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CAPÍTULO I
INFORMAÇÕES GERAIS
1.1. Objetivo
Apresentar as Especificações Técnicas para Estruturação de Dados Geoespaciais
Vetoriais do Estado da Bahia, norma técnica da Infraestrutura de Dados Espaciais da Bahia (IDEBahia), cuja finalidade principal é padronizar as estruturas de dados geoespaciais vetoriais oficiais
de referência. Esta padronização viabiliza o compartilhamento de dados, a interoperabilidade e a
racionalização de recursos entre os produtores e usuários de dados e informação cartográfica.

1.2. Introdução
A demanda por informação geoespacial na sociedade atual tem crescido
exponencialmente. Com a multiplicidade de geotecnologias existentes no mercado, a produção de
dados geoespaciais e sua distribuição tornam-se mais ágeis a cada dia. No entanto, para isso os
dados necessitam ser gerados segundo padrões que garantam o compartilhamento, a
interoperabilidade e a disseminação destes dados, sendo estes aspectos fundamentais em uma
Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) (CONCAR, 2010).
A IDE-Bahia deve definir padrões para os dados que a compõe e um padrão pode ser
apresentado na forma de uma Especificação Técnica. Dentre as especificações de uma IDE deve
estar presente uma que defina apropriadamente a estrutura empregada na aquisição,
armazenamento, disseminação e na disponibilização de informações geoespaciais (adaptado de
CONCAR, 2010).
A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), como provedora
central de dados geográficos oficiais de referência da cartografia básica e de dados temáticos
para a Infraestrutura de Dados Espaciais do Estado da Bahia (IDE-Bahia), contratou em 2013 a
empresa a S&C Consultoria para elaborar e implantar o projeto para estruturação e implantação
do seu banco de dados geoespaciais de referência (BDR-SEI) e temático (BDT-SEI). No escopo
deste projeto, a empresa contratada elaborou normas técnicas definindo padrões para estes
Bancos de Dados. Neste contexto, foi elaborada para os dados estaduais oficiais de referência, a
Especificação Técnica para a Estruturação dos Dados Geoespaciais Vetoriais da Bahia (ETEDGV-Bahia).
A ET-EDGV-Bahia foi elaborada a partir da modelagem conceitual e lógica da estrutura dos
dados geoespaciais oficiais de referência, sob responsabilidade da SEI. Além desta modelagem
foram transcritas definições e conceitos da ET-EDGV 2.1.3, de 2010, padrão para a Infraestrutura
Nacional de Dados Espaciais (INDE) e do Sistema Cartográfico Nacional (SCN). Estas
transcrições foram necessárias para cumprir a diretriz do projeto de manter sempre que possível
aderência da IDE-Bahia aos padrões da INDE.
A adoção desta especificação permite a manutenção da integridade estrutural dos dados e,
consequentemente, a interoperabilidade dos mesmos. O uso dos dados pelos vários participantes
da IDE-Bahia independe de plataformas de aplicativos e implica em significativa economia de
tempo e otimização de recursos públicos e privados (adaptado de CONCAR, 2010).
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CAPÍTULO II
MODELO CONCEITUAL
2.1. Visão Geral
A presente Especificação enfoca a estrutura de dados vetoriais e destina-se aos
produtores, desenvolvedores de SIG e usuários finais de dados geoespaciais do Estado da Bahia.
A estrutura de dados geoespaciais vetoriais foi modelada utilizando a técnica de orientação
a objetos. Os trabalhos para a definição desta estrutura foram baseados na ET-EDGV 2.1.3, da
INDE. O processo de abstração dos objetos e fenômenos geográficos foi realizado com base na
análise dos dados das cartografias básica e cadastral, integrantes da base de dados da SEI. As
modelagens foram feitas a partir de dados na escala de 1:10.000 e menores.
A modelagem conceitual utilizada nesta especificação foi baseada na UML 2.4.1 e OMT-G
(OMG, 2011; PILONE & PITMAN, 2006; BORGES et. al., 2001 e BORGES et. al., 2005). Da
modelagem OMT-G foram adotados alguns conceitos das versões dos anos de 2001 e 2005,
objetivando melhor atender as especificidades da abstração do Espaço Geográfico Brasileiro.
Desta forma estão documentados nos Anexos “A” e “B” os Diagramas de Classe (DC), que
descrevem a estrutura e as correspondentes Relações de Classes de Objetos (RCO), com seus
atributos organizados por categoria de informação.

2.2. Categorias de Informação
Nesta especificação as categorias de Informação são divididas em dois grupos. O primeiro
apresenta as categorias cujas classes de objetos compõem a Cartografia Básica (CB), enquanto
que o segundo grupo apresenta as categorias cujas classes de objetos são normalmente
adquiridas na Cartografia Cadastral (CC).
Na modelagem conceitual das categorias de informações da CB, as classes de objetos são
agrupadas seguindo a premissa básica de observar o aspecto funcional comum. Para as
categoriais da CC, esta premissa nem sempre pode ser respeitada.
Nos quadros a seguir, as categorias de informação da CB e CC estão definidas de forma
genérica:
Quadro 1 - Categorias de Informações da CB (adaptado de CONCAR, 2010).
Seção do
Anexo A
Seção 1

Seção 2
Seção 3

Categoria
Hidrografia
(HID)

Relevo
(REL)

Vegetação
(VEG)

Sistema de
Transporte
Seção 4

Seção 5

(TRA; AER;
DUT;FER; HDV;
ROD)

Energia e
Comunicações
(ENC)

Seção 6

Abastecimento
de Água e

Definição
Representa o conjunto das águas interiores e oceânicas da superfície
terrestre, bem como elementos, naturais ou artificiais, emersos ou
submersos, contidos nesse ambiente.
Representa a forma da superfície da Terra e do fundo das águas
tratando, também, os materiais expostos, com exceção da cobertura
vegetal.
Representa, em caráter geral, os diversos tipos de vegetação natural e
cultivada.
Agrupa o conjunto de sistemas destinados ao transporte e deslocamento
de carga e passageiros, bem como as estruturas de suporte ligadas a
estas atividades.
Representa as estruturas associadas à geração, transmissão e
distribuição de energia, bem como as de comunicação.
Agrupa o conjunto de estruturas associadas à captação, ao
armazenamento, ao tratamento e à distribuição de água, bem como as
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Saneamento
Básico (ASB)

Seção 7

Seção 8
Seção 9
Seção 10

Educação e
Cultura
(EDU)
Estrutura
Econômica
(ECO)
Localidades
(LOC)

Pontos de
Referência
(PTO)

Seção 11

Seção 12

Limites
(LIM)

Administração
Pública
(ADM)

Seção 13

relativas ao saneamento básico.

Representa as áreas e as edificações associadas à educação
Representa as áreas e as edificações onde são realizadas atividades
para produção de bens e serviços que, em geral, apresentam resultado
econômico.
Representa os diversos tipos de concentração de habitações humanas.
Agrupa as classes de elementos que servem como referência a medições
em relação a superfície da Terra ou de fenômenos naturais.
Representa os distintos níveis político-administrativos e as áreas
especiais; áreas de planejamento operacional, áreas particulares (não
classificadas nas demais categorias), bem como os elementos que
delimitam materialmente estas linhas no terreno.
Representa as áreas e as edificações onde são realizadas as atividades
inerentes ao poder público.

Saúde e Serviço
Representa as áreas e as edificações relativas ao serviço social e à
Social
saúde.
(SAU)

Quadro 2 - Categorias de Informações da Cartografia Cadastral.
Seção do
Anexo B
Seção 1
Seção 2

Seção 3

Categoria

Definição

Cultura e Lazer Categoria que representa as áreas e edificações associadas à cultura,
(LAZ)
lazer e esporte.
Edificações
(EDF)

Estrutura de
Mobilidade
Urbano

Categoria que agrupa os diferentes tipos de edificações no contexto
urbano e rural.
Categoria que compreende as estruturas relacionadas aos
deslocamentos de pessoas e bens dentro de um espaço urbano.

(EMU)

Seção 4

Patrimônio
Público
(PPB)

Seção 5

Cartografia
Cadastral Classes Base

Categoria que reúne o conjunto de bens materiais, históricos ou culturais
que esta sobre o poder do governo;
Categoria que reúne as classes consideradas básicas e de uso comum
na Cartografia Cadastral.

(CBC)
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2.3. Modelagem Conceitual
A modelagem conceitual do espaço geográfico brasileiro, descrita nos Anexo “A” e “B”
desta especificação, está subdividida em seções. Em cada seção, é disposto um Diagrama de
Classes (DC) e, na seqüência, a Relação de Classes de Objetos (RCO) correspondente.
Este item é dedicado a apresentar os principais conceitos vinculados aos diagramas de
classes.
A utilização de conceitos da UML, conciliados com os oriundos de diferentes versões da
OMT-G na modelagem conceitual da EDGV, ocorreu em decorrência da necessidade de se
abstrair o modelo conceitual de forma mais específica e detalhada, o que não foi possível
utilizando somente a versão mais atual da OMT-G.

2.3.1. Diagramas de Classes
Os diagramas de classes são compostos por pacotes, classes de objetos e seus atributos,
e relacionamentos espaciais e não espaciais.

2.3.1.1 Pacotes de Informações Geográficas
As categorias de informação são visualizadas como “pacotes”, conforme a figura a seguir:
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2.3.1.2 Classes de Objetos
Os objetos referentes aos dados geoespaciais (instâncias) são agrupados por classes de
mesma natureza.
Na modelagem percebe-se que:
a maioria das classes da CB também ocorre na CC;
a relevância de uma informação ou mesmo a sua escassez em certas regiões
determina a presença de classes da CC na CB;
as relações espaciais entre os objetos no mundo real não se restringem às classes
de uma mesma categoria de informação, ou seja, permeiam várias categorias.
Por estes motivos, classes de uma categoria podem ser replicadas nos diagramas de
outras categorias, omitindo-se atributos ou relacionamentos desnecessários. A cor de fundo da
classe replicada em uma categoria e que seja pertencente a outra tem por finalidade mostrar qual
é a sua condição em relação a esta.
Quadro 3 – Classificação por cores das classes nos diagramas:
REPRESENTAÇÃO DA CLASSE
DE OBJETOS

FINALIDADE

Classe de objetos original pertencente à aquela categoria.
Classe de objetos de outras categorias, necessárias a formação
da categoria de informações.
Classe de objetos de outras categorias, que não possui
obrigatoriedade na aquisição da categoria,
Classe de Objeto de caráter ilustrativo, não modelada.
Classe de objetos abstrata, portanto, não instanciável.

É importante ressaltar que a representação de uma classe numa categoria diferente da sua
original não implica na duplicação desta classe, mas apenas é a indicação da necessidade de
utilizá-la para instanciar a feição de interesse.
As classes de objetos podem ser do tipo georreferenciada ou do tipo convencional e são
compostas por atributos e comportamentos.
Os atributos descrevem as características estáticas dos objetos, enquanto os
comportamentos descrevem sua dinâmica. Os atributos podem ser do tipo alfanumérico ou com
geometria. Os alfanuméricos podem ser do tipo texto, numéricos ou associados a listas de
domínio.
No contexto desta norma, os comportamentos não serão descritos, sendo, porém tratados
nas especificações técnicas para a aquisição e de representação de dados geoespaciais. As
especificações técnicas para a aquisição de dados geoespaciais - ET-ADGV (DSG, 2008)
estabelecem a forma como adquirir a geometria dos objetos espaciais utilizando as primitivas
geométricas, assim como as características topológicas relativas a essas geometrias.
As especificações técnicas para a representação de dados geoespaciais - ET-RDG
estabelecerão símbolos e convenções cartográficas padronizadas, a serem associadas às
primitivas geométricas dos objetos espaciais. O emprego da representação cartográfica
observará a escala adotada e/ou os valores dos atributos qualificativos do objeto.
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2.3.1.2.1 Classes de Objetos Convencionais
Uma classe convencional descreve um conjunto de objetos com propriedades,
comportamento, relacionamentos, e semântica semelhantes, e que possuem alguma relação com
os objetos espaciais, mas que não possuem propriedades geométricas.

No exemplo ao lado de classe convencional, os
atributos e os comportamentos podem ser
visualizados.

2.3.1.2.2 Classes de Objetos Georreferenciadas
Uma classe georreferenciada descreve um conjunto de objetos que possuem
representação espacial e estão associados a regiões da superfície da terra, podendo assim
representar a visão de geo-objetos com geometria, geo-objetos com geometria e topologia e
de geo-campos (BORGES et al, 2005).
As classes georreferenciadas do tipo geo-objeto com geometria são associadas às
primitivas geométricas.
Apesar de, no mundo real, todas as instâncias das classes de objetos apresentarem uma
forma geométrica tridimensional, nas abstrações adota-se primitivas geométricas para sua
representação. A aquisição da geometria de uma instância, utilizando alguma primitiva
geométrica, é função da limitação da resolução do insumo utilizado. Por outro lado, pode existir a
necessidade de generalizar a forma adquirida para adaptá-la à escala de visualização de
interesse do usuário.
A primitiva geométrica associada a uma classe é apresentada na forma de um pictograma
no canto superior esquerdo da representação da classe de objeto. No entanto, algumas instâncias
de classes georreferenciadas podem ser representadas por mais de uma primitiva geométrica.
Neste caso esta classe é denominada genérica e não apresenta nenhum pictograma.
Normalmente ocorrem como superclasse em processos de generalização cartográfica ou para
classes com geometria do tipo complexo.
Cabe observar que uma classe com geometria do tipo complexo é aquela cuja geometria
poderá ser constituída por mais de uma primitiva geométrica. Esta situação poderá ocorrer em
classes de objetos onde:
a) Pelo menos uma instância possua mais que uma primitiva geométrica;
b) As instâncias sejam representadas pela agregação de instâncias de classes de objetos
com diferentes primitivas geométricas.
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As classes georreferenciadas de geo-objetos com geometria (adaptado de BORGES
et al, 2005), utilizadas nesta modelagem, são as seguintes:

Classe Georreferenciada Genérica - no exemplo
ao lado de Classe Georreferenciada, podem ser
visualizados os atributos, com uma relação de
domínio associada e o comportamento. As classes
cujas geometrias são do tipo complexo possuem a
mesma representação que as genéricas.

Classe Georreferenciada com Primitiva Geométrica
Ponto - representa objetos pontuais, que possuem um
único par de coordenadas (x, y). Na representação do
mobiliário urbano é freqüente o uso de símbolos. Exemplo
na representação de postes, hidrante, etc.

Classe Georreferenciada com Primitiva Geométrica
Linha - representa objetos lineares sem exigência de
conectividade. Exemplo: a representação de muros, cercas
e meio-fios.

Classe Georreferenciada com Primitiva Geométrica
Polígono - representa objetos de área ou seus limites,
podendo aparecer conectada, como lotes dentro de uma
quadra, ou isolado, como a representação de uma ilha.
algumas situações,

A OMT-G prevê classes georreferenciadas de geo-objetos com geometria e
topologia (BORGES et al, 2005), porém no contexto destas especificações, estas classes não
são representadas, pois entende-se que as mesma apresentam características tipicamente
temáticas. A ocorrência destas classes nos diagramas, na cor de fundo azul, visa apenas ilustrar
a interação entre elas e as classes de objetos desta especificação. As classes deste tipo,
ilustradas nos diagramas, são as seguintes:
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:
Classe Georreferenciada com Geometria e Topologia do tipo 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 numa modelagem temática de uma
rede de drenagem.
Classe Georreferenciada com Geometria e Topologia do tipo
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, podem-se citar um trecho de
fluxo de drenagem em uma modelagem temática
Observação: Classes com geometria do tipo nó e linha unidirecionada apresentadas na Categoria Hidrografia demonstram a
possibilidade da geração pelo usuário de redes hidrográficas
utilizando as classes da previstas na categoria da CB.

Classe Georreferenciada com Geometria e Topologia do tipo 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, podem ser citados os trechos rodoviários em uma rede
rodoviária, onde é adquirido apenas o eixo da rodovia.

As classes georreferenciadas de geo-campos (adaptado de BORGES
utilizadas nesta modelagem são as seguintes:

et al, 2005)

Classe Georreferenciada do tipo Amostragem - representa
uma coleção de pontos regular ou irregularmente distribuídos
por todo o espaço geográfico. Exemplo: pontos cotados em
levantamentos altimétricos de áreas.
Classe Georreferenciada do tipo 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. 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.
Classe Georreferenciada do tipo 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: a classe Municipio.
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2.3.1.3 Relacionamentos
Os relacionamentos não espaciais são representados por linhas contínuas, enquanto
que os relacionamentos espaciais por linhas tracejadas.
2.3.1.3.1 Relacionamentos Não Espaciais
A modelagem utiliza relacionamentos não espaciais para indicar normalmente a
necessidade de associar uma classe à outra.
Os relacionamentos não espaciais utilizados nesta modelagem são os seguintes:
Associação Simples
A associação simples indica que uma classe mantém uma relação com outra classe em
um determinado período de tempo. As linhas de vida de dois objetos ligados por associações não
serão provavelmente vinculadas umas às outras, o que significa que um pode deixar de existir,
sem necessariamente que o outro o seja.
A associação é representada por uma linha contínua entre as classes.
No exemplo a seguir, a associação define que uma organização pública civil é responsável
pelo complexo de lazer. Esta definição é implementada por o atributo “organização” na classe de
objetos Complexo_Lazer, constante na Relação de Classes de Objetos (RCO).

Agregação
A agregação é uma forma especial e mais forte de associação entre objetos, onde um
deles é considerado composto por outros. As agregações são normalmente lidas como “... possui
um....”.
Uma agregação é representada como uma forma de diamante do lado da classe
possuidora e uma linha contínua ligando à classe possuída.
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Composição
A composição representa uma relação muito forte entre classes, a ponto de contenção. A
composição é utilizada para capturar uma relação todo-parte. A peça “parte” da relação pode ser
envolvida em uma única relação de composição em um dado instante. Os tempos de vida das
instâncias envolvidas nas relações de composição são quase sempre ligados; se a instância
maior, possuidora, é destruída, ela quase sempre destrói a peça “parte”. UML permite que a parte
seja associada com outro proprietário antes da destruição, preservando assim ma sua existência,
mas isso é tipicamente uma exceção mais do uma regra.
Uma relação é normalmente lida como “... é parte de...”, o que significa que se pode
precisar ler a composição da parte para o todo.
A composição é representada por um diamante preenchido junto a classe possuidora e
uma linha contínua ligando à classe possuída.

2.3.1.3.2 Generalização/ Especialização
A generalização é um processo de abstração no qual um conjunto de classes similares é
generalizado em uma classe genérica (superclasse).
A especialização é o processo inverso, a partir de uma determinada classe mais genérica
(superclasse) são detalhadas classes mais específicas (subclasses). As subclasses
automaticamente herdam os atributos da superclasse.
As subclasses possuem algumas características que as diferem da superclasse como, por
exemplo, um atributo específico. Outro critério adotado nesta modelagem para especializar uma
classe foi a necessidade de discretizar uma determinada feição geográfica tendo em vista a sua
significância no espaço geográfico.
Uma relação de generalização é representada por uma linha contínua e uma seta fechada
apontando da subclasse para a superclasse.
Uma generalização pode ser especificada como Total ou Parcial. Uma generalização é total
quando a união de todas as instâncias das subclasses equivale ao conjunto de instâncias da
superclasse e é parcial, quando as instâncias das subclasses não totalizam as da superclasse.
Nos diagramas, o símbolo de generalização/especialização Total será representado pelo ponto
no ápice do triângulo formado pela seta fechada, enquanto que a Parcial não haverá ponto. Este
último caso é utilizado para indicar que a modelagem pode estar omitindo alguma classe
especializada e assim, se necessário, a superclasse pode ser utilizada para a instanciação.
Uma generalização Disjunta é aquela em que uma instância da especialização não pode
pertencer a mais de um tipo de subclasse ao mesmo tempo. Não existe nenhum tipo de contato
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entre as classes relacionadas. A generalização Sobreposta é aquela em que uma instância de
especialização pertence a mais de uma subclasse.
Nos diagramas, o símbolo de generalização/especialização na cor preta representará uma
generalização Sobreposta, enquanto que na cor branca representará Disjunta.
Normalmente, uma generalização é total e disjunta, já que a superclasse é o resultado da
união de subclasses disjuntas. O mesmo não pode ser dito da especialização, que permite que
instâncias da superclasse possam ou não existir nas subclasses.

Generalização Cartográfica
A Generalização Cartográfica é um caso especial da generalização e pode ser vista como
uma série de transformações na primitiva geométrica com que a forma do objeto foi originalmente
adquirida, com o objetivo de melhorar a legibilidade e compreensão do objeto. Estas
transformações podem ser, por exemplo, a simplificação da geometria, alteração de sua posição,
substituição por uma representação cartográfica.
A legibilidade e a compreensão do objeto são afetadas normalmente quando ocorre uma
variação na escala de visualização do espaço geográfico. A generalização cartográfica devido a
uma variação de Escala será apresentada na forma da figura abaixo, utilizando-se um quadrado
na cor branca na interseção das linhas das especializações e da generalização. Assim, a principal
finalidade da generalização cartográfica é informar quais as possíveis formas de visualização do
objeto em função da escala (adaptado de BORGES et al, 2005).
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Ao adquirir a geometria de um objeto, o desejável é utilizar a primitiva geométrica do tipo
polígono, mas em função dos insumos disponíveis ou mesmo dos custos de produção, as
primitivas do tipo ponto ou linha são mais utilizadas. Por este motivo, o segundo objetivo de utilizar
a generalização cartográfica nestes diagramas é indicar quais primitivas podem ser utilizadas no
momento da aquisição da geometria do objeto (DSG, 2008).
Cabe ressaltar que quando há a ocorrência de uma generalização/ especialização, só
serão explicitadas as generalizações cartográficas das classes especializadas, se estas não
apresentarem todas as primitivas geométricas (ponto, linha e polígono), como no caso da
categoria Relevo. No caso das classes especializadas apresentarem todas as primitivas nas
generalizações cartográficas, a notação usualmente ficará representada na classe genérica.
Apesar de ser desnecessário para o modelo conceitual, quando ocorrer a generalização por
escala, um sufixo indicativo da primitiva geométrica será agregado ao nome da classe.

2.3.1.3.3 Relacionamentos Espaciais
Todos os relacionamentos espaciais são apresentados em forma de linha pontilhada. A
modelagem OMT-G prevê os relacionamentos topológicos espaciais entre classes com primitivas
geométricas a seguir:
Relação entre pontos
PONTO

Relação entre ponto e linha

/ PONTO

Disjunto
Adjacente/Toca
Perto de
Coincidente

d
A,
B

Acima/Abaixo
Em frente a

Relação entre ponto e polígono

Relação entre linhas
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Relação entre linha e polígono

-

Relação entre polígonos:

As relações espaciais expressas nas figuras acima são válidas para objetos do mundo
real. Nesta modelagem, estes tipos de relacionamentos são facilmente dedutíveis, tendo em vista
a espacialização das instâncias e, portanto, não são explicitadas e cabe ET-ADGV explicitar as
exceções a esta regra.
Na ET-ADGV deverão ser explicitados os casos em que o relacionamento induza a
adoção, pela classe de objetos, de um comportamento específico de representação
cartográfica, indicando a necessidade de aquisição de um atributo alfanumérico ou uma
particularidade na forma de aquisição da geometria ou mesmo um procedimento operacional que
garanta a consistência topológica dos dados. Neste último caso, os relacionamentos
estabelecidos entre as primitivas geométricas devem refletir as restrições topológicas entre elas.
Cabe observar que estes relacionamentos podem não corresponder aos estabelecidos entre os
objetos do mundo real.
Agregação Espacial
A agregação espacial é um caso especial de agregação onde são explicitados
relacionamentos topológicos “todo-parte”. A utilização desse tipo de agregação impõe restrições
de integridade espacial no que diz respeito à existência do objeto agregado e dos sub-objetos. As
agregações espaciais diferem das não espaciais pela representação da linha pontilhada como
ilustra a figura a seguir:
19

Nesta modelagem do espaço geográfico, a agregação é normalmente caracterizada pelas
seguintes circunstâncias:
1. Para existir o objeto agregador (objeto derivado) deve existir pelo menos um objeto de
qualquer de uma das classes de objetos agregados (objetos primitivos).
2. O limite geográfico do objeto agregador deve coincidir com o limite geográfico externo
formado pela união das geometrias dos objetos agregados È importante ressaltar que o
limite geográfico do todo não necessariamente é continuo.
3. A exclusão de todos os objetos primitivos que originaram o objeto derivado implicará na
exclusão do objeto derivado.
4. A existência dos objetos primitivos não é obrigatoriamente condicionada à existência do
objeto derivado.

A figura a seguir ilustra estas quatro condições:

Composição Espacial
Nesta modelagem a composição espacial apresenta uma semelhança ao conceito de
União Espacial definida em BORGES et. al. (2001), onde o todo é formado a partir da união das
partes e a sua existência é condicionada a existência de todos os objetos agregados.
Por exemplo, um curso d’água é uma união de trechos de curso d’água. Um curso d’água
não existe sem que todos os trechos existam. Cabe observar que, apesar de ocorrência,
raramente o elemento derivado pode ser constituído por apenas um objeto primitivo.
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Relacionamento Arco-Nó

O relacionamento Arco-Nó indica a possibilidade do usuário gerar uma rede a partir dos
objetos relacionados. Nesta especificação, este tipo de relacionamento é apresentado nos
diagramas apenas ilustrativamente, pois somente será implementado no nível temático.

2.3.2. Dicionário de Dados
Os Anexo “A” e “B”, apresentam os dicionários de dados na forma de Relações de Classes
de Objetos (RCO). As RCOs descrevem todas as informações espaciais e semânticas das classes
de objetos referentes ao espaço geográfico para a CB e a CC. As listas de domínio (codeList)
referentes aos atributos das classes de objetos da CB e CC são descritas no Anexo “C”.
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CAPÍTULO III
PERSPECTIVAS, RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES
A ET-ADGV deve complementar e regular as peculiaridades da aquisição dos atributos dos
objetos geoespaciais definidos na ET-EDGV e enfatiza a homogeneização da aquisição do atributo
Geometria.
Para a incorporação de dados geoespaciais oficiais de referência à IDE-Bahia, os
produtores de dados devem adotar esta especificação tanto para os dados novos quanto para
dados existentes, convertendo-os.
A presente especificação, aprovada e homologada pela Comissão Estadual de Cartagrafia
órgão colegiado da Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia, constitui-se no marco para a
obtenção de um padrão de estrutura de dados espaciais para o Estado da Bahia, compatível com
os padrões estabelecidos pela INDE e para o mapeamento sistemático brasileiro.
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CAPÍTULO IV
CRÉDITOS e REFERÊNCIAS
4.1. Créditos às Instituições Participantes
Esta especificação técnica foi elaborada pelo consultor Omar Antonio Lunardi (Especialista
em Modelagem de Aplicações Geográficas/Analista de Sistemas/Engenheiro Cartógrafo),
contratado pela empresa S&C Consultoria, que é a gerente do projeto.
Caso encontre alguma inconsistência e tenha interesse em fazer críticas e sugestões a fim
de contribuir com o refinamento desta especificação, favor entrar em contato com a Comissão
Estadual de Cartografia (CECAR).
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