamento, Tipo, Capacidade, AnoAquisição 



Sollree schema nrapping rnethod: 
Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul ( 

Equipamento NomeEquip.TipoResíduoColetado::Paraibaabsl 
Tipo CódTipoEquip.TipoResíduoCo1etado::Paraíía.absl 
Capacidade CapacidadeCarga.TipoResíduoCo1etado::Paraíba.absl 
AnoAquisição AnoAquisição.TipoResíduoColetado::Paraíba.abs1} 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba ( 
Equipamento NomeEquip.TipoResíduoColetado::Guaíba.absl 
Tipo CódTipoEquip.TipoResíduoCo1etado::Guaíía.absl 
Capacidade CapacidadeCarga.TipoResíduoColetado::GuaíbaAsl 
AnoAquisição AnoAquisição.TipoResíduoColetado::Guaíba.absl) 

Exporf schema source: 
OriginClassl ::EquipColeíaResidio: Paraíba.abs1 

Attributes: CódEq~ipResíduo*~ CódTipoEquip**, NomeEquip, Capacidadecarga, AnoAquisição 
position.geon~etry: VectorArea 

Relashionships: 
Rel ObjectA ObjectB Attributes Car 
Contem EquipColeíaResíduo TipoEquipamento CódTipoEquip 
Coleta EquipColetaResíduo TipoResíduoColetado CódEquipResíduo 

Source. DBInfo.dbIdenáijier 
Acess rnethod: 

OriginClass2::EquipColetaResidio::Guaíbaabsl 
Attributes: CódEquipResíd~o*~ CódTipoEqUp**, NomeEquip, CapacidadeCarga, AnoAquisição 

position.geornehy: VectorArea 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB Attributes Car 
Contem EquipColeíaResíduo TipoEquipamento CódTipoEquip 
Coleta EquipColetaResíduo TipoResíduoColetado CódEquipResiduo 

Source. DBInfo.dbIdenáijier 
Acess rnefhod: 

Superclass: 
Class: DestinoFinalResíduoSólido 

Region: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sui, Bacia Hidrográíica do Rio Guaíba 

Amibutes: 
Destino, Município, Endeqo, Número, LixoGerado 

Geomeiry: Ponto 
Source schema rnapping rnethod: 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul { 
Destino CódDesíinoLixo.DestinoFinalResíduoSólido::Paraíba.absl 
Município CódMun.DestinoFinalResíduoSólido::Pamíía.absl 
Endereço Endereço.DestinoFinalResíduoSólido::Paraíba.absl 
Número Numero.DestinoFinalResíduoSólido: :Paraíía.absl 
LixoGerado QtdaLixoGeradoDestinoFinaiResíduoSólido::Paraíba.absl) 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba ( 
Destino CódDestinoLixo.DestinoFinalResíduoSólido::Guaíía.absl 
Município CódMun.DesíinoFinalResídt~oSÓlido::Guaiba.absl 
Endereço Ende~eço.DestinoFinalResíduoSólido::Guaíba.absl 
Número Numero.DestinoFinalResíduoSólido: :Guaíba.absl 
LixoGerado QtdaLixoGeradoDestinoFinalResíduoSólid::Guaíba.absl) 

Exportschema source: 
OriginClassl ::DestinoFinalResíduoSólido::Paraíba.absl 

Attributes: CódDestinoLixo*, CódMun**, Endereço, Número, QtdaLixoGerado 
Position.georneiy: Vectorha 

Relashionships: 
Rel ObjectA ObjectB Attributes Car 
Contem EquipColeiaResíduo TipoEquipamento CódTipoEquip 
Coleta EquipColetaResíduo TipoResíduoColetado CódEquipResíduo 

Source.DBInfo.dbIdentijier 
Acess rnethod: 

OrignClass2::DestinoFinalResíduoSólido::Paraíba.absl 
Aftributes: CódDestinoLixo*, CódMun**, Enderqo, Número, QtdaLixoGerado 

Position.georneiy: ~ectorÁrea 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB Attributes Car 



Contem EquipColetaResíduo TipoEqiiipamento CódTipoEquip 
Coleta EquipColetaResíduo TipoResíduoColetado CódEquipResíduo 

Source.DBInfo.dbIdentr$er 
Acess method: 

Sirperclass: 
Class: Cidades 

Region: 
Bacia Hidrogrática do Rio Paraíba do Sul 

Attributes 
Código, Nome, Estado, Município, Distrito, População, Tipo 

Geomehy: Ponto 
Source schema mapping me thd  

Region = Bacia Hidrografica do Rio Paraíba do Sul ( 
Código CD-Cid.Cidades::RHidro.absl 
Nome Nome.Cidades: :RHidro. abs 1 
Estado CD-UF.Cidades::RHidro.absl 
Município CDDMmCidades::RHidro.absl 
Distrito CD-Dis.Cidades::RHidro.absl 
População População.Cidades::RHidro.absl 
Tipo Tipo.Cidacles::RHidro.absl ) 

Exporí schema smrce: 
OriginClassl: Cidades::RHidro.absl 

Athibutes: CD-m, CD-MUII, CD-Dís, CD-Ci, Nome Populaqão, Tipo 
position.Geomefry: Point 

Relashionships: 
Rel ObjectA ObjectB Attributes Car 
Possui Munic Ciáades CDMun 1 :n 
Possui Cidades Tipocidade Tipo 1:l 

Source.DBInfo.dbIdenfr$er: 
Acess method: 

Superclass: Cidades 
Class: SedeMunicípio 

Reg íon: 
Bacia Hidrográfca do Rio Paraíba do Sul Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba 

Attributes: 
Código, Nome, Estado, Município, Distrito, População, Tipo, Latitude, Longitude 

Geometry: Ponto 
Source schema mapping method: 

Region = Bacia Hidrogrática do Rio Paraiia do Sul ( 
CD-Cid.Cidades::RHidro.absl Código 

Nome Nome.Cidades: :RHidro.absl 
Estado CD-UF.Cidades::RHidro.absl 
Município CódMun.SedeMunicípio::Paraíbaabs2; CD-MuaCida&s::RHidro.absl 
Disírito CD-Dis.Cidades::RHidro.absl 
População Popuwo.Cidades::RHidro.absl 
Tipo Tipo.Cidades::RHidro.absl 
Latitude: latitudeSedeMunicípio::Paraíbaabs2 
Longitude: 1ongitude.SedeMunicípio::Paraíba.abB) 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba ( 
Código "Informaqão não disponível para Região" 
Nome "Informação não disponível para Região" 
Estado "Informação não disponível para Região" 
Município CódMun.SedeMunicípio::Guaíbaabs2 
Distrito "Informação não disponível para Região" 
População "Informação não disponível para Região" 
Tipo "Informação não disponível para Regíão" 
Latitude: latitudeSedeMimicípio::Guaiba.abs2 
Longitude: longitude.SedeMunícípio::Guaíba.abs2) 

Expori schema source: 
O~iginClassl :SedeMunicípio::Paraí%aabs2 

Attn'butes: CódMun, Latitude, longitude 
position.Geomeíiy: Point 



Relashionships: 
Rel ObjectA ObjectB Attributes Car 
Contem Município SedeMunicípio CódMun 1: 1 

Source..DBlnfo.dbIdenfi$er: 
Acess method: 

OriginClass2::RHidro.absl :Cidades 
Amibutes: CD-üF, CD-Mun, CD-Dis, CD-Ci, Nome População, Tipo 

position.Geometry: Point 
Relashionships: 

Rei ObjectA ObjectB Attributes Car 
Possui Munic Cidades CD-Mun I :n 
Possui Cidades TipoCidade Tipo 1:l 

Source.DBInfo.dbZdentr$er: 
Acess method: 

OrTgínClass3:SedeMunicípio: :Guaííaabs2 
Attributes: CódMun, Latitude, longitude 

position.Geometry: Point 
Relashionships: 

Rel ObjecH ObjectB Atiributes Car 
Contem Município SedeMunicípio CódMun 1:l 

Source.DBZnfo.dbIdenfi$er: 
Acess method: 

Superclass: 
Class: Unidadecomemação 

Region: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba 

Aitributes: 
Código,,Mu&ipio, Criação, Administraçào, NívelAclministrativo, Manejo, Ares 

Geomeíiy: Area 
Soume schema mappillg method: 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul f 
Código CódUC.UnidadeConservação:Paraííaabs2 
Município CódMun.UnidadeConservação::Paraiba.abB 
Criação DataCriação.UnidadeConservação::Paraí'baabs2 
Adiministração: OrgãoAdminis.UnidadeConservação::Paraíba.abs2 
Níve1Adminisírativo NívelAdministrativo.UnidadeConservação::P~~aabs2 
Manejo: CategManejo.UnidadeComervação::Paraíba.abs2 
Área h.rea~~.~nidadeConservação::~araíba.abB) 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba ( 
Código CódUC.UnidadeConservação::Guaíba.abs2 
Município CódMun.UnidadeConservação::Guaíba.abs2 
Criqão DataCnação.UnidadeConservação::Guaíba.abs2 
Adiministração: OrgãoAdmin~.UnidadeConservação::Guaíbaabs2 
NívelAdministrativo NívelAdministrativo.UnidadeConsavação::Guaíba.abs2 
Manejo: CategManejo.UnidadeConservação::Guaíba.abs2 
Área Área~~.~nidadeCo11~erva~ão::~uaíbaabs2] 

Export schema source: 
OríginClassl :UnidadeConservação::Paraíba.abs2 

Amhtes:CódUC*, CódMun*", DataCriação, OrgãoAdminis, NívelAdministrativo, 
CategManejo, Areauc 
position.Geometry: vectoriea 

Relashioriships: 
Rel ObjectA ObjectB Atáriibutes Car 
Abrange Município UnidadeConservação CódMun M m  

CódUC 
Possui Unidadeconservação GeologiaUC CódUC 1:n 

GeomorfologiaUC 
TipoVegetUC 
SoloUc 

Sorme.DBInfo.dbZdent@er: 
Acess method: 

OriginClass2:UnidadeConservação::Guaíba.ab~ 
Attributes:CódUC*, CÓdMun*", DataCriação, OrgãoAdminis, NívelAdministrativo, 

Categh/lanejo, Áreauc 
positioaGeometty: vectorhea 



Relashionships: 
Rel ObjectA ObjectB Attnttnbutes Car 
Abrange ~ & c í ~ i o  ~ ~ d a d e ~ o n s e r v a ~ ã o  CÓdMm N:m 

CódUC 
Possui UnidadeConservação GeologiaUC CódUC 1:n 

GeomorfologiaUC 
TipoVegetUC 
SoloUc 

Source.DBInfo.dbIdenhjfer: 
Acess method: 

Superclass: 
Class: Distrito 

Region: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba 

Attnbirtes: 
Código, Nome, Município, Altitude, População 

Geome*: Ponto 
Source schema mapping m e t h d  

Region = Bacia Hidrográfíca do Rio Paraíba do Sul f 
Código: CódDistrito.Distritio::Paraíba.abs2 
Nome NomeDistrito.Distritio: :Paraíba.abs2 
Município CódMun.Distntio:Pariilõa.abs2 
Áltitude Altiftide.Distritio::Paraíba.abs2 
Popuiação População.Disbritio: :Paraíía. abs2) 

R@on = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba { 
Código: CóáDistrito.Distritio::Guaíía.abs2 
Nome NomeDistrito.Distritio::Guaiba.abs2 
Município CódMun.Dist1itio::Guaíba.abs2 
Altitude Altiaide.Distntio::Giiaiba.abs2 
População População.Distritio::Guaíba.abs2) 

Export schema source: 
OriginClassl :Distrito: :Paraiba.abs2 

Afh.ibzctes:CódDistrito*, CódMun**, NomeDisírito, AltitudeLocal, População 
position.Geometiy: Point 

Relashionships: 
Rel ObjectA ObjectB Attributes Car 
Pertence Distrito Município CódMun 1 :n 
Pertence SubDistrito Distrito CódDistrito 1:n 

Soume. DBInfo.dbIdenhjier 
Acess method: 

OriginClass2:Distrito::Guaíba.abs2 
Athibutes:CódDistrito*, CódMun**, NomeDistrito, AltitudeLocal, População 

position.Geometty: Point 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB Athibutes Car 
Pertence Distrito Município CódMun 1 :n 
Pertence SubDistrito Distrito CódDistrito 1 :n 

Source. DBInfo.dbZdenhjier 
Acess method: 

supmclass: 
Class: SubDistrito 

Regigion: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaiba 

Attributes: 
Código, Nome, Distrito,MUnicípio 

Soame schema mapping method: 
Region = Bacia Hidrográfica do Rio Pamíba do Sul { 

Código CódSubDistnto.SubDisíritio::Parai'ba.abs2 
Nome NomeSubDistrito.SiibDistntio::Paraíbaabs2 
Distrito CódDisirito.Distrito::Paraíba.abs2 
Município CódMm.SubDistritio::Paraí'ba.abB) 

Regjon = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba { 
Código CódSubDishito.SubDistritio::Guaíba.abS 



Nome NomeSubDistrito.SubDistritio: :Guaíba.abs2 
Distrito CódDistrito.Distrito::Guaih.abs2 
Município CódMun.SubDisiritio::Guaiba.abs2) 

Expori schema smtrce: 
0ngi~zClassl:Dishito::Paraíba.abB 

Athibrtfes:CódDishito*, CódMun**, NomeDistrito, AltitudeLocd, População 
Relashionships: 

Rel Objecth ObjectB Athibutes Car 
Peitence SubDistrito SetorCensitário CÓdMun 1 :n 

CódDishito 
CódSubDistrito 

Source.DBInfo.&Idmh$er 
Acess rnethan: 

On'ginClass2:Distrito::Guaíba.abs2 
Atfributes:CódDistrito*, CódMun**, NomeDistnto, AltitudeLocal, População 
Relashionships: 

Rel Objecb4 ObjectB Athibutes Car 
Pertenc SubDistrito SetorCensitáno CódMun l:n 
e CódDishito 

CódSubDishito 
Sarrce. DBfnfo.dbIdeníi$er 
Acess method: 

Superclass: 
Class: SetorCensitário 

Region: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba 

Artributes: 
Código, Município, Distrito, SubDistrito 

Source schema ntapping ntethod: 
Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul ( 

Código CódSCensitário.SetorCensitário.ParaiTbaabs2 
Município CÓdMun.SetorCaisitáno.Paraíba.abs2 
Distrito CódDistrito.SetorCensitário.Paraíbaabs2 
SubDistrito CódSubDistrito.SetorCensitá1io.Paraíia.abs2) 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba ( 
Código CódSCensitáno.SetorCensitário.Guaíba.abs2 
Município CódMun.SetorCensitário.Guaíba.abs2 
Distrito CódDishito.SetorCensitário.Guaíba.abs2 
SubDistrito CódSubDistrito.SetorCensitário.Guaíba.abs2) 

Exportschema source: 
OriginClassl: SetorCensiiáxio. Paraíba.abs2 

Atirjbutes: CódSCensitário*, CódMun**, CódDishito**, CódSubDishito* 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB Atfnbtrtes Car 
Pertence SetorCensitário SubDistnto CódSubDishito N l  

CódDistrito 
CódMun 

Source.DBInfo.dbIdmh3er 
Acess method: 

OriginClass2: SetoICensitário. Guaííba.abs2 
Attrjbutes: CódSCensitário*, CódMun**, CódDishito**, CódSubDishito* 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB Atfnbutes Car 
Pertence SetorCensitário SubDisírito CódSubDishito N l  

CódDistrito 
CódMun 

Source.DBZnfo.dbIdenti3er 
Acess method 

Superclass: 
Class: AtoLegal 

Region: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba 

Atíributes: 



Código, Município, Número, Tipo, DataPublicação, Escopo, 
Source schenta mappiizg nrethod 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul { 
Código CódAtoLegal.AtoLegal::Paraíba.abS 
Município CódMun.AtoLegal::Paraíba.abs2 
Número NumAtoLegal.AtoLegal::Paraíbaabs2 
Tipo TipoAtoLegal.AtoLegal::Paraíbaabs2 
DataPubiicação DataPublicAto.AtoLegal::Paraíía.abs2 
Escopo EscopoAto.AtoLegal::Paraííaabs2) 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba ( 
Código CódAtoLegal.AtoLegal::Paraiba.abS 
Município CódM1~1.AtoLegal::Paraíba.abs2 
Numero NumAtoLegal.AtoLegal::Paraíía.abs2 
Tipo TipoAtoLegal.AtoLegal::Paraíbaabs2 
DataPublicação DataPublicAto.AtoLegal::Paraíía.abs2 
Escopo EscopoAto.AtoLegal::Paraíbaabs2} 

Export schema source: 
OviginClassl: AtoLegai::Paraíba,abs2 

Atfributes: CódAtoLegal*, CódMun**, NumAtoLegal, TipoAtoLegal, AbrangenciaAto, 
DataPublicAto, EscopoAto 

Relashionships: 
Rel ObjectA ObjectB Attributes Car 
Possui Município AtoLegal CódMun N:m 
Possui UnidadeConservação AtoLegal CódMun N:m 

Source.DBInfo.dbIdmti~w 
Acess method: 

OriginClassl: AtoLegal::Guaiia.abs2 
Attributes: CódAtoLegal*, CódMun**, NumAtoLegal, TipoAtoLegal, AbrangenciaAto, 

DataPublicAto, EscopoAto 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB Attrihfes Car 
Possui Município AtoLegal CódMun N m  
Possui UnidadeConservação AtoLegai CódMun N:m 

Source.DBInfo.dbIdenti$er 
Acess methd  

Superclass: 
Class: BaciaHidrográfica 

Region: 
Bacia Hidrografica do Rio Paraíba do Sul Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba 

Atiributes: 
Código, Nome, Área 

Geometry: Area 
Source schema niapping nrethod 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul { 
Código CódRegHidro.RegiãoHidro::Paraíía.abs2; CD-BH.BaciaHidro::RHidro.absl 
Nome NomeRegHidroRegiãoHidro::Paraíba.abD; Nome.Baciai-Iidro::RHidro.absl 
Area Áre&egião.~egião~o::~araíba.abs2; área.BaciaHidro::RHidro.absl) 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba { 
Código CódRegH&o.RegiãoHidro::Guaíba.abB 
Nome NomeRegHidroRegiãoHidro::Guaíba.abs2 
Area Área~egião.~egião~idro::~uaíba.abs2) 

Export schema source: 
OriginClassl: RegiãoHidro::Paraíba.abs2 

Athibutes: NomeRegHidro, CódRe@hdro, áreaRegião 
position.Geometgr Vectorha 

Relashionships: 
Rei ObjectA ObjectB Atiributes Car 
Contem RegiãoHidro SubBacia CódRegiãoHidro 1 :n 

Source.DBInfo.dbIdenti3er 
Acess method: 

OriginClass2: BaciaHidro::RHidro.absl 
Attributes: CD-B& Nome, área 

position.Geomeíry: vectorhea 
Relashionships: 

Rel Objecvl ObjectB Attributes Car 



Abrange BaciaHidro Município CD-BH 
Abrange BaciaHidro Hidrografia CD-BH 

Source.DBInfo.dbIdentr$er 
Acess method: ARC; AP; mapex originClassN ;reselect originclass geometry condiçãoARC; -4, 

mapex 
OriginClassJ: RegiãoHidro::Guaíba.abs2 

Atfributes: NomeRegHidro, CódRepdro, áreaRegião 
position. Geometry: VectorArea 

Relashionships: 
Rel ObjectA ObjectB Att&zrtes Car 
Contem RegiãoHidro SubBacia CódRegiãoHidro 1:n 

Source.DBInfoo.dbIdmtz$er 
Acess method: 

Superclass: 
Class: SubBacia 

Region: 
Bacia Hidrogránca do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba 

Attributes: 
CÓdigo,,Nome, B a c i a H i d r ~ ~ c a  

Geomeby: Area 
Source schema mapping method: 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul { 
Código CódSubBacia.SubBaciaHidro::Paraíí.abs2 
Nome NomeSubBacia.SubBaciaHidro::Paraíba.abs2 
BaciaHidrogrhfica CódRegHidro.SubBaciaHidro::Pataiba.abs2f 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba ( 
Código CódSubBacia.SubBaciaHidro::Guaiba.abs2 
Nome NomeSubBacia.SubBaciaHidro::Guaíba.abs2 
BaciaHidrográfica CódRegHidro.SubBaciaHidro::Guaíba.abs2) 

Export schema source: 
OrigjnClassl: SubBaciaHidro::Paraíba.abs2 

Attribtttes: CódSubBacia*, CódRegHidro**, NomeSubBacia 
position.Geonletry: vectorihea 

Relashionships: 
Rel ObjectA ObjectB Atiribates Car 
Contem SubBaciaHidro Microbacia 
Se especializa SubBaciaHidro SubBaciaUrbana 

Soztrce.DBInfo.dbIdmtr~er: 
Acess method: 

Origi~zClass2: SubBaciaHidro::Guaíba.abs2 
Aííributes: CódSubBacia*, CÓdRe@dro**, NomeSubBacia 

position. Geometry: VectorArea 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB Attributes Car 
Contem SubBaciaHidro Microbacia 
Se especializa SubBaciaHidro SubBaciaUrbana 

Sortrce.DBInfo.dbIdentr$er: 
Acess ntethod: 

Superclass: SubBacia 
C1a.w SubBaciaUrbana 

Region: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba 

Atfributes: 
Código,,CódigoSB, NomeSB, BaciaHidrográfica, Qualificação, Ocupação, OmpaçãoUrbana 

Gwmeby: Area 
Source schema mapping method: 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul { 
Código CódSubBacia.SubBaciaUrbana::Paraíía.abs2 
CódigoSB CódSubBacia.SubBaciaHidro::Paraíba.abs2 
NomeSB NomeSubBacia.SubBaciaHidro::Paraíba.abs2 
BaciaHidrográfíca CódRegHídro.SubBaciaHidro::Paraíí.abs2 
Qualificação QualificMB.SubBaciaUrbana::Paraíba.abs2 
Ocupação PerOcupMB.SubBaciaUrbana::Paraíba.abB 
PercVazioUrbana PerVazioUíb.SubBaciaUrbana::Paraiba.abs2) 



Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba { 
Código CódSubBacia.SubBaciaUrbana::Guaií.abs2 
CódigoSB CódSubBacia.SubBaciaUrbana::Guaíbaabs2 
NomeSB NomeSubBacia.SubBaciaHidro::Guaíba.abs2 
BaciaHidrográfica CódRegHidro.SubBaciaHidro::Guaíba.abs2 
Qualificapão QualificMB.SubBaciaUrbana::Guaííaabs2 
Ocupaqão PerOcupMB. SubBaciaUrbana: :Guaíbaabs2 
PerVazioUróana PerVazioUrb.SubBaciaUrbana::Parat'ba.abs2) 

Export schema source: 
Origidlassl: SubBaciaUrbana::Pmiba.abs2 

Attributesr CódSubBacia**, QualificMB, PerOcupMB, PerVaUoUrb 
position. Geomeby: vectorhea 

Relashionships: 
Rel ObjectA ObjecfB Attributes Car 
Se especializa SubBaciaHidro SubBaciaUrbana 

Source.DBL@o.dbIdmtrjÇer 
Acess method: 

OriginClass2: SubBaciaHidro::Paraíba.abs;! 
Attribiites: CódSubBacia*, CódRegHidro**, NomeSubBacia 

position. Geomeby: vectorhea 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB 
Contem SubBaciaHidro Microbacia 
Se especializa SubBaciaHidro SubBaciaUrbana 

Source.DBI-fo.dbIdentr>er: 
Acess method: 

OrigiginClass3: SubBaciaUrbana::Guaíba.abs2 
Attributes: CódSubBacia*', QuaIi@cIvíi3, PerOcupMB, PerVazioUrb 

position.Geomehy VectorArea 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB Attributes Car 
Se aspecializa SubBaciaHidro SubBaciaUrbaaa 

Source.DBlnfo.dbZdentr@kr 
Acess method: 

OriginClass4: SubBaciaHidro::Guaíba.abs;! 
Attributes: CódSubBacia*, CódRegHidro**, NomeSubBacia 

position.Geomehy: vectorÁrea 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB 
Contem SubBaciaHidro Microbacia 
Se especializa SubBaciaHidro SubBaciaUrbana 

Source.DBZ$o.dbIdmti~er: 
Acess method: 

Attributes Car 

Attributes Car 

Superclass: 
Class: Microbacia 

Region: 
Bacia Hidrográfíca do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrogránca do Rio Guaíba 

Aitributes 
Código, Nome, SubBacia 

Geometiy: Area 
Source scherna mapping method: 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul { 
Código CódMicroBacia.Microbacia::Paraíba.abs2 
Nome NomeMicroBacia.Microbacia::Paraiba.abs2 
SubBacia CódSubBacia.Microbacia::Paraíba.abs2) 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba { 
Código CódMicroBacia.Microbacia::Guaíba.abs2 
Nome NomeMicroBacia.Microbacia::Guaíba.abs2 
SubBacia CódSubBacia.Microbacia::Guaíba.abB} 

Export schema source: 
OriginClassl: Microbacia::Paraíba.abs2 

Aátributes: CódMicroBacia*, CódSubBacia**, NomeMicroBacia 
position.Geometry: Vectohea 



mapa 

mapa 

Relashionships: 
Rei ObjectA ObjectB Am-butes Car 
Contem SubBaciaHidro Microbacia 
Se especializa Microbacia MicrobaciaUrbana 

Soume.DBInfo.dbIdent@er 
Acess method: ARC; AP; mapa originClassN ;reselect originClass geometry condiçãoARC; AP, 

OriginClass2: Microbacia::Guaíba,abs2 
Attributes: CódMicroBacia*, CódSubBacia**, NomeMicroBacia 

position.Geometry: ~ e c t o r k  
Relashionships: 

Rel Objecttl ObjectB Attributes Car 
Contem SubBaciaHidro Microbacia 
Se especializa Microbacia Micmbaciaurbana 

Soume.DBInfo.dbIdenb$er 
Acess method: RRC; AP; mapa oifginClassN ;reselect originClass geometry condiçãoARC; AP, 

Superclass: Mimobacia 
Class: MicrobaciaUrbana 

Region: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba 

Atíributes: 
Código?, NomeMB, SubBacia, Qualificação, Ocupação, PercVazioUrbana 

Geometry: Area 
Soume schema mapping methd: 

Regíon = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul ( 
CódigoMB CódMicroBacia.Microbacia::Paraíba.abs2 
NomeMB NorneMicroBacia.Microbacia::Paraíba.abs2 
SubBacia CódSubBacia.Microbacia: Paraíba.abs2 
Qualificação QualificMB.MicrobaciaUrbana.:Paraíba.abs 
Ocupação PerOcupMJ3.MicrobaciaUrbana::Paraíba.absZ. 
PercVazioUrbana PerVazioUrb.MicrobaciaUrbana::Paraíba.abs2} 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba ( 
CódigoMB CódMicroBacia.Microbacia::Guaíba.abs2 
NomeMB NomeMicroBacia.Microbacia::Guaíba.abs2 
SubBacia CódSubBacia.Microbacia::Guaíba.abs2 
Qualificaqão QualificMB.MicrobaciaUrbana::Guaiba.abs2 
Ocupação PerOçupMB.MicrobaciaUrbana::Guaíbaabs2 
OcupacaoUrbana PerVazioUrb.MicrobaciaUrbana::Guaíba.abs2} 

Export schema smrce: 
OriginClassl: MicrobaciaUrbana::Paraíba.abs2 

Attributes: CódMicroBacia*, @liftcMB, PerOcupMB, PerVazioUrb 
position.Geometiy: VectorArea 

Relashionships: 
Rei ObjectA ObjectB Attributes Car 
Se especializa Microbacia MicrobaciaUrbana 

Source.DBInfo.dbIdenti$er 
Acess method 

OrignClass2.- Microbacia::Paraiia.abs2 
Athibutes: CódMicroBacia*, CódSubBacia**, NomeMicroBacia 

position.Geometty: F'ectorhea 
Relashionships: 

Rei Objecta ObjectB Attributes Car 
Contém SubBaciaHidro Microbacia 
Se especializa Mimobacia MicrobaciaUrbana 

Soume.DBInfo.dbIdenti$er 
Acess method: ARC; AP; mapex originClassN ;reselect originClass geontetty condiçãoARC; AP, 

mapa 
OriginClass3: MicrobaciaUrbana::Gua1kabs2 

Attributes: CódMicroBacia*, Q,wlificMB, PerOcupMB, PerVazioUrb 
position.Geomeiry: Vectorhea 

Relashionsships: 
Rei ObjectA ObjectB Attributes Car 
Se especializa Microbacia MicrobaciaUrbana 

Source.DBInfo.dbIdenti$er 



Acess ntethod 
OriginClass4: Mimobacia::Guaíba.abs2 

Atíribtites: CódMicroBacia*, CódS;lbBacia**, NomeMicroBacia 
position.Geometry: Vectori4rea 

Relashionships: 
Rel Object4 ObjectB Attr&utes Car 
Contém SubBaciaHidro Microbacia 
Se especializa Microbacia MicrobaciaUrbana 

Source.DBInfo.dbId11tr3er 
Acess method: ARC; AP; mapex originClassN ;reselect orignClass geometry condiçãoARC; D, 

mapex 

Superclass: 
Class: Hidrografia 

Region: 
Bacia Hidrográkica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfíca do Rio Guaíba 

Aitributes: 
Código, Nome, Perímetro, Tipo 

Geomehy: Linha 
Sorirce schema mappitg mefhod: 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraiba do Sul ( 
Código CódRh.RioArroio::Parai'ba.abs2; CD-HHidrografia::RHidro.absl 
Nome Nome.RioArroio::Paraíba.abs2; Nome.Hidrografia::RHidro.absl 
Perímetro Perímetro.Hidrografia::RHidro.absl 
Tipo Tipo.Hidrografia::RHidro.absl ) 

Region =Bacia Hidrográíica do Rio Guaíba ( 
Código CódRh.RioArroio::Guaíbaabs2 
Nome Nome.RioArroio::Guai'ba.abs2 
Perímetro "Informagão não disponível para Região" 
Tipo "Informação não disponível para Região") 

Export schema source: 
OriginClassl:RioArroio::Paraiba.abs2 

Attributes: CódRh, Nome 
pmition.Geometry: VectorLine 

Relashionships: 
Rel Object4 ObjectB Attributes Car 
Se especializa RecursoHidriw RioArroio 

Sotrrce.DBlnfo.dbZdentr~er 
Acess method: ARC; AP; mapex originClassN ;reselect originClass geomeíiy condiçãoARC; AP. 

mapex 
OriginClass2: Hidrogr&aRHidro.absl 

Aííribates: CD-J3, Nome, Perímetro, Tipo 
position.Geometiy: VectorLine 

Relashionships: 
Rel ObjectA ObjectB Attributes Car 
Possui Hidrografia TipoHidro CD-H 
Possui Hidrografia ~ u a l i d a d d ~ u a  
Possui Hidrografia DadosSedimentologia 
Possui Hidrografia DadosHidrológiws 

Source.DBInfo.dbIdeníi~er 
Acess method: 

0riginClass3:RioArroio::Gua0aaabs2 
Attributes: CódRh, Nome 

position.Gwmetry. VectorLine 
Relashionships: 

Rel Objecui ObjectB Atíributes Car 
Se especializa RecursoHidnco RioArroio 

Source.DBInfo.dbZdenfi@r 
Acess method: ARC; AP; mapa origitiClassN ;reselect origitiClass geomehy condiçtioARC; AP. 

mapex 

Superclass: 
CIuss: Ferrovia 

Region: 
Bacia Hiárográíica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrogránca do Rio Guaíía, 



Amibutes: 
Nome 

Geomeby: Linha 
Smiire schema mappiizg methd: 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul ( 
Nome NomeFerrovia.Fmovia::Paraíba.abs2} 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba ( 
Nome NomeFmovia.Ferrovia::Guaíba.abs2) 

Export schema smwce: 
OriginClassl: Ferrovia::Paraíba.abQ 

Attributes: NomeFmovia 
pasition.Gmm&y:Yectorline 

Relashionships: 
Rel ObjectA ObjectB Attributes Car 
Possui Ferrovia TerminalFmoviário 

Source.DBInJo.dbIdenb$er 
Acess method: 

On.ginCZass2: Ferrovia::Guaíba.abs2 
Atiributes: NomeFmovia 

position. Geometry: VectorLine 
Relashionships: 

Rel Objecd ObjectB Attribntes Car 
Possui Ferrovia TerminalFenoviário 

Sorirce. DBInfo.dbIdenh$er 
Acess niethod: 

Superclass: 
Class: TerminalFenoviário 

Region: 
Bacia Hiárogránca do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrogránca do Rio Guaíba 

Atiributes: 
Ferrovia, Estação 

Geometry: Ponto 
Source schema mapping ntethod: 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíía do Sul ( 
Ferrovia NomeFerrovia.TerminalFenoviário::Pardba.abs2 
Estação NomeEsta~o.TerminalFe~oviário::Paraíba.abs2} 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba ( 
Ferrovia NomeFarovia.Termina~erroviá~o::Guaíba.abs2 
Estação NomeEstação.TerminalFenoviário: :Guaíba.abs2] 

Export schema source: 
OriginClassl: TenninalFerroviário::Paraíba.abs2 

Aáiributes: NomeFenovia, NomeEstação 
position.Geometiy: Point 

Relashionships: 
Rel ObjectA ObjectB Atíributes Car 
Possui Ferrovia TerminalFerroviário 

Source.DBInz$o.dbIdentr)kr 
Acess níethod: 

OrignClass2: TermuialFerroviário::Guaíba.abs2 
Atiributes: NomeFerrovia, NomeEstação 

position.Geonrety: Point 
Relashionships: 

Rei ObjectA ObjectB Attribrites Car 
Possui Ferrovia ~erminalFenoviá&o 

Source.DBInfo.dbIdenh$er 
Acms method: 

Superclass: 
Class: Rodovia 

Region: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba 

Attributes: 



Código, Nome, Jurisdição, GrauCommação 
Geomeíty: Linha 
Source s c h m  mapping method: 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul { 
Código CD-R.Rodovia: :RHidro. abs 1 
Nome NomeRodovia.Rodovia::Paraíba.abs2; Nome.Rodovia::RHidro.absl 
Jurisdição Jurisdição.Rodovia::Paraíba.abs2;adm.Rodovia::RHidro.abs1 
GrauConse~ração GR-com.Rodovia: :RHidro. absl ) 

Reon = Bacia Hidrográfca do Rio Guaíba { 
Código "MMII~SLÇ~O não disponível para Região" 
Nome NomeRodovia.Rodovia::Guaíba.abs2; 
Jurisdição Jurisdição.Rodovia::Giiaíba.abs2; 
GrauConservação "Infomapão não disponível para Região") 

Export schema source: 
OriginClassl: Rodovia::Paraíba.abs2 

Attributes: NomeRodovia, Jinisdição 
position.'Geometíy: Vectorline 

Relashionships: 
Rel ObjectA ObjectB Attributes 

Source.DBInfo.dbIdmkper 
Acess method: 

OriginClass2: Rodovia: :RHidro. absl 
Athibutes: CD-R, Nome, Adm, GR-com, 

position.GeomeiqcVectorLine 
Relashionships: 

Rel Ob jed  ObjectB 
Contém Município Rodovia 

Source.DBInfo.dbIdmk$er 
Acess method: 

OriginClass3: Rodovia::Guaiba.abs2 
Aitributes: NomeRodovia, Jmisdição 

position.Geomety: Vectorline 
Relashionships: 

Re 1 Object4 ObjectB 

Aftnbutes 

Attributes 

Car 

Car 
N:m 

Car 

Sorirce. DBInfo. dbIdentijier 
Acess method: 

Superclass: 
Class: GeologiaUC 

Region: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba 

Attribrites: 
UnidadeCoiiservação, Geologia, Area 

Source schema mapping method: 
Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul { 

UnidadeConservação CódUc.GeologiaUC::Paraíba.abs2 
Geologia CódGeologia.GeologiaUC::Paraíía.abs2 
Area Área.Geologia~C::~araiba.abs2) 

Region = Bacia Hidrográfíca do Rio Guaíba { 
Unidadeconservação CódUc.GeologiaUC::Guaíba.abs2 
Geologia CódGeologia.GeologiaUC::Guaíba.abs2 
Área Área.~eologia~~::~uaíba.abs2) 

Expori schema source: 
O~igrnClassl:GeologiaUC::Paraíba.abs2 

Aftnbutes: CÓdUcd*, CódGeologia**, Área 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB Attributes Car 
Contém Unidadecommaçã GeologiaUC CódUc 1:n 

o 
possui GeologiaUC Geologia CódGeologia 1:l 

Source.DBInfo.dbIdmti$er 
Acess ntethod 



OriginClass2:GeologiaUC::Guaíba.abs2 
Atíributes: CódUc*", CódGeologia**, Área 
Relashiomhips: 

ReZ Object4 ObjecB A#iibutes Car 
Contém Unidadeconservação GeologiaUC CÓdUc 1:n 
possui GeologiaUC Geologia CódGeologia 1:l 

Source.DBZnfo.dbIdentr$er 
Acess method 

Sfipevclms: 
Class: VegetaçãoUC 

Rrn.0~1: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba 

Atíributes: 
UnidadeConservação, Vegetação, Area 

Source schema mapping method: 
Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul ( 

UnidadeConservação CÓdUc.VegetaçãoUC::Paraíba.abs2 
Vegetação CódVegetação.VegetaçãoUC::Paraíba.abs2 
Área Area. vegetaÇãouC: :~araíba.abs2) 

Region = Bacia Kidrográfica do Rio Guaíba ( 
Unidadeconservação CódUc.VegetaçãoUC::Guaíba.abs2 
Vegetação CódVegetação.VegetaçãoUC::Gmíba.abs2 
Area Área.VegetaçãoUC::~uaíba.abs2} 

Expori scherna source: 
OiigizClussl: VegetaçãoUC::Paraíba.abs2 

Atíributes: CódUc**, CódVegetação**, Área 
Relashionships: 

Rel ObjecfA ObjectB Attributes Car 
Contém Unidadeconservação VegetaçãoUC CódUc 1 :n 
Possui VegetaçãoUC Tipovegetação CódVegetagão 1 : 1 

Source.DBZnfo.dbZdenti$er 
Acess methd: 

OriginCIass2: VegetaçãoUC::Guaíba.abs2 
Athibutes: CódUc**, CódVegetação**, Area 
ReZashionships: 

Rel Objecd ObjectB Attribufes Car 
Contém Unidadeconservação VegetaçãoUC CódUc 1 :n 
Possui VegetaçãoUC TipoVegetação CódVegetação 1 :1 

Source.DBInnfo.dbIdenb$er 
Acess method: 

SupercZass: 
Class: GeomorfologiaUC 

Region: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba 

Atíributes: 
UnidadeComervação, Geomorfdogia, Area 

Source schema niappiizg method: 
Region =Bacia Hidrográfíca do Rio Paraíba do Sul ( 

Unidadeçonservação CódUc.GeomorfologiaUC::Paraíba.abs2 
Geomorfologia CódGeomorfo.GeomorfologiaUC::Paraíba.abs2 
Area Area.~eomorfologia~~::~araíba.abs2} 

Region =Bacia Hidrográfica do Rio G u a í í  ( 
UnidadeConservação CódUc.GeomorfologiaUC::Guaíba.abs2 

Geomorfologia CódGeomorfo.GeomorfologiaUC::Guaíba.abs2 
Área Área.Geomorfologia~~::Guaíba.abs2} 

Export schema source: 
OriginClassl: GeomorfologiaUC::Paraíí.a@2 

Attributes: CódUc**, CódGeomorfo**, Area 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB Attributes Car 
Contém UnidadeConservação GeomorfologiaUC CódUc 
Possui GeomorfologiaUC Geomorfologia CódGeomorfo 



Source.DBInf0. dbIdení$m 
Acess method: 

OriginClam2: GeomorfologiaUC::Guaíía.abs2 
Aííri'butes: CódUcS8, CódGeomorfo**, h e a  
Relashionships: 

Rel ObjecíA ObjectB Athibrrtes Car 
Contém UnidadeConservação GeomorfologiaUC CódUc 
Possui GeomorfologiaUC Geomorfologia CódGeomorfo 

Source.DBInfo.dbIdentr$er 
Acess method: 

Superclass: 
Class: SoloUC 

Region: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraí í  do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíía 

Athibutes: 
UnidadeConservação, Solo, Área 

Source schema mapping method: 
R@on = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul ( 

Unidadeconservação CódUc.SoloUC::Paraíba.abs2 
Solo CódTipoSolo.SoloUC::Paraíba.abs2 
Área Área~olo..~olo~~::~araíí .abs2) 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba ( 
UnidadeConservação CódUc.SoloUC::Guaíba.abs2 
Solo CódTipoSolo.SoloUC::Guaíba.abs2 
Area Área~olo..~olo~~::~uaíba.abs2) 

Export scherna source: 
OriginClassl :SoloUC: :Paraíba.abs2 

Ahfributes: CódUc**, CódTipoSol?**, Area~oío 
position.Geomeby: VectorArea 

Relashionships: 
Rel ObjectA ObjectB Attributes Car 
Contém UnidadeConservação SoloUC CódUc 
possui SoloUC ClassificaçãoSolo CódTipoSolo 

Source. DBInfo.dbIdenti$er 
Acess method: 

On'ginClass2:SoloUC::Guaíba.abs2 
Attnbutes.- CódUc**, CódTipoSol?**, Áreasolo 

posiiion.Geometry: VectorArea 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB Aiíributes Car 
Contém Unidadeconservação SoloUC CódUc 
possui SoloUC ClassificqãoSolo CódTipoSolo 

Source.DBInfo. dbIdenfr$er 
Acess method: 

Superclass: 
Class: AtividadeEconômica 

Region: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrogránca do Rio G u a í í  

Attributes: 
Atividade, Município, Ndmpregados, NumEstabelecirnento 

Source schema mqping method: 
Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul ( 

Atividade CódAtividade.AtividadeEconômica: Paraíí.abs2 
Município CódMmAtividadeEconômica: Paraíba.abs2 
Ano AnoInformação.AtividadeEconômica: P m í . a b s 2  
NumEmpregados NumEmpregados.AtividadeEconômica: Paraíba.abs2 
Num Estabelecimento NumEstabel.AtividadeEconÔmíca: Paraíba.abs2) 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba ( 
Atividade CódAtividade.AtividadeEconômica: Guaíba.abs2 
Município CódMun.AtividadeEc0nômica: Guaíí.abs2 
Ano AnoInfon~ão.Ativida&E~~nÔmi~: Guaíba.abs2 
NumEmpregados NumEmpregados.AtividadeEconÔmica: Guaíí.abs 



Num Estabelecimento NumEstabe1.AtividadeEconÔmica: Guaíba.abs2f 
Export schema source: 

OriginClassI: AtividadeEconômica: Paraíba.abs2 
Attributes: CódAtividadee*, CódMun**, AnoInfomação, NumEmpregados, NumEstabel 

Position.geoni~: ~ecforÁrea 
Relashionships: 

Rel Object4 ObjectB Attrrttrrbutes Car 
Possui Município AtividadeEwnômica 
Possui AtividadeEconômica TipoAtividade CódAtividade 

Source.DBInfo.dbIdenti$er 
Acess method: 

OriginClassl: AtividadeEwnÔmica: Guaiba.abs2 
Ambutes: CódAtividade**, CódMun**, AnoInformação, NumEmpregados, NurnEstabel 

Positio~.geomeiiy: v e c t o r h  
Relashionships: 

Rel Object4 ObjectB Atíribrrtes Car 
Possui Município AtividadeEwnÔmica 
Possui AtividadeEconômica TipoAtividade CódAtividade 

Sorirce.DBInfo.dbIdenh$er 
Acess methodr 

Superclass: 
Class: PontoMonitoramentoAr 

Region: 
l=Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 
2=Bacia Hidrogáfica do Rio Guai'ba 

Atíributes: 
Estação, Município, EndereçoJ,atitude,Longitude,Elevação 

Geomeiiy: Ponto 
Source schema mappittg niethod: 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíía do Sul ( 
Estação CódEstacão.PontoMonitAr:Paraíba.abQ 
Município CódMun.PontoMonitAr::Paraíbaabs2 
Endereço Endereço.PontoMonitAr::Parai'ba.abs2 
Latitude Latitude.PontoMonitAr::Paraíba.abs2 
Longitude Longitude.PontoMonitAr::Paraíba.abs2 
Elevação Elevação.PontoMonitAr::Paraíba.abs2} 

Region = Bacia H i d r ~ g r ~ c a ,  do Rio Guaíba f 
Estação CódEstacão.PontoMonitAr::Guaiba.absS 
Município CÓdMun.PontoMonitAr::Guaíba.abs2 
Endereço Enderqo.PontoMonitAr::Guaíba.abs2 
Latitude Latitude.PontoMonitAr::Guaíba.abs2 
Longitude Longitude.PontoMonitAr::Guaíba.abs2 
Elevação Elevação.PontoMonitAr::Guaíba.abs2) 

Export schema source: 
OrigfnClassl: PontoMonitAr::Paraíía.abs2 

Attributes: CÓdEstacão*, CódMun**, Endereço, Latitude, Longitude, Elevação 
position.geometry: Point 

Relashionships: 
Rel ObjectA ObjectB Attributes Car 
Possui Município PontoMonitoAr CódMun 

Source.DBInfo.dbIdenfi$er 
Acess method: 

OriginClass2: PontoMonitAr::Guaíba.abs2 
Attributes: CódEstacão*, CódMun**, Endereço, Latiiude, Longitude, Elevação 

position.geomeiiy: Point 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB Atiributes Car 
Possui Município PontoMonitoAr CódMun 

Source.DBInfo.dbIdentr$er 
Acess method: 

Superclass: 
Class: DadosMeterologicos 



Region: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfíca do Rio Guaíía 

Amibutes: 
Estado, Município, CódigoEstação, Clima, DataMedição, HoraMedição, DireçãoVentos, 

UmidadeRelativa, 
UmidadeMáx, UmidadeMín, TemperaturaMáx, TemperaturaMín, Pressão, 

RadiaçãoSolar&versãoTérmica 
Geom*: Ponto 
Souvce s c h m  mapping method: 

Regfon = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul ( 
Estado CD~UF.DadosMeterologicos:rRHidro.abs1 
Município CD~Mun.DadosMeterologicos: rRHidro.abs1 
CódigoEsiação: CódEsta@o.ParamMeteoro::Paraíba.abs2; 

CD~Esiação.DadosMeterologicos::RHidro.absl 
Clima Tipo.DadosMeterologicos::RHidro.absl 
DataMedição: DataMedição.ParamMeteoro::Parai'ba.abs2 

Data.DadosMetero1ogicos: :RHidro.absl 
HoraMedição: HoraMedição.ParamMeteoro: :Paraíba.abs2 
Dirqãoventos: DirVentos.Para1nMeteoro::Paraíba.abs2 

D~ãoVento.DadosMeterologicos::RHidro.absl 
UmidadeRelativa: UmiRelativa.ParamMeteoro::Paraíba.abs2 
UmidadeMáx Umi~má~DadosMeterologicos::RHIdro.absl 
Umidade% Umi~múlDadosMeterologicos::RHidro.abs1 
TempemturaMáx TempMáxima.ParamMeteoro::Paraíba.ab.v2 

Tem~máx.DadosMeterologicos::RHidro.abs1 
TempemúuaMin: TempMínima.ParamMeteoro::Paraíba.abs2 

Temp~nín.DadosMeterologicos::RHidro.absl 
Pressão: Pressão.ParamMeteoro::Parai'ba.abs2 

Pressão.DadosMeterologicos::RHidro.absl 
Radiaçãosolar: RadiaçãoSolar.ParamMeteoro::Paraíía.abs2 
TnversãoTérmica: InversãoTérmica.ParamMeteoro::Paraiba.abs2~ 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíí  ( 
Estado "Informação não disponível para Região" 
Município "Informação não disponível para Região" 
CódigoEstação: CÓdEstação.ParamMkteoro::Guaíba.abs2 
Clima "Informação não disponível para Região" 
DataMedição: DataMedição.ParamMeteoro::Giiaíba.abs2 
HoraMedição: HoraMedição.ParamMeieoro::Guaíba.abs2 
DiregãoVentos: DirVentos.Pardeteoro::Guaíba.abs2 
UmidadeRelativa: UmiRelativa.ParamMeteoro::Guaíba.ab.v2 
UmidadeMáx 'lhfonnação não disponível para Região" 
UmidadeMín "Informação não disponível para Região" 
TemperaturaMáx: TempMáxima.PammMeteoro::Guaíba.abs2 
TemperaturaMín: "Informação não disponível para Região" 
Pressão: Pressão.ParamMeteoro::Guaíí.abs2 
Radiaçãosolar: RadiaçãoSolar.ParamMeteoro::Guaíba.ahs2 
InversãoTérmica: RadiaçãoSolar.ParamMeteoro::Guaíba.abs2) 

Export schema source: 
On'ginCEassl: ParamMeteoro::Paraiba.abs2 

Attributes: CódEstação, DataMedição, HoraMedição, DirVentos, UmiRelativa, TemMáx , T e m  
Pressão, RadiaçãoSolar InversãoTérmicaCódMun*, CódEstado*, NomeMun, 

ÁreaMun, 
População, AnoInstituição 
Position.geometry: Point 

Relashionships: 
Rel ObjecM ObjectB Attributes Car 
Coleta PontoMonitoAr ParamMeteoro 

Source.DBInjo.dbIdentifier 
Acess rnethod: 

O~~nClass2:DadosMeteom.RHidro.absl 
Attributes: CD-UF, CD-MII~, Tipo, Data, Chuva, Pressão, DirVentos, PraMin, PrecMáx, 

TempMín, TempMáx , Umidade 
Positiongeometry: Point 

Relashionships: 
Rel ObjectA ObjectB Attributes Car 
Possui Município DadosMeteorologicos Cd-Mun 



Pertence DadosM~rologicos Tipoclima 
Source.DBlífo.dbIdmh@r 
Acess method: 

OriginClass3: ParaiaMeteoro::Guaíba.abs2 
Attributes: CódEstação, DataMedição, HoraMedição, DirVentos, UmiRelativa, TemMáx , T e m  

Pressão, RadiaçãoSolar InversãoTérmicaCódMun*, CódEstado*, NomeMun, 
ÁreaMun, 

População, AnoInstituição 
Position.geometry: Point 

Relashionships: 
Rel ObjectA ObjectB Atiribittes Car 
Coleta PontoMonitoAr ParamMeteoro 

Soarce.DBInfo.dbIdenh~er 
Acess method: 

Superclass: PgmInvestimento 
Class: PgmInvestimento 

Region: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaí í  

Attributes: 
Programa, Nome, Município,Valos,I nício 

Source s c h m  mapping method: 
Region = Bacia Hiásográfica do Rio Paraíba do Sul { 

Programa CDqgm.Pgminvestimento::RHidro.abs1 
Nome PgmInvestimento: :RHidro.absl 
Município CD-Mun.PgmInvestimento::RHidro.absl 
Valor Valor.PgmInvestimento::RHidro.absl 
Início Início.PgmInvestimento: :RHidro.absl } 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíía { 
Programa "Informação não disponível para Região" 
Nome "Informação não disponível para Região" 
Município "Informação não disponível para Região" 
Valor "Informação não disponível para Região" 
Início "Informação não disponível para Região"} 

Export schema source: 
OriginClassl :PgmInvestimento: :FWdro.abs 1 

Atb?butes: CDqgrn*, CD-Md*, Nome-Pgm, Valor, Início 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjecíB Att,ibutes Car 
Possui Município PgmInvestimento CD-Mun l:n 

Source.DBInfo.dbIdmh~er: 
Acess me tM:  

Sitperclass: 
Class: Usuário 

Region: 
Bacia Hidrográfíca do Rio Paraíba do SL& Bacia Hidrográfica do Rio Guaíía 

Attribiites: 
Código, Nome, Município, VazãoCaptação, EfluentesLançados 

Geomehy: Ponto 
Source schenta mapping method: 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul ( 
Código CD-U.U&o::RHidro.absl 
Nome Nome.Usuáno::RHidro.absl 
Município CD-Mux~Usuário: :RHidro.absl 
VazãoCapiação VazãoCapta~o.Usuáno::RHidro.absl 
EfluentesLançados EfluentesLançados.Usuário: :RHidro.abs 1 ) 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba ( 
Código "Informação não disponível para Região" 
Nome "Informação não disponível para Região" 
Município "Informação não disponível para Região" 
VazãoCaptação "Informação não disponível para Região" 
EfluentesLançados "Informação não disponível para Região"} 

Exportschema source: 



OriginClassl :Usuário::RHidro.absl 
Atíributes: CD-U, CD-Mun**, Nome, VazãoCaptação, EfluentesLançados 

position. Geometty:point 
Relashionships: 

Rel Object4 ObjectB Atíributes Car 
Possui Município Usuário CD-Mun 1:n 

Source.DBInfo.dbIdmh&x 
Acess method: 

Superclass: Usuário 
Class: Indústria 

Region: 
Bacia Hidrografica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba 

Attributes: 
Código, CódigoU, NomeU, Município, VazãoCaptação, EfluentesLançados, PracessoProdutivo, 
NumEmpregfados, ConsumoEnergia 

Geometty: Ponto 
Source schema mapping nzethod: 

Region = Bacia Hidrográftca do Rio Paraíba do Sul f 
Código CD-I.In<tUstria::RHidro.absl 
CódigoU CD-U.Usuário::RHidro.absl 
NomeU Nome.Usuáno::RHidro.absl 
Município CD-MmUsuário::RHidro.absl 
VazãoCapíação VazãoCaptação.Usuário: :RHidro.abs 1 
EfluentesLançados EfluentesLançados.Usuário::RHidro.absl 
ProcessoProdutivo ProcessoProdutivo.Indúst.ria::RHidro.absl 
NumEmpregados NumEmpregados.Indústria::RHidm.absl 
ConsumoEnergia ConsumoEnergia.Indústria: :RHidro. absl ) 

Region = Bacia Hidrográíica do Rio Guaíba ( 
Código "Infomqão não disponível para Região" 
CódigoU "Informação não disponível para Região" 
NomeU "Informação não disponível para Região" 
Municipio "Infomaqão não disponível para Região" 
Vazãocaptação "Informação não disponível para Região" 
EfluentesLanpdos "Informação não disponível para Região" 
ProcessoProdutivo "Informação não disponível para Região" 
NumEmpregados "Informação não disponível para Região" 
ConsumoEnergia "Informação não disponível para Região") 

Export schema source: 
OriginClassl :Indústria: :RHidro. absl 

Attributes: CD-I, ProcessoProdutivo, NumEmpregados, ConsumoEnergia 
position.Geomeby:Point 

Relashionships: 
Rel Object4 ObjectB Attribtrtes Car 
Se especializa Usuário Indústria CD-Mun 1:n 

Source.DBZnfo.dbIdentr@r. 
Acess method: 

OriginClass2:Us~Iário::RHidro.absl 
Attributes: CD-U, CD-Mun**, Nome, VazãoCaptação, EfluentesLançados 

position.Geomet?y:poUit 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB Attributes Car 
Possui Município Usuário CD-Mun l:n 

Source. DBInfo.dbIdent$er: 
Acess method: 

Superclass: Indústria 
Class: IndúsiriaCadPROCON 

Region: 
Bacia HidrográGca do Rio Paraí í  do Sul, Bacia Hidrográilca do Rio Guaííba 

Attributes: 
CódigoProcon, Código& CódigoU, NomeU, Município, VazãoCaptação, EfluentesLançados, 
ProcessoProd~rtivo, NumEmpregfados, ConsumoEnergia, Poluentes, ~onsumoÁgua 

Geomehy: Ponto 



Source schenra mapping method: 
Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul ( 

Código CD_I.Jndústtia:~dro.absl 
CódigoU CD-U.Usuhrio: :RHidro.absl 
NomeU Nome.Usuário::RHidro.absl 
Município CD-Mu U&o::RHidro.abs 1 
VazãoCaptação VazãoCaptação.Usuário::RHidro.absl 
EfluentesLaqados EfluentesLançados.U&o::RHidro.absl 
ProcessoProdutivo PmcessoProdutivo.Indústna::RHidro.absl c 

NumEmpregados NuniEmpregados.IndMa::RHidro.absl 
ConsumoEnergia ConsumoEnergia.Indústria::RHidro.absl 
Polirentes, Cargaspl.Indí~striaCadPROCON::RI%dro.absl 
ConsumoAgua C0nsumoI-I2~IndUstriaCadPROCON::RHidro.absl) 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba { 
Código "Informação não disponível para Região" 
CódigoU "Informação não disponível para Região" 
NomeU "Informação não disponível para Região" 
Município "Informação não disponível para Região" 
VazãoCaptaqão "Informação não disponível para Região" 
EfluentesLanpdos "Informa$io não disponível para Região" 
PmcessoF'rodutivo "Informação não disponível para Região" 
NumEmpregados "Mormaqão não disponível para Região" 
ConsumoEnergia "Informação não disponível para Região" 
Poluentes , "Informação não disponível para Região" 
ConsumoAgiia "Informação não disponível para Região") 

Exporí schema source: 
OriginClassl :IndústnaCadPROCON::RHídro.absl 

Athibutes: CD-I*, ProcessoProdutivo, Produqão, NumEmpregados, ConsumoEnergia 
position. Geometiy: Point 

Relashionships: 
Rel ObjecÉA ObjectB Atíributes Car 
Se especializa Município IndústriaCadCom CD-Mun 1 :n 

Source. DEInfo.dbIdentr~er: 
Acess method: 

0rignClassZ:IndiiStna::RHidro.absl 
Ambutes: CD-U, CD-Mun**, Nome, VazãoCaptação, EfluentesLançados 

position. Geometry:point 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB Attribrttes Car 
Possui Município Usuário CD-Mun 1:n 

Source.DBInfo.dbIdentiim 
Acess method: 

O~ginClass3:Indú~a::RHidro.absl 
Atnibutes: CD-i, ProcessoProdutivo, NumEmpregados, ConsumoEnergia 

position. Geometiy:Point 
Relashionships: 

Rel ObjecÉA ObjectB AfÉnbutes Car 
Se especializa Usuário Indíistria CDMun 1:n 

Source.DBInfo.dbIdenti~e~ 
Acess met?d: 

Superclass: 
Class: DadosHidrológicos 

Region: 
Bacia Hidro@ca do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrogránca do Rio G m í  

Attributes: 
Hidrografia, BaciaHidrogránca,AlturaRégua, Vazão, TipoLeitura 

Geomew: Ponto 
Source schema mapping method: 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíía do Sul ( 
Kidrografia C-H.DadosHidrológicos::RHidro.absl 
BaciaHidrogránca CD-BH.DadosHidrológicos: :RHidro. absl 
AlturaRegua AlturaRégua.DadosKidrológicos::RHidro.absl 
Vazão Vazão,DadosHidrológicos::RHidro.abs 1 
TipoLeitura TipoLeitura.DadosHidrológicos::RHidro.absl ) 



Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba { 
Hidrogratia "Informação não disponível para Região" 
BaciaHidrográfica "Infomqão não disponível para Região" 
AltumRegua "Informação não disponível para Região" 
Vazão "Informação não disponível para Região" 
TipoLeitura "Informação não disponível para Região") 

Export schema source: 
OrignClassl: DadosHidrológicos::RHidro.absl 

Athibutes: CD-H*, CD-%H**, AlturaRégua, Vazão, TipoLeitum 
position.Geometuy Point 

Relashionships: 
Rel ObjectA ObjectB Atiributes Car 
Possui Hidrografia DadosHidrologicos CD-H 1 :n 

Sonrce.DBlfo.dbIdenh~e~ 
Acess method: 

Superclass: 
Class: DadosSedimentologia 

Region: 
Bacia Hidrográfiaa do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba 

Atíributes: 
~ódi~o~drosrafia,~escara~a~ólid~~i~~edimento~undo,~i~o~edimento~us~ão 

Geometry: Ponto 
Source schema mapping method: 

Region = Bacia Hidrográfca do Rio Paraíba do Sul f 
Código CD-DS.DadosSedimentologia::RHidro.absl 
Hidrografia CD-H.DadosSedimento1ogia::RHidro.absl 
Descargasólida DescargaSóli&.DadosSedimentologia::RHidro.absl 
TipoSedimentoFundo TipoSedimentoFundo.DadosSedimentologia::RHidro.absl 
TipoSedimentoS-o TipoSedimentoSuspensão.DadosSedimentologia::dro.absl) 

Region = Bacia Hidrogránca do Rio Guaíba ( 
Código "Informação não disponível para Região" 
Hidrogratia "Informação não disponível para Região" 
Descargasólida "Informação não disponível para Região" 
TipoSedimentoFundo "Informação não disponível para Região" 
TipoSedimentoSuspensão "Informação não disponível para Região") 

Geometry: Ponto 
Export schema source: 

OriginCiassl:DadosSedimento1ogia::RHi&o.abs1 
Attributes: CD-DS*, CD-H**, Descargasólida, TipoSedimentoFundo* *, 

TipoSedimentoSuspensão** 
position.Geomew: Poin 

Relashionships: 
Rel ObjectA ObjectB Atiributes Car 
Possui Hidrografía DadosSedimentologia CD-H 1 :n 

Sozirce. DBInfo.dbIdenfi)k 
Acess method: 

Superclass: 
Class: QualidadeÁgua 

Region: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidmgráfica do Rio Guaíba 
Attnbutes: 

Ponto, Hiárogr&a, Ph, Temperatura, Condutividade, OxigênioDissolvido, DemanBioquimOxigênio, 
DemanQuimiOxigênio, Fosforo~i i togênio,Metais ,Col i formes,Com~o 

Geometty: Ponto 
Sotme schema mapping method: 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul f 
Ponto ~ ~ - P ~ ~ ~ . ~ u a l i d a d e Á g u a :  :RHidro. absl 
Hidrografia CD-~.~uaiidadeÁgua::RHidro.absl 
PH ph.QuaIidaddgua::RHidro.absl 
Temperatura ~emperatma.QualidadeÁgua::RHidro.absl 
Condutividade ~ondutividade.Qualidaddgua: :~Hidro. abs 1 
OxigênioDissolvicio OxigênioDissolvido.~dadeAw::~~idro.absl 



DemanBioquimOxígênio Deman~i~uim0xi~ênio.QuaiidadeÁgua::~~idro.absl 
DemanQuimiOxigênio DemanQuimiOxigênio.QualidadeAp::RHidro.absl 
Fosforo ~osforo.QualidadeÁgua::RHídro.absl 
Nitrogênio Nitrogênio.QualidadeAgua::RHidro.absl 
Metais ~ t a i s .Qua l idadeÁ~:~~ id ro . abs l  
Colifonnes ~oliformes.~ualidadeÁgua::~~idro.abs1 
CompostoOrganico ~ornposto~r~anico.QualidadeÁgua::~~idro.absl} 

Region = Bacia Hidrográfíca do Rio Guaíba { 
Ponto "Informação não disponível para Região" 
Hidrografia "Informação não disponível para Região" 
PH - "Informação não disponível para Região" 
Temperatura "Informação não disponível para Região" 
Condutividade l'Inf~rmação não disponível para Região" 
OxigênioDissolvido "Informação não disponível para Região" 
DemanBioquimOxigênio "Informação não disponível para Região" 
DemanQuimiOxigênio "Informação não disponível para Região" 
Fosforo "Informação não disponível para Região" 
Nitrogênio "Informação não disponível para Região" 
Metais "Informação não disponível para Região" 
Colifonnes "Informação não disponível para Região" 
CompostoOrganico "Informação não disponível para Região"} 

Export schema source: 
Origin 0ngem~lasse:~uali&deÁgua: :RHidro.abs 1 

Attributes: CD-PQTA, CD-H, Ph, Temperatura, Condutividade, OxigênioDissolvido, 
DemanBioquimOxigênio, DemanQuÚniOxigênio, Fosforo, Nitrogênio, Metais, Colíformes, 
CompostoOrganico 
position. Geomew: Point 

Relashionships: 
Rel ObjectA ObjectB Attributes Car 
Possui Hidrografia ~ualidade&ua CD-H 1:n 

Soutre.DBI$o.dbIdentr~er: 
Acess mdhod: 

Superclass: 
Class: Altimetria 

Region: 
Bacia Hich-ografica do Rio Paraíba do Sul Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba 

Attribirtes: 
Cota 

Geometry: LLinha 
Source schema mapping method: 

Region = Bacia HidrogrBfica do Rio Paraíba do Sul ( 
Cota Cota.Altimetria::RHídro.absl} 

Region = BaciaHidrográfica do Rio Guaíba { 
Cota "Infomação não disponível para Região") 

Expoit schema source: 
OriginClassl :Altimeiria::RHidro.absl 

Atfri'butes: cota 
position.Geomehy: VectorLine 

Relashionships: 
Rel Object4 ObjecfB Atln'butes Car 
Possui Município Altimeúia 1:n 

Source.DBlnfo.dbZdeníij?er 
Acess method: 

Superclass: 
Class: UsoDoSolo 

Regíon: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paaíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba 

Attributes: 
Uso, Myícípio, CustoPorHectare, ValorMonetário 

Geometry: Area 
Sorrrce schema mapping me thd  

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul ( 



Uso CD~uso.UsoDoSolo::RHidro.absl 
Município CDCD_klunUsoDoSolo::RHidro.abslMun.UsoDoSolo::RHídro.absl 
CustoPorHectare CustoPHectare.UsoDoSolo::RHidro.absl 
ValorMonetário ValorMonetário.UsoDoSolo::RHídro.absl } 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba { 
Uso "Informação não disponível para Região" 
Município "Informação não disponível para Região" 
CustoPorHectare "Informação não disponível para Região" 
ValorMoneiário "Infomação não disponível para Região") 

Export schema source: 
OrignClassI :UsoDoSolo: :RHidro.absl 

Aftribzrtes: CD-USO,CD-MIUI, CustpPHectare,ValorMonetario 
position.Geonietiy: VectorArea 

Relashionships: 
Rei Object4 ObjectB 
Possui Município UsoDoSolo 

Source.DBInfo.dbIdenh$e~ 
Acess method: 

Attributes Car 
1:n 

SupercIass: 
CIuss: Vegetação 

Region: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba c10 Sul Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba 

Amibutm: 
Tipo, M,~cíp io  

Geometry. Area 
Source schema mapping method: 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul { 
Tipo Tipo. Vegeiação::RHidro.abs1 
Município CD-MmVegetação::RHidro.absl } 

Region = Bacia Hidrográfíca do Rio Guaí í  ( 
Tipo "Infornmqão não disponível para Região" 
Município "Informação não disponível para Região") 

Export schema source: 
OriginClassl: Vegetação::RHidro.absl 

Attributes: Tipo,CD-Mun 
position.Geometiy: VectorLine 

Relashionships: 
Rei ObjectA ObjectB 
Possui Município Vegetação 

Source.DBInfo.dbIdenhjier: 
Acess method: 

Attiybutes Car 
1 :n 

Superclass: 
Class: Relevo 

Region: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hídrográfica do Rio Guaíía 

Attributes: 
Tipo,Pe$regosidade, Município 

Geometry: Area 
Source schenm mapping method: 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul { 
Tipo TipoRel.Re1evo::RHidro.absl 
Pedregosidade TipoPedra.Re1evo::RHidro.absl 
Município CD-Mun.Relevo:XHidro.absl) 

Region = Bacia Hidrográfm do Rio Guaíba { 
Tipo "Informação não disponível para Região" 
Pedregosidade "Infomção não disponível para Região" 
Município "Informação não disponível para Região") 

Export schema smrce: 
OriginClassl :Relevo::RHidro.absl 

Atiribzttes: TipoRel, TipoPedra,CD-Mun 
position, Geomehy: VectorLine 

Relashionships: 



Rel ObjectA ObjectB Athibutes Car 
Possui Município Relevo 1 :n 

Source.DBlnfo.dbIdenti$m 
Acess method: 

Superclass: 
Class: Solo 

Region: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba 

Attributes: 
Tipo, Profundidade, Estn~tura, Município 

Geometiy: Area 
Source schema mapping method: 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul { 
Tipo TipoSolol. S01o::RHidro. absl 
Profundidade TipoPedra.Solo::RHidro.absl 
Estrutura Esirutura.Solo::RHidro.absl 
Município CD-Mun.Solo::RHídro.absl) 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba ( 
Tipo "Infonmção não disponível para Região" 
Profundidade "Informação não disponível para Região" 
Estrutura "hfonnação não disponível para Região" 
Município "Informação não disponível para Região") 

Export schema source: 
OriginClassl :Solo: :RHidro.absl 

Awbutes: TipoSolol, Profun, estrutura,CD-Mun 
position.Geometry: VectorLine 

Relashionships: 
Rel ObjectA ObjectB 
Possui Município Relevo 

Soz4rce. DBInfo. dbIdentz3er: 
Acess method: 

Attributes Car 
1:n 

6.6. Criação do esquema externo 

Esta etapa é dividida nas seguintes atividades: 

B.6.1. Definição das instáncias da hierarquia Regions 

Nesta etapa são descritas as instâncias da hierarquia Region que definem os 

espaços geográficos resultantes da integração dos esquemas de acordo com as escalas. 

Tendo em vista o objetivo desta aplicação da oZMultiSIG testá-la, não serão 

descritos os métodos de acesso para cada instância das subclasses de Region. 

region: Region (BaciaHidrográ$ca ( 
name: Do Rio Paraih do Sul /*Esquemas: Paraí'ba.abs1 
inversescale: 1: 10.000 
theme: List (Munidpio, Bajrro ZonasColeta, TipoResíduoColetado, EquipaColetaResíduo, 

DestinoFinalResíduoSólido)) 

region: Region (BaciaHidrográ$ca( 
name: Do Rio Guaíía I* Esquemas: Guaiba.abs1 
inverseScale: 1: 10.000 
theme: List (Município, Bairro ZonasColeta, TipoResíduoColetado, EqyipaColetaResiduo, 

DestinoFinalResíduoSólido)) 



region: Region (BaciaHidrográJica( 
name: Do RioParaíba do Sul /* Esquemas: Paraíba.abs2 U RHidro.abs1 
inversescale: 1:250.000 
theme: List @stado, Município250, Cidades, SedeMunicípio, UnidadeConservação, Distrito, 

SubDistrito, SetorCensitário, AtoLegal, BaciaHidrográfica, SubBacia, SubBaciaUrbana, 
Microbacia, MicrobaciaUrbana, Hidrografia, Ferrovia, TerminalFerroviário, Rodovia, 
GedogiaUC, GeomorfologiaUC, VegetaçãoUC, SoloUC, Atividade]Econômica, 
PontoMonitoAr, DadosMeteorologicos, PgmInvestimento, Usuário, Indústria, 
IndústriaPROCON, DadosHidrológicos, DadosSedimentologia, QualidadeÁgua, 
AItimetria, UsoDoSolo, Vegetação, Relevo, Solo)) 

region: Region (BaciaHidrográjca( 
name: Rio Gmde do Sul I* Esquema:Guaíba.abs2 
inversescale: 1 :250.000 
theme: List(Estado, Munidpio250, SedeMunicípio, UnidadeConservação, Distrito, SubDistrito, 

SetorCensitáno, AtoLegal, BaciaHidrográfíca, SubBacia, SubBaciaUrbana, Microbacia, 
MicrobaciaUri.?ana, Hidrogra£ía, Ferrovia, TerminaWerroviário, Rodovia, GeologiaUC, 
GwmorfologiaUC, VegetaçãoUC, SoloUC, AtividadeEconÔmica, PontoMonitoAr, 
DadosMeteorológicos)) 

6.6.2. Definigão dos Temas 

theme: Therne( 
name: Município 
attributes: Código, Nome, Estado, População, Área, AnoInstituição, 
geometry: Área 
regions: List (Eiacia Hidtográíica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba) 
inverseScale: 1 : 10.000) 

theme: í%eme( 
name: Bairro 
atíributes: Código, Nome, Município 
geometry: Área 
regions: List (Bacia Hídrogránca do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidromca do Rio Guaíba) 
inversescale: 1: 10.000) 

theme: Theme( 
name: ZonasColeta 
attributes: Código, Bairro, TipoColeta, Descrição 
geometry: Área 
regions: List (Bacia Hidrogránca do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidroggáfica do Rio Guaíba) 
inversescale: 1: 10.000) 

theme: Theme( 
name: ResíduoColetado 
attributes: Horafileta, Equipamento, Zonacoleta, TipoColeta, DestinoLixo, Quantidade 
regions: List (Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba) 
inversescale: 1 : 10.000) 

theme: Theme( 
name: EquipamentoColetaResíduo 
attributes: Eqipamento,Tipo, Capacidade, AnoAquísição 
regions: List (Bacia Hidrográfíca do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrogrática do Rio Guaíba) 
inversescale: 1 : 10.000) 

theme: Theme( 
name: DestinoFinalResíduoSólido 
attributes: Destino,Municipio, Enderece, Número, LixoGerado 
geometry: Ponto 
regions: List (Bacia Hidrográfíca do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográíica do Rio Guaíba) 



inversescale: '1:10.000) 

theme: Theme( 
name: Estado 
attributes: Código, Nome, Área 
geometry: Área 
regions: List (Bacia Hidrogrática do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: Município250 
attributes: Código, Nome, Estado, Mesoregião, Microregião, Área, População, Anoinstituição 
geometry: Área 
regions: List (Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrogránca do Rio Guaíba) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: Cidades 
attributes:Código, Nome, Estado, Município, Distrito, População, Tipo 
geometry: Ponto 
regions: List (Bacia HiQogránca do Rio Paraíba do Sul) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: SedeMunicípio 
attributes:Código, Nome, Estado, Município, Distrito, População, Tipo, Latitude, Longitude 
geometry: Ponto 
regions: List (Bacia Hidrogrática do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba) 
inverseScale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: UnidadeConservação 
attributes: Código, Município, Criação, Adminstração, NívelAdministrativo, Manejo, Área 
geomeúy: Área 
regions: List (Bacia Hidrográiica do Rio Paraíí  do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba) 
inversescale: 1 :250.000) 

theme: Theme( 
name: Distrito 
attributes: Código, Nome, Município, Altitude, População 
geometry: Ponto 
regions: List (Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hídrográfica do Rio Guaíba) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: SubDistrito 
attributes:Cóáigo, Nome, Distrit0,Município 
regions: Lib  (Bacia HidrográIica do Rio Paraí í  do S a  Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: SetorCentitário 
attributes: Código, Município, Distrito, SubDistrito 
regions: List (Bacia Hidrográfíca do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: meme( 



name: AkoLegal 
attnbutes: Código, Município, Número, Tipo, DataPublicação, Escopo 
regiom: List (Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfíca do Rio Guaíba) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: BaciaHidrogránca 
attributes: Código, Nome, Área 
geometry: Área 
regions: List (Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfíca do Rio Guaíba) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: SubBacia 
attributes: Códígo, Nome, BaciaHidrográfica 
geometry: Área 
regions: List (Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hiárográfíca do Rio Guaíba) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: SubBaciaUrbana 
attributes: Código, CádigoSB,NomeSB, BaciHidrorográfica, Qualificação, Ocupação, 

OcugaçãoUrbana 
geometry: Área 
regions: List (Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfíca do Rio Guaiha) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: Mimobacia 
attributes: Código, Nome, SubBacia 
geometry: Área 
regions: Lisf (Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrorográfica do Rio Guaíba) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: Microbaciaurbana 
attributes: Código,CódigoMB, NomeMB, SubBacia, Qua~cação,Ocupação, OcupaçãoUibana 
geometry: Área 
regions: List (Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrogáfica do Rio Guaíba) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: Ferrovia 
attributes: Nome 
geometry: Linha 
regions: List (Bacia Hidrográfíca do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: TerminalFerroviáno 
attributes: Ferrovia,Estação 
geometry: Ponto 
regions: List (Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hictrográfíca do Rio Guaíba) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: Rodovia 
attsibutes: CMgo,Nome, Jundição,GrauConservação 
geometry: Linha 
regions: List (Bacia Hidrografica do Rio Paraíba do Suí, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba) 
inversescale: 1:250.000) 



theme: Theme( 
name: GeologiaUc 
attributes: UnidadeConse~vação, Geologia, k e a  
regions: List (Bacia Hidrográfíca do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: I;Creme( 
name: VegeíaçãoUC 
attributes: UnidadeConservação, Vegetação, Área 
regions: List (Bacia Hidrogiüica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrogfánca do Rio Guaíba) 
inversescale: 1 :250.000) 

theme: Theme( 
name: GeomorfologiaUc 
attributes: Unidadeconservação, Geomorfologia, Área 
regions: List Pacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Gua1õa) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: SoloUC 
attributes: UnidadeConservação, Solo, Área 
regions: List (Bacia Hidrográfíca do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: Hidrografia 
attributes: Código,Nome,Perímetro,Tipo 
geometry: Linha 
regions: List (Bacia HidrogtáIíca do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaiõa) 
inverseScale: 1 :250.000) 

theme: Theme( 
name: AtividadeEconÔmica 
attributes: Atividade,Mwiidpio, Ano, NunEmpregados,NumEstabelecimento 
regions: List (Bacia Hidrográfíca do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfíca do Rio Guaíía) 
inverseScale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: PontoMonitoramentoAr 
attributes: Estação, Município, Endereço, Latitude, Longitude, Elevação 
geometry: Ponto 
regions: List macia Hiárográfíca do Rio Paraíba do Sul Bacia Hiárográfíca do Rio Guaíba) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: DadosMeteorológicos 
attributes: Estado, Município, CódigoEsií~ção, Clima, DataMedição, HoraMecüção, 

Direçãoventos, UmidadeRelativa, UmiáadeMáx, Umidade&, TemperaturaMáx, 
TemperaturaMíq Pressão, RadiaçãoSolar, InversãoTérmica 

geometry: Ponto 
regions: List (Bacia Hidrogránca do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaiõa) 
inversescale: 1 :250.000) 

theme: Theme( 
name: PgmInvestimento 
attributes: Programa, Nome, Município, Valor, Inicio 
regions: List (Bacia Hidrográfíca do Rio Paraíí do Sul) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 



name: Usuário 
attributes: Código, Nome, Município, VazãoCaptação, EfluentesLançados 
geometry: Ponto 
regions: List (Bacia Hidrográljca do Rio Paraíba do Sul) 
inversescale: 1 :250.000) 

theme: Theme( 
name: Indústria 
attributes: Código, CódigoU, NomeU, Município, VazãoCaptação, EfluentesLançados, 

ProcessoProdutivo, NumEmpregados, ConsumoEnergia 
geometry: Ponto 
regions: List (l3acia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: IndústríaCadPROCON 
attributes: Código, CódigoI, CódigoU, NomeU, Município, VazãoCapta@o, EfluentesLançados, 

ProcessoProdutivo, NurnEmpregados, ConsumoEnergia, Poluentes, ~onsumoÁgua 
geometry: Ponto 
regions: Lisf (Bacia Hídrográíica do Rio Paraíba do Sul) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: DadosHidrológicos 
attributes: Hidrografía,BaciaHidro@ca, AlturaRegua,Vazão,TipoLeitura 
geometry: Ponto 
regions: List (Bacia Hiárogránca do Rio Paraíba do Sul) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: DadosSedimentologia 
attribwtes: Código, Hidrogafía, DescaragaSólida, TipoSedimentoFundo, 

TipoSedimentoSuspensão 
geometry: Ponto 
regions: List (Bacia Hiárográfíca do Rio Paraiba do Sul) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: ~uaiídadeÁgua 
attributes: Ponto, Hidrografía, PH, Temperatura, Condutividade, OxigênioBissolvido, 

DemanBioquimOxigênio, DemanQuimíOxigênío, Fosforo, Nitrogênio, Metais, 
Coliformes, CompostoOrganico 

geometry: Ponto 
regions: List (Bacia Hidrogránca do Rio Paraíba do Sul) 
inversescale: 1 :250.000) 

theme: Theme( 
name: Altimetria 
attributes: Cota 
geometry: Linha 
regions: List (Bacia Hiárográfíca do Rio Paraíba do Sul) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: UsoDoSolo 
attributes: Uso, CustoPorHectare, ValorMonetá, 
geometry: Área 
regions: List (i3acia Hictrogránca do Rio Paraíba do Sul) 
inverseScale: 1:250.000) 

theme: Theine( 



name: Vegetação 
attributes: Tipo,Município 
geometry: Área 
regions: List (Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: IPleme( 
name: Relevo 
attributes: Tipo, Município, Pedregosidade 
geometry: h e a  
regions: List (Bacia Hidrogránca do Rio Paraíba do Sul) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: Solo 
attnbutes: Tipo, Profundidade, Estnitura, Município 
geometry: Área 
regions: List (Bacia Hidrogránca do Rio Paraíba do Sul) 
inversescale: 1:250.000) 

B.7. Integração do Esquema Ambientai.absl2 ao esquema resultante da 

integração de (Paraíba.abs1 e 2, RHidro.abs1) 

Na análise realizada na seção B.3.2 foi observado que o esquema Ambiental, 

apesar de tratar do mesmo espaço geográfico, possui área de aplicação diferente dos 

esquemas Paraíba.abs(1 e 2) e RHidro.abs1. Deste modo, foi realizado primeiro a 

integração destes esquemas, e ao esquema resultante desta integração será aplicada a 

cx&íultiSIG, conforme as seções a seguir. 

Para facilitar, o esquema resultante da integração dos esquemas Paraíba.abs(1 e 

2) e RHidro.abs1, será denominado de Integração.abs, visto que a abstração 

cartográfica resultante da integração está em 1:250.000. 

8.7.1. Análise do contexto semântico dos esquemas (Integração.abs, 

Ambientahabsl) 

B.7.1.1.Anáiise das denominações 

Esta atividade objetiva identificar as similaridades e diferenças entre as classes 

dos esquemas, em relação a sua semântica no mundo real. 

Tabela B.14 - Tabela de Classes (TC). 

INTEO~~O.AE IG  1 ' .  A M S I E N T A L . A B ~  
TIPO 

AO 

GGO 

CLASSE, LISTA(TERMQ~ TIPO CLASSE,, 

ÓRGAOEXECUTOR 

ÁRHAPRoIETo 

LISTA(TERMOx) 

Órgão executor do 
projeto 
Projeto 



ESTADO Estado 

MUNI&IO~SO Limites municipais 

CIDADES Todas as cidades 

SEDEMIJNIC~PIO Sede dos municípios 

UNIDADECONSBRVAÇÃO Unidade de conservação 

DISTRITO Distrito 

S U B D I S ~ O  Subdistrito 

SETORC~~S~~ARIO Setor censitátário 

ATOLEGAL Ato legal da unidade de 
conservação e dos 

municípios 
BAC~ROGXÁFICA Bacia hidrogáfica 

SUBBACEA Sub bacia hidrográfica 

MICROBAZAIA I Miaobacia 

MICROBACIAURBANA I Microbacia urbana 

TBRMINALFERROVIARIO Terminal ferroviário 

FFXROVIA Ferrovias 

RODOVIA Rodovias 

GEOLOGIAUC Geologia da unidade de 
conservação 

VEGETAÇÃOUC Vegetação da unidade de 
conservação 

GEOMORFOLOGIAUC Geomorfologia da 
unidade de conservação 

SOLOUC Solo da unidade de 
conservaq50 

ATIVIDADEECON~MICA Estabelecimento com 
atividade econômica 

P o ~ ~ o M o m o ~ ~ 0 . 4 ~  Dados da estação de 
monit. do ar 

DADO~METEOROLÓGICO~ Dados meteorológicos 

P ~ s T R ~ ~ ? N T O  Pgm de investimento 

USUÁRIO Estabelecimeato com 
atividade econômica 

IND~~TRIA Tipo de estab. 
Econômico 

~USTRIACADPROCON Indústria cadastrada no 
PmCON 

DADOSH~DROLÓGICOS Dados hidrológicos 

DADOSSEDIMBNTOLOGIA Dados de 
sedimaitologia 

QUALWADEAGUA Dados de qualidade 
d'água 

ALTIMETRIA Curvas de nivel 

USODOSOLO Class. uso do solo 

VEGETAÇÃO ( Class vegeação 

RELEVO ( Class. relevo 

SOLO 1 Class. solo 

I PROJETO I Área de Projeto 

MUNIC~~IO Limites municipais 

cidade e infra-estrutura 
Local. do centro adm 

das cidades 
GGO GGO 

GGO BACIAHIDROGRÁFICA Limite de bacia GGO 
hidrográfica 

MAPAS BACIAS Bacias hidrográficas GGo 
HIDROGR~ICAS com os rios, Áreas de 

I projeto e indústrias I 
I 

GGO 

GoO 

GGO 

GGO IND~STRIA Indústrias GGO 

GGO 

GGO 

I I I 

GGO ALTIMETRIA I Cnrvas denível GGO 

GGO I USODATBRRA I Tipo deuso da terra I GGO 

GGO WGBTAÇÃO Tipo devegetação GGO 

OGO RmxVO Tipo de relevo OGO 

GGO SOLO Tipo de solo GGO 



Esta análise resulta na distribuição das classes dos esquemas nos seguintes 

grupos temáticos: 
Dlv isõ~s  m ESI 

INTEGRAÇÃO.ABS 

Estado: :Integração.abs 
Município250::Integração.abs 

Cidaáes::Integração.at>s 
SedeMunicípio: :Integração.abs 
UnidadeConservação::Integração.abs 
Distrito: :Integração.abs 
Subdistrito::Integra@o.abs 
SetorCensitáno::Iníegração.abs 
AtoLegal:: 1ntegração.abs 

Municí pio: : Ambiental.abs 1 
DivisãoMunicipal: : Ambiental.abs1 
Cidades::Ambiental.absl 

- - I Rodovia::Integração.abs I Rodovia:: Arnbiental.abs1 

DADOS DO MEIO AMBIENTE 
INTEGRAÇÃO AMBIENTAL 

GeologiaUC: :Integração.abs 
VegetaçãoUC: :Integração.abs 
GeomorfologiaUC: :Integração.abs 
SoloUC: :Integração.abs 
Altimeíria: : Integração.abs Altimetria: : AmbientaLabs 1 

PontosAltimétricos: :Ambiental.absl 
USODOSO~O: :lntegração:abs UsoDaTerra: : Ambiental.abs1 
Vegetação: :Integração.abs Vegetação: :Atnbiental.absl 
Relevo: :Integração. abs Relevo: :Ambiental.absl 
Solo::Integra@o.abs Solos:: Ambiental.absl 

Florestas: :Ambiental.absl 
Declividade: : Ambiental.abs1 
Clima: : Ambiental.abs1 

I ImagemLandsat : : Ambiental.abs1 



DADOS DE ATIVIDADES ECONOMICAS 

GERENCIAMENTO Dt 
INTEGRAÇAO 

PgmInvestimeiito: :Integraqão.abs 

INTEGRAÇÃO 

AtMdadeEconÔmica: :Integração.abs 
Usuário: :Integmção.abs 
Indústria: :Integração.abs 
IuctústriaCadPROCON: :Integração.abs 

I DADOS DE CAMPO 

PROJETO 
AMBIENTAL 

AMBIENTAL 

In&stria::Ambiental.absl 

INTEGRAÇÁO 

B.7.1.2. Análise dos relacionamentos semânticos 

AMBIENTAL 

Esta etapa consiste em analisar para cada classe os relacionamentos, dentro do 

grupo temático e em relação aos outros grupos temáticos. De maneira a abreviar, esta 

análise será restringida as classes que possuem proximidade semântica dentro de cada 

grupo temático. 

Tabela B.15 - Tabela de Relacionamentos (TR). 

PERTENCE Munidpio250 Estado 
CONT~M Divisão Mu@dpio l:n 

CONTEM 

CONTBM 

Municipal 
Divisão 

Municipal 
Divisão 

hfix 
Estrutura 
Cidades 

ln 

1x1 



PBIZTENCE I Unidade I Município250 1 l:n I município 1 I 

SEESPE- 

c0NTÉM 

SE ESPE- 

POSSUI 

PERTENCE 

I Bacia I I 
INFf?A-ESTRUTRURA 

POSSUI 

POSSUI 

INTEQRAÇAO 

POSSUI 

~ A W S  DO ME0 AMBIENTE 
WEQRACAO I AMBIENTAL 

Cnl 

AMBIENTAL 

II 
Çne 

GeologiaUC 

CAI?m( 

ln 

Cmf 

Ferrovia 

R%l 

PERTENCE 

GeologiaUC 

CARni '&I 

hi?a 
Estnitura 
Ferrovia 

Rodovia 

Ar- 
RELml 

Ferrovia 

R%i 

CONTÉM 

SE 
ESPECIALIZA 

SE 
ESPECIALIZA 

%t? 

Terminal 
Ferroviário 

TipoVegetUC 

AT. IX) RELni Cnk 

Divisão 
Municipal 

InEa 
Ektrut~ra 

I&a 
Estrutura 

TipoVegetUC 

Geomorfologia 
uc 

Geomorfologia 
uc 

SoloUC 



da integração dos esquemas Paraíba e RHidro, as classes destes g q o s  serão 

consideradas heterogêneas em relação ao esquema Ambiental.abs1. 

Esta análise resulta na modelagem preliminar da integração do par de esquemas, 

apresentada nas figuras esquemáticas abaixo, onde --teppresenta que existe algum 

relacionamento: 

Divisões do espaço geográfico 
DNisãoMuniápal::AmbienlaIIabsl Estado::lntegraç8o.abs UnidadeMffierva@o::lntegra@o abs 

1 
AtoLegal::lnte~ra@o.abs 

Mun~cípio::Ambiental.absl 

Distnto::lntegração.abs 



O Hidrografia 

O Infra-estrutura 

O Meio ambiente 

Neste grupo temático observa-se que a granularidade da informação temática é 

diferente nos dois esquemas. 
Solo::lntegraçáo.abs Relevo::lntegra@o.abs 

Munic:ípio250:lnteg~oi.absl 

I I 

Assim, as classes Solos::Ambienta.absl, Vegetação::Ambienta.absl, 

Florestas: : Ambienta.abs1, Relevo: :Ambienta. abs 1, Clima: : Ambienta. abs 1, 

Declividade: : Ambienta.abs1, PontoAltimétrico: :Ambienta. absl e 



Altirnetria: : Ambienta.abs 1, que possuem granularidade de informação diferente, não 

serão integradas, apesar de possuírem semântica aproximada. 

Dados de atividades econômicas 



Tipolnd:: Ambiental.abs1 

Indústria::Ambiental.absl 

Gerenciamento de projeto 

AreaProjeto..Ambiental absl 

B.7.1.3. Análise das geometrias das classes 

Esta análise objetiva a identificação das geometrias utilizadas para representar os 

objetos geográficos que possuem representação espacial. 

Tabela B.16 - Tabela de Geometrias (TG). 

(MtEORAflO 

I vectorhea 

AMBIENTAL 
h 

Estado 

Município250 

Distrito 

Unidadeconservação 

Cidades 

SedeMunicípio 

Ferrovia 

Rodovia 

G4 

Município 

DivisãoMunicipal 

OEoi 
vectorhea 

VectorArea 

Point I 

-~&alFerroviário 

BaciaHidrográfica 

@% 

VedorArea 

Point 
VectorLie 

Vector Area 

Point 

Point 

VecâorLine 

VectorLine 

Point 

VectorArea 

Cidades 

InfiaEstrutura 

Ferrovia 

Rodovia 

Point 

VectorLie 

VectorLine 

VectorLine 

BaciaHidrográfica VectorArea 



Usuário Point 

Indústria Point Indústria Point 

InmístriaCadaProcon Point 

PontoMonitora Ar Point 

DadosHidrológicos Point 

DadosM&eorológicos Point 

B.7.1.4. Identificação das propríedades comuns 

Esta análise tem por objetivo identificar as propriedades comuns entre as classes 

de cada grupo temático para as quais foi verificada alguma proximidade semântica nas 

atividades anteriores. 

De modo a ilustrar a atribuição dos graus de proximidade semântica, estes são 

calculados e apresentados a seguir com as Tabelas Não Normalizadas das Propriedades. 

Divisões do espaço geográfico 

GPS=GT + GR + GG + Gpi = 4 + 2.118 + 2 + 2.49 =7,14 



Área de estudo da hidrografia 

Nome I I X I 
CódigoBh X 

-. 

BACIAHIDROGRÁFICA Código Nome 
REDEDRENAGEM 

Area I I I X 
Perímetro 

Area 

GPS=GT + GR + GG + Gpi = 4 + 2. li3 + 2+ 2.34 = 8.0 

Infia estrutura 

I FERROVIA 1 Código I Nome I 

HIDROGRAFIA 
R im 
Nome 
C Dren 
T dren 

- 

FERROVIA I 
Bitola I 

GPS=GT + GR + GG + Gpi = 4 + 2.113 +2 + 2.214 = 7,67 

Perímetro 

Códi o 

Tipo 

X 

Código 

GPS=GT + GR + GG + Gpi = 4+2.012 +2 + 2 . m  = 6,8 

Nome 

X 

-- 

Nome I I X 1 I 
Código I X 1 ! 

RODOVIA 
RODOVIA 

Origem I I I I 
Destino 1 

GPS=GT + GR + GG + Gpi = 4+ 2.011 +2+2.2/7 = 637 

Código 

Dados de atividades econômicas 

GPS=GT + GR + GG + Gpi = 4+ 2.011 +2+2.Z11 = 6,18 

Nome 

B.7.1.5. Análise das descrições das propriedades 

Esta atividade tem por finalidade comparar as propriedades identificadas nas 

tabelas anteriores que possuem alguma proximidade. Esta comparação avalia a 

Jurisdição 



definição das propriedades de modo a identificar a necessidade de mapeamentos para 

conformá-las. 

Na tabela abaixo, as propriedades de códigos de unidades territoriais do par de 

esquemas são os códigos normalizados pelo IBGE, bem como as Áreas também são as 

fornecidas pelo IBGE. 

Tabela B.17 - Tabela de Correspondência entre Propriedades (TCP). 

1 I I I Area I I I I 
Perímetro I 

HIDRCGRAFIA::JNTLGRA~AO.ABS RIO::AMBIENTAL.AWI 
I TIPO IFORMATO~ RESTRIÇÃO I ~0-0 ATRIBUTO I TIPO I FORMATO I RESTRIÇAO I D O ~ O  

I I I , 
I I I Pistas I I 

o8w E ATIIYID~DEG E W N ~ M I ~  i 



B.7.1.6. Tratamento do relacionamento semântico encontrados 

Esta etapa consiste em separar as classes do par de esquemas nos grupos de 

proximidade semântica abaixo: 

Gmpo de classes idênticas 

Não existem pares de classes similares entre os esquemas Integração.abs1 e 

Ambiental.abs1. 

Tabela B.18 -Tabela de Classes Idênticas. 

Grupo de classes similares 

Tabela B.19 - Tabela de Classes Similares. 

População 
AnoInstituição 

Códigoes 1 Nomemun 1 
I Perímetro I 



Cidades 

lodovia 

:errovia 

ndústrias 

Nome 
Estado 

Município 
Distrito 

População 
Tipo 

Código " 
Perímetro 

Tipo 

Código 
Nome 

Jurisdição 
GrauConservação 

Nome I 
Linha 

Código 
Códi~oU I 
Município 

Vazãocapta@o 
EfluentesLancpdos 
ProcessoProdutivo 
NumEmpregados 
ConsumoEn agia 

Poiuentes 

Rios 

Rodovia 

Ferrovia 

indústrias 

Nome I 

Perímetro I 
Códigomim 

Códigobh 

Perímetro 

Nome I 
Código 
Origem 

Pistas 

Código 
Origem 

Bitola 

Códigoor 
Tipo 

Graupol 

Grupo de classes heterogêneas 

Tabela B.20 - Tabela de Classes Heterogêneas do esquema Ambiental. 

&@o Executor Nomeor, C6digoor,enderep,vinculação 
Projeto Códigobh, Códigopr, nomepr, Códigoor 
Áreaprojeto Códigobh,Códigopr, Códigoor, Área, Perímetro 

RedeDrenagem Número, mkoregião, escala, ano 
DivisitoMunicipal Número, miaoregião, escala, ano 
MapasBaciasHidrográficas Número, Códigobh 



Tabela B.21- Tabela de Classes Heterogêneas do esquema Integração. 

UmidadeRelativa, UmidadeMáx, Umidadem TemperaturaMáx, Temperatura 

Mimobacia 
MicrobaciaUrbana 
TaminalFemoviário 

Nesta etapa são tratados os conflitos para as classes que apresentam similaridade 

Código, Nome, SubBacia 
Código,CÓdigoMB, NoineMB, SubBacia, Qualificação,Ocupa@o, OcupaçãoUrbana 
PerroviqEsiação 

e definido os mapeamentos entre elas. Esta atividade é realizada apenas nos pares de 

GeologiaUc UnidadeConserva@o, Geologia, Átea 

classes que se encontram no grupo de classes similares dos esquemas 

Tabela B.22 - Tabela de Classes Similares. 

Mesoregião 
M i ~ r e g i ã o  

Area 

Popula$io 
AnoInstituição 

Áreaof 
Perímetro 



Código 
Nome 

Área 
Perímetro 

Nome 
Códigobh 

Área 
Perímetro 

Nome 
Código 
Origem 
Destino 
Pistas 

Nome 
Código 
Origem 
Destino 
Biola 

Nome 
Códigoor 

Tipo 
Graupol 

B.7.3. integração 

Esta etapa tem por objetivo criar o esquema global resultante da integração dos 

esquemas (Integra@io.abs(Paraíba.absl e2, Rhidro.absl), Ambiental.abs 1). Elas são 

expressas usando a notação proposta pela ~ u l t i S I G .  

As classes que possuem proximidade semântica e foram conformadas entre os 

esquemas são re-escritas as suas classes virtuias na notaqão proposta pela o4MultiSIG e 

as classes heterogêneas são também expressas na mesma notaqão criando novas classes 

virtuias para o esquema global, a saber: 
Superclass: 

~lass:Ór~ão~xecutor 
Reg ion: 

Estado do Rio de Janeiro 
Attributes: 

Nome, C6digo,Enílereço,Vin~ulqão 
Source schema nzapping method: 

Region = Estado do Rio de Janeiro ( 



Attributes Car 
Códigoor 1:n 
Códigprr 1:n 
Códigobh 

Nome ~ome.Ór~ão~xecutor::~araíba.absl 
Código Códigoor.OrgãoExecutor::Paraíba.absl 
Endereço E X I ~ ~ O . Ó ~  ãoExecutor::Paraíba.absl 
Vincdação Vinculação. 8 r  gãoExecutor: :Paraíba.absl ) 

Exp0t.t scherna source: 
0riginClassl :drgão~xecutos::Ambiental.absl 

Attributes: Nomeor, Códigoor~ndereço,Vinculação 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB 
Executa Órgao~xecutor Projeto 

Source.DBInfo.dbIdenfifier: 
Acess method: 

Superclass: 

Class: Projeto 
Region: 

Estado do Rio de Janeiro 
Attributes: Projeto, Nome, BaciaHidrográfica, ÓrgãoExecutor 
Source schema nmpping method: 

Region = Estado do Rio de Janeiro ( 
Projeto Códigopr.Projeto::Ambiental.absl 
Nome Nomepr.Projeto::Ambiental.absl 
BaciaHidrográfíca Códigobh.Projeto::Ambiental.absl 
ÓrgãoExecutor Código.Projeto::Ambientai.absl ) 

Export schema source: 
OriginClassl .-Projeto.Ambienial.absl 

Attributes: Códigopr, Nomepr, Códigobli, Códigoor 
Relashionships: 

ReI ObjecH ObjectB 
Executa ÓrgaoExecutor Fojeto 
Possui Projeto AreaProjeto 
Pertence Projeto BaciaHidrográfica 

Source.DBInfo.dbIdenh$er: 
Acess methodi 

Atfribrites Car 
Códigoor 1:n 

Superclass: 

Class: ÁreaProjeto 
Region: 

Estado do Rio de Janeiro 
Attributes:Projeto, BaciaHidrográfica, Órgão~xecutor, Área, Perímetro 
Geomehy: Area 
Source schema mapping method: 

Region = Estado do Rio de Janeiro { 
Projeto ~ódi~o~r.ÁreaF'rojeto::Ambiental.absl 
BaciaHidrográfica ~ódi~obli.Área~rojeto::Ambiental.absl 
ÓrgãoExecutor ~ódigo.ÁreaFrojeto::Ambiental.absl 
Area hrea.ÁreaProjeto::~mbiental.absl 
Perímetro ~e~ímetro.ÁreaProjeto::Ambiental.absl ) 

Export schema source: 
OriginClassl: AreaProjeto.Ainbiental.abs1 

Attnbutes: Códigopr, Códigobh, Códigoor, Area, Perímetro 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB Attributes Car 
Executa MapaBacias Projeto Códigoor 1:n 

Hidrográfica 
Possui Projeto ÁreaProjeto Códigprr 1:n 
Possui Áreaprojeto Solos, Vegetação, Relevo, 

Florestas, Declividade, 
Clima, UsoDaTaa, 

Source. DBInfo.dbIden fifier: 
Acess methd: 

Superclass: 

Class: Município 



Region: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográiíca do Rio Guaíba, Estado do Rio de Janeiro 

Attributes: 
Código, Estado , Nome, Mesoregião, Miçroregião, Area, Perímetro, População, AnoIustituição, Perímetro 

Geontehy: Area 
Sozrrce schema mapping method: 

Region =Bacia Hidrográfica do Rio Pamíba do Sul f 
Código CódMun.Município::Paraíba.absl; 
Nome Nome.Município::Paraíí.absl 
Estado CódEstado.Município::Paraíba.absl 
Área Área.~unicí~io::~araíbaabsl 
Perímetro "Informação não disponível para Região" 
População População.Município::Paraííaabsl 
AnoIustituição Anohst.Município::Paraíí.absl ) 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba ( 
Código CódMun.Município::Guaíba.absl 
Nome NomeMunicípio.Município::Guaíba.absl 
Estado CódEstado. Município::Guaíba.absl 
Area Área~un .Mimicípio::Guaíba.absl 
Perímetro "Informação não disponível para Região" 
População população.Município::Guaíba.absl 
AnoItistituição AnoIust.Municipio::Guaíba.absl f 

Region = Estado do Rio de Janeiro f 
Codigo Códigomun.Muni~ipio::Ambiental.abs1 
Nome Nomemun.Município: :Ambientai.abs 1 
Estado Códigoes.Muiúcipio::Auibiental.absl 
Área Áreaof.~unicí~io::~mbiental.absl 
Perímetro Pentnetro.Municipio::Ambiental.absl 
População "Informação não disponível para Região" 
Anohstituição "Informação não disponível para Região") 

Export schema smtrce: 
OriginClassl :Município::Paraíba.absl 

Atblbutes:CódMun, CódEstado, NomeMun, ÁreaMw@opulação, AnoInstuição, 
position. Geomeby: vectoÁrea 

Relashionships: 
Rel Object4 ObjectB Attributes Car 
Possui Município Bairro CódMun 1:n 
Atende Município DestinoFinalResíduoSólido CódMun 1:n 
Se localiza 

Source.DBInfo.dbIdenhjkr 
Acess method: ARC; AP; map ml; mapa OriginClassl; reselect OrignClassl poly am.butes 

=condigão; 
Po~gonshades Orig'nClassl; List OrigrkClassl poly; map en& pit, Displ~1040, 

PostScnpt 
OriginClass2:Município: :Guaííabsl 

Attribrrtes:CódMun, CódEstado, NomeMun, hea~un,Po~ula~ão,  AnoIustuição 
positioa Geometry: vectorhea 

Relashionships: 
Rel Object4 ObjectB Aíbfbzrtes Car 
Possiu Município Bairro CódMun 1:n 
Atende Município DestinoFinalResíduoSólido CódMun 1:n 
Se localiza 

Source.DBIn$o.dbIdenfr~er: 
Acess method: ARC; AP; map ml; mapa OriginClass2; reselect OriginClass2poly attributes 
=cOndip%;PolygonsImdes OÍignClassl; List OriginClass poly; map em?; qrrit,Displayl040, 

PostScnpt 
OriginClass3:Município::Ambiental.absl 

At~butes:Código, Códigoes, Nomemun, Áreaof, Perímetro 
position.Geornetry: VectorArea 

Relashionships: 
Rel O b j d  ObjectB Aftn'btites Car 
Contém Divisão Município 1 :n 

Municipal 
Pertence Cidades Município Códigomun 1:u 

Source.DBInfo.dbIdentz~er: 
Acess method: 



Sztperclass: 
Class: Cidades 

Region: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro 

Attributes 
Código, Nome, Estado, Muiiicípio, Distrito, Populqão, Tipo, Área, Perítnetro 

Geomehy: Ponto 
Soume schma nmpping methal: 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul { 
Código CD-CidCidades::RHidro.absl 
Nome Nome.Cidades: :RHidro.absl 
Estado CD-TJF.Cidades::RHidro.absl 
Município CD-MmCidades::RHidro.absl 
Distrito CD-Dis.Cidades: :RHidro.absl 
Populqão Populaqão.Cidadex:RHidro. abs 1 
T i p  Tip0.Cidades::RHidro.absl 
Area "Informação não disponível para Região" 
Pe~netro "Informação não disponível para Região") 

Region = Estado do Rio de Janeiro ( 
Código Código.Cidades::Arnbiental.absl 
Nome Nome.Cidades::Ambiental.absl 
Estado "Infoniiação não disponível para Região" 
Município Códigomun.Cidades::Ambiental.absl 
Distrito "Informação não disponível para Região" 
População "Mòrmação não disponível para Região" 
Área Area ~idades::~mbien tal. absl 
Perímetro Palm&o.Cidaáes::AmbientaLabsl) 

Export schema source: 
OrignClassl: Cidades: :RHidro.absl 

Attributes: CD-UF, CD-Mun, CD-Dk, CD-Ci, Nome População, Tipo 
position.Geomehy: Point 

Relashionships: 
Rel Object. ObjectB Attributes Car 
Possui Munic Cidades CD-Mun 1 :n 
Possui Cidades Tipocidade Tipo 1:l 

Source.DBInfo.dbIden~i$er: 
Acess nzeâIrod: 

OriginClas2:Cidades::Ambiental.,absl 
Attributes:Código, Nome, Códigoniun, Área, Perímetro 

position.Geometry:Point 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB 
Contém Divisão Cidades 

Municipal 
Pertence Cidades Município 

Source.DBInfo.dbIdenti$er: 
Acess niethod: 

Atíribrites Car 
Código 1:n 

Sztperclass: 
Class: BaciaHidrográfica 

Region: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraí í  do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaiba, Estado do Rio de Janeiro 

Attributes: 
Código, ,Nome, Area, Perímetro 

Gemez?y: Area 
Source schenla mapping nzethod 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul { 
Código CódRegHidro.RegiãoHidro::Paraíba.abs2; CD-BH.BaciaHidro::RHidro.absl 
Nome NomeRegHidroRegiãoHidro::Paraiba.abs2; Nome.BaciaHidro::RHidro.absl 
Area Área~egião.~egião~i&o::~araiba.abs2; h.~acia~idro::RHidro.absl 
Perímetro " I n f o ~ ã o  não disponível para Região" 
Número "Infommção não disponível para Região" 
Escala "Informação não disponível para Região" 
Mimoregião "Infomiiação não disponível para Região" 
Ano "Informação não disponível para Região") 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Giiaíba { 



Código CÓdRegHidro.RegiãoHidro::Guaíba.abs2 
Fome ?JomeRegHidroRegiãoHidro: :Guaíía.abs2 
Area AreaRegião.RegiãoHidro::Guaíba.abs2 
Perímetro "Informação não disponível para Região") 

Region = Estado do Rio de Janeiro { 
Código Códigobh.BaciaHidrográfica: Ambienial.abs1 
Nome Nome.BaciaHidrográfica: :Ambiental.absl 
Area Área~aciaHidrográfíca:~mbiental.absl 
Perímetro Perímetro. BaciaHidrográfica: :Ambiental.absl ) 

Exporot schema smrce: 
OriginClassl : RegiãoHidro: :Paraíba. abs2 

Attributes: NomeRegHidro, CódRe dro, Área~e~ião  
position.Geomefry: Vector rea 

Relashionslzips: 
P 

Rel ObjectA ObjectB Atkibtttes Car 
Contém RegiãoHidro SubBacia CódRegiãoHidro 1:n 

Source.DBItzfo.dbIdentrfter 
Acess method: 

OriginClass2: BaciaHidro::RHidro.absl 
Attributes: CD-BH, Nome, Área 

position.Geometry: vectorÁl-eu 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB Attributes Car 
Abrange BaciaHidro Município CD-BH 
Abrange BaciaHidro Hidrografia CD-BH 

Source.DBBfo.dbIdenh$er 
Acess nzethod: ARC; AP; mapex originClassN ;reselect origiticlass geome&y condiçdoARC; A, 

mapa 
OriginClass3: RegiãoHidro::Guaíba.abs2 

AttlZbutes: NomeRegHidro, CódRe~Hidro, Área~egião 
position.Geometiy: YectorArea 

Relashionships: 
Rel ObjectA ObjectB Atíribtrtes Car 
Contém RegiãoHidro SubBacia CódRegiãoHidro 1 :n 

Smrce.DBInfo.dbIdenhfter 
Acess method: 

OrigiilClas4:BaciaHidrográfíca::Ambiental.absl 
Attributes:Códigobh, Nome, kea,  Perímetro 

position. G e o n z e  YectorArea 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB 
Contem MapaBacia BaciaHidrográfica 

Hidrográ fica 
Sorn.ce.DBInfo.dbIdenhfter: 
Acess method: 

Atiribtrtes Car 
Códigobh 1:n 

Superclass: 
Class: Hidrogmíia 

Region: 
Bacia HidrográGca do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíía 

Attributes: 
Código, Nome, Perímetro, Tipo, Drenagem 

Geonteby: Linha 
Sottrce schenza mapping method: 

Region =Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul ( 
Código CódRh.RioAri-oio::Paraíba.abs2; CD-HHidrografia::RHidro.absl 
Nome Nome.RioArroio::Paraíbaabs2; Nome.Hidrografia: XKidro.abs1 
Perímetro Perimetro.Hidrografia::RHidro.absl 
Tipo Tipo.Hidrografia::RHidro.absl 
Drenagem "informação não disponível para Região") 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba { 
Código CódRh.RioAnoio::Guaíbaabs2 
Nome Nome.RioAnoio::Guaíba.abs2 
Perímetro "Informação não disponível para Região" 
Tipo A Região não possui esta idonnação" 
Drenagem "Informação não disponível para Região") 

Region = Estado do Rio de Janeiro { 



Código "Informação não disponível para Região" 
Nome Nome.Rios::Ambiental.absl 
Perímetro "Informação não disponível para Região' 
Tipo C&enRios::AmbientaI.absl 
Drenagem TdrenRios::Ambiental.absl ) 

Exporí schema source: 
OriginClassl :RioArroio::Paraiba.abs2 

Aíítfbzrtes: CódRh, Nome 
position.Geont~: VectorLine 

Relashionsh@s: 
Rel ObjectA ObjectB Atfribiites Car 
Se especializa RecursoHidnco RioArroio 

So~rce.DBInfo.dbIden b$er 
Acess method: ARC; AP; mapa originClassN ;reseZect otf@nCZam geomeity condiçi7oARC; AP, 

mapa 
OriginClass2: HidrografiaRHidro.abs1 

Attributes: CD-q Nome, Perímetro, Tipo 
position.Geometiy: VectorLine 

Relasfiionships: 
Rel ObjectA ObjectB Aitributes Car 
Possui Hidrografia TipoHidro CD-H 
Possui Hidrografia ~ualidadeÁ~ua 
Possui Hidrografia DadosSedimentologia 
Possui Hidrografia DadosHidrológicos 

Soirrce.DBInfo. dbIdenti$er 
Acess method: 

OriginClass3:RioArroio::Guaiba.abs2 
Attributes: CódRh, Nome 

position.Ge0mett-y: VectorLine 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB Atfributes Car 
Se especializa Rec~~soHidrico RioArroio 

Source.DBInfo.dbIdenhier 
Acess method: ARC; AF; mapa originClassiV ;reselect oiiginClass geomeby condiçãoARC; #, 

ntapex 
OtiginClas4:Rios::Ambiental.absl 

Atfributes: Nome, Cdren, Tdrep 
position.Geometry.-VectorArea 

Relashionships: 
Rel ObjectA ObjectB 
Conteui MapaBacia BaciaHidrográfica 

Hidrográfica 
Source.DBInfo.dbIdenh$er: 
Acess method: 

Attributes Car 
Códigobh 1:n 

Superclass: 
Class: Rodovia 

Region: 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraí í  do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba, Estado do Rio de Janeiro 

Attributes: 
Código, Nome, Jurisdição, GrauConservação, Origem. Destino, Pistas 

Geomefvy: Linha 
Source schma mapping method: 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul { 
Código CD-R.Rodovia::RHidro.absl 
Nome NomeRodovia.Rodovia::Paraíba.abs2, Nome.Rodovia::RHidro.absl 
Jurisdição Jurisdição.Rodovia::Paraíba.abs2;a~.Rodovia::RHidro.abs1 
GrauConservação GRaFcons.Rodovia::RHidro.absl 
Origem "Informação não disponível para Região" 
Destino "Informação não disponível para Região" 
Pistas "Informação não disponível para Região") 

Region = Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba ( 
Código "Informação não disponível para Região" 
Nome NomeRodovia.Rodovia::Guaíba.abs2; 
Jurisdição Jurisdição.Rodovia::Guaíba.abs2; 
GrauConservação "Informação não disponível para Região" 



Origem "Informação não disponível para Região" 
Destino "Informação não disponível para Região" 
Pistas "Informação não disponível para Região") 

Region = Estado do Rio de Janeiro f 
Código Codigo.Rodovia: :Ambiental.absl 
Nome Nome.Rodovia::Ambiental.absl 
Juridição "Infomqão não disponível para Região" 
Grauconservação "Informação não disponível para Região" 
Origem 0rigem.Rodovia: :Ambiental.abs 1 
Destino Destino.Rodovia::Ambiental.absl 
Pistas Pistas.Rodovia::Ambiental.absl ) 

Exportschema sm~rce: 
OriginClassl: Rodovia::Paraíí.abs2 

Atiribirtes: NomeRodovia, Jurisdição 
position. Geomehy: VectorLine 

Relashionships: 
Rel ObjectA ObjectB Atiributes 

Source.DBZt$o.dbfdentz$er 
Acess method: 

OriginClass2: Rod0via::RHidro. absl 
Attributes: CD-R, Nome , Adm, GR-com, 

position. Geom&y: VectorLine 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB Attributes 
Contém Município Rodovia 

Source.DBZnfo.dbZdm~ti$w 
Acess method: 

OriginClass3: Rodovia::Guaíba.abs2 
Attributes: NomeRodovia, Jurisdição 

position. Geometty: VectorLine 
Relashionships: 

Rel Objed ObjectB Attributes 

Source.DBInfo.dbIdenti$er 
Acess method: 

OrignClas4:Rodovia::Ambiental.absl 
Attributes: Nome, Código, Origem, Destino, Pistas 

position.Geometry: VectorArea 
Relashionships: 

Rel Objectrl ObjectB 
Se InfraEstrutura Rodovia 
especializa 

Source.DBZnfo.dbZdenfi$er: 

Car 

Car 
N:m 

Car 

Attributes Car 
I :n 

Acess method: 

Sztperclass: 
Class: Ferrovia 

Renion: - 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraiba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba, Estado do Rio de Janeiro 

Aiíributes: 
Nome 

Geornehy: Linha 
Source schema mapping methd 

Region =Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul f 
Nome NomeFerrovia.Ferrovia::Paraíba.abs2 
Código "Informação não disponível para Região" 
Origem "Informação não disponível para Região" 
Destino "Informação não disponível para Região" 
Bitola "Informação não disponível para Região") 

Regíon = Bacia HidrográGca do Rio Guaíba ( 
Nome NomeFerrovia.Ferrovia::Guaiba.abs2 
Código "Infomqão não disponível para Região" 
Origem "Informação não disponível para Região" 
Destino "Informação não disponível pma Região" 
Bitola "Informação não disponível para Região") 



Region: Estado do Rio de Janeiro ( 
Nome Nome.Ferrovia::Ambienta.absl 
Código Código.Ferrovia::Ambienta.absl 
Origem 0rigem.Ferrovia::Ambienta.absl 
Destino Destino.Ferrovia::Ambienta.absl 
Bitola Bitola..Ferrovia::Ambienta.absl) 

Export schma source: 
OriginClassl: Ferrovia::Paraíba.abs2 

Athibutes: NomeFerrovia 
position.Georneby:VectorLine 

Relashionships: 
Rel ObjectA ObjectB Attributes Car 
Possiu Ferrovia TemillialFerroviário 

Source.DBlilf.dbIdenti$er 
Acess niethod. 

OriginClass2: Ferrovia::Guaíía.abs2 
Athibutes: NomeFerrovia 

position. Geonietry: VectorLine 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB Att>ibutes Car 
Possui Ferrovia TerminalFemoviáRo 

Source.Dl?Info.dbIdenti$er 
Acess niethad: 

OrignClas4:Fenovia: :Ambiental.absl 
Attributes: Nome, Código, Origem, Destino, Pistas 

position.Gmmetty: VectorArea 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB 
Se IrifraEstnitura Ferrovia 
especializa 

Soztrce.DBInfo.dbIdenti$er: 
Acess rnethod: 

Attribrites Car 
I :n 

Superclass: 

Class: Solos 
Region: 

Estado do Rio de Janeiro 
Athibutes: Tipo, Profimdidade, Porosidade, Permeabilidade, Textura 
Geometty: Área 
Souize schema mapping niethod: 

Region = Estado do Rio de Janeiro ( 
Tipo Tipo.Solos: :Ambiental.absl 
Profundidade Profiuid.Solos::Ambiental.absl 
Porosidade Pors.Solos::Ambiental.absl 
Permeabilidade Permea.Solos::Ambiental.absl 
Textura ~e~Área~rojeto::~mbiental.absl} 

Eqori schema sorrrce: 
OviginClassl: Solos.Ambiental.abs1 

Athibutes: Tipo, Profun4 Pors, Pmea ,  Text 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB 
Possui ÁreaProjeto Solos 

Source.DBInfo.dbIdenti$e~. 
Acess meihod: 

Superclass: 

Class: Florestas 
Region: 

Estado do Rio de Janeiro 
Artnbutes: Tipo, Altura, Densidade 
Geonzetry: Área 

Atíributes Car 

Source schema mnpping method: 
Region =Estado do Rio de Janeiro ( 

Tipo Tipo.Florestas::AmbientaLabsl 



Altura Altura.Florestas::Ambiental.absl 
Densidade Densidade.Florestas: :Ambiental.absl ) 

Export schenla soirrce: 
OrlginClassl: Florestas.Ambiental.abs1 

Attributes: Tipo, Altura, Densidade 
Relashionships: 

Rel Objectl ObjectB 
Possui ÁreaProjeto Florestas 

Sozwce.DBlfo.dbIdwztr>er: 
Acess rnethod: 

Class: Declividade 
Region: 

Estado do Rio de Janeiro 
Attributes: Grau 
Geonzeby: Área 
Source schenia mapping rnethod: 

Region = Esiado do Rio de Janeiro { 
Grau Gra~Declividade: :Ambiental.absl ) 

Export schema source: 
Origi'nClassl: Declividade.Ambiental.abs1 

Attributes: Grau 
Relashionships: 

Rel Objec tl ObjectB 
Possui ÁreaE'rojeto Declividade 

Source.DBInfo.dbIdentr>e~ 
Acess nlefhod: 

Superclass: 

Class: Vegetação 
Region: 

Estado do Rio de Janeiro 
Attributes: Tipo 
Geornehyr Area 

Source schema mapping rnethod: 
Region = Estado do Rio de Janeiro { 

Tipo Tipo.Vegetação::Atnbiental.absl ) 
Expor& schema source: 

OriginClassl: Vegetação.Ambiental.abs1 
Attributes: Tipo 
Relashionships: 

Rel Objectl ObjectB 
Possui Area~rojeto Vegetação 

Sm~rce.DBZnfo.dbZdeniij?er: 
Acess nletlwd: 

Superclass: 

Class: Relevo 
Region: 

Estado do Rio de Janeiro 
Attributes: Tipo 
Geornetry: h e a  
Source schenia nmpping n~ethod: 

Region = Estado do Rio de Janeiro { 
Tipo Tipo.Relevo: :Ambiental. abs 1 

Export schema source: 
OriginClassl: Relevo.Ambiental.abs1 

Attributes: Tipo 
Relashion~hz~s: 

Rel ObjectA ObjectB 
Possui Área~rojeto Relevo 

Source.DBInfo.dbIdenti>er: 
Acess rnethod: 

Atiriibutes Car 

Attributes Car 

Atíributes Car 



Superclass: 
Class: Clima 

Region: 
Estado do Rio de Janeiro 

Attributes: Tipo, Precipitaqão, Umidade, Temperatura 
Geometry: Area 
Source schema mapping ntethod. 

Region = Estado do Rio de Janeiro { 
Tipo TipoClima: :Ambiental.absl 
Precipitaqão Preci::Ambiental.absl 
Umidade Umi.Clitna: :Ambiental.abas 1 
Temperatura Temp.Clima::Ambienial.absl ) 

Export schenta source: 
OrighiClassl: Clima.Ambiental.abs1 

Atfnbiites: Tipo, Preci,Umi,Temp 
Relashionships: 

Rel Object4 ObjectB 
possui Area~rojeto Clima 

SourceDBIifo.dbZdmtr&x 
Acess method: 

Sriperclass: 
Class: UsoDaTerra 

Reg ion: 
Estado do Rio de Janeiro 

Geomew: Area 
Atiributes: Tipo, Adapatação 
Sorirce schema mapping method: 

Region = Estado do Rio de Janeiro { 
Tipo Tipo.UsoDaTara::Ambiental.absl 
Adapataqão Adap.UsoDaTerra::Ambiental.absl 1 

Export schema smrce: 
OriginClassl: UsoDaTerra.AmbientaI.abs1 

Attributes: Tipo, Adap 
Relashionships: 

Rel Object4 ObjectB 
Possui Area~rojeto UsoDaTerra 

Source.DBInfo.dbIdentrj%x 
Acess method: 

Superclass: 
Class: Altimet&=i 

Region: 
Estado do Rio de Janeiro 

Atíribittes: Altitude 
Geomeby: Linba 
Source schema mapping nrethod: 

Region = Estado do Rio de Janeiro ( 
Altitude Altitude.Altimetna::Ambiental.absl ) 

Eaport schema soume: 
OriginClassl: Altimetria.Ambiental.abs1 

Attribtrtes: Altitude 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB 
Possui ÁreaProjeto Altimetna 

Source.DZ3Znfo.dbIdenkjier: 
Acess method: 

Stperclass: 
Class: PontoAltimétrico 

Region: 
Estado do Rio de Janeiro 

Attributes: Cota 
Geometty: Ponto 
Source scltema nqpirzg methd  

Attributes Car 

Attributes Car 

Attnbutes Car 



Region = Estado do Rio de Janeiro { 
Cota €uta.PonloAllimEIrico::Ambiental.absl) 

Export schema source: 
0t.igizClassI: PonloAllim6Iriço.Ambienlal.absl 

Atmbzites: Cota 
Rehshionships: 

Rel ObjectA ObjectB 
Possiti ~ ~ o j e t o  PontoAltimétsico 

Sotrrce.DBfnfo.dbIdenti$er: 
Acess welhd: 

Attributes Car 

Supwczuss: 
Class: RdeDrtmagem 

Regiori: 
Estado do Rio de Janeiro 

Attifbutes: Número, MicroregGão, Escala, Ano 
Geonzehy: Lirilias 
Source schema mapping method: 

Region = Esiado do Rio de Janeiro { 
Número Númao.RedeDrenagem::Ambimlal.absl 
Microregião Microregião.RedeDretiageii1::At11bierital.ahl 
Escala Escala.R&Dr:ali<gein::Att1bier1tal.absl 
Ano Ano.RedeDrenagem::Ambiental.absl ) 

Eqort schenm source: 
Ot.iginClassl: RedeDrenagem.Ambiental.abs1 

Attributes: Número, Microregião, Escala, Ano 
Relashionships: 

Rel Objecb4 ObjectB 
Contém RedeDrenagem Rios 

Source.DBInfo.dbIdenh$er: 
Acess method: 

Atfributes Car 

Superclass 
Class: DivisãoMunicipal 

Region: 
Estado do Rio de Janeiro 

Attributes: Número, Microregião, Escala, Ano 
Geonzetry: Areas, Pontos, Linhas 
Source schema ma@ng nrethod: 

Region = Estado do Rio de Janeiro { 
Número Número.DivisãoMunicipal::Ambiental.absl 
Microregião Microregião.DivisãoMunicipal: :Ambiental.absl 
Escala Escala.DivisãoMunicipal: :Ambiental.ahl 
Ano Ano.DivísãoMunicipal::Ambiental.absl) 

Export schema source: 
OrigiiClassl: DivisãoMunicipd.Ambiental.abs1 

Atiributes: N k o ,  Microregião, Escala, Ano 
Relashionships: 

Rel ObjectA ObjectB Atfri'butes Car 
Contém Divisão Municipio, Rios, 

Municipal InfiaEstnitura, Cidades 
Source.DBlnfo.dbIdenk$er: 
Acess method: 

Superclass 
Class: MapasBaciaHidrográficas 

Region: 
Estado do Rio de Janeiro 

Attributes: Número, BaciaHidrográfica 
Geon~eby: Areas, Pontos, Linhas 
Source scltenur mapping method: 

Regioii = Estado do Rio de Janeiro ( 
Número Número.MapasBaciaHidrográficas::Ambiental.absl 
BaciaHidrográfica C&digobh.MapasBaciaHihográficas::Anbien~l] 

Export schema source: 
OriginClassl: MapasBaciaHidrográficashbiental.absl 



Athibrrtes: Ní~mero, Códigobh 
Relashionships: 

ReI ObjecH ObjectB 
Contém MapasBacia Rios, Indústrias 

Hidrográficas 
Smirce.DBlnfo.dbIdmk3er: 
Acess method: 

Attributes Car 

Sirperclass 
Class: ImagemLandsat 

Region: 
Estado do Rio de Janeiro 

Source schema niapping method: 
Regiori = Estado do Rio de Janeiro () 

Export schema sowce: 
OriginClassl: ImagemLandsat.Ambiental.abs1 

Souvce.DBInjo.dbIdmh3er: 
Acess method: 

8.7.4. Criasão do esquema externo 

Esta etapa é dividida nas seguintes atividades: 

B.7.4.1. Definição das instâncias da hierarquia Regions 

Nesta etapa são descritas as instâncias da hierarquia Region que definem os 

espaços geográficos resultantes da integração dos esquemas de acordo com as escalas. 

Tendo em vista que as classes similares já faziam parate do esquema global 

externo e suas denominações não foram alteradas, será criada apenas mais uma 

instância para a hierarquia Region, a saber: 

region: Region (Estado( 
name: Rio de Janeiro /* Esquema: Ambiental.abs 1 
inversescale: 1:250.000 
theme: ~ i s~Ór~ão~xecu to r ,  Projeto, ÁreaProjeto, Município250, Cidades, InkiEstnrhira, 

Ferrovia, Rodovia, Indústrias, BaciasHidrográficas, MapasBaciasHidrográficas, 
DivisãoMunicipal, Rios, RedeDrenagem Vegetação, Solos, Florestas, Relevo, Clima, 
UsoDaTerra, Declividade, PontosAltimétricos, Altimetria, ImagemLandsat)) 

B.7.4.2. Definição dos Temas 

As classes virtuais definidas na seção B.5 serão expressas no esquema global, 

conforme a notação abaixo: 

theme: Theme( 
name: Órgão~xecutor 
attributes: Nome, Código~ndeqo,Vinculação 
geometry: Não tem 
regions: Lisf (Estado do Rio de Janeiro) 
inverseScaIe: 1 :250.000) 

theme: Theme( 
name: Projeto 
attributes: Projeto, Nome, BaciaHidrográfica, Órgão~xecutor 
geometry: Não tem 



regions: List (Estado do Rio de Janeiro) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme 
i r  name: eaProjeto 

attributes: Projeto, BaciaHidrográfica, Órgão~xecutor,Área, Perímetro 
geometry: Não tem 
regions: List (Estado do Rio de Janeiro) 
inversescale: 1 :250.000) 

theme: %me( 
name: Município 250 
atüibutes: Código, Estado , Nome, Mesoregião, Microregião, Área, Perímetro, População, AnoInstituição, 
geometry: Área 
regions: List (Bacia Hidrográfica do Rio P m í a  do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíía, 

Estado do Rio de Janeiro) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: Cidades 
attributes: Código, Nome, Estado, Município, Distrito, População, Tipo, Área, Perímeh.0 
geometry: Point 
regions: List (Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrogránca do Rio Guaíba, 

Estado do Rio de Janeiro) 
inverseScale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: BaciaHidrográfica 
attttributes: Código, Nome, Área, Perímetro 
geornety- Área 
regim: List (Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrogránca do Rio Guaíba, 

Estado do Rio de Janeiro) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: HidrogMa 
attributes: Código, Nome, Perímetro, Tipo, Drenagem 
geome- Área 
regions: List (Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíía, estado 

do Rio de Janeiro) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: Ferrovias 
attributes: Nome 
geometry: Linha 
regions: List (Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrogránca do Rio Guaíía, 

Estado do Rio de Janeiro) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: 2%eme( 
m e :  Rodovia 
atbibutes: Código, Nome, Jurisdição, GrauConservação, Origem. Destino, Pistas 
gwmetry: Linha 
regions: List (Eiacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hi&ogt%ica do Rio Guaíba, 

Estado do Rio de Janeiro) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 



name: Solos 
attributes: Tipo, Profundiáade, Porosidade, Pameabiliáade, Textura 
geometry: Área 
regions: List (Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba, 

Estado do Rio de Janeiro) 
inversescale: 1 :250.000) 

theme: Benze( 
name: Florestas 
attributes: Tipo, Altura, Densidade 
geometry: Área 
regions: List (Bacia Hidrográfíca do Rio Paraí í  do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíía, 

Estado do Rio de Janeiro) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: %em( 
name: Declividade 
attributes: Grau 
geometry: Área 
regions: List (Bacia Hidrográfíca do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfíca do Rio Guaíba, 

Estado do Rio de Janeiro) 
inversescale: 1 :250.000) 

theme: Theme( 
name: Vegetação 
attributes: Tipo 
geometry: Área 
regions: List (Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba, 

Estado do Rio de Janeiro) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: meme( 
name: Relevo 
attributes: Tipo 
geomeúy: Área 
regions: List (Bacia Hidrogrática do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrogránca do Rio Guaíía, 

Estado do Rio de Janeiro) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: Clima 
attributes: Tipo, Precipitação, Umidade, Temperatura 
geometry: Área 
regions: List (Bacia Hidrográfíca do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba, 

Estado do Rio de Janeiro) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: UsoDaTem 
atiributes: Tipo, Adapatação 
gwmetry: Área 
regions: Lisf (Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba, 

Estado do Rio de Janeiro) 
inverseScale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: Altimetria 
attributes: Altitude 
geometry: Linha 



regions: List (Bacia Hidrográfíca do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidí-ográfica do Rio Guaíba, 
Estado do Rio de Janeiro) 

inversescale: 1:250.000) 

theme: Thetrte( 
name: PontoAltMétrico 
attributes: Cota 
geometry: Ponto 
regions.- Lisf (Bacia Hidrogránca do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográfíca do Rio Guaíba, 

Estado do Rio de Janeiro) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: RedeDrenagem 
attributes: Número, Microregião, Escda, Ano 
geometry: Linha 
regions: List (Bacia Hidrográfica do Rio Paraíí do Sul, Bacia Hidrográfíca do Rio Guaíba, 

Estado do Rio de Janeiro) 

theme: Theme( 
name: DivisãoMunicipal 
attributes: Número, Microregião, EscaIa, Ano 
geometry: Linha, Poligono, Pontos 
regions: List (Bacia Hidrográfíca do Rio Paraíba do Sui, Bacia Hiárogránca do Rio Guaíba, 

Estado do Rio de Janeiro) 
inversescale: 1:250.000) 

theme: Theme( 
name: MapasBaciasHidrográfícas 
attributes: NUmero, Mic~oregiao, Escala, Ano 
geomew Linha, Polígonos, Pontos 
regions: List (Bacia Hidrogránca do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrográiica do Rio Guaíba, 

Estado do Rio de Janeiro) 
inverseScale: 1 :250.000) 

theme: Theme( 
name: ImagemLandsat 
attributes: Não tem 
geometry: Não tem 
regions: List (T3acia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Bacia Hidrogrãnca do Rio Guaíba, 

Estado do Rio de Janeiro) 
inversescale: 1:250.000) 
inverseScale: 1 :250.000) 

6.8. Validação 

Esta etapa consiste em verificar as seguintes métricas: 

Completude - é verifkado que todas as classes descritas no SAIF se encontram nas tabelas 

de classes, e se todas as classes descritas nesta tabela se encontram descritas na notação 

proposta para as classes virtuais resultante da integração; 

.s Exatidão - é veS1cado que todas as classes virtuais descritas notação proposta estão 

corretamente descritas em relação aos seus esquemas de exportações originais; 



s Minimalidade - é verificado que não existem classes vútuais redundantes, bem como 

instâncias das classes do esquema externo rertundaiítes; e 

s Compreensão - esta metrica será avaliada no ambiente MultiSIG quando for realizadas 

consultas sob o esquema externo. 




