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Introdução 

ESCALA 
 

• Processos geográficos são dependentes de escala 

 

• A mudança da percepção do espaço geográfico está 
relacionado com a mudança de escala 

 

• Quando as escalas variam, os mesmos objetos podem 
ser representados de maneira diferente 

SIG deve ser capaz de representar essas 
várias maneiras   



Modelos de dados geográficos 

Alguns conceitos: 
 
 Espaço geográfico: meio físico onde as entidades geográficas 

coexistem 
 

 Entidade geográfica: qualquer entidade identificável do mundo 
real, possuindo características espaciais e relacionamentos 
espaciais com outras entidades geográficas 
 

 Dado espacial: qualquer tipo de dado que descreve fenômenos 
aos quais esteja associada alguma dimensão espacial 
 

 Dados geográficos ou georreferenciados: são dados espaciais em 
que a dimensão espacial está associada à sua localização na 
superfície da Terra, num determinado instante ou período de 
tempo 



Modelos de dados geográficos 

Alguns conceitos: 

 
 Dados geográficos ou georreferenciados: possuem 

propriedades geométricas (métricas) e topológicas (não 
métricas) 

 

• Métricas = comprimento para linha; perímetro e área da 
superfície para polígonos, volume para entidades 
tridimensionais 

 

• Não-métricas = posições relativas dos objetos no espaço. 
Ex.: Orientação (de, para) 



Fatores humanos na interpretação do espaço 
De acordo com a visão do observador, abstrações diferentes 
podem ser obtidas para uma mesma realidade  

espaço entre suas margens 

 

 

polígono de água 

 

fluxo (linha direcionada), 
formando a rede hidrográfica 

Métrica 

Não métrica 



Fatores humanos na interpretação do espaço 

De acordo com a visão do observador, abstrações diferentes 
podem ser obtidas para uma mesma realidade  

Conhecido como: MULTIPLA REPRESENTAÇÃO 

 

 

Visões de uma mesma entidade geográfica 

 

 

Está associado às necessidades específicas de 
diferentes aplicações 



Cidade 

• Ponto ou Polígono (escala) 



Para implementarmos o modelo que queremos temos 4 
passos ou ...  

Níveis de abstração de dados geográficos 

QUATRO UNIVERSOS OU NÍVEIS 
 

» Nível Mundo real ou Ontológico 
 

» Nível Conceitual ou Formal 
 

» Nível de Representação ou Estrutural 
 

» Nível de Implementação 

MODELOS DE DADOS GEOGRÁFICOS 



Níveis de abstração de dados geográficos 

NÍVEL MUNDO REAL 

 

Contém os fenômenos geográficos a serem 
representados como: Rios, Cidades, Vegetação, Solo, etc. 

 
O que queremos estudar/representar? 

 
 
 

Que classes de entidades são necessárias para descrever 
o problema que estamos estudando?  



Níveis de abstração de dados geográficos 

NÍVEL CONCEITUAL OU FORMAL 

 

Oferece um conjunto de conceitos formais para modelar as 
entidades gráficas 

 
Determina as classes básicas (contínuas ou discretas) que serão 

criadas no banco de dados e o modelo a ser utilizado 
 
 

Quais são as abstrações formais necessárias para representar os 
conceitos de nosso mundo real? 

Oferece um conjunto de conceitos formais com os quais as 
entidades geográficas podem ser modeladas da forma em que são 
percebidas pelo usuário (fórmulas, algoritmos, estruturação) 
 
Exemplo Escola: 
 
 Tradicionalmente: nome, número, endereço, código ... 
 Em um SIG: representado geograficamente (par de 

coordenadas). Representada por símbolo, ou limites do edifício 
que ocupa, ou pelas fronteiras do lote que ocupa, ou a 
combinação deles. 



Níveis de abstração de dados geográficos 

NÍVEL DE REPRESENTAÇÃO 

 Oferece ferramentas com as quais se pode especificar os 
diferentes aspectos visuais que as entidades geográficas têm de 
assumir ao longo de seu uso em aplicações. 
 
 As diferentes representações geométricas podem variar 

conforme a escala, a projeção cartográfica escolhida ou a visão 
do usuário 

 Formas básicas de representação espacial: formato matricial e 
vetorial 
 

Quais são os tipos de dados e algoritmos necessários para 
representar os modelos e as álgebras do universo formal? 



Níveis de abstração de dados geográficos 

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Define padrões, formas de armazenamento e estruturas 
de dados para implementar cada tipo de representação 

 
 

Programação  



O paradigma dos quatro universos é uma forma de 
compreendermos que a transposição da realidade para o 
computador requer uma série complexa de mediações 
 
 1º precisamos dar nomes às entidades da realidade 
 
2º geramos modelos formais que as descrevem de forma precisa 
 
3º escolhemos as estruturas de dados e algoritmos que melhor 
se adaptam a estes modelos formais 
 
4º fazemos a implementação num suporte computacional 
apropriado. 



O SUCESSO de qualquer implementação em computador de um 
sistema de informação é dependente da QUALIDADE da 
transposição de entidades do mundo real e suas interações para 
um banco de dados informatizado. 



Requisitos de um modelo de dados para aplicações geográficas 

 

• representar e diferenciar os diversos tipos de dados envolvidos nas 
aplicações geográficas, tais como ponto, linha, área, imagem, etc.; 
 

• suportar classes georreferenciadas e classes convencionais, assim 
como o relacionamentos entre elas; (coordenadas e informações) 
 

• ser de fácil visualização e compreensão; 
 

• representar as múltiplas visões de uma mesma entidade geográfica, 
tanto com base em variações de escala, quanto nas várias formas de 
percebê-las; 
 

• ser capaz de expressar versões e séries temporais (atualizações). 
 



Principais pontos fortes: 
 
 
 expressividade gráfica (desenho) 

 
 

 capacidades de representação 
 

Dinâmica da interação entre os diversos objetos espaciais e não 
espaciais. 

Modelo base de estudo 
 GEO-OMT 



O espaço geográfico é modelado segundo duas visões 
complementares: 
 
• Campos 

 Enxerga o espaço geográfico como uma superfície 
contínua 

Ex.: mapeamento em geral (preenche todo o plano) 
 

• Objetos 
 Representa o espaço geográfico como uma coleção de 

entidades distintas e identificáveis 
Ex.: cadastro de lotes, rios numa bacia hidrográfica, ponto 
de amostragem, etc. 

MODELO GEO-OMT 



 Geo Campo 
 Representa distribuição espacial de uma variável que 
possui valores em todos os pontos pertencentes a uma região 
geográfica, num dado tempo (CONTÍNUO) 
 
 Geo Objeto 

 É um elemento único que possui atributos não-espaciais e 
está associado a múltiplas localizações geográficas. A 
localização pretende ser exata e o objeto é distinguível de seu 
entorno (DISCRETO) 
 

 Objeto Não-Espacial 
 É um objeto que não possui localizações espaciais 
associadas (Informações) 

MODELO GEO-OMT 



Objetos contínuos 
MATRICIAL 

Objetos discretos 
VETORIAL 

CLASSES BÁSICAS 

Objetos não espaciais 
Ex: gasto com adubação, 

Imposto do lote, 
Informações... 



• Representam objetos geográficos individualizáveis, que 
possuem identificação com elementos do mundo real 
(lotes, rios, postes, etc.) 
 

• Podem ter ou não atributos não-espaciais (informações) 
 

• Podem estar associados a mais de uma representação 
geométrica, dependendo da escala em que é 
representado, ou de como ele é percebido pelo usuário 
 

Ex.: um usuário encarregado do gerenciamento de trânsito verá a rua como uma 
rede direcionada, representando vias de mão simples e dupla; um usuário 
encarregado do cadastro da cidade, interessado em conhecer os proprietários dos 
lotes, verá a rua como o espaço entre os meios-fios. 

 

GEO-OBJETO 



• Todas as subclasses georreferenciadas apresentam uma 
representação simbólica 

• Facilitar o entendimento 
• Percepção imediata do conteúdo analisado 
• Motivo: Representações gráficas que exigem 

demorada leitura tornam-se ineficazes 
 

GEO-OBJETO 



GEO-OBJETO 
Classes descendentes 

 

Representados por vetores 
 



GEO-OBJETO 

Geo-Objeto com Geometria representa objetos que possuem apenas propriedades 
geométricas (Ponto, Linha e Polígono) e é especializada em classes do tipo Ponto, Linha e 
Polígono. Exemplos desta classe são, respectivamente, ponto de ônibus, trecho de 
logradouro e quadras. 
 
 
Geo-Objeto com Geometria e Topologia representa objetos que possuem, além das 
propriedades geométricas, propriedades topológicas de conectividade, sendo 
representados por nós e segmentos orientados. É especializada em classes do tipo Nó, 
Linha Uni-direcionada e Linha Bi-direcionada. Exemplos desta classe são as redes de 
malha viária, de água e esgoto. Os segmentos orientados traduzem o sentido do fluxo da 
rede, se uni-direcional ou bi-direcional, dando mais semântica à representação. “Alguns 
tipos de aplicações (ex.: rede de água, redes viárias, cadastro urbano, etc.) possuem 
características, onde os relacionamentos do tipo conectividade e adjacência são 
fundamentais. Alguns SIGs oferecem suporte ao armazenamento desses tipos de 
relacionamentos, porém, no nível conceitual é importante que o projetista consiga 
representá-los” 



GEO-OBJETO 
· Subclasse Ponto - representa objetos pontuais, que possuem um único par de 
coordenadas (x, y). Na representação do mobiliário urbano é frequente o uso de símbolos, 
como por exemplo na representação de postes, orelhão, hidrante, etc. 
· Subclasse Linha - representa objetos lineares sem exigência de conectividade. Como 
exemplo podemos citar a representação de muros, cercas e meios-fios. 
· Subclasse Polígono - representa objetos de área, podendo aparecer conectada, como 
lotes dentro de uma quadra, ou isolado, como a representação de uma ilha. 
· Subclasse Linha Uni-direcionada - representa objetos lineares que começam e terminam 
em um nó e que possuem uma direção (arco do grafo orientado). Cada linha deve estar 
conectada a dois nós ou a outra linha uni-direcionada. Como exemplo podemos citar 
trechos de uma rede de esgoto, que indicam a direção do fluxo da rede. 
· Subclasse Linha Bi-direcionada - representa objetos lineares que começam e terminam 
em um nó e que são bi-direcionados. Cada linha bi-direcionada deve estar conectada a 
dois nós ou a outra linha bi-direcionada. Como exemplo podemos citar trechos de uma 
rede de água, onde a direção do fluxo pode ser nos dois sentidos dependendo do controle 
estabelecido. 
· Subclasse Nó - representa os objetos pontuais no fim de uma linha, ou os objetos 
pontuais nos quais as linhas se cruzam (nó do grafo). Possui a propriedade de 
conectividade, garantindo a conexão com a linha. Exemplos de nó podem ser vistos na 
modelagem de redes. Por exemplo, o poço de visita na rede de esgoto ou o cruzamento 
(interseção de vias) na malha viária. 
 



São objetos distribuídos de forma contínua no espaço, 
como: 
 
 
• Textura do solo 
• Relevo 
• Teor de minerais 
• Teor de matéria orgânica 
• Teor de umidade 
... 

 

GEO-CAMPO 



Classes descendentes 
 

GEO-CAMPO 

Representados por matrizes e vetores 
 



· Subclasse Rede triangular Irregular - representa o conjunto de grades triangulares de 
pontos que cobrem todo o domínio espacial. Um exemplo de rede triangular irregular é 
visto em modelagem de terreno (TIN - rede irregular triangularizada). 
· Subclasse Isolinhas - Representa uma coleção de linhas fechadas que não se cruzam nem 
se tocam (aninhadas). Cada instância da subclasse contém um valor associado. Exemplo: 
curvas de nível, curvas de temperatura e curvas de ruído. Deve-se observar que o 
fechamento das isolinhas sempre ocorrerá quando se considera o espaço geográfico como 
um todo, no entanto, na área em que se está modelando isto poderá não ocorrer. 
· Subclasse Polígonos Adjacentes- Representa o conjunto de subdivisões de todo o 
domínio espacial em regiões simples que não se sobrepõem e que cobrem 
completamente este domínio. Exemplo: tipos de solo, divisão de bairros, divisões 
administrativas e divisões temáticas. 
· Subclasse Tesselação - Representa o conjunto das subdivisões de todo o domínio 
espacial em células regulares que não se sobrepõem e que cobrem completamente este 
domínio. Cada célula possui um único valor para todas as posições dentro dela. Exemplo: 
imagem de satélite. 
· Subclasse Amostragem - Representa uma coleção de pontos regular ou irregularmente 
distribuídos por todo o espaço geográfico. Exemplo: estações de medição de temperatura, 
modelos numéricos de terreno ou pontos cotados em levantamentos altimétricos de 
áreas urbanas. 

GEO-CAMPO 



PARTICULARIDADES 
 

• Geo-Campo: Por representar a distribuição espacial contínua 
de um fenômeno geográfico sobre o espaço, qualquer posição 
no espaço geográfico considerado deverá corresponder a 
algum valor da variável representada, obedecendo ao 
princípio do “planar enforcement” (restrição de 
preenchimento do plano). 

 

 

• Geo-Objeto: As instâncias da classe Geo-Objeto não 
obedecem ao princípio do “planar enforcement”, podendo 
estar disjuntas no espaço ou ocupando o mesmo lugar, como 
é o caso de um poste com um semáforo de pedestre e uma 
placa de sinalização. 



PARTICULARIDADES 
 

 

Geo-Objeto                                   Geo-Campo 

 

 

Geo-Campo                                   Geo-Objeto 

 



Uma partição espacial genérica 
de um geo-campo compõe 
outro geo-campo com as 
mesmas propriedades. 

Uma partição espacial genérica 
de um conjunto de geo-objetos 
não compõe outro conjunto de 

geo-objetos com as mesmas 
propriedades. 

Intercepta alguns objetos 
 

Papel da fronteira 



MODELOS DE DADOS 

 SPRING 

 



MODELOS DE DADOS 
 SPRING 

 

 O SPRING é um SIG (Sistema de Informações Geográficas) no estado-da-arte 
com funções de processamento de imagens, análise espacial, modelagem 
numérica de terreno e consulta a bancos de dados espaciais 
 

 O SPRING é um projeto com a participação de: 
 
 EMBRAPA/CNPTIA - Centro Nacional de Pesquisa Tecnológica em 

Informática para Agricultura. 
 IBM Brasil - Centro Latino-Americano de Soluções para Ensino Superior e 

Pesquisa. 
 TECGRAF - PUC Rio - Grupo de Tecnologia em Computação Gráfica da PUC-

Rio. 
 PETROBRÁS/CENPES - Centro de Pesquisas "Leopoldo Miguez". 

 
 
 



MODELOS DE DADOS 
 SPRING 

 

 Objetivos do projeto SPRING: 
 
 Construir um sistema de informações geográficas para aplicações em 

Agricultura, Floresta, Gestão Ambiental, Geografia, Geologia, Planejamento 
Urbano e Regional. 
 

 Tornar amplamente acessível para a comunidade brasileira um SIG de 
rápido aprendizado. 
 

 Fornecer um ambiente unificado de Geoprocessamento e Sensoriamento 
Remoto para aplicações urbanas e ambientais. 
 

 Ser um mecanismo de difusão do conhecimento desenvolvido pelo INPE e 
seus parceiros, sob forma de novos algoritmos e metodologias. 

 
 
 



MODELOS DE DADOS 
 SPRING 

 

 Estrutura Básica: 
 
 
 BANCO DE DADOS: reúne todas as informações, todo o “projeto”, 

fisicamente é diretório de armazenamento de dados 
 

 PROJETO: área física abrangida pelo Banco de Dados, um Banco de Dados 
pode possuir mais de um projeto 

 
 
 



Lúcio Costa 
Plano Piloto 1957 



OBRIGADO 
 

Vamos para o LDC II ... 

Prof. Dr. Cristiano Zerbato 


