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RESUMO 
 

Os sistemas de bancos de dados espaciais (SBDEs) são capazes de 

manipular dados geográficos. Sua principal aplicação é em sistemas de 

informações geográficas (SIGs), pois disponibilizam diversas funções, como 

indexação, consultas, exibição gráfica e algoritmos geométricos. Por padrão, 

os SBDEs realizam consultas a posteriori, ou seja, as operações envolvidas 

em cada consulta são executadas no momento da solicitação do usuário. Por 

isso, as consultas espaciais, geralmente compostas de diversos cálculos 

geométricos, possuem alto custo computacional. Recentemente, surgiram 

abordagens que processam consultas sobre dados geográficos através de 

raciocínio espacial. Uma das vantagens disso é a capacidade de obter 

resultados utilizando lógica, evitando, dessa forma, muitos cálculos 

geométricos. O cálculo de conexões de regiões (Region Connection Calculus 

- RCC) é um exemplo de formalização bastante utilizado em raciocínio 

espacial, pois define axiomas de relacionamentos entre regiões, em lógica de 

primeira ordem. Disso posto, esta dissertação propõe uma nova abordagem 

de raciocínio espacial utilizando lógica de descrições. Nessa abordagem, um 

conjunto mínimo de relacionamentos espaciais é calculado a priori, por um 

SBDE, e armazenado em uma ontologia, formalizada com regras de 

composição de relacionamentos do RCC. Dessa forma, utilizando lógica de 

descrições e o conjunto inicial de relacionamentos, é possível raciocinar 

todos os outros relacionamentos definidos na ontologia RCC. A partir de 

então, consultas espaciais qualitativas podem ser realizadas sem a 

necessidade de cálculos geométricos sobre dados espaciais. Com o objetivo 

de validar a abordagem proposta, também foi realizada uma aplicação com 

dados reais do estado de Pernambuco, de difícil obtenção e tratamento. 

Apesar dessas dificuldades, a aplicação pôde ser utilizada concretamente 

para checagem semântica no projeto NTDO (Neglected Tropical Disease 

Ontology), em uma aplicação que processa dados públicos integrados de 

doenças tropicais negligenciáveis. 

 

Palavras-chave: Raciocínio espacial, Ontologias, Cálculo de Conexões de 

Regiões (RCC), Sistemas de Banco de Dados Espaciais (SBDE). 
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ABSTRACT 
 
 

The Spatial Databases Systems (SDBS) are able to manipulate 

geographical data. Its main application is in geographic information systems 

(GIS). The SDBS provides many functions, such as indexing, queries, 

graphical display and geometric algorithms. By standard, SDBS can perform 

posteriori queries, i.e., the operations involved in each query are performed 

upon user request. Therefore, spatial queries, usually composed of various 

geometric calculations, have high computational cost. Recently, approaches 

have emerged that process queries over spatial data through a spatial 

reasoning. One advantage of this is the ability to obtain results using logic, 

avoiding thus many geometric calculations. The Region Connection Calculus 

(RCC) is an example of formalization widely used in spatial reasoning, 

because defines axioms relationships between regions, in first order logic. 

Therefore, this dissertation proposes a new approach of spatial reasoning 

using descriptions logic. In this approach, a minimal set of spatial 

relationships is computed a priori by a SDBS, and stored in ontology that is 

formalized with composition rules of RCC relationships. Thereby, using 

descriptions logic and the initial set of relationships, it is possible to reason all 

other relationships defined in the RCC Ontology. Thereafter, qualitative spatial 

queries can be performed without requiring geometric calculations over spatial 

data. Aiming to validate the proposed approach, an application was also 

performed with real data, about the state of Pernambuco, that were difficult to 

obtain and treat. Despite these difficulties, the application could be used 

concretely for semantic checking in the NTDO project (Neglected Tropical 

Disease Ontology), in an application that processes public integrated data of 

neglected tropical diseases. 

 

Keywords: Spatial Reasoning, Ontologies, Region Connection Calculus 

(RCC), Spatial Databases Systems (SDBS). 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

 

Sistemas de banco de dados espaciais (SBDEs) são tipos específicos 

de sistemas de banco de dados que podem manipular qualquer tipo de 

representação espacial, inclusive representações geográficas do mundo real 

utilizando algum sistema de coordenadas geográficas [Georgiadou et al., 

1999], como por exemplo, Universal Transversa Mercator (UTM) [NGIA, 

2002] e Sistema de Referência Geocêntrico das Américas (SIRGAS) 

[SIRGAS, 2012]. De uma forma geral, consultas que envolvem dados 

representados através de pontos geográficos necessitam de uma 

preocupação especial em relação ao desempenho, pois se tratam de cálculos 

geométricos, na maioria das vezes, de alta complexidade computacional.  

Nos SBDE tradicionais, esses cálculos são realizados a posteriori, ou 

seja, os cálculos necessários para atender aos critérios da consulta são 

efetuados apenas no momento da solicitação do usuário. Isso implica em 

consultas custosas se comparadas as a priori, onde os cálculos foram 

previamente realizados, armazenados e já estão disponíveis para sua 

recuperação. Logo, no momento da solicitação, o resultado pode ser 

acessado por algum mecanismo de busca, apenas. 

Entretanto, quando é exigido um maior grau de flexibilidade, as 

consultas a priori não conseguem suprir todas as necessidades, pois 

dificilmente todos os cálculos geométricos possíveis estarão armazenados. 

Por isso, é interessante conhecer em quais casos pode-se utilizar cada uma 

dessas técnicas a fim de melhorar o desempenho de consultas geográficas. 

Atualmente, é crescente o uso de ontologias e lógica de descrições 

(OWL DL) para representar e realizar raciocínio de relacionamentos espaciais 

[Stocker e Sirin, 2009]. Nesses casos, apesar de necessitarem de cálculos a 

priori, para a obtenção dos conceitos, papéis e indivíduos da ontologia; 

também é possível realizar inferência de relacionamentos, aumentando o 

espaço de busca e a quantidade de consultas espaciais que podem ser 

realizadas, sem a necessidade de cálculos geométricos. 
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Existem também alguns trabalhos que incorporam conceitos de cálculos 

de conexões de regiões (Region Connection Calculus - RCC) em linguagem 

OWL DL [Grütter et al., 2008], a fim de formalizar regras para inferência de 

novos relacionamentos topológicos. O RCC consiste da definição de axiomas 

de certos conceitos e relacionamentos espaciais em lógica de primeira ordem 

[Randell, Cui e Cohn, 1992] (esse conceito será detalhado na Seção 4.3, no 

CAPÍTULO 4). Através destes axiomas, é possível utilizar a lógica de 

descrição para raciocinar sobre relacionamentos entre regiões geográficas 

sem a necessidade da realização de cálculos geométricos. Entretanto, o RCC 

trata apenas de raciocínio qualitativo e, por isso, faz-se necessário o uso do 

cálculo geométrico quando não for possível deduzir o relacionamento 

solicitado, ou quando exigir um maior detalhamento das informações 

requeridas. 

Dessa forma, esta dissertação propõe uma abordagem para raciocínio 

de consultas espaciais qualitativas, através de uma ontologia formalizada 

com axiomas do RCC-8. Nessa abordagem, apenas um conjunto mínimo de 

relacionamentos espaciais é calculado geometricamente por um SDBE e o 

restante pode ser inferido por um raciocinador em lógica de descrições. 

Na abordagem proposta, apenas os relacionamentos espaciais 

calculados pelo SBDE serão armazenados na ontologia e, no início da 

execução de consultas espaciais, esses dados, bem como todos os outros 

relacionamentos derivados por inferência, serão colocados em memória 

volátil, pois é de conhecimento comum que consultas em memórias voláteis 

possuem alto desempenho, se comparadas às consultas em memórias não-

voláteis. 

Outra importante característica da abordagem proposta é a capacidade 

de reutilização que, naturalmente, ontologias possuem. Como se sabe, uma 

ontologia pode sempre ser incrementada e, por estar disponível na web, pode 

ser reutilizada em diversos domínios através da união da ontologia espacial, 

proposta nesta dissertação, com outras ontologias; tornando as consultas 

espaciais cada vez mais sofisticadas. 

Também faz parte do escopo deste trabalho, uma aplicação da 

abordagem proposta em um estudo de caso com dados reais de 

Pernambuco, os quais foram obtidos através de fontes como FIDEM e IBGE. 
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Esse estudo de caso também inclui comparativos entre os desempenhos de 

outras abordagens que utilizam cálculos a posteriori e a priori, e a abordagem 

proposta, a fim de validar as hipóteses apresentadas. Além disso, essa 

aplicação pôde ser utilizada concretamente, em uma aplicação que processa 

dados públicos integrados de doenças tropicais negligenciáveis [Fernandes, 

2012]. 

1.1. MOTIVAÇÃO 

A principal motivação para a realização desse trabalho foi a 

necessidade de uma ontologia capaz de representar informações geográficas 

e de processar consultas espaciais por meio de uma lógica de descrições; já 

que essa ontologia seria utilizada, por uma aplicação, para processar dados 

públicos integrados de doenças tropicais negligenciáveis [Fernandes, 2012]. 

Além disso, poucos estudos acerca do tema proposto foram 

encontrados na literatura atual, pois pesquisas envolvendo ambientes 

computacionais que realizam, explicitamente, consultas geográficas de forma 

a priori, a posteriori e raciocínio não são facilmente encontradas.  

Também foi constatado, nos estudos preliminares ao desenvolvimento 

desta pesquisa, que outros modelos de raciocínio sobre relacionamentos 

espaciais não possuíram um bom desempenho computacional [Stocker e 

Sirin, 2009]. A partir disso, surgiu a ideia de desenvolver um ambiente híbrido 

que utilizasse RCC e ontologia para raciocínio e um SBDE para cálculos 

geométricos, com a hipótese de melhoramento de desempenho em sistemas 

nesta área.  

A hipótese acima incita um questionamento: que tipo de consultas 

espaciais possui menor custo computacional? Obviamente, a resposta para 

esta pergunta depende do mecanismo de consulta utilizado. Então, é 

passível dizer que, sabendo qual mecanismo utilizar em cada tipo de 

consulta, obtém-se o melhor desempenho computacional. Isso, portanto, é 

mais uma motivação para a realização deste trabalho. 
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1.2. OBJETIVOS 

Nesta seção serão apresentados os objetivos gerais e específicos do 

trabalho proposto nesta dissertação. 

1.2.1. Objetivos gerais  

Um dos objetivos gerais desta dissertação é propor uma abordagem 

capaz de processar consultas geográficas topológicas por meio de um 

mecanismo de raciocínio com o objetivo de evitar cálculos geométricos 

desnecessários, comumente realizados em outras abordagens. Além disso, 

desenvolver um estudo de caso com dados geográficos reais do estado 

Pernambuco, como prova de conceito da abordagem proposta. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Além do objetivo geral, foram traçados alguns objetivos específicos a 

fim de validar a abordagem proposta por esta dissertação e aumentar a 

contribuição deste trabalho. São eles: 

 Criar uma ontologia espacial passível de ser reutilizada em outras 

aplicações que necessitem de representações geográficas e raciocínio 

espacial qualitativo. 

 Desenvolver uma aplicação capaz de realizar consultas espaciais a 

priori, a posteriori e também raciocínio espacial. 

 Realizar comparativo de desempenho computacional entre 

abordagens de consultas espaciais a priori sem raciocínio, puramente 

a posteriori e a abordagem proposta.  
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1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O restante deste documento está dividido em seis capítulos, resumidos 

brevemente a seguir: 

 Capítulo 2: Sistemas de Banco de Dados Espaciais 

Esse capítulo reúne os principais conceitos sobre SBDEs, necessários 

para a compreensão desta dissertação. Para isso, a definição do que vem a 

ser um SBDE é dada e, em seguida, é apresentado como informações 

espaciais podem ser representadas, bem como as características das 

consultas espaciais realizadas em um SBDE. 

 Capítulo 3: Ontologias, Web Semântica e Lógica de Descrições 

Nesse capítulo, é apresentado um breve histórico do conceito de 

ontologia, bem como uma definição desse conceito no âmbito da inteligência 

artificial. Além disso, é explicado o que vem a ser web semântica e suas 

camadas, a fim de apresentar como as ontologias podem ser utilizadas para 

adição de semântica às informações. Por fim, o conceito de lógica de 

descrições, utilizado para representar informações e axiomas de inferência 

em ontologias, é apresentado, junto com um exemplo de raciocínio. 

 Capítulo 4: Raciocínio Espacial Qualitativo (REQ) 

Esse capítulo é extremamente necessário para a compreensão desta 

dissertação, pois é nele que são introduzidos os conceitos de raciocínio 

espacial e do RCC, que são conceitos bastante utilizados na abordagem 

proposta por este trabalho. Além disso, é apresentado como regras de 

composições do RCC podem ser utilizadas para inferência de 

relacionamentos espaciais topológicos e, também, como outras abordagens 

estão utilizando ontologias e RCC para realização de raciocínio espacial 

qualitativo. 

 Capítulo 5: Abordagem proposta 

Nesse capítulo, é apresentada uma abordagem para realização de 

raciocínio espacial qualitativo em lógica de descrições, utilizando ontologias, 

RCC e SBDE. 
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 Capítulo 6: Estudo de Caso com Dados Reais 

Este capítulo contém todo o processo realizado para a implementação 

da abordagem proposta em um estudo de caso com dados geográficos reais 

do estado de Pernambuco. Nesse estudo, são realizados experimentos de 

raciocínio espacial através da abordagem proposta, como também 

execuções de consultas espaciais em uma abordagem puramente a 

posteriori e em outra que realiza cálculos a priori de relacionamentos 

espaciais sem utilizar raciocínio. Por fim, os resultados desses experimentos 

são apresentados, bem como um comparativo entre as abordagens 

avaliadas. 

 Capítulo 7: Conclusões e Trabalhos Futuros 

Esse capítulo contém a conclusão do trabalho, enfatizando as 

contribuições realizadas e enumerando possíveis trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2  

SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPACIAIS 

 
 Esse capítulo reúne os principais conceitos sobre sistemas de banco 

de dados espaciais (SBDEs), necessários para a compreensão desta 

dissertação. A primeira Seção deste capítulo apresenta uma breve introdução 

do assunto e, em seguida, na Seção 2.2, é dada uma definição do que são 

esses sistemas. Depois disso, a Seção 2.3 apresenta uma das grandes 

aplicações de SBDEs: os sistemas de informações geográficas (SIGs); e 

também como as informações espaciais são representadas nesses sistemas. 

Já a Seção 2.4 é responsável por definir o que são relacionamentos 

espaciais e apresentar os relacionamentos topológicos (conceito bastante 

utilizado nesta dissertação). Por fim, as seções 2.5 e 2.6 exibem as principais 

características de consultas espaciais em SBDEs. 

2.1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, a quantidade de dados produzidos por sistemas de 

informações é enorme e, normalmente, estes dados necessitam ser 

armazenados e recuperados de forma eficaz. Ao longo do tempo, a 

tecnologia de informação foi aprimorando a forma como os dados são 

manipulados e, hoje em dia, utiliza-se, na maioria das vezes, banco de dados 

relacionais para tal função. 

Um banco de dados é um repositório de armazenamento de dados que 

possui diversas utilidades e funções [Georgiadou et al., 1999]. Eles podem 

ser utilizados por diversos usuários ao mesmo tempo (multiusuários), através 

de sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD’s). Esses sistemas 

oferecem técnicas otimizadas para armazenamento de dados, bem como 

mecanismos de consultas baseados em índices e planos de execuções 

automáticos [Georgiadou et al., 1999]. 

Em várias áreas do conhecimento, existe a necessidade de manipular 

dados geométricos ou geográficos, ou seja, dados relacionados ao espaço. 

Desde o surgimento dos bancos de dados relacionais, diversas tentativas 
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para incorporar esse tipo de manipulação foram realizadas, pois, para 

atender a essa demanda, é necessário resolver dois principais desafios: (i) a 

capacidade de lidar com imensa quantidade de objetos geométricos 

relacionados, como por exemplo, 100.000 polígonos; e (ii) a escalabilidade de 

consultas que envolvem cálculos geométricos de alta complexidade 

computacional. 

Através dessas tentativas, o termo “spatial database system”, em 

português, sistema de banco de dados espacial, tornou-se popular durante 

várias conferências do “Symposium on Large Spatial Databases (SSD)” 

realizadas a cada dois anos, desde 1989 [Buchmann et al., 1989], [Günther e 

Schek, 1991], [Abel et al., 1993]. Esses eventos possuíam a finalidade de 

promover e estimular o desenvolvimento de sistemas de banco de dados 

capazes de manipular conjuntos de objetos relacionados ao espaço. 

2.2. DEFINIÇÃO DE UM SISTEMA DE BANCO DE DADOS 

ESPACIAL 

Sistemas de banco de dados espaciais (SBDEs) são tipos específicos 

de SGBD. Eles podem armazenar e manipular representações geográficas 

do mundo real, no entanto não podem ser considerados como sistemas de 

informações geográficas (SIGs). Os SBDEs possuem funções genéricas 

como concorrência, armazenamento, restrição de integridade e consultas, e 

não são direcionados apenas para dados geográficos como os SIGs 

[Georgiadou et al., 1999]. 

Outra característica importante dos SBDEs é a disponibilidade de tipos 

de dados específicos para dados espaciais; tanto para o modelo de dados, 

quanto para a linguagem de consultas. Além disso, os SBDEs disponibilizam 

indexação e eficientes algoritmos de junções e operações para esses tipos 

de dados. Isso pode parecer trivial, mas na prática, dados geoespaciais são 

vinculados a dados não espaciais, como por exemplo, alfanuméricos [Güting, 

1994]. Isso significa que os SBDEs estendem a implementação dos SGBD’s 

convencionais com novos métodos que dão suporte às operações envolvidas 

nos cálculos geométricos sobre dados espaciais. 
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2.3. SIG E INFORMAÇÕES GEOESPACIAIS 

Uma das grandes aplicações de SBDEs é em sistemas de informações 

geográficas (SIGs). Diversas definições para o conceito de SIG são 

encontradas na literatura. Esta dissertação apresenta uma definição ampla e 

objetiva para tal conceito. Logo, é possível definir SIG como um sistema 

computacional capaz de capturar, armazenar, analisar e exibir dados 

geograficamente referenciados. Esses dados, também chamados de dados 

geoespaciais, podem ser representados, em sistemas computacionais, 

através de dados atrelados a uma localização geográfica representada 

através de um sistema de coordenadas como latitudes e longitudes [Folger, 

2009]. 

Existem basicamente três tipos de dados geoespaciais vetoriais: pontos, 

linhas e polígonos. Por exemplo, dependendo da escala utilizada, escolas, 

aeroportos e hospitais podem ser representados como pontos; rodovias, ruas 

ou rios como linhas; e países, estados ou rios extensos como polígonos. Um 

ponto é um simples par de coordenadas (x,y) que representa uma 

característica geográfica pequena demais, decorrente da escala utilizada, 

para ser exibida por uma linha ou polígono. Uma linha é um conjunto de 

pontos sequenciados e que geralmente representa uma característica 

espacial muito estreita, a depender da escala. No entanto, mesmo que uma 

região possua uma largura diminuta, é possível representá-la através de um 

polígono, se ela possuir delimitações conhecidas. Logo, um polígono pode 

ser definido como um conjunto de linhas que delimitam uma região espacial 

[Tang et al., 2001]. É importante frisar que as formas geométricas de 

representação são consequentes da escala a qual os dados geoespaciais 

estão representados. 

Um SIG é capaz de combinar dados geoespaciais em diferentes formas 

(por camadas e temas) e extrair novas informações. Por exemplo, uma 

análise feita a partir de um SIG pode sobrepor casos de doenças endêmicas 

como febre amarela, esquistossomose e filariose [Ministério de Saúde, 2005] 

em áreas geográficas e traçar um perfil de doenças em cada região. 
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2.3.1. Sistemas de coordenadas para representação de dados 

geoespaciais 

Para utilização de dados geoespaciais, os SBDEs disponibilizam tipos 

de dados específicos para o referenciamento dos dados espaciais à 

superfície terrestre (georreferenciamento). Geralmente, isso é feito através da 

associação a um sistema de coordenadas terrestres qualquer, o qual pode 

ser definido como um sistema de referência para posicionamento de pontos 

sobre uma dada superfície [Santos, 2000].  

Esses sistemas de coordenadas geográficas surgiram através de uma 

rede quadriculada de linhas imaginárias, verticais e horizontais, que cortam 

todo o globo terrestre, de forma que cada quadrado desta rede é 

representado por um par de coordenadas (x, y), onde o x é denominado 

longitude e o y latitude (ver Figura 1). 

 

Figura 1. Rede geográfica da Terra – sistema de coordenadas (x,y). 

 
A utilização de sistemas de coordenadas, em quaisquer casos, 

estabelece os relacionamentos matemáticos necessários para o 

posicionamento aproximado da informação sobre a superfície terrestre. É 

importante ressaltar que, em alguns desses sistemas de coordenadas, 

admite-se que o globo terrestre seja uma esfera perfeita e por isso, existem 

erros de precisão. 

Existem diversos métodos para representar a superfície da Terra de 

forma plana, onde cada ponto da superfície possui apenas um ponto 
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correspondente na carta ou no mapa. Os métodos empregados para se obter 

esta correspondência são os chamados sistemas de projeções cartográficas 

[Santos, 2000]. 

Todos os sistemas de projeções apresentam deformações, pois é 

impossível representar uma superfície esférica em uma superfície plana sem 

que haja erro de representação. Por isso, é de extrema importância a escolha 

da melhor projeção a ser utilizada. É necessário sempre procurar o sistema 

de projeção que preserve as características mais importantes para o estudo. 

Alguns exemplos de sistemas de projeções geográficas, utilizados no estudo 

de caso desta dissertação, são UTM [NGIA, 2002] e SIRGAS [SIRGAS, 

2012]. 

2.3.2. Camadas de dados ou temas dos SIGs 

Qualquer tipo de característica relacionado a um espaço geográfico – 

tais quais ruas, relevos, rios, lagos, municípios, estados e países – pode ser 

separado em camadas ou temas nos SIGs. A Figura 2 apresenta uma 

exemplificação do conceito de temas ou camadas dos SIGs.  

 
Figura 2. Exemplo de Camadas ou Temas do SIG [Folger, 2009]. 
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 Dessa forma, cada tema pode ser analisado individualmente ou 

combinado com outras camadas. Por exemplo, é possível combinar a 

camada da hidrografia com a camada de municípios, tornando possível a 

visualização e análise das duas camadas conjuntamente. Levando em 

consideração agora um terceiro tema: casos de doenças de cada município; 

é possível extrair informações de interseções entre as fronteiras dos rios, 

municípios e perfis de doenças. Para tal análise, os SBDEs disponibilizam 

diversos operadores de verificação de relacionamentos topológicos. É 

importante ressaltar que para realizar a combinação entre essas camadas, é 

necessário levar em consideração a escala na qual os dados estão 

representados, pois, caso haja diferenças entre escalas, conversões devem 

ser realizadas. 

2.4. RELACIONAMENTOS ESPACIAIS 

Entre as operações oferecidas pelos SBDEs, a verificação de 

relacionamentos espaciais é a mais importante para esta dissertação. Por 

exemplo, a consulta sobre objetos espaciais que estão dentro de uma 

determinada área é constantemente utilizada e essa consulta envolve a 

análise de um tipo de relacionamento espacial topológico.  

Existem diferentes tipos de relacionamentos espaciais [Pullar e 

Egenhofer, 1988], [Egenhofer, 1989], [Worboys, 1992] como: 

 Relacionamentos topológicos: trata de relacionamentos geométricos 

como adjacências, sobreposições e disjunções. 

 Relacionamentos de direção: por exemplo, acima, abaixo, norte de, 

sudeste de. 

 Relacionamentos métricos: por exemplo, distância menor que 100 

metros. 

Desses tipos, os relacionamentos topológicos são os mais utilizados e 

possuem maior profundidade em seus estudos [Pullar e Egenhofer, 1988]. 
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2.4.1. Relacionamentos topológicos 

A topologia estuda os relacionamentos espaciais de conexões ou 

adjacências entre áreas de cobertura (linhas, polígonos e pontos) [Tang et 

al., 2001] e uma importante característica de dados geoespaciais é o 

relacionamento espacial entre eles. Por exemplo, um município geralmente 

está dentro de um estado, um estado dentro de um país, mas um rio pode 

passar por diversas regiões. Essas relações podem ser utilizadas tanto para 

formular consultas espaciais como para inferir novas informações 

geográficas. O uso de topologia pode auxiliar a realização dessas tarefas. 

Na literatura, percebe-se que a maioria das definições formais de 

relacionamentos espaciais as descreve como resultados de operações 

binárias em conjunto de pontos [Egenhofer e Franzosa, 1991]. Também é 

possível perceber, analisando os três tipos de dados geoespaciais (ponto, 

linha e área), definidos nesta seção, que um objeto espacial pode ser 

representado por um ponto ou conjunto de pontos. Logo, definir formalmente 

os relacionamentos espaciais existentes entre dados geoespaciais é uma 

tarefa plausível de ser feita. Por exemplo, em [Güting, 1988], as seguintes 

definições, baseadas em conjunto de pontos (points), são dadas para as 

operações de igual, diferente, dentro (inside), fora (outside) e interseção 

(intersection) em termos de operações de conjuntos matemáticos =, ≠,  ,  : 

            ( )        ( ) 

            ( )        ( ) 

                  ( )        ( ) 

                   ( )         ( )    

                      ( )         ( )    

Onde: 

x e y são objetos espaciais representados por conjunto de pontos e 

points é uma função que retorna todos os pontos de um determinado objeto. 

A Figura 3 apresenta diversos relacionamentos topológicos que também 

são utilizados em SBDEs para consultas de dados geoespaciais. 
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Figura 3. Exemplos de relacionamentos topológicos entre duas regiões que podem ser 

utilizados para consultas espaciais [Georgiadou et al., 1999]. 

Uma questão básica é se há a possibilidade de enumerar todos os 

possíveis relacionamentos existentes. Por isso, um modelo foi desenvolvido 

para definir como identificar e enumerar os relacionamentos topológicos que, 

hoje em dia, são suportados pelas linguagens de consultas dos SBDEs. Esse 

modelo, apresentado em [Egenhofer, 1991], chama-se 9-interseções e 

apresenta nove tipos de interseções entre duas regiões que podem dar 

origem aos relacionamentos topológicos binários. 

Um relacionamento topológico binário pode ser definido como uma 

relação R entre duas regiões distintas, A e B. Essa relação é construída a 

partir da área interior de A (Aº); ou dos limites de A (∂A); ou da área exterior 

de A (A-); comparados à área interior de B (Bº); limites de B (∂B) ou área 

exterior de B (B-). Essas seis partes dos objetos espaciais podem ser 

combinadas a fim de descrever as nove fundamentais interseções 

topológicas binárias da seguinte forma: 

 A interseção da área interior de A com a área interior de B, denotada 

por (Aº ∩ Bº); 

 A interseção do interior de A com os limites de B, (Aº ∩ ∂B); 

 Interseção do interior de A com o exterior de B, (Aº ∩ B-); 

 Interseção dos limites de A com os limites de B, (∂A ∩ ∂B); 

 Limites de A com interior de B, (∂A ∩ Bº); 

 Limites de A com o exterior de B, (∂A ∩ B-); 
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 A interseção entre as duas áreas exteriores, (A- ∩ B-); 

 Exterior de A com os limites de B, (A- ∩ ∂B), e, por último, 

 Exterior de A com a área interior de B. (A- ∩ Bº) 

Comumente, o modelo 9-interseções é representado como uma matriz 

3x3 da seguinte forma: 

 (   )   (
                     

                     

                   
) 

Cada conjunto de resultados das operações da matriz do modelo 9-

interseções descreve um relacionamento topológico diferente. 

Relacionamentos com o mesmo conjunto de resultados podem ser 

considerados topologicamente equivalentes. 

2.5. CONSULTAS ESPACIAIS 

Um grande benefício que os SBDEs possuem é a capacidade de 

realizar consultas em dados espaciais. Para isso, é necessário que a 

linguagem de consulta possua mecanismos para expressar as principais 

operações da álgebra espacial. Essas operações podem ser classificadas 

como seleção espacial, junção espacial, aplicações de funções de espaciais, 

e outras operações de conjunto. A Tabela 1 apresenta definições e exemplos 

dessas classificações. 

Dentre todas as operações, as seleções e as junções espaciais são as 

mais importantes, principalmente pelo fato de que a indexação espacial e os 

algoritmos de junções necessitam delas para atender aos predicados mais 

importantes. 
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Tabela 1. Classificações das operações da álgebra espacial. Adaptado de [Egenhofer, 1994]. 

Classificação Definição Exemplos de uso 

Seleção espacial 
Operação que retorna um 
conjunto de objetos que 
atenda a um predicado. 

Ex1: Encontrar todas as 
cidades dentro de um 
determinado estado. 
 
Ex2: Encontrar todos os rios 
que possuem interseção com 
uma região. 
 
Ex3. Encontrar todas as 
cidades que distam não mais 
que 100 km de uma 
determinada região.

 

Junção Espacial 

Operação de junção que 
compara dois objetos 
espaciais distintos através de 
seus atributos espaciais. 

Ex1: Combinar cidades com 
seus estados 
 
Ex2: Combinar as cidades 
com os rios que distam não 
mais que 50 km do centro da 
cidade. 

Aplicação de função espacial 

Operação que computa 
novos valores de tipos de 
dados espaciais a partir de 
outras operações da álgebra 
espacial. 

Ex1: Para cada rio que passa 
por uma cidade, retorne o 
nome, a parte da sua 
geometria que passa dentro 
da cidade e o tamanho dessa 
parte. 

Outras operações de 
conjunto 

Operações de manipulação 
de conjuntos de objetos 
espaciais como, por 
exemplo, sobreposições e 
fusões. 

Ex1: Retornar regiões que se 
sobrepõem (sobreposição). 
 
Ex2: Agrupar as regiões de 
cidades que produzem 
açúcar (fusão). 

 

Além de suportar todos esses tipos de operações, essencialmente, os 

SBDEs necessitam atender a uma série de requisitos para conseguir realizar 

consultas espaciais. Esses requisitos são enumerados a seguir [Egenhofer, 

1994]: 

1. Tipos de dados espaciais. 

2. Exibição gráfica das consultas espaciais. 

3. Sobreposição gráfica de diversos resultados de consultas. 

4. Exibição de contexto: Necessário para interpretar o resultado da 

consulta. 

5. Facilidade para verificar o conteúdo de uma exibição. Por exemplo, 

quando um mapa for composto por diversos resultados, deve ser 

possível verificar qual das consultas foi responsável pela construção 

de um determinado resultado. 
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6. Capacidade de selecionar e ampliar e reduzir (zoom) objetos 

resultantes. 

7. Variações de representações gráficas. Necessárias para representar 

diferentes objetos em um mapa. 

8. Legendas para explicar as representações dos objetos 

9. Exibição de rótulos (labels).  Necessária para exibição dos atributos de 

um objeto representado graficamente. 

10. Seleção de escalas. As escalas não determinam apenas o tamanho da 

representação gráfica, mas também que tipo de símbolos pode ser 

exibido. 

11. Subáreas de consultas. Necessárias para delimitar o resultado para 

uma determinada área do espaço resultante. 

Como pode ser visto, trabalhar com consultas e relacionamentos 

espaciais é um desafio que necessita de vários requisitos. Além disso, exige, 

de forma primordial, a realização de cálculos geométricos, geralmente de alta 

complexidade computacional. 

2.6. CONSULTAS A POSTERIORI X CONSULTAS A PRIORI 

Os SGBD’s são responsáveis por executar consultas aos bancos de 

dados. Essas consultas, na maioria das vezes, possuem o intuito de efetuar 

algum tipo de busca nos dados armazenados e de efetuar algum tipo de 

processamento de informação.  

Além disso, os bancos de dados relacionais possuem estruturas de 

armazenamento baseada em índices e algoritmos de buscas, baseados 

nesses índices que são eficazes. Esses algoritmos são controlados pelo 

SGBD através de um plano de execução que é composto no momento da 

solicitação do usuário. Isto é, a informação é processada em tempo real. 

Essas consultas são as mais comuns nos bancos de dados tradicionais, 

serão chamadas, nesta dissertação, de consultas a posteriori, por se 

relacionarem a informações que são obtidas após a solicitação do usuário. 

No entanto, quando se trata de SBDE, as consultas quase sempre 

exigem, além da busca de dados, cálculos geométricos de alta complexidade 
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computacional. Essa característica, por vezes, é a causa de consultas 

demoradas, pois, como o processamento é realizado em tempo real, o 

usuário precisa esperar todos os cálculos serem realizados para obter a 

resposta da sua solicitação. 

Dessa forma, muitos SGBD’s disponibilizam o uso de visões 

materializadas (VM’s) com o objetivo de melhoramento no desempenho de 

consultas [Microsoft, 2012]. As VM’s são objetos do banco de dados que 

armazenam resultados de consultas já computadas. 

O uso de consultas materializadas provê benefícios que não são 

conseguidos com consultas padrões, pois é possível computar funções de 

alta complexidade computacional, executar junções entre conjuntos de 

dados, armazenar os resultados e fazer uso deles em consultas futuras, sem 

a necessidade de novos processamentos. Nesta dissertação, as consultas 

materializadas serão chamadas de consultas a priori, por se relacionarem a 

informações que são obtidas antes da solicitação do usuário. 

A Figura 4 apresenta um gráfico que demonstra o aumento de 

desempenho que pode ser obtido através do uso de consultas a priori no 

SGBD da Microsoft, o SQL Server 2008. 

 

Figura 4. Gráfico de comparação de desempenho entre consultas a posteriori e consultas a 

priori [Microsoft, 2012] 

Para compor o gráfico da Figura 4, as consultas analisadas variaram de 

complexidade, ou seja, variaram no número de funções de agregações, no 
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número de conjuntos de dados utilizados, e no número de predicados, de 

forma que quanto menor da complexidade no gráfico da Figura 4, menos 

operações foram necessárias. Além disso, as consultas realizadas para 

compor esse gráfico foram executadas em uma base com milhões de 

registros de um ambiente em produção real [Microsoft, 2012] 

O ganho em desempenho de consultas a priori, aferido pelo tempo de 

retorno em segundos, é expressivo. No entanto, algumas questões precisam 

ser levadas em consideração quando se trabalha com esse tipo de consulta. 

Por exemplo, como os resultados das consultas são armazenados 

previamente, essa técnica faz uso de mais memória em disco, além de 

possuir um problema de consistência de informação, pois, se os dados que 

originaram o resultado forem modificados, a consulta retornará dados 

inconsistentes. Para resolver esse problema, é necessário que toda vez que 

ocorrer uma modificação na informação original, o resultado da consulta seja 

novamente processado e atualizado. 

Outro problema que envolve consultas a priori é a limitação no grau de 

flexibilidade que elas possuem de cobrir todos os cenários possíveis, pois 

dificilmente todos os cálculos e consultas possíveis estarão armazenados. 

Por isso, em praticamente todo sistema que utiliza consultas a priori, também 

é necessária a utilização de consultas a posteriori para garantir que todas as 

solicitações dos usuários sejam atendidas. 
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CAPÍTULO 3  

ONTOLOGIAS, WEB SEMÂNTICA E LÓGICA DE 

DESCRIÇÕES 

 

Neste capítulo, é apresentado um breve histórico do conceito de 

ontologia, bem como algumas definições desse conceito. Além disso, é 

explicado o que vem a ser web semântica e suas camadas, a fim de 

apresentar como as ontologias podem ser utilizadas para adição de 

semântica às informações. Por fim, o conceito de lógica de descrições, 

utilizado para representar informações e axiomas de inferência em 

ontologias, é apresentado, junto com um exemplo de raciocínio.  

3.1. ONTOLOGIAS 

A popularização do termo ontologia, no âmbito da filosofia, aconteceu 

por volta de 1730, quando Christian Wolff publicou Philosophia prima sive 

ontologia. No entanto, esse termo foi introduzido desde o século XVIII, 

paralelamente, por Rudolf Göckel e Jacob Lorhard [Guizzardi, 2005]. 

Etimologicamente, o prefixo ont-, vem do presente do particípio do 

verbo grego eineai (ser) e, no latim, a palavra Ontologia (ont + logia) pode ser 

traduzida como o estudo da existência. Pode-se dizer, então, que o termo 

ontologia engloba os conceitos de ser e existir [Guizzardi, 2005]. 

Com o passar do tempo o conceito de ontologia foi evoluindo e, no 

início do século XX, foi introduzida a ideia de ontologia formal, por Edmund 

Husserl. Nesse conceito, foi incorporada à ontologia a capacidade de lidar 

com interconexões, complexas ou sutis, entre os objetos e entidades. Essas 

interconexões eram capazes de restringir, por exemplo, que classes rígidas 

não podem ser subclasses das não-rígidas (‘Humano’ subclasse de ‘Cliente’) 

[SMITH, 1998].  

Depois disso e a partir de 1970, com o surgimento dos sistemas 

baseados em conhecimento (SBCs - sistemas que representam 

conhecimento e o utiliza para raciocinar sobre um determinado domínio), as 
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ontologias apareceram na computação, na tentativa de raciocinar sobre 

conhecimento do senso comum e de produzir um sistema computacional 

inteligente, capaz de raciocinar de forma minimamente semelhante ao ser 

humano. No entanto, esse objetivo não foi alcançado. 

A partir da década de 1990, os estudos computacionais sobre 

ontologias se intensificaram e uma nova definição, no âmbito da inteligência 

artificial, foi criada. Nesse novo conceito, as ontologias são representações 

de conhecimento que expressam um conjunto de entidades e seus 

relacionamentos, restrições, axiomas e o vocabulário de um dado domínio 

[Gruber, 1993]. Mais formalmente, em [Studer et al., 1998] é apresentada a 

definição de ontologias a seguir: 

“Uma ontologia é uma especificação explícita e formal de uma 

conceitualização compartilhada.” [Studer et al., 1998] 

Para esclarecer esta definição pode-se desmembrá-la e explicar cada 

um dos conceitos envolvidos nela: 

• Especificação explícita: definição de conceitos, instâncias, relações, 

restrições e axiomas. 

• Formal: as especificações são definidas de forma declarativa e 

compreensível para agentes e sistemas e que são amplamente reconhecidas 

e utilizadas com o sentido que foi criado. Para isso, necessita-se de uma 

sintaxe específica, como a Web Ontology Language – OWL, e um formalismo 

de representação formal, como a Lógica de Descrições (Descriptions Logic - 

DL) [Baader et al., 2003]. 

• Conceitualização: trata-se de um modelo abstrato de um determinado 

domínio. 

• Compartilhada: conhecimento consensual que pode ser tanto uma 

terminologia da área modelada quanto firmada por desenvolvedores dos 

agentes que se comunicam. 

Existem vários sistemas baseados em conhecimento (SBCs) que 

podem fazer uso de ontologias para representar e compartilhar o 

conhecimento sobre um determinado domínio de aplicação. Este tipo de 

representação provê diversos benefícios como processamento semântico, 
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pois possibilita a interpretação mais precisa das informações inseridas em um 

contexto. 

3.1.1. Tipos de ontologias 

Atualmente, existem diferentes tipos de ontologias que são 

categorizados de acordo com o foco de representação genérico. Segundo 

[Gómez-Perez, 1999], esses tipos podem ser delineados da seguinte forma: 

 Ontologias de representação definem as primitivas de representação – 

como classes, axiomas, atributos e outros – de forma declarativa. Essa 

ideia [Chandrasekaran e Josephson, 1997] abstrai alguns formalismos 

de representação. 

 Ontologias gerais (ou de topo) representam conceitos abstratos 

necessários para o entendimento de certos aspectos do mundo real 

como tempo, espaço, seres, processos, etc. 

 Ontologias centrais (em inglês, core ontologies), ou ainda, ontologias 

genéricas de domínio são destinadas à representação de conceitos 

gerais de uma determinada área de estudo. Por exemplo, a ontologia 

central de direito criada em Valente e Breuker (1996), inclui 

conhecimentos normativos, de responsabilidade, reativos, de agências 

legais, comportamentos permitidos, etc. Esses conceitos e 

conhecimentos foram agrupados nessa ontologia para que ela sirva de 

base para a construção de ontologias de ramos mais específicos do 

direito, como direito tributário, de família e outros [Freitas, 2003]. 

 Ontologias de domínio possuem essa definição quando o 

conhecimento representado é relacionado a um domínio mais 

específico. Por exemplo, pode-se criar uma ontologia específica para 

direito tributário através de uma ontologia central como a de Valente e 

Breuker (1996). 

 Ontologias de aplicação ou tarefa são mais específicas que as 

ontologias de domínio, pois procuram solucionar um problema ou 

tarefa específicos dentro de um domínio, como, por exemplo, 

identificar doenças do coração, a partir de uma ontologia de domínio 

de cardiologia. 
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Em Freitas (2003), é apresentada uma alternativa de visão hierárquica 

dessa classificação ontológica, segundo a granularidade e complexidade dos 

objetos de conhecimento. Essa hierarquia pode ser visualizada através da 

Figura 5.  

 

Figura 5. Hierarquia da Classificação de Ontologias, segundo [Freitas, 2003]. 

3.1.2. Exemplos de ontologias 

Entre as ontologias mais citadas no meio científico, estão as ontologias 

Sowa [Swoa, 1999] e Cyc [Lenat et al., 1990], que visam o raciocínio de 

senso comum [Freitas, 2003]. Essas são ontologias gerais que podem ser 

reutilizadas em diversos domínios e também podem agregar poder de 

inferência às aplicações que as utilizam. 

Com o objetivo de enriquecer o entendimento do leitor acerca deste 

assunto, a Figura 6 apresenta exemplos de primitivas de ontologias de topo 

[Gómez-Perez, 1999]. 
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Figura 6. Exemplos de primitivas de ontologias [Chandrasekaran, 1999]. 

3.1.3. Vantagens das ontologias 

Uma das principais vantagens do uso de ontologias é a possibilidade de 

reusá-las, já que, comumente, essas ontologias estão disponíveis em 

servidores, onde são armazenadas milhares de classes e instâncias e que 

podem ser de grande utilidade para diferentes empresas, órgãos públicos e 

grupos de pesquisas, por exemplo. Dessa forma, o impacto sobre o 

desenvolvimento de SBCs é substancial, pois, através de ontologias, é 

possível efetuar consultas, comparações, integrações e checagens de 

consistências dos dados [Freitas, 2003].  

As ontologias também permitem a tradução de linguagens e 

formalismos de representação de conhecimento. Essa, por sua vez, facilita o 

reuso do conhecimento e pode prover comunicação entre diferentes agentes. 

Por exemplo, no editor Protégé [Stanford, 2012], ferramenta amplamente 

utilizada na modelagem de ontologias, pode-se utilizar as ontologias em 

algumas linguagens de representação como, por exemplo, RDF/ XML e 

OWL/XML. 

Outra importante característica do uso de ontologias é a capacidade de 

incluir regras em forma de axiomas, utilizadas para realização de inferências 

acerca do domínio da ontologia; contribuindo assim, com o aumento do 

conhecimento que pode ser utilizado por um SBC. Para isso, as ontologias 

fazem uso de um motor de inferências capaz de raciocinar em lógica de 

descrições. 
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3.1.4. Estrutura das ontologias 

As ontologias, normalmente, classificam os objetos ou entidades da vida 

real através de classes, as quais são definidas de forma hierárquica e 

divididas em superclasses e subclasses. Por exemplo, toda classe criada em 

uma ontologia é, obrigatoriamente, subclasse de “Thing”, em português, 

“Coisa”. Logo, qualquer tipo de “Coisa” que se deseje representar na 

ontologia, deve-se incluir uma classe para representa-la.  Um exemplo de 

classe que pode ser utilizada para representar pessoas é “Humano”. A partir 

dela, é possível representar indivíduos específicos, como “Miguel”, “Caetano”, 

“Olívia”, etc. Em ontologias, esses indivíduos são conhecidos como 

instâncias de classes [Freitas, 2003]. 

As classes podem possuir atributos, também chamados de 

propriedades, que definem suas características e podem ser preenchidos 

com valores do tipo especificado para o atributo. Existem basicamente dois 

tipos de propriedades: de dados e de objetos. O primeiro deles, propriedades 

de dados, representa características do indivíduo através de valores 

primitivos, tais como inteiros, cadeias de caracteres e booleanos. Por 

exemplo, é possível representar a idade de um indivíduo através de um 

atributo “Idade”, e o tipo especificado para essa propriedade pode ser 

simplesmente um valor inteiro. Mais especificamente, uma classe “Humano” 

possuiria uma propriedade de dado denominada “Idade”, a qual poderia 

assumir valores do tipo inteiro. A partir desse exemplo, seria possível criar 

uma instância de classe Humano (Miguel), para representar uma pessoa 

chamada Miguel e uma instância do atributo Idade (Miguel, 14) para 

representar, por exemplo, que “Miguel possui 14 anos de idade” [Freitas, 

2003]. 

Uma ontologia também é capaz de representar relações entre classes 

através de tipos específicos de propriedades, chamadas propriedades de 

objetos. Esses tipos específicos de atributos possuem, como possíveis 

valores, instâncias de classes. A necessidade de utilizar esse tipo de 

propriedade surge a partir de relações reais como, por exemplo, “Miguel é 

irmão de Olívia”, ou “João é pai de Caetano”. A Figura 7 apresenta um 
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exemplo de uma possível estrutura de ontologia junto a um exemplo de uma 

propriedade de objeto chamada “hasFather”. 

 

Figura 7. Exemplo de estrutura para uma ontologia no domínio de famílias. 

Na Figura 7, “hasFather” é uma propriedade de objeto que denota a 

relação real de que o indivíduo “Caetano” possui “João” como pai, podendo 

ser representada por hasFather (Caetano,João). Através dessa figura 

também é possível visualizar a hierarquia de classes definida. Nesse caso, 

“Father” e “Son” são tipos específicos de “FamilyMember”, pois todos os 

filhos e pais são membros de famílias. No entanto, não é possível afirmar que 

todo filho é um pai ou vice-versa e é também por esse motivo que essas 

classes se encontram no mesmo nível de hierarquia na estrutura da 

ontologia. 

Portanto, vê-se que a ontologia é capaz de atribuir significados às 

informações. Por causa disso e pelo surgimento da web semântica (Seção 

3.2), as ontologias estão sendo utilizadas constantemente. 
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3.2. WEB SEMÂNTICA 

Em 2001, o conceito de web semântica foi introduzido por Tim Berners-

Lee et al. [Berners-Lee et al., 2001] com o intuito de possibilitar a 

compreensão semântica do conteúdo da web por máquinas. Para isso, foi 

proposto o uso de ontologias como forma de representação do conhecimento 

da web, possibilitando a integração de informações provenientes de diversas 

fontes. 

A web semântica é destinada a ser a próxima geração da internet, 

pois, diferentemente da World Wide Web (WWW), onde a maior parte da 

informação é puramente léxica, essa nova geração pretende transformar os 

dados e aplicativos em elementos úteis, legíveis e compreensíveis para 

agentes inteligentes, de forma a facilitar a comunicação e cooperação entre 

eles [Freitas, 2003]. 

3.2.1. As Camadas da Web Semântica propostas pelo W3C 

O Consórcio Web, ou simplesmente, W3C (World Wide Web 

Consortium) é uma comunidade internacional que desenvolve padrões, com 

o objetivo de garantir o crescimento da web [W3C, 2012]. Essa comunidade 

tem se preocupado em definir novas linguagens para manipulação de 

informações de páginas web, utilizando, como base, conhecimentos 

estruturados em ontologias [Freitas, 2003]. Além disso, o próprio W3C propôs 

uma estruturação de camadas para organização da web semântica que pode 

ser visualizada pela Figura 8. Nas seções a seguir são explicados os itens 

dessa figura. 

 

 

Figura 8. As camadas da Web semântica. Adaptado de [Koivunen e Miller, 2001]. 
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3.2.2. A camada Unicode e URI 

A primeira camada da web semântica, já existente nos padrões web de 

hoje em dia, garante que exista um único conjunto de caracteres para 

identificação e localização de páginas, provendo assim, um alfabeto 

unificado. A cadeia de caracteres utilizada para representar endereços web é 

chamada de URI (Uniforme Resource Indicator), em português, indicador 

uniforme de recursos [Freitas, 2003]. Um possível exemplo de URI é 

“http://www.google.com.br”, o qual se destina a representar o endereço do 

motor de busca mais utilizando atualmente, o Google1. É importante ressaltar 

que nenhuma outra página pode, hoje, possuir esse mesmo identificador. 

3.2.3. A camada XML 

Essa camada é responsável por definir a estrutura da página web 

através da linguagem de marcação XML (eXtensible Markup Language). 

Essa linguagem, na verdade é uma meta-linguagem de editoração, pois 

permite a representação de outras linguagens de forma padronizada [Freitas, 

2003]. A seguir é apresentado um exemplo de código para representações 

em XML: 

 

<library> 

<book> 

<title>Being a Dog Is a Full-Time Job</title> 

<author>Charles M. Schulz</author> 

<isbn>0836217462</isbn> 

</book> 

</library> 

 

Uma página que possui esse exemplo de código como conteúdo pode 

ser interpretada, através de seus elementos, por um software, desde que o 

mesmo seja especificado para tratar conteúdos nesse formato. Para criar 

essa especificação em um software, faz-se necessário o uso de definições de 

tipos de documentos (DTDs) [DTDs, 2012], ou ainda, esquemas XML.  

                                                 
1
 O domínio web referente à URI “http://www.google.com.br” pertence, atualmente, à empresa Google 

e esse identificador é destinado à pagina inicial do motor de busca desenvolvido por ela. 
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Os DTDs definem a estrutura e sintaxe de um documento, ajudando a 

validar se ele está em conformidade com uma estrutura. Essa característica 

permite a aproximação entre a representação de ontologias e os DTDs, pois 

é possível utilizar-se dessa tecnologia para não permitir que documentos 

fujam a uma estrutura hierárquica definida em uma ontologia, por exemplo. 

Portanto, a ideia dessa camada é descrever a estrutura do conteúdo web, 

deixando a atribuição de significados para as camadas superiores [Freitas, 

2003]. 

3.2.4. A camada RDF 

O RDF (Resource Description Framework) é um modelo de descrição 

de recursos que tem por objetivo adicionar alguma semântica a um 

documento qualquer. A vantagem de se utilizar esse modelo é a 

independência que ele possui da estrutura do conteúdo [Fensel, 2001], pois o 

RDF se referência a um determinado recurso através de um URI [Koivunen e 

Miller, 2001]. 

O RDF representa seus recursos através de triplas no formato (objetos, 

atributos, valores). Nessa tripla, os objetos são outros recursos; atributos são 

simples cadeias de caracteres; e os valores podem ser tanto recursos quanto 

cadeias de caracteres. Além disso, essas triplas descritas no RDF podem ser 

representadas por grafos diretos rotulados [Klein, 2001], como pode ser visto 

na Figura 9. 

 

Figura 9. Grafo direto rotulado de uma tripla RDF. 

Os recursos RDF, apresentados no grafo da Figura 9, representam a 

tripla (Joao, Pai_De, Miguel) que define um indivíduo com nome João como 
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pai do indivíduo chamado Miguel. O código RDF para o exemplo da Figura 9 

pode ser visualizado a seguir: 

<rdf:Description about=http://www.exemplo_rdf.com/~Joao> 

<Nome>João</Nome> 

<Idade>50</Idade> 

<Pai_De> 

     <rdf:Description about=http://www.exemplo_rdf.com/~Miguel> 

<Nome>Miguel</Nome> 

<Idade>14</Idade> 

     </rdf:Description> 

</Pai_De> 

</rdf:Description> 

Outro exemplo de tripla RDF e que pode ser aplicado ao domínio de 

representações geográficas pode ser visualizado pela Figura 10. Nessa figura 

está representada a tripla (Recife, Faz_Fronteira_Com, Olinda), a qual pode 

representar que o indivíduo “www.rdf.com/~Recife”, representação da região 

geográfica da cidade de Recife, faz fronteira com a região da cidade de 

Olinda representada pelo recurso RDF “www.rdf.com/~Olinda”. 

 

Figura 10. Exemplo de grafo direto de uma tripla RDF para o domínio de representações 

geográficas. 

A fim de padronizar o uso de RDF, foram criados esquemas RDF que 

fornecem tipos básicos e podem ser utilizados para aplicações específicas. 

Dentre esses tipos, podem ser citados os que também são utilizados na 

representação de ontologias: classe, subclasse, propriedade, 

subpropriedade, instância e restrição de valores. 

Antes de apresentar a explicação da próxima camada definida para web 

semântica, é importante mencionar como as informações RDF podem ser 

consultadas. Por isso, a Seção 3.2.5 é destinada a apresentar brevemente a 

linguagem SPARQL. 
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3.2.5. Linguagem para consultas em RDF - SPARQL 
 

SPARQL (acrônimo recursivo para SPARQL Protocol and RDF Query 

Language) é uma linguagem de consultas que pode ser utilizada para 

expressar consultas em diversas fontes de dados que armazenam as 

informações nativamente em RDF [W3C, 2008]. Além disso, SPARQL é uma 

linguagem semelhante à SQL (Structured Query Language), uma linguagem 

padrão para criação de consultas em banco de dados relacionais e, por isso, 

possui, em sua sintaxe, as principais cláusulas de consultas como, por 

exemplo, SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY, etc. A Figura 11 apresenta 

um exemplo de consulta escrita em SPARQL, admitindo a existência de um 

documento RDF que representa os dados necessários. 

 

Figura 11. Exemplo de consulta simples escrita em SPARQL. O operador PREFIX define 

prefixos utilizados para referenciar URIs. 

Para um maior conhecimento acerca da linguagem de consultas 

SPARQL, é possível obter toda a sua especificação em [W3C, 2008], 

disponibilizada pela própria W3C (World Wide Web Consortium), comunidade 

que a desenvolveu. 

É importante mencionar que, nas consultas SPARQL, pouco raciocínio 

dedutivo é realizado, pois diferentemente dos SBDE onde é obrigatório o uso 

de chaves estrangeiras para realizar relacionamento entre os registros, 

utilizando SPARQL relacionamentos como heranças, por exemplo, podem 

ser inferidos pelo próprio motor de consultas. No entanto, ainda não é 



 

40 

possível realizar inferências de axiomas complexos utilizando essa 

linguagem. 

3.2.6. A camada de ontologias 

Para representações de ontologias na web semântica existe uma 

linguagem padrão de implementação em lógica de descrições, a Web 

Ontology Language (OWL) [Smith et al., 2003], a qual deriva de outras duas 

propostas: Ontology Inference Layer (OIL), em português, camada de 

inferência para ontologias e a DAML (DARPA Agent Markup Language), uma 

linguagem de marcação para agentes. A OIL incorporou a característica de 

inferência em ontologias que, apesar de sacrificar parte da expressividade da 

linguagem, contribui com um motor de inferência capaz de manipular lógica 

de descrições. Já a linguagem DAML, estendeu a linguagem OIL sem prover 

um motor de inferência.  

A OWL seguiu a receita modular da OIL, dividindo suas classes em três 

sublinguagens, de acordo com sua expressividade [Smith et al., 2003]: 

 OWL Lite: abrange a expressividade de classes, relações e lógica de 

descrições com algumas restrições. 

 OWL DL: garante completude, decidibilidade e toda a expressividade 

da lógica de descrições. 

 OWL Full: abrange todas as duas linguagens anteriores. Fazendo uso 

dessa linguagem, não há garantia de decidibilidade. 

O grau de expressividade das linguagens segue a ordem em que elas 

foram apresentadas, ou seja, a OWL Lite é menos expressiva que a OWL DL 

que, por sua vez, é menos expressiva que a OWL Full. Isso significa que as 

linguagens menos expressivas estão contidas e são aceitas nas linguagens 

mais expressivas, mas não o contrário. 

Dessa forma, para aplicações que necessitam realizar raciocínio em 

lógica de descrições, pode-se utilizar qualquer uma dessas linguagens. No 

entanto, como já foi mencionado, a OWL Lite possui algumas restrições na 

expressividade em lógica de descrições e a OWL Full não é decidível. Por 

isso, a OWL DL aparece como a opção ideal para criação de ontologias que 
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exigem capacidade de completude e decidibilidade para os axiomas definidos 

em lógica de descrições. 

Para ilustrar como classes e atributos ontológicos podem ser 

representados em OWL o seguinte trecho de código (adaptado de [Freitas, 

2003]) é apresentado: 

<owl:Class rdf:ID="RioFluvial"> 

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Rio"/> 

<rdfs:subClassOf> 

<owl:Restriction> 

<owl:onProperty rdf:resource="#desembocaEm"/> 

<owl:allValuesFrom rdf:resource="#Oceano"/> 

</owl:Restriction> 

</rdfs:subClassOf> 

</owl:Class> 

Nesse trecho de código, está sendo definido que a classe “RioFluvial” é 

uma subclasse de “Rio” e desemboca em algum “Oceano”. Para isso, a 

propriedade de objeto “desembocaEm” já deve ter sido pré-definida também 

em OWL. Ou seja, nas classes em OWL é necessário apenas incluir uma 

restrição de valores para as propriedades de objetos. 

3.2.7. As camadas: lógica, prova e confiança 

As camadas mais altas propostas para a web semântica ainda estão em 

desenvolvimento, pois para que essas camadas entrem em operação, as 

outras camadas precisam estar já consolidadas e difundidas e isso ainda está 

sendo realizado. A título de conhecimento, pode-se dizer que a camada 

lógica deve ser responsável pela especificação de regras que são 

executadas pela camada prova. Então, os resultados dessas execuções de 

regras são avaliados pela camada de confiança. 

3.3. LÓGICA DE DESCRIÇÕES - DL 

Como foi mencionado na Seção 3.2.6, a linguagem OWL necessita de 

um motor de inferência em lógica de descrições. Por isso, esta seção tem por 

objetivo definir, explicar e exemplificar o que vem a ser esse conceito.  
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A lógica de descrições (Descriptions Logic - DL) é um conjunto de 

linguagens de representação de conhecimento que utilizam expressões 

criadas a partir de conceitos (predicados unários) e relações (predicados 

binários). Essas relações podem ser expressas através de operadores 

booleanos, como por exemplo, conjunção (∩), disjunção (∪) e negação (¬), e 

baseando-se em lógica, é possível definir a semântica do conhecimento em 

DL [Baader et al., 2003]. 

Comumente, utiliza-se DL para descrever predicados para uma base de 

conhecimento que é divida em dois blocos: Tbox (Bloco Terminológico), onde 

são representadas as terminologias de um determinado domínio como 

entidades e relacionamentos; e o Abox (Bloco de Assertivas), utilizado para 

descrever situações concretas e para instanciar as entidades e relações 

definidas na Tbox [Baader et al., 2008]. Na Figura 12, pode-se verificar a 

representação desses blocos em um SBC. 

 

Figura 12. Comportamento de um SBC que utiliza uma base de conhecimento dividida em 

Tbox e Abox. (Adaptado de [Baader et al., 2003]). 

A Figura 12 representa que a mesma linguagem de descrições é 

utilizada tanto para a definição das asserções (ABox) quanto para a 

terminologia (TBox). Essa figura representa, também, que as asserções, 

presentes no Abox, podem ser validadas, através de raciocínio, utilizando-se 

da terminologia definida na Tbox. 

O raciocínio em DL é considerado uma inferência lógica. Através dele, é 

possível, dentre outras coisas, checar a coerência da terminologia, inferir 
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relações de equivalência e disjunção e, inferir conhecimentos concretos a 

partir das descrições. Entretanto, o poder de inferência é limitado pela 

expressividade da DL utilizada, pois existe uma relação inversa entre 

expressividade e decidibilidade que reflete na complexidade do conhecimento 

a ser representado [Baader et al., 2003]. 

Esse trade-off entre computabilidade e expressividade [Baader et al., 

2003] acontece porque, diferentemente de um banco de dados, onde a 

ausência de informação significa a negação da sua existência, em DL, se 

uma determinada informação não está presente na base de conhecimento, 

significa que não é possível verificar sua existência. No entanto, é preciso 

deixar claro que isso não inviabiliza o raciocínio. 

3.3.1. Linguagem de Descrições  

Apesar de DL ser um conjunto de linguagens, existe uma linguagem 

mínima na qual todas as outras linguagens que compõem a DL são 

baseadas, chamada de linguagem atributiva (AL - Attributive Language) 

[Baader e Nutt, 2007]. Sua sintaxe pode ser representada da seguinte forma: 

Sendo X e Y descrições de conceitos e R uma relação binária arbitrária, 

têm-se: 

  

Dessa forma, se nessa linguagem, por exemplo, for descrito: 

x  Pai ⊓ Filho 

admite-se que Pai e Filho são conceitos atômicos e que essa descrição 

representa “todos os pais que também são filhos”. Admitindo, ainda, que 

possuiFilho seja uma relação, pode-se utilizar a expressão: 

Avo  Pai⊓  possuiFilho.Pai 
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para representar “pais que possuem filhos que, por sua vez, também são 

pais”, ou seja, esse axioma poderia representar um novo conceito, por 

exemplo, Avô.  

É importante explicar a diferença das terminologias de  e , 

utilizadas nesses exemplos. A primeira representa uma inclusão geral de 

conceito, ou seja, o conceito à direita implica no conceito à esquerda, então, 

se o axioma está na forma A  B, significa dizer que B → A. Já quando se 

utiliza A  B em um axioma, está se querendo dizer que A  B e B  A. 

Os axiomas definidos em AL são interpretados de forma que todo conceito 

atômico A é representado, após interpretação, por AI e para as relações 

binárias são definidas regras de interpretação particulares. Uma lista de 

conceitos e relações binárias juntamente com suas regras de interpretação é 

apresentada na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Expressividade da DL com sua sintaxe e semântica correspondente [Baader et al., 
2003] 

 

 



 

45 

O aumento de expressividade pode ser obtido se outros operadores 

forem adicionados à AL. Esse incremento é realizado através da adição de 

letras (coluna referente ao símbolo na Tabela 2) para indicar novos tipos de 

operadores suportados pela sintaxe da linguagem. Por exemplo, U pode ser 

utilizado para a união e N para restrição numérica. É importante ressaltar que 

os axiomas definidos para uso em lógica de descrições são baseados na 

teoria de conjuntos de Zermelo-Fraenkel (ZF) [Enderton, 1977]. Essa teoria é 

formulada em lógica de primeira ordem, onde algumas restrições são 

definidas para eliminar certos tipos de paradoxos e permitir computabilidade. 

Depois de definir a sintaxe da linguagem, incluindo os operadores, 

torna-se possível definir axiomas capazes de descrever conceitos mais 

complexos. Através desses axiomas e de asserções presentes na Abox, é 

possível realizar inferências de novas instâncias utilizando um raciocinador 

em DL. 

3.3.2. Exemplo de raciocínio em DL  

Esta seção apresenta um exemplo de raciocínio em lógica de 

descrições que pode ser utilizado em SBCs. O entendimento do 

funcionamento do motor de inferência aqui apresentado é importante, pois os 

raciocinadores de ontologias funcionam de forma semelhante. 

Este exemplo tomará como base a estrutura de um SBC semelhante ao 

apresentado na Figura 12 e representará conceitos envolvidos no domínio de 

uma hierarquia familiar. Dessa forma, a Figura 13 apresenta um possível 

preenchimento da estrutura da base de conhecimento. 
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Figura 13. Base de conhecimento utilizada para o raciocínio em DL do exemplo. 

 

Para este exemplo, admite-se que a linguagem de descrição consegue 

expressar toda a base de conhecimento apresentada na Figura 13. Dessa 

forma, o raciocinador poderá checar a consistência da Abox em relação à 

terminologia definida na Tbox e, além disso, inferir novas asserções, se 

possível. Por exemplo, a Tbox apresentada na Figura 13 possui axiomas que 

definem os conceitos de Father e Grandfather e, através deles, o raciocinador 

pode tentar inferir esses conceitos utilizando as instâncias presentes na 

Abox. 

O processo de inferência, neste caso, é simples, pois temos poucos 

axiomas e poucas asserções, e os axiomas definidos não são tão complexos. 

A Figura 14 ilustra as asserções que podem ser inferidas por um raciocinador 

DL utilizando as asserções e terminologia definidas para o exemplo. 
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Figura 14. Exemplo de utilização da base de conhecimento para realizar inferências através 
de um raciocinador DL. 

 

Na Figura 14, as asserções coloridas representam o conhecimento que 

pode ser inferido através dos axiomas definidos na Tbox, representados pela 

mesma cor da asserção. Por exemplo, a asserção “João : Grandfather”, 

ilustrado na cor verde, pode ser inferida através da regra “Grandfather   

Father    hasSoon.Father”, também representada na cor verde. A lógica 

utilizada para realizar essa inferência é bastante simples, pois como João 

possui um filho chamado Miguel que também é pai, João pode ser 

considerado avô. 

De maneira formal, na Abox, a asserção “João : Father” representa o 

primeiro conhecimento necessário: João é pai. Então, o raciocinador DL 

precisa inferir que Miguel também é pai. A partir do axioma “Father   

FamilyMember    hasSoon.T”, isso é possível, pois existe uma asserção, 

na Abox, que representa Pedro como filho de Miguel. 

Assim, através deste exemplo, fica demonstrado como é possível inferir 

novos conhecimentos a partir de um raciocinador DL que utiliza uma base 

com asserções e axiomas definidos em uma linguagem de descrições. 
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CAPÍTULO 4  

RACIOCÍNIO ESPACIAL QUALITATIVO 

 

Este capítulo é necessário para a compreensão desta dissertação, pois 

é nele que são introduzidos os conceitos de raciocínio espacial e do RCC que 

são conceitos bastante utilizados na abordagem proposta por este trabalho. 

Além disso, é apresentado como regras de composições do RCC podem ser 

utilizadas para realização de inferências de relacionamentos espaciais 

topológicas e, também, como outras abordagens estão utilizando ontologias e 

RCC para realização de raciocínio espacial qualitativo. 

4.1. INTRODUÇÃO 

Raciocínio qualitativo (RQ) é uma abordagem que lida com o 

conhecimento do senso comum sem utilizar computação numérica [Renz e 

Nebel, 2007]. Essa abordagem propõe representar o conhecimento através 

de um vocabulário limitado que pode envolver, por exemplo, relações 

qualitativas entre as entidades ou, ainda, categorias qualitativas de valores 

numéricos. Por isso, uma importante característica das abordagens 

qualitativas é a facilidade que os humanos possuem de interpretar o 

conhecimento representado [Renz e Nebel, 2007]. 

No entanto, quando o conhecimento a ser representado envolve 

conceitos relativos ao espaço, como, por exemplo, distância (perto ou longe), 

tamanho (grade ou pequeno), forma (oval ou convexo) ou topologia (dentro 

ou fora); existem dúvidas se é possível desenvolver um método que utiliza, 

apenas, raciocínio qualitativo. Essa dúvida é pertinente, pois o espaço é 

multidimensional, o que aumenta a liberdade de descrição de entidades e dos 

relacionamentos entre elas. Apesar disso, raciocínio espacial qualitativo 

(REQ) tem se tornado uma área de pesquisa bastante ativa, pois a maioria 

dos trabalhos que utiliza REQ aborda apenas alguns aspectos do espaço 

como, por exemplo, topologia, orientação ou distância [Renz e Nebel, 2007]. 

Uma grande e crescente área de aplicação de REQ é em SIGs, pois 

existe, por exemplo, a necessidade de linguagens de consultas para dados 
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espaciais qualitativos [Clementini, Sharma e Egenhofer, 1994]. Além disso, 

pesquisas sobre REQ são motivadas por outras possibilidades de aplicações 

tais como navegação robótica, visão de alto nível, semântica espacial 

proposicional de linguagens naturais e raciocínio de senso comum sobre 

sistemas físicos [Cohn e Renz, 2001]. 

O raciocínio espacial é o processo pelo qual objetos localizados no 

espaço e suas inter-relações são obtidos, de forma que são utilizados 

diversos meios para atingir esse objetivo como medição, observação e 

inferências. Através de raciocínio espacial, é possível, por exemplo, inferir 

todos os possíveis relacionamentos espaciais entre um conjunto de regiões, 

utilizando um subconjunto especificado de relacionamentos [Sharma, 1996]. 

Dessa forma, o REQ destina-se a esse mesmo objetivo, no entanto, 

envolvendo apenas informações espaciais qualitativas. 

Existem diversas formas de representar informações espaciais, dentre 

elas, pode-se citar duas. A primeira, onde pontos geográficos podem ser 

considerados entidades básicas, e a outra, utilizada nesta dissertação, onde 

as entidades básicas já representam os polígonos das regiões espaciais. 

Eventualmente, algumas características espaciais, tais como 

relacionamentos topológicos, podem ser vinculadas às entidades básicas, a 

fim de aumentar a representatividade e o poder de raciocínio [Renz e Nebel, 

2007]. 

Pelo fato de uma ontologia suportar, tanto a representação de 

informações qualitativas, quanto raciocínio em DL (vide CAPÍTULO 3), muitos 

estudos têm proposto o uso dessa tecnologia para realização de raciocínio 

espacial qualitativo, com objetivo de inferir os relacionamentos existentes 

entre os objetos espaciais representados [Mallenby e Bennet, 2007], [Grütter 

e Bauer-messmer, 2007], [Grütter et al., 2008], [Katz e Grau, 2005], [Cohn et 

al., 1997]. Em alguns desses estudos, o raciocínio espacial é realizado 

através de lógica e regras de composição baseadas nos axiomas dos 

relacionamentos entre regiões definidos no cálculo de conexões de regiões 

(RCC).  

Disso posto, percebe-se que vários conceitos estão envolvidos quando 

se pretende trabalhar com REQ, por isso e, principalmente, por esta 

dissertação envolver uma abordagem de REQ com lógica de descrições, este 
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capítulo é destinado a definir e explicar os conceitos, dessa área, que foram 

utilizados para criação da abordagem proposta. 

4.2. REPRESENTAÇÃO ESPACIAL QUALITATIVA 

Informações espaciais qualitativas são utilizadas frequentemente 

quando é preciso analisar descrições espaciais [Montello, 1992], [Golledge, 

1995], ou ainda, quando se deseja utilizar combinações de descrições 

espaciais sem referenciar coordenadas geográficas [Golledge, 1995]. No 

entanto, existem diferentes aspectos que devem ser levados em 

consideração para representação de informações espaciais de forma 

qualitativa. 

A primeira preocupação para representar informações espaciais 

qualitativas é definir que tipo de informação será representado. Não apenas 

definir quais regiões geográficas serão representadas, mas também 

considerar quais tipos de relacionamentos entre essas regiões serão 

utilizados e como serão descritos. Por exemplo, pode-se considerar utilizar 

apenas relacionamentos topológicos ou a distância entre elas [Cohn e Renz, 

2001]. Dessa forma, esta seção pretende apresentar técnicas emergentes, 

utilizadas para representar esses diferentes aspectos de conhecimento 

espacial qualitativo. 

4.2.1. Representação de entidades espaciais de forma qualitativa 

Dentro da comunidade científica de REQ, existe uma forte tendência 

para representar as regiões do espaço como entidades primitivas [Vieu, 

1997]. Um dos motivos para isso, é que abordagens que utilizam descrições 

de pontos como entidades primitivas, normalmente, não são tão econômicas, 

em termos de armazenamento, quanto utilizar representações de regiões. 

Além disso, a representação de regiões como entidades primitivas facilita o 

entendimento humano. 

Dessa forma, para representar regiões geográficas, algumas 

abordagens definem que elas são completamente conectadas, ou seja, uma 

região é parte de um todo [Cohn e Renz, 2001]. Na prática, uma 
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representação razoável seria utilizar polígonos racionais para representar as 

regiões geográficas [Cohn e Renz, 2001], ou simplesmente, utilizar uma 

descrição para esses polígonos. Comumente, é definida uma entidade 

espacial universal, a qual engloba todas as regiões representadas em uma 

ontologia. Assim, qualquer tipo de região geográfica pode ser incluído como 

especialização dessa entidade universal. 

Após definir a forma como as regiões geográficas serão representadas, 

é preciso definir, agora, quais relacionamentos espaciais serão levados em 

consideração para o REQ. Dessa forma, a próxima seção apresenta as 

principais classes de relacionamentos entre entidades espaciais. 

4.2.2. Relacionamentos espaciais qualitativas  

Segundo [Yao e Thill, 2006], pesquisas sobre formalização de 

relacionamentos topológicos começaram a ser desenvolvidas a partir da 

topologia de conjunto de pontos definidos em [Egenhofer e Franzosa, 1991]. 

Ao longo do tempo, a família de modelos de interseções proposta por 

[Egenhofer e Franzosa, 1991] se tornou influente em SIGs. Particularmente, o 

modelo 9-interseções forneceu uma apresentação formal de relacionamentos 

topológicos para várias pesquisas subsequentes [Chen et al, 2001], 

[Papadias et al., 1999].  

Outros modelos topológicos também foram sugeridos na literatura. Um 

bastante conhecido e estudado é o cálculo de conexões de regiões (Region 

Connection Calculus - RCC) [Cohn et al., 1997]. Em termos de formalismo 

espacial, as abordagens que utilizam RCC representam regiões geográficas 

como entidades primitivas e abandonam a tradicional geometria baseada em 

pontos geográficos. Uma das vantagens da teoria do RCC é a capacidade de 

representar os relacionamentos entre regiões, mesmo sem conhecer os 

limites geográficos dessas regiões [Cohn e Gotts, 1996]. Mais detalhes sobre 

essa teoria serão vistos na Seção 4.3 deste capítulo. 

Um dos pressupostos básicos da representação e raciocínio qualitativos 

é a representação de situações através da especificação de relacionamentos 

entre as entidades consideradas. Formalmente, um relacionamento (R) é um 

conjunto de tuplas (d1, d2, d3,...,dk) de uma mesma aridade k, onde di é um 
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membro de um domínio correspondente Di. Em outras palavras, um 

relacionamento R de aridade k é um subconjunto do produto cartesiano de k 

domínio, ou seja, R ⊆ {D1 D2 ... Dk} [Cohn e Renz, 2001].  

Com frequência, relacionamentos espaciais são relacionamentos 

binários entre instâncias de um conjunto de entidades de um determinado 

espaço. Nesses casos, os relacionamentos espaciais são na forma R = {(a, 

b)|a, b   D}, onde a e b são instâncias do domínio de regiões representado 

[Cohn e Renz, 2001]. Por exemplo, externallyConnectedTo(Recife,Olinda) 

pode representar o relacionamento de conexão externa entre duas regiões 

Recife e Olinda, ou seja, representa qualitativamente a conexão existente 

entre essas duas regiões. 

Além disso, é necessário utilizar-se de operadores algébricos capazes 

de operar conjuntos de relacionamentos espaciais como, por exemplo, união, 

interseção, complemento e composição de relacionamentos. No entanto, isto 

só é possível caso o conjunto de relacionamentos dentro do domínio seja 

finito, pois uma álgebra de relacionamentos consiste de um conjunto fechado 

de relacionamentos binários (R) e de operadores sobre esses 

relacionamentos. É importante mencionar também que, na definição do 

conjunto finito de relacionamentos, é necessária a representação de um 

relacionamento universal e também de um relacionamento vazio, já que, para 

alguns operadores, essas definições são fundamentais. 

4.3. CÁLCULO DE CONEXÕES DE REGIÕES (RCC - REGION 

CONNECTION CALCULUS) 

O RCC é uma axiomatização de certos conceitos espaciais e 

relacionamentos em lógica de primeira ordem [Grütter e Bauer-messmer, 

2007]. A teoria básica assume apenas um relacionamento binário primitivo: 

C(x,y) que pode ser lido como “x se conecta com y”. Os indivíduos (x,y) 

podem ser interpretados como regiões espaciais. Além disso, o 

relacionamento C(x,y) é reflexivo e simétrico. 

Através do relacionamento primitivo C(x,y), um número intuitivo e 

significante de relacionamentos podem ser definidos. Os mais comuns 

podem ser ilustrados pela Figura 15 e suas definições e de alguns 
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relacionamentos adicionais são apresentados na Tabela 3. Os 

relacionamentos assimétricos P, PP, TPP e NTPP possuem relacionamentos 

inversos, descritos de acordo com [Grütter e Bauer-messmer, 2007], como Ri, 

onde R   {P, PP, TPP, NTPP}. Esses relacionamentos inversos são definidas 

através da seguinte definição Ri(x,y)  defR(y,x). 

 

 

Figura 15. Relacionamentos do RCC-8 (definições desses relacionamentos na Tabela 3). 

 

O conjunto de relacionamentos, DC, EC, PO, EQ, TPP, NTPP, TPPi e 

NTPPi, definidos através de axiomas, é conhecido como RCC-8. De forma 

similar, os conjuntos de uma, duas, três e cinco relacionamentos são 

conhecidos como RCC-1, RCC-2, RCC-3 e RCC-5, respectivamente: RCC-1 

{SR}, RCC-2 {O, DR}, RCC-3 = {ONE, EQ, DR} , RCC-5 = {PP, PPi, PO, EQ, 

DR}. 

O RCC também incorpora uma constante que denota uma região 

universal, uma função de soma e funções parciais resultantes do produto da 

sobreposição de duas regiões quaisquer [Grütter e Bauer-Messmer, 2007]. 

 

Tabela 3. Definições dos relacionamentos básicos do RCC [Grütter e Bauer-Messmer, 2007]. 
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Para checagem da consistência da base de conhecimento que mantém 

os relacionamentos espaciais, podem ser utilizadas as chamadas tabelas de 

composição (A tabela de composição do RCC-8 é apresentada na Tabela 4). 

As entradas dessas tabelas compartilham um padrão uniforme de inferência 

que pode ser formalizado com axiomas de composição da seguinte forma:  

∀x, y, z. A(x, y)   B(y,z) → R1(x,z) v R2(x,z) v R3(x,z) v ... v Rn(x,z) 

Onde, A, B, Ri são variáveis dos símbolos dos relacionamentos e x,y,z são 

regiões espaciais. 

A Tabela 4 apresenta as regras de composições definidas para o RCC-

8. Nessa tabela, as linhas definem os valores da variável A, apresentado no 

axioma padrão acima; e as colunas a variável B. Os relacionamentos 

resultantes da operação de composição são apresentados pelo conteúdo da 

célula na tabela. Por exemplo, através da linha 2  e da coluna 6, pode-se 

extrair o seguinte axioma em lógica de primeira ordem: 

∀x, y, z. EC(x, y)   TPPi(y,z) → DC(x,z) v EC(x,z) 

ou seja, a composição dos relacionamentos extenallyConnectedTo (EC) e 

inverseTangentialProperPartOf (TPPi) pode resultar tanto em um 

relacionamento disconnectedFrom (DC) quanto em externallyConnectedTo 

(EC); mas apenas em um dos dois. Portanto, essa composição, por si só, não 

é suficiente para definir qual dos relacionamentos existe de fato. 

Diferentemente da composição entre os relacionamentos DC e EQ (linha 1 e 

coluna 8 da Tabela 4) que dá origem ao seguinte axioma: 

∀x, y, z. DC(x, y)   EQ(y,z) → DC(x,z) 

Nesse caso, se uma região x for desconectada de uma região y que, por sua 

vez é igual a uma região z, é possível inferir que x também é desconectado 

de z. Assim, torna-se possível raciocinar sobre relacionamentos, de forma 

qualitativa, através de outras instâncias de relacionamentos já conhecidas. 
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Tabela 4. Tabela de composição do RCC-8. Nessa tabela, o relacionamento T é universal, 
podendo ser qualquer um dos relacionamentos do RCC-8. 

o 1- DC 2- EC 3- PO 4- TPP 5- NTPP 6- TPPi 7- NTPPi  8- EQ 

1- DC T 

DC,EC,P

O,TPP, 

NTPP 

DC,EC,P

O,TPP, 

NTPP 

DC,EC,P

O,TPP, 

NTPP 

DC,EC, 

PO,TPP, 

NTPP 

DC DC DC 

2- EC 

DC,EC, 

PO,TPPi

,NTPPi 

DC,EC, 

PO,TPP, 

TPPi,EQ 

DC,EC, 

PO,TPP, 

NTPP 

EC,PO, 

TPP, 

NTPP 

PO,TPP, 

NTPP 
DC,EC DC EC 

3- PO 

DC,EC, 

PO,TPPi

,NTPPi 

DC,EC, 

PO,TPPi,

NTPPi 

T 
PO,TPP, 

NTPP 

PO,TPP, 

NTPP 

DC,EC, 

PO,TPPi,

NTPPi 

DC,EC, 

PO,TPPi,

NTPPi 

PO 

4- TPP DC DC,EC 

DC,EC,P

O,TPP, 

NTPP 

TPP, 

NTPP 
NTPP 

DC,EC,P

O,TPP, 

TPPi, EQ 

DC,EC, 

PO,TPPi, 

NTPPi 

TPP 

5- 

NTPP 
DC DC 

DC,EC,P

O,TPP, 

NTPP 

NTPP NTPP 

DC,EC,P

O,TPP, 

NTPP 

T NTPP 

6- TPPi 

DC,EC, 

PO,TPPi

, NTPPi 

EC,PO, 

TPPi, 

NTPPi 

PO,TPPi,

NTPPi 

PO,TPP, 

TPPi,EQ 

PO,TPP, 

NTPP 

TPPi, 

NTPPi 
NTPPi TPPi 

7- 

NTPPi 

DC,EC, 

PO,TPPi

,NTPPi 

PO,TPPi,

NTPPi 

PO,TPPi,

NTPPi 

PO,TPPi,

NTPPi 

PO,TPP, 

NTPP, 

TPPi, 

NTPPi,EQ 

NTPPi NTPPi NTPPi 

8- EQ DC EC PO TPP NTPP TPPi NTPPi EQ 
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4.4. RACIOCÍNIO ESPACIAL QUALITATIVO 

Na Seção 4.2, foi descrito como algumas abordagens podem 

representar informações espaciais e para algumas aplicações, é suficiente a 

representação do conhecimento espacial, mas o que torna um sistema 

espacial inteligente é a capacidade de raciocinar acerca do conhecimento 

representado. Para isso, o sistema deve ser capaz de realizar algumas 

tarefas como derivação de novos conhecimentos a partir de um conjunto 

inicial de informações, checagem de consistência, atualização do 

conhecimento e busca por uma representação mínima do conhecimento 

[Cohn e Renz, 2001]. 

Raciocinar sobre conhecimento espacial em forma de representação 

lógica não é diferente de raciocinar acerca de outros tipos de conhecimento. 

No entanto, no REQ, muito do conhecimento pode ser representado através 

de relacionamentos espaciais, que, por sua vez, são representados como 

restrições que limitam as propriedades espaciais das entidades. Essa 

representação baseada em restrições permite o desenvolvimento de 

algoritmos de raciocínio muito eficientes [Cohn e Renz, 2001]. 

4.4.1. Dedução 
 

Definindo os relacionamentos espaciais como propriedades das 

entidades espaciais e utilizando axiomas representados através de 

formalismos lógicos, é possível realizar dedução sobre o conhecimento 

espacial representado. Apesar dos axiomas que descrevem os 

relacionamentos espaciais do RCC-8 (Vide Seção 4.3) serem definidos em 

lógica de primeira ordem e, em algumas vezes, resultarem em mais de um 

resultado, é possível utilizar parte dessas regras para realização de REQ 

[Cohn e Renz, 2001]. Por exemplo, na Tabela 3, a definição do 

relacionamento discreteFrom (DR) é apresentada como: 

  (   ) →    (   ) 

Logo, a partir dessa definição formal e sabendo que uma região x é discreta 

de uma região y, é possível deduzir que elas não se sobrepõem. 
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4.4.2. Uso de ontologias e RCC para realização de REQ 
 

Recentemente, algumas abordagens têm relacionado ontologias e RCC 

para realização de raciocínio espacial qualitativo. Alguns motivos para 

pesquisas nesse sentido são a disponibilidade, por parte das ontologias, de 

um motor de inferência em lógica de descrições e a definição de axiomas que 

definem as relacionamentos espaciais e operações de composições do RCC. 

Um trabalho essencial para a criação de um sistema para REQ 

utilizando ontologias é a pesquisa apresentada em [Katz e Grau, 2005], onde 

é possível ter uma visão de como representar informações espaciais de 

forma qualitativa através da linguagem OWL-DL. Esta linguagem, apesar de 

não ter sido projetada para representar informações espaciais, foi utilizada 

com este objetivo depois de ser estendida para suportar a definição de regras 

reflexivas tornando possível a codificação de alguns axiomas do RCC. 

Em [Grütter et al., 2008], é apresentada outra extensão de uma 

ontologia espacial combinada com o formalismo dos axiomas, em lógica de 

primeira ordem, do RCC. Esse trabalho demonstra que é possível raciocinar 

sobre relacionamentos entre regiões através de um conjunto mínimo de 

relacionamentos previamente definidos, pois apresenta que, a partir de 262 

asserções de relacionamentos, foi possível inferir, de forma qualitativa, 2228 

relacionamentos com um raciocinador de OWL.  

Em [Randell, Cui e Cohn, 1992], é apresentada mais uma abordagem 

de utilização de ontologias e RCC para raciocínio de regiões espaciais. Uma 

comparação é realizada entre mais outras duas teorias [Clarke, 1981], 

[Randell, Cui e Cohn, 1992] e é concluído que o modelo proposto possui 

diversas vantagens como redução de instâncias, axiomas e espaço de busca, 

o que acarreta em um maior poder computacional. 

No entanto, em [Grütter e Bauer-messmer, 2007], os autores também 

combinam a linguagem OWL-DL com RCC e alegam não ser possível inferir 

certos tipos de relacionamentos, pois seus axiomas envolvem negações que 

não são suportadas pela versão da linguagem OWL DL utilizada. Apesar de 

ser um forte argumento para limitações de raciocinador OWL-DL, é possível 

driblar essa restrição através de algum mecanismo que identifique quais 
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instâncias de relacionamentos não podem ser raciocinadas e assim tentar 

calculá-las. 

Dessa forma, a próximo capítulo desta dissertação apresenta uma 

abordagem que realiza raciocínio espacial qualitativo em lógica de 

descrições, tomando como base os axiomas definidos pelo RCC-8 e 

calculando relacionamentos espaciais que não puderem ser inferidos pelo 

raciocinador OWL. 
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CAPÍTULO 5  

ABORDAGEM PROPOSTA 

Neste capítulo, é apresentada uma abordagem para realização de 

raciocínio espacial qualitativo em lógica de descrições, utilizando ontologias, 

RCC e SBDE. A Seção 5.1 apresenta uma introdução dessa abordagem, 

descrevendo seus objetivos e a metodologia proposta para alcançá-los. 

Todas as seções subsequentes descreverão cada etapa necessária para 

aplicação da abordagem proposta. 

5.1. INTRODUÇÃO 

O principal objetivo da abordagem proposta é realizar raciocínio 

espacial em lógica de descrições através de uma ontologia que representa 

informações espaciais qualitativas. Para isso, é necessário definir uma 

ontologia capaz de representar dados geográficos e de raciocinar sobre 

informações através de axiomas descritos. É importante ressaltar que, neste 

trabalho, apenas dados qualitativos serão representados e raciocinados. 

Além disso, o modelo também possui o objetivo de diminuir a quantidade de 

cálculos geométricos necessários para criação das representações 

qualitativas.  

Para alcançar esses objetivos, foi definido um método para criação das 

instâncias da ontologia. Esse método é composto por dois motores de 

consulta: o SBDE e a ontologia. O primeiro realiza consultas completamente 

a posteriori utilizando cálculos geométricos. Já a ontologia é capaz de 

raciocinar informações a priori e utilizá-las em consultas a posteriori. Apesar 

disso, nessas consultas a posteriori baseadas na ontologia criada não serão 

necessários quaisquer cálculos geométricos, pois será realizado raciocínio 

espacial em lógica de descrição.  

Por enquanto, é suficiente saber que a abordagem proposta necessita 

de um método otimizado de geração de dados qualitativos. Após a execução 

desse método, a ontologia passa a ter um conjunto mínimo de informações 

espaciais calculadas a priori, utilizadas para raciocinar sobre relacionamentos 

derivados. A partir de então, o modelo é capaz de realizar qualquer consulta 
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espacial que envolva os relacionamentos definidos na ontologia, sem a 

necessidade de cálculos geométricos. 

Basicamente, a abordagem proposta engloba a realização de cinco 

etapas, ilustradas pela Figura 16. As três primeiras, utilizadas para 

preparação de uma ontologia que representa dados espaciais e as restantes 

para realização de raciocínio e consultas espaciais utilizando informações 

qualitativas. Cada uma dessas etapas será detalhada nas próximas seções 

deste capítulo. 

 

 

Figura 16. Etapas necessárias para realização de consultas espaciais na abordagem 
proposta. 

5.2. PREPARAÇÃO DO BANCO DE DADOS ESPACIAL PARA 

REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS GEOMÉTRICOS 

A primeira etapa a ser realizada é a criação de um banco de dados 

espacial. A fim de facilitar a tarefa do desenvolvedor, é preferível que o SBDE 

utilizado já possua, em sua linguagem de consulta, todas as funções 

geométricas envolvidas no cálculo dos relacionamentos espaciais definidos 

na ontologia, ou no mínimo, as funções definidas pelo modelo 9-interseções 

apresentado na Seção 2.4 desta dissertação. 
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É importante ressaltar que, apesar de ser possível trabalhar com 

sistemas de coordenadas em três dimensões (3D), nesta abordagem, serão 

utilizadas apenas representações em duas dimensões (2D). Dessa forma, 

coordenadas que possuem apenas dois eixos (x,y) serão suficientes. 

Para armazenamento e representação de dados geoespaciais qualquer 

SBDE disponibiliza um tipo de dados específico. Esse tipo representa dados 

em um sistema de coordenadas do globo terrestre como, por exemplo, 

SIRGAS. Além disso, diversas funções para manipulação de dados desse 

tipo estão disponíveis para uso do desenvolvedor. Assim, para calcular os 

relacionamentos espaciais abordados por este trabalho, algumas dessas 

funções serão utilizadas (vide Tabela 5). 

 

Tabela 5. Exemplo de funções espaciais necessárias para cálculos dos relacionamentos 

espaciais utilizados na abordagem proposta. 

Função espacial Descrição do retorno 

Intersects Retorna ‘verdadeiro’ se uma região possui 

interseção com outra e ‘falso’ se não. 

Equals Retorna ‘verdadeiro’ se uma região é igual à 

outra região e ‘falso’ se não. 

Overlaps Retorna ‘verdadeiro’ se uma região se 

sobrepõe à outra região e ‘falso’ se não. 

Within Retrona ‘verdadeiro’ se uma região está 

dentro da outra e ‘falso’ se não. 

Difference Retorna a região resultante da diferença 

espacial entre duas regiões. 

 

5.2.1. Criação de funções auxiliares para cálculos dos 
relacionamentos espaciais 

 

A abordagem proposta trata apenas dos relacionamentos espaciais 

definidos pelo RCC. Por isso, para padronizar a linguagem do SBDE com a 

linguagem que será utilizada na ontologia espacial, é necessário criar 

funções auxiliares para cálculos de alguns relacionamentos definidos pelo 

RCC. A definição de relacionamentos básicos por parte do RCC foi 

apresentada na Seção 4.3 através da Tabela 3. As regras dessa tabela 

devem ser mapeadas em termos das funções espaciais nativas do SBDE. 
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Um exemplo de script para a criação das funções implementadas no SBDE 

SQL Server pode ser visto no anexo A desta dissertação. 

5.2.2. Esquema do banco de dados espacial 

Para a criação do banco de dados proposto nesta abordagem, também 

é necessário definir um esquema de tabelas relacionais. A Figura 17 

apresenta como esse esquema pode ser definido. 

  

 

Figura 17. Esquema do banco de dados definido para uso na abordagem proposta. 

 No esquema definido, a tabela relacional SpatialRegion armazena 

todas as informações referentes às regiões espaciais e a tabela 

SpatialRelation servirá para armazenar os relacionamenos espaciais 

existentes entre duas regiões geográficas, após calculadas. Para um melhor 

entendimento do esquema do banco de dados, um dicionário de dados, 

contendo a descrição de cada campo é apresentando pela Tabela 6. 
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Tabela 6. Dicionário de dados do banco de dados espacial definido. 

SpatialRegion 

Campo Descrição 

Name Nome completo da região espacial. 

className Nome da classe da região na ontologia. 

spatialLimits 
Polígono de uma região geográfica representado em algum sistema de 
coordenadas. 

individualName Nome do indivíduo que representa a região na ontologia. 

SpatialRelation 

Campo Descrição 

individualName_X 
Nome do indivíduo na ontologia referente a uma região x de um 
relacionamento espacial R(x,y) 

individualName_Y 
Nome do indivíduo na ontologia referente a uma região y de um 
relacionamento espacial R(x,y) 

Name Nome do relacionamento definido na ontologia. Ex.: externallyConnectedTo 

 

Depois de definir o esquema do banco de dados espacial e criá-lo no 

SBDE, é preciso incluir os dados geográficos que serão analisados. Essa 

tarefa pode ser feita através de um script de pré-carga, pois é necessário 

tratar os dados para adaptá-los ao esquema definido. A execução dessa 

tarefa é essencial para dar seguimento ao desenvolvimento da abordagem 

proposta, pois as próximas etapas partirão do pressuposto de que os dados 

geoespaciais já estão incluídos no banco de dados. 

5.3. PREPARAÇÃO DA ONTOLOGIA ESPACIAL BASEADA 

NO RCC 

Depois de preparar o banco de dados espacial, é necessário preparar 

uma ontologia para representação dos dados geoespaciais e dos 

relacionamentos do RCC. Essa ontologia deve possuir classes e 

propriedades que representam, de forma qualitativa, as regiões e 

relacionamentos espaciais do domínio da aplicação, a qual a abordagem será 

utilizada. É importante ressaltar que não está no escopo deste trabalho, 

definir uma ontologia capaz de representar todo tipo de dado geoespacial, 
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como qualquer tipo de área geográfica ou informações topográficas. No 

entanto, para utilização na prova de conceito da viabilidade da abordagem 

proposta, foi definida uma ontologia, em linguagem OWL DL, capaz de 

representar algumas regiões e os relacionamentos espaciais definidos no 

RCC.  

5.3.1. Definição das classes da ontologia 
 

A Figura 18 apresenta a hierarquia das classes da ontologia utilizada 

para prova de conceito da abordagem usada no estudo de caso. 

 

Figura 18. Classes da ontologia definida para uso na prova de conceito. 

 

Na ontologia definida, SpatialRegion é uma classe que engloba todos os 

tipos possíveis de regiões espaciais definidos na ontologia. Todas as demais 

classes são subclasse de SpatialRegion. Cada uma dessas especializações 

representa um objeto geográfico diferente. Por exemplo, um individuo da 

classe CountryLocation representa a região geográfica de um país.  

É importante mencionar que foi utilizada a expressão Location para 

evitar uma interpretação falsa ou dúbia de Country como país no sentido 

político. Assim, separam-se as acepções, tendo a classe Country (não 

definida na ontologia) um sentido político e a classe CountryLocation a 

representação da área geográfica onde um indivíduo Country se localiza. A 

Tabela 7 relaciona cada nome de classe com o tipo de região que seus 

indivíduos representam. 

 

  

Thing SpatialRegion 

CountryLocation 

CountryRegionLocation 

StateLocation 

MesoRegionLocation 

MicroRegionLocation 

CityLocation 

RiverLocation 
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Tabela 7. Relação das classes da ontologia definida e seus significados. 

Nome da Classe Tipo de região geográfica 

SpatialRegion Qualquer região geográfica definida na ontologia. 

CountryLocation 
Região espacial de um país.  

Ex: BrasilCountryLocation 

CountryRegionLocation 
Região espacial de uma região política do país. 

Ex: NordesteCountryRegionLocation 

StateLocation 
Região espacial de um estado. 

Ex: PernambucoStateLocation 

MesoRegionLocation 
Mesorregião de um estado 

Ex: RegiaoMetropolitanaDeRecifeMesoRegionLocation 

MicroRegionLocation 
Microrregião de uma mesorregião  

Ex: MataMeridionalPernambucanaMicroRegionLocation 

CityLocation 
Região espacial de uma cidade. 

Ex: RecifeCityLocation 

RiverLocation 
Região espacial de um Rio 

Ex.: CapibaribeRiverLocation 

5.3.2. Criação dos indivíduos das classes 

Depois de preparar o banco de dados e definir as classes da ontologia, 

é possível criar os indivíduos que representarão as regiões espaciais. Ou 

seja, para cada região, deve ser definida a que classe da ontologia ela 

pertence e, então, o indivíduo deve ser criado. 

É importante lembrar que é preciso que os registros das regiões 

geográficas já estejam inseridos no banco de dados, isto é, a tabela 

relacional SpatialRegion deve estar totalmente preenchida, pois o processo 

de criação de indivíduos de classes é feito a partir de uma consulta ao SBDE 

nessa tabela. Nessa consulta, são retornados os dados dos campos 

individualName e className e, então, para cada registro, um indivíduo é 

gerado na ontologia.  

O nome do indivíduo deve ser igual ao retorno correspondente ao 

campo individualName e sua classe igual ao dado referente ao campo 

className. Isso implica que uma região espacial será identificada com o 

mesmo nome, tanto no banco de dados quanto na ontologia. Dessa forma, 

cria-se um relacionamento lógico entre essas duas representações. Essa 

padronização se faz necessária para garantir que a ontologia e o banco de 
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dados consigam consultar as regiões espaciais através do mesmo parâmetro, 

nesse caso, o nome do indivíduo.  

5.3.3. Definição das Relações 

Além das classes, foram definidas propriedades que determinam os 

relacionamentos espaciais entre os indivíduos. Todos os relacionamentos 

básicos definidos pelos RCCs foram mapeados em propriedades de objeto 

na ontologia (Vide Tabela 3 na Seção 4.3).  

 

Figura 19. Hierarquia dos relacionamentos espaciais da ontologia [Grütter e Bauer-Messmer, 

2007]. 

Na Figura 19 é apresentada a hierarquia dos relacionamentos espaciais 

criados na ontologia. Nessa figura, a seta regular representa, na ontologia, 

que a propriedade mais abaixo é subpropriedade (subProperOf) da 

propriedade mais acima. Já a seta pontilhada indica que o relacionamento de 

onde a seta parte é inverso do relacionamento destino. 

Apesar de, dependendo do domínio da aplicação, todas as instâncias 

dos relacionamentos espaciais poderem ser geometricamente computados 

em uma abordagem puramente relacional, realizar tal tarefa refletiria, dentre 

outras coisas, em um tempo de processamento extenso e, principalmente, 
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em uma grande necessidade de espaço de armazenamento.  No entanto, na 

abordagem aqui proposta, não há a necessidade de calcular todas as 

instâncias de relacionamentos.  

Como as propriedades são definidas de forma hierárquica, um 

raciocinador de ontologia consegue inferir, a partir de uma propriedade folha, 

as propriedades superiores da árvore. Isso significa que apenas os 

relacionamentos folhas (em cor cinza na Figura 19) necessitam ser 

efetivamente calculados pelo SBDE. Além disso, os relacionamentos 

inverseTangentialProperPartOf e inverseNonTangentialProperPartOf são 

propriedades inversas, ou seja, eles não precisam ser calculados, pois o 

raciocinador também é capaz de inferi-los a partir dos relacionamentos 

tangentialProperPartOf e nonTangentialProperParOf, respectivamente. Dessa 

forma, de um total de 15 tipos de relacionamentos espaciais, seria necessário 

calcular apenas 6, considerados relacionamentos primitivos: 

1. externallyConnectedTo 

2. disconnectedFrom 

3. equalTo 

4. partiallyOverlaps 

5. tangentialProperPartOf 

6. nonTangentialProperPartOf 

Isso significa que nesta abordagem, no mínimo, 60% dos 

relacionamentos não necessitariam ser calculados e armazenados.  

Para diminuir ainda mais a necessidade dos cálculos dos 

relacionamentos primitivos, regras de composições, definidas na tabela de 

composição do RCC-8, foram incluídas na ontologia. No entanto, nem todas 

as regras definidas na tabela do RCC-8 podem ser transcritas em linguagem 

OWL DL, pois um raciocinador OWL não conseguiria checar a consistência 

da base de conhecimento. A Tabela 8 reapresenta as regras de composição 

do RCC-8 e evidencia, em negrito, quais foram utilizadas na ontologia.  
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Tabela 8. Tabela de composição do RCC-8. As regras em negrito foram utilizadas na 

ontologia da abordagem proposta. As definições das abreviaturas dos relacionamentos 

presentes nessa tabela estão definidas na Tabela 3 (Página 53). 
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As regras utilizadas na ontologia (evidenciadas em negrito na Tabela 8) 

são todas as regras que possuem implicação direta em apenas uma opção 

de relacionamento. Dessa forma, o raciocinador em lógica de descrições 

consegue inferir um relacionamento espacial derivado de outros dois 

relacionamentos primitivos. Por exemplo, a partir da regra de composição: 

        →     

que em lógica de primeira ordem significa: 

∀           (   )     (   ) →    (   ) 

onde x,y,z são regiões espaciais, pode-se fazer a seguinte inferência:  

 Se a cidade Recife está dentro da mesorregião Metropolitana e 

 Se a mesorregião Metropolitana está desconectada de 

Salgueiro, 

 Então a cidade Recife está desconectada da cidade Salgueiro. 

Esse mesmo raciocínio não pode ser utilizado em regras que implicam 

em mais de uma opção de relacionamento espacial (uma dentre várias), pois 

não se saberia, com exatidão, qual dos possíveis resultados seria verdadeiro. 

Além disso, para realizar a inferência em regras que possuem apenas uma 

opção de resultado, é necessário que os dois primeiros relacionamentos já 

estejam na ontologia. Para que isso aconteça, ou o raciocinador já os inferiu 

ou eles foram geometricamente calculados. 

5.4. CRIAÇÃO DOS RELACIONAMENTOS PRIMITIVOS NA 

ONTOLOGIA POR CÁLCULO OU RACIOCÍNIO 

Depois de preparar o banco de dados espacial e a ontologia baseada 

no RCC, é preciso dar início à terceira etapa da abordagem proposta: a 

criação das instâncias dos relacionamentos primitivos da ontologia. Esta 

abordagem propõe um método híbrido para cálculos a priori de 

relacionamentos espaciais. Esse método utiliza os cálculos geométricos do 

SBDE em conjunto com as regras de composições definidas na ontologia.  

A solução proposta, para criar um relacionamento espacial na ontologia, 

é utilizar um raciocinador para tentar inferir esse relacionamento, se não for 
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possível, ela deve ser calculado pelo SBDE e incluído na ontologia. Assim, 

apenas os relacionamentos que não forem possíveis de raciocinar serão 

armazenados, economizando espaço de armazenamento e evitando diversos 

cálculos geométricos. 

A abordagem ainda propõe mais um mecanismo para diminuir a 

quantidade de relacionamentos geometricamente calculados pelo SBDE. 

Analisando as regras do RCC incluídas na ontologia (evidenciadas na Tabela 

8), pode-se notar que a grande maioria possui pelo menos um 

relacionamento de sobreposição, como por exemplo, tangentialProperPartOf 

e nonTagentialProperPartOf. Dessa forma, é proposto que os 

relacionamentos espaciais, entre as regiões com maiores áreas geográficas, 

tenham prioridade na rotina de criação das instâncias, pois é bem possível 

que outras regiões estejam contidas nas que possuem maior área. 

Para facilitar a visualização do método proposto, o algoritmo completo 

para geração das instâncias de relacionamentos na ontologia é apresentado 

a seguir: 

 

Algoritmo 1. Algoritmo de criação das instâncias de relacionamentos espaciais na ontologia 

1. Início 

2. Consultar no SBDE, os registros da tabela SpatialRegion ordenados por área, de forma decrescente 

3. Para cada registro (x) obtido pelo passo 4, faça 

4. Para cada registro (y) obtido pelo passo 4, faça 

5. Para cada propriedade de relacionamento primitivo (R) da ontologia, faça 

6. Se NÃO é possível inferir R(x,y) na ontologia então 

7. Calcular R(x,y) a partir das funções auxiliares do SBDE; 

8. Incluir R(x,y) na ontologia; 

9. Se não /* 

10.  Faça nada, pois não é necessário incluir o relacionamento na ontologia já que ele pode ser 

raciocinado. 

*/ 

11. Fim do Se 

12. Fim da rotina de repetição 

13. Fim da rotina de repetição 

14. Fim da rotina de repetição 

15. Salvar ontologia; 

16. Fim 

 



 

71 

Como se pode ver, esse algoritmo garante que apenas um conjunto 

mínimo de relacionamentos primitivos seja criado na ontologia e que os 

demais podem ser derivados, através de inferência, pelo raciocinador OWL. 

5.5. RACIOCÍNIO ESPACIAL PARA INFERÊNCIA DOS 

RELACIONAMENTOS DERIVADOS 

Depois de concluir todas as etapas do processo de preparação da 

ontologia é possível dar início ao raciocínio espacial para realização de 

consultas mais complexas. Esse processo consiste em inferir os 

relacionamentos espaciais derivados, ou seja, utilizar o raciocinador em 

lógica de descrições para obter, através dos relacionamentos primitivos, 

todos os outros relacionamentos que, apesar de estarem definidos na 

ontologia, não estão armazenados.  

Esse processamento é necessário para garantir que todas as consultas 

que envolvam os relacionamentos espaciais definidos na ontologia possam 

ser realizadas. No entanto, isso precisa ser feito apenas uma vez e no início 

do processamento das consultas, logo após o carregamento da ontologia. 

Assim, os relacionamentos espaciais derivados ficarão armazenados em 

memória volátil apenas enquanto as consultas espaciais estão sendo 

realizadas. 

Como é de conhecimento comum, consultas em memórias voláteis 

possuem alto desempenho, se comparadas às consultas em memórias não-

voláteis. Dessa forma, torna-se mais uma importante característica dessa 

metodologia, o fato dos relacionamentos espaciais estarem calculados a 

priori ou raciocionados e em memória volátil. 

5.6. CONSULTAS ESPACIAIS UTILIZANDO INFORMAÇÕES 

QUALITATIVAS CALCULADAS A PRIORI OU RACIOCINADAS 

A finalidade da abordagem proposta é a realização de consultas 

espaciais baseadas em informações qualitativas, mais especificamente, 

consultas que envolvem os relacionamentos espaciais topológicos definidos 

pelo RCC. Para alcançar tal objetivo, este trabalho propõe a realização de 
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todas as etapas apresentadas nas seções anteriores deste capítulo. Além 

disso, é preciso utilizar uma linguagem de consultas em dados armazenados 

em uma ontologia e, para isso, propõe-se a linguagem SPARQL (vide Seção 

3.2.5).  

É importante ressaltar que, no momento da solicitação da consulta, as 

informações armazenadas na ontologia, bem como os relacionamentos 

espaciais derivados, já estão em memória. Portanto, apesar das consultas 

espaciais serem a posteriori, não há necessidade de cálculos geométricos, 

pois se tratam de consultas em informações qualitativas que foram 

calculadas a priori ou foram raciocinadas.  

Dessa forma, resultados mais complexos, envolvendo diversas regiões 

e diferentes relacionamentos espaciais, podem ser obtidos através de 

consultas, escritas em linguagem SPARQL, onde são realizadas buscas em 

dados estruturados. Assim, a complexidade computacional torna-se inferior à 

encontrada nas consultas a posteriori dos SBDEs que realizam cálculos 

geométricos. 

Outra vantagem importante da abordagem proposta é a capacidade de 

reutilização que, naturalmente, ontologias possuem. Como se sabe, uma 

ontologia pode sempre ser incrementada e, por estar disponível na web, pode 

ser reutilizada em diversos domínios através da união da ontologia espacial 

com outras ontologias, tornando as consultas espaciais cada vez mais 

sofisticadas. 
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CAPÍTULO 6  

ESTUDO DE CASO COM DADOS REAIS 

 

Este capítulo contém todo o processo realizado para a implementação 

da abordagem proposta em um estudo de caso com dados geográficos reais 

do estado de Pernambuco. Neste estudo, são realizados experimentos de 

raciocínio espacial através da abordagem proposta, como também 

execuções de consultas espaciais em uma abordagem puramente a 

posteriori e em uma que realiza cálculos a priori de relacionamentos 

espaciais sem utilizar raciocínio. Por fim, os resultados desses experimentos 

são apresentados, bem como um comparativo entre as abordagens 

avaliadas. 

6.1. INTRODUÇÃO 

Como prova de conceito da abordagem proposta nesta dissertação, foi 

realizado um estudo de caso com dados reais. Nesse estudo, foram 

utilizados dados das regiões geográficas dos municípios, de outras divisões 

políticas e da hidrografia do estado de Pernambuco. Além disso, foi 

desenvolvida uma aplicação, baseada na abordagem proposta, capaz de 

realizar raciocínio espacial em lógica de descrições acerca desses dados. 

O principal objetivo do estudo foi analisar a viabilidade da abordagem 

proposta. Para isso, um conjunto de consultas espaciais topológicas foi 

definido e executado em três abordagens:  

1. Abordagem puramente a posteriori: consultas executadas em um 

SBDE a partir da geometria das regiões. 

2. Abordagem a posteriori a partir de cálculos a priori (sem raciocínio): 

todos os resultados dos relacionamentos topológicos definidos pelo 

RCC são calculados e armazenados previamente. As consultas são 

realizadas a posteriori em um SBDE. 

3. Abordagem proposta: raciocínio das consultas espaciais em lógica de 

descrições a partir de um conjunto mínimo de relacionamentos 

topológicos calculados a priori. 
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Para melhor visualizar a diferença entre essas abordagens, faz-se necessário 

a observação da Figura 20. 

 

Figura 20. Diferença entre as abordagens puramente a posteriori (1), a priori sem raciocínio 

(2) e a abordagem proposta (3). 

O tempo de processamento das consultas espaciais e a necessidade de 

espaço de armazenamento que cada abordagem exige foram comparados. 

Além disso, também foi avaliado como a abordagem proposta pode contribuir 

para evitar os cálculos geométricos dos relacionamentos topológicos 

definidos pelo RCC, já que apenas um conjunto mínimo de relacionamentos é 

calculado. Assim, foi possível enumerar as vantagens e desvantagens da 

abordagem de raciocínio espacial proposta por esta dissertação. 

O estudo também contribuiu com a criação de uma ontologia espacial 

que contém dados reais das regiões do estado de Pernambuco. Essa 

ontologia pode ser reutilizada em outras aplicações, de diversos domínios, 

provendo a capacidade de relacionar outros dados do estado com as regiões 

espaciais representadas. Portanto, percebe-se a importância da realização 

desse estudo para fundamentar a abordagem proposta e, por isso, as 

próximas seções deste capítulo detalham cada passo necessário para 

construção dessa prova de conceito.  
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6.2. OBTENÇÃO E PREPARAÇÃO DOS DADOS 

As primeiras etapas realizadas no desenvolvimento do estudo foram a 

obtenção e preparação dos dados geográficos. No entanto, por se tratarem 

de dados reais, um grande esforço foi desempenhado para saber quais 

fontes poderiam disponibilizá-los. Graças a esse empenho, conseguiu-se 

obter, através do órgão Condepe/Fidem2, uma grande massa de dados 

geográficos do estado de Pernambuco.  

Com isso, diversos tipos de dados geográficos estavam disponíveis, 

dentre eles, os polígonos dos municípios. No entanto, todas as informações 

estavam concentradas em um formato que dificultava a integração dos dados 

geográficos com outras plataformas, como os SBDEs e ontologias. Por isso, 

com a ajuda de um especialista, foi criada uma planilha apenas com as 

informações geográficas dos municípios, vinculadas a outras divisões 

políticas, como mesorregiões e microrregiões. 

Para o estudo ser mais interessante, seria necessário trabalhar com 

mais de uma camada de informações geográficas. Por isso, além da camada 

dos municípios, foram obtidos os polígonos de cada rio que sobrepõe o 

estado de Pernambuco. As informações dessa segunda camada foram 

disponibilizadas pelo IBGE3, porém obtidas com grande dificuldade. 

Com as informações dessas duas camadas geográficas, seria possível 

iniciar o desenvolvimento deste estudo. Porém, outra dificuldade foi 

encontrada: os polígonos dos rios estavam representados em SIRGAS e os 

dos municípios em UTM. Por não ser possível relacionar diretamente os 

dados desses dois sistemas de coordenadas geográficas, seria necessário 

convertê-los para utilizarem o mesmo sistema e isso poderia incluir erros de 

precisão. Por isso, essa conversão foi realizada com a ajuda de um 

especialista da engenharia cartográfica. 

Em resumo, o processo de obtenção e preparação dos dados gerou 

como resultado duas planilhas contendo as informações de duas camadas 

                                                 
2
 http://www2.condepefidem.pe.gov.br/web/condepe-fidem 

3
 http://www.ibge.gov.br/home/ 

http://www2.condepefidem.pe.gov.br/web/condepe-fidem
http://www.ibge.gov.br/home/
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geográficas: divisões políticas dos municípios e hidrografia, ambas 

representadas em SIRGAS. É importante mencionar que, na planilha dos 

munícipios, além dos pontos que formam os polígonos de cada município 

encontravam-se também outras informações, como por exemplo, os nomes 

das micro e mesorregiões, as quais aquele município pertence. Essas 

informações são relevantes, pois, com elas, foi possível gerar também os 

polígonos de cada uma dessas divisões políticas. Assim, o estudo de caso 

desenvolvido pôde verificar a viabilidade da abordagem proposta, através de 

consultas geográficas que envolviam os relacionamentos espaciais 

topológicos do RCC entre os rios, municípios, microrregiões, mesorregiões e 

o estado de Pernambuco. 

A Figura 21 apresenta, de forma ilustrativa, todo o processo de 

obtenção e preparação de dados que foi descrito nesta seção. 

 

 

Figura 21. Processo de obtenção e preparação dos dados geográficos para o estudo de 

caso. 



 

77 

6.3. IMPLEMENTAÇÃO DA ABORDAGEM PROPOSTA PARA 

O ESTUDO DE CASO 

Depois de obter e preparar os dados, foi possível, finalmente, dar início 

ao desenvolvimento do estudo de caso. Para isso, foi desenvolvida uma 

aplicação que implementa a abordagem proposta. Esta seção apresenta 

como cada uma das etapas, descritas no CAPÍTULO 5, foi implementada 

para este estudo. A Figura 16, presente no CAPÍTULO 5, apresenta as 

etapas necessárias para o desenvolvimento da abordagem proposta e é 

seguindo a ordem dos processos apresentados nessa figura que o 

detalhamento do estudo de caso será realizado. 

6.3.1. Preparação do banco de dados para o estudo de caso 

O SBDE utilizado para realização do estudo de caso foi o SQL Server. 

Desenvolvido pela Microsoft, desde a versão 2008, esse SGBD começou a 

disponibilizar tipos e funções de manipulação de dados geoespaciais. O 

conjunto de todas as funções geométricas nativas desse SBDE está 

disponível no manual online disponibilizado pela própria Microsoft em 

[Microsoft SQL Server, 2012].  

Dessa forma, foi criado um banco de dados no SQL Server 2008 e nele 

foram adicionadas funções definidas pelo desenvolvedor, responsáveis por 

calcular geometricamente os relacionamentos espaciais definidos no RCC. 

Como dito na Seção 5.2.1, essas funções devem ser adicionadas ao SBDE 

para padronizar a linguagem do SQL Server com a linguagem que será 

utilizada na ontologia espacial. No entanto, todos os cálculos geométricos 

serão realizados pelas funções nativas do SBDE. O esquema do banco de 

dados espacial criado é idêntico ao apresentado na Figura 17 do CAPÍTULO 

5. 

O SQL Server 2008 também disponibiliza uma funcionalidade que 

importa dados de planilhas em tabelas de um banco de dados. Inicialmente, 

essa ferramenta foi utilizada para inserir os dados do estudo de caso no 

banco de dados. No entanto, foi preciso agregar os pontos geográficos de 

cada região para criação dos polígonos e armazená-los de acordo com o 
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esquema de tabelas definido. Esse processo também foi realizado através de 

scripts que podem ser visualizados no anexo B desta dissertação. 

Ao fim desta etapa, o banco de dados ficou preparado para uso da 

aplicação desenvolvida e para consultas espaciais puramente a posteriori. É 

importante mencionar que, nesse momento, a tabela SpatialRelation ainda 

não foi preenchida com os relacionamentos espaciais calculados a priori, por 

isso, não é possível ainda realizar consultas no SBDE através de 

relacionamentos pré-calculados. Esse processo só será realizado 

posteriormente, no experimento que avaliará o desempenho da abordagem 

que realiza consultas a posteriori a partir de cálculos a priori, sem raciocínio. 

 Em resumo, apenas a tabela SpatialRegion foi preenchida no banco 

de dados nesse momento. Essa tabela contém, dentre outras informações, 

todos os polígonos dos rios, municípios, microrregiões, mesorregiões e 

estado de Pernambuco, bem como, os nomes dos indivíduos e classes que 

serão adicionados na ontologia RCC.  

6.3.2. Preparação da ontologia RCC para o estudo de caso 

Como resultado desta etapa obteve-se a ontologia, definida na Seção 

5.3, preenchida com todos os indivíduos de classes a serem utilizados nos 

experimentos. Esse resultado foi obtido através da realização de duas outras 

etapas: a criação da ontologia e a criação dos indivíduos das classes. 

A criação da estrutura da ontologia foi feita manualmente através da 

ferramenta Protegé4, um editor de ontologias amplamente utilizado e 

desenvolvido pelo Stanford Center for Biomedical Informatics Research na 

Stanford University School of Medicine. A ontologia criada, além das classes, 

também possui as propriedades de objetos referentes aos relacionamentos 

espaciais definidos no RCC, por isso, foi denominada ontologia RCC. 

Além disso, também foi necessário incluir os indivíduos das classes na 

ontologia RCC. Como apresentado na Seção 5.3.2, esses indivíduos devem 

ser criados a partir dos registros contidos no SBDE criado anteriormente. 

Para isso, foi necessário desenvolver uma aplicação capaz de manipular 

tanto o banco de dados espacial quanto a ontologia. 

                                                 
4
 http://protege.stanford.edu/ 

http://protege.stanford.edu/
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A aplicação desenvolvida foi programada em Java5. A escolha dessa 

linguagem de programação foi realizada através da busca por uma linguagem 

que disponibilizasse APIs (Application Programming Interface) para 

manipulação do banco de dados SQL Server e de ontologias. Dessa forma, 

encontrou-se o JDBC6 (Java Database Connectivity), uma API capaz de 

enviar instruções de consultas a vários tipos de SGBD, inclusive o SQL 

Server 2008; e a OWL API7, capaz de criar, manipular e serializar ontologias.  

Utilizando as APIs encontradas, foi possível criar um programa capaz 

de consultar as informações presentes na tabela SpatialRegion do banco de 

dados espacial e criar os indivíduos das classes na ontologia RCC. Depois de 

executar o programa, a ontologia ficou preparada para à próxima etapa do 

desenvolvimento. 

6.3.3. Criação dos relacionamentos primitivos na ontologia RCC 

do estudo de caso 

Para a criação do conjunto mínimo de relacionamentos espaciais na 

ontologia, representados pelas instâncias de propriedades de objetos, foi 

necessário incrementar a aplicação desenvolvida com a implementação do 

algoritmo 1, apresentado na Seção 5.4 desta dissertação. Esse algoritmo 

permite que apenas os relacionamentos do RCC que não forem raciocinados 

sejam inclusos na ontologia. No entanto, além de solicitar os cálculos dos 

relacionamentos primitivos no SBDE, a aplicação deve também prover 

mecanismos de utilizar um raciocinador OWL para realização de inferências 

dos relacionamentos derivados. 

A OWL API, utilizada para inclusão das instâncias de classes na 

ontologia, também disponibiliza uma interface em Java de um raciocinador 

OWL. Dessa forma, o raciocinador Hermit8 foi integrado à OWL API como 

uma possível implementação dessa interface. Assim, a aplicação se torna 

capaz de realizar as inferências dos relacionamentos derivados dos axiomas 

RCC definidos na ontologia. 

                                                 
5
 http://docs.oracle.com/javase/specs/ 

6
 http://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=21599 

7
 http://owlapi.sourceforge.net/ 

8
 http://www.hermit-reasoner.com/ 

http://docs.oracle.com/javase/specs/
http://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=21599
http://owlapi.sourceforge.net/
http://www.hermit-reasoner.com/


 

80 

 

Figura 22. Funcionamento da implementação do algoritmo gerador dos relacionamentos primitivos para o estudo de caso.
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Na Figura 22, é possível verificar o funcionamento da implementação do 

algoritmo 1, apresentado na Seção 5.4,  para o estudo caso. Pode-se notar, 

por exemplo, que todo o raciocínio e a manipulação da ontologia, no 

processo de geração das instâncias de relacionamentos, são realizados em 

memória. As operações realizadas em arquivo são apenas no início e fim da 

execução. 

Ainda na Figura 22, é possível perceber que as consultas ao SBDE são 

realizadas em apenas dois momentos: para consultar as regiões espaciais e 

para calcular algum relacionamento primitivo, caso o Hermit não consiga 

raciociná-lo. Dessa forma, além de aumentar o desempenho do sistema, 

economiza-se espaço de armazenado. 

Após o final do processamento do algoritmo, todas os relacionamentos 

definidos pelo RCC poderão ser respondidos pelo Hermit. 

Consequentemente, qualquer consulta espacial topológica que envolva 

apenas os relacionamentos definidos pelo RCC-8 poderá ser obtida sem a 

necessidade do cálculo a posteriori. 

6.3.4. Raciocínio e consultas espaciais no estudo de caso 

Em cada experimento do estudo caso, consultas espaciais são 

executadas na aplicação que implementa a abordagem proposta. Nessa 

aplicação, o SBDE não precisa mais ser utilizado, pois todas as requisições 

podem ser consultadas ou raciocinadas pelo Hermit, já que todas as regiões 

e o conjunto mínimo de relacionamentos primitivos estão armazenados na 

ontologia. 

Para realizar consultas espaciais na aplicação desenvolvida, 

primeiramente é necessário carregar as regiões e os relacionamentos 

primários armazenados na ontologia RCC e utilizar o Hermit para inferir os 

relacionamentos derivados, colocando temporariamente em memória, todas 

essas informações. Então, pode-se utilizar o SPARQL para escrever e 

executar consultas espaciais qualitativas. 

A etapa de consultas, não faz parte propriamente da preparação da 

aplicação e sim do seu uso. Por isso, nas próximas seções deste capítulo, 

todos os experimentos, que realizam as consultas espaciais, serão 
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detalhados e os resultados analisados para verificação da viabilidade da 

abordagem proposta por esta dissertação. 

6.4. EXPERIMENTOS 

Os experimentos realizados foram utilizados para validação da 

abordagem proposta no capítulo anterior. Nestes experimentos, serão 

avaliados os resultados de diferentes aspectos da abordagem, comparando-

os através dos resultados obtidos pelo uso em outras abordagens que 

realizam consultas espaciais. 

É importante lembrar que a abordagem proposta por esta dissertação 

foi projetada para raciocinar apenas informações qualitativas, referentes aos 

relacionamentos topológicos definidos pelo RCC. Dessa forma, os 

experimentos serão baseados nessa restrição e, mesmo em outras 

abordagens, serão executadas apenas consultas espaciais que envolvam os 

relacionamentos espaciais representados na ontologia RCC. 

Além disso, todos os experimentos possuem, como base, os mesmos 

dados obtidos através do processo apresentado na Seção 6.2 deste capítulo. 

Ou seja, o mesmo conjunto de dados foi utilizado na preparação das 

abordagens avaliadas. No entanto, cada abordagem pode divergir no 

conjunto armazenado de informações utilizadas no momento da execução 

das consultas espaciais. Por exemplo, na abordagem puramente a posteriori 

nenhuma informação adicional precisa ser armazenada previamente, pois os 

relacionamentos espaciais serão calculados em tempo de execução. Já na 

abordagem proposta, além das regiões, é necessário armazenar um conjunto 

mínimo de relacionamentos espaciais primitivos antes de executar as 

consultas. 

Assim, a avaliação de cada abordagem será composta de duas etapas: 

a avaliação do custo de preparação da abordagem e a análise dos 

desempenhos das execuções das consultas. Cada experimento realizado 

tem o objetivo de obter as informações necessárias para a comparação 

desses aspectos.  
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6.4.1. Experimento 1: Avaliação da criação dos relacionamentos 

primitivos na abordagem proposta 

Como já mencionado anteriormente, no processo de preparação da 

ontologia RCC definida na abordagem proposta, faz-se necessário um pré-

processamento para criação dos relacionamentos espaciais primitivos. Esse 

processo é análogo ao exigido por uma abordagem que realiza consultas 

espaciais apenas utilizando relacionamentos calculados a priori, onde todos 

os relacionamentos topológicos devem ser calculados previamente e 

armazenados. No entanto, a aplicação desenvolvida, com base na 

abordagem proposta, faz uso do raciocinador Hermit para inferir 

relacionamentos.  

Dessa forma, este experimento tem por objetivo avaliar o ganho de 

espaço de armazenamento provido pelo uso da abordagem proposta em 

relação ao espaço necessário na abordagem que realiza consultas a 

posteriori, a partir de cálculos a priori e sem raciocínio. Além disso, também é 

possível avaliar o esforço desempenhado para preparação de cada uma das 

abordagens, a fim de avaliar a viabilidade da abordagem proposta. 

Para atingir o objetivo do experimento, foi necessário executar todo o 

processo de preparação das abordagens avaliadas. No entanto, a 

abordagem puramente a posteriori, não necessita de nenhum passo 

adicional, além da obtenção dos dados geográficos, sendo essa uma das 

vantagens desse mecanismo de consultas. 

Para preparação da abordagem 2 descrita na Seção 6.1, onde não é 

realizado raciocínio de relacionamentos espaciais, mas apenas cálculos a 

priori, foi criada uma rotina que, para cada par de regiões, calcula-se, no 

SBDE, todos os relacionamentos definidos no RCC e os armazena na tabela 

SpatialRelation do banco de dados, o qual foi criado anteriormente no SQL 

Server 2008. Dessa forma, através da contagem de registros na tabela, é 

possível saber a quantidade de cálculos de relacionamentos necessários 

nessa abordagem. Além disso, essa rotina também armazenou, 

separadamente, seu tempo de processamento. 

Já na preparação da abordagem proposta, foi executado o processo 

apresentado na Figura 22, preenchendo, assim, a ontologia RCC com as 
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instâncias dos relacionamentos folhas que não puderam ser raciocinados, os 

chamados relacionamentos espaciais primitivos. Depois disso, foi possível 

saber quantos relacionamentos espaciais necessitaram ser calculados a 

priori e quantos puderam ser raciocinados, podendo avaliar o ganho de 

espaço de armazenamento que essa abordagem provê em relação à anterior. 

Além disso, assim como na preparação da abordagem anterior, o tempo de 

preparação para a abordagem proposta também foi armazenado.  

Todo esse processo tornou possível avaliar o custo de preparação de 

cada abordagem e os resultados dessa análise poderão ser visualizados na 

Seção 6.5, onde o resultado de cada experimento realizado será 

apresentado. Antes disso, outro experimento será detalhado.  

6.4.2. Experimento 2: análise de desempenho das consultas 

espaciais qualitativas 

Este experimento tem por objetivo comparar o desempenho das 

consultas espaciais qualitativas da abordagem proposta com outras duas 

abordagens que utilizam um SBDE. A comparação entre essas abordagens 

foi realizada através dos tempos de processamentos transcorridos, desde o 

início, até o final de 30 execuções de um conjunto de 30 consultas espaciais. 

Esse conjunto foi o mesmo para cada uma das abordagens e por isso, a 

comparação entre os tempos de processamentos se tornou possível. As 

descrições das consultas executadas são listadas na Tabela 9. 
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Tabela 9. Descrições das consultas espaciais executadas para avaliar o desempenho das 

abordagens que utilizam SBDE e a abordagem proposta. 

Número Descrição da Consulta Espacial 

1 Retornar os nomes dos municípios de Pernambuco que estão dentro da 

Mesorregião Metropolitana de Recife. 

2 Retornar os nomes dos municípios por onde o rio Capibaribe passa. 

3 Retornar os nomes dos municípios desconectados de Recife que estão dentro da 

mesma mesorregião e que são limites dessa mesorregião. 

4 Retornar os nomes dos rios que cortam o sertão de Pernambuco 

5 Retornar os nomes das microrregiões e rios que não passam por Recife. 

6 Retornar regiões externamente conectadas ao agreste pernambucano. 

7 Retornar regiões que são cortadas por dois ou mais rios de Pernambuco. 

8 Retornar rios que cortam a mata e o agreste pernambucanos.  

9 Quais as regiões vizinhas à Recife? 

10  Quais os rios que cortam as regiões vizinhas de Garanhuns e as regiões vizinhas 

de Caruaru? 

11 Olinda faz fronteira com Jaboatão dos Guararapes? 

12 Trindade está dentro de quais regiões? 

13 Qual rio de Pernambuco passa por mais municípios distintos? 

14 Quais cidades limitam o agreste pernambucano? 

15 Que municípios, dentro do sertão, não fazem fronteira com o agreste? 

16 Qual rio da mata pernambucana cruza o menor número de cidades? 

17 Por quais cidades o rio Una passa? 

18 Quais as regiões que estão dentro de Pernambuco, mas que não pertencem aos 
limites pernambucanos? 

19 Retornar os nomes das microrregiões que não são cortadas por nenhum Rio. 

20 Quais rios passam por Camaragibe e não passam por Olinda? 

21 Qual cidade pernambucana faz fronteira com o maior número de cidades? 

22 Vitória faz fronteira com alguma cidade da região metropolitana de Pernambuco? 

23 Qual município é cortado pelo maior número de rios pernambucanos? 

24 Qual região pernambucana possui o maior número de municípios que não são 
limítrofes?  

25 Existe alguma região que é limite de outra, que, por sua vez, não está 
externamente conectada a uma terceira região? 

26 Retornar os nomes de todas as mesorregiões de Pernambuco com as 
quantidades de municípios. 

27 Quais as regiões vizinhas a Caruaru que não são vizinhas de São Caetano? 

28 Quais rios passam pelas cidades limítrofes da mesorregião Metropolitana de PE? 

29 Quais rios passam pelas cidades de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda? 

30 Existe algum rio que passa por alguma cidade da mata pernambucana que 
também corta o agreste Pernambucano? 
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A primeira análise deste experimento foi através da execução das 

consultas no SBDE de maneira puramente a posteriori, ou seja, os cálculos 

geométricos exigidos nas consultas espaciais são realizados no momento da 

execução, além das operações relacionais envolvidas. Um exemplo de 

consulta realizada dessa maneira é apresentado pela Figura 23. 

 

Figura 23. Exemplo de consulta espacial realizada na abordagem puramente a posteriori. 

Analisando a Figura 23, pode-se notar que foi utilizada a função auxiliar 

externallyConnectedTo para verificação da existência do relacionamento 

espacial entre as regiões com Recife. É o uso dessa função que obriga o 

SBDE a realizar os cálculos necessários em tempo de execução.  

Todas as outras consultas que compõem o conjunto de consultas 

espaciais avaliado possuem a necessidade de pelo menos um 

relacionamento espacial topológico. Por isso, foi avaliado também o 

desempenho de uma abordagem, que apesar de também ser executada pelo 

SBDE, faz uso dos cálculos de relacionamentos a priori armazenados na 
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tabela SpatialRelation do banco de dados. Pela Figura 24, pode-se perceber 

a diferença entre as consultas realizadas nessas duas primeiras abordagens. 

 

Figura 24. Diferença entre as consultas das abordagens que utilizam o SBDE. 

 

Na abordagem que utiliza os cálculos a priori, não é exigido nenhum 

cálculo geométrico no momento da realização da consulta, pois o SBDE pode 

simplesmente pesquisar, na tabela SpatialRelation, se existe o 

relacionamento solicitado. Por isso, é esperado que, para esse tipo de 

requisição, essa abordagem tenha melhor desempenho do que a puramente 

a posteriori, onde a função ExternallyConnectedTo() é chamada e realiza os 

cálculos geométricos no momento da solicitação. No entanto, para as 

pesquisas a priori funcionarem corretamente, todos os possíveis 

relacionamentos espaciais precisam estar armazenados no banco de dados. 

Na abordagem proposta, o funcionamento de consultas espaciais é bem 

diferente. Primeiramente, é necessário carregar a ontologia em memória e 

utilizar um raciocinador OWL para realizar as inferências dos 

relacionamentos topológicos derivados. Só então, o conjunto definido de 

consultas espaciais, escritas em SPARQL, pode ser executado. Logo, o 

tempo total de processamento nessa abordagem é composto pela soma 

entre o tempo de raciocínio sobre os relacionamentos e o tempo de execução 
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das consultas. A Figura 25 apresenta o esquema de como o conjunto de 

consultas espaciais foi executado pela aplicação da abordagem proposta. 

 

Figura 25. Fluxo de execução do conjunto de consultas espaciais utilizado para obter os 

resultados da abordagem proposta 

6.5. RESULTADOS 

Nesta seção, serão apresentados os resultados das análises obtidas 

através dos experimentos. Esses resultados serão comparados e, em 

seguida, serão realizadas discussões acerca das vantagens e desvantagens 

da abordagem proposta em relação às outras abordagens avaliadas. 

6.5.1. Comparação dos resultados do experimento 1 

O experimento 1 foi responsável por gerar resultados para avaliar a 

viabilidade do processo de criação dos relacionamentos primitivos na 

abordagem proposta. Uma das métricas utilizada para realização dessa 

avaliação é a comparação entre as quantidades de relacionamentos 

espaciais que necessitam ser calculados a priori em cada uma das 

abordagens. Através do gráfico da Figura 26, é possível verificar cada uma 
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dessas quantidades e visualizar o ganho, em relação a essa métrica, que a 

abordagem proposta proporciona em relação à abordagem de cálculos a 

priori sem raciocínio. Já que não é necessário calcular qualquer 

relacionamento para preparação da abordagem puramente a posteriori. 

 

Figura 26. Gráfico comparativo entre as quantidades de relacionamentos espaciais que 

necessitam ser calculadas a priori em cada abordagem avaliada. 

Como se pode ver, a abordagem proposta evita o cálculo a priori e o 

armazenamento de 84.691 relacionamentos espaciais, que corresponde a um 

ganho de 94,75% em comparação à abordagem a priori sem raciocínio. É 

importante lembrar a garantia de que, a partir das 4.688 relacionamentos 

primitivos, a ontologia, juntamente com o raciocinador DL, consegue inferir 

todos os outros relacionamentos espaciais definidos.  

Como já foi mencionado na Seção 6.4.1, uma das vantagens da 

aplicação puramente a posteriori é a ausência da necessidade de armazenar 

previamente os relacionamentos espaciais. No entanto, eles serão calculados 

em tempo de execução da consulta, diferentemente da abordagem proposta 

que já possuirá o relacionamento inferido ou calculado. 

Além da quantidade de relacionamentos calculados, foi utilizada outra 

métrica para avaliar o processo de preparação: o tempo de execução do 

processo gerador de relacionamentos de cada abordagem. A Figura 27 

apresenta um gráfico comparativo entre esses tempos e, em seguida, os 

resultados são analisados. É importante mencionar que a execução desses 
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processos de preparação foi realizando em um computador com 4GB de 

memória RAM e um processador quadcore de 2.4 GHz. 

 

Figura 27. Gráfico comparativo dos tempos das execuções dos processos geradores de 

relacionamentos espaciais calculadas a priori. 

 

Através do gráfico apresentado na Figura 27, é possível verificar que a 

abordagem proposta possui um tempo total de processamento 78,56% maior 

que a abordagem a priori sem raciocínio. Isso acontece por causa das 

tentativas de pré-computar inferências, por parte do raciocinador DL. Como 

se pode notar, o tempo gasto realizando essas tentativas correspondeu a 

87,84% do tempo total de processamento da abordagem proposta. 

No entanto, o processo de geração de relacionamentos primitivos é 

realizado apenas na preparação da aplicação e, por isso, não afeta o tempo 

de processamento das consultas espaciais. Aliando a isso, o ganho de quase 

95% de armazenamento de relacionamentos espaciais, pode-se dizer que a 

abordagem é viável, nesse sentido. 
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6.5.2. Comparação dos resultados pelo experimento 2 

Como dito anteriormente na Seção 6.4.2, o segundo experimento 

procurou avaliar o desempenho de consultas espaciais qualitativas, 

executadas em cada uma das abordagens. A métrica utilizada para 

realização dessa avaliação foi o tempo de processamento que cada 

aplicação levou para executar, 30 vezes, um conjunto de 30 consultas 

espaciais, as quais envolvem os relacionamentos espaciais definidos no RCC 

(vide Tabela 9).  

É importante ressaltar que o computador utilizado para realização desse 

experimento foi o mesmo do experimento 1, o qual possui 4GB de memória 

RAM e processador quadcore de 2.4GHz. Dessa forma, a Figura 28 

apresenta um gráfico com o tempo de processamento que cada abordagem 

avaliada obteve após a execução do experimento. 

 

 

Figura 28. Gráfico comparativo da execução de consultas espaciais qualitativas entre as 

abordagens avaliadas. 

Como se pode perceber, o pior desempenho obtido foi o da abordagem 

puramente a posteriori. Isso já era esperado, pois os cálculos geométricos 

dos relacionamentos espaciais precisaram ser calculados em tempo de 

execução de cada consulta, tornando-os mais lentos do que nas outras 
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abordagens. Já para a abordagem proposta, foi necessário carregar a 

ontologia em memória volátil (RAM) e raciocinar sobre os relacionamentos 

RCC derivados, antes de realizar as consultas. No entanto, mesmo com essa 

restrição o tempo de processamento foi menor do que o da abordagem a 

priori sem raciocínio.  Isso acontece porque, nessa última abordagem, todos 

os relacionamentos espaciais estão armazenados em uma tabela relacional 

e, mesmo que os registros estejam indexados, a consulta espacial torna-se 

mais lenta do que uma consulta em memória RAM. É importante mencionar 

que, geralmente, as memórias voláteis não são escaláveis, pois 

disponibilizam pouco espaço de armazenamento. Sendo essa uma limitação 

da abordagem proposta. 

A Figura 29 apresenta as distribuições de como a abordagem proposta 

gasta o tempo de execução das consultas. 

 

Figura 29. Distribuição de tempo na execução de consultas espaciais na abordagem 

proposta. 

Como se pode ver, o tempo gasto, realizando as inferências e 

carregando a ontologia em memória temporária, corresponde a 19% do 

tempo de processamento do experimento, o que demonstra que as consulta 

em memória volátil possuem, de fato, melhor desempenho do que as 

consultas realizadas nas abordagens que utiliza o SBDE. Essa conclusão 

pode ser feita, pois os 81% do tempo gasto na realização de consultas na 

abordagem proposta corresponde a aproximadamente 154 segundos, tendo 
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um ganho de quase 72% se comparar ao tempo de 553 segundos da 

abordagem a priori sem raciocínio. Portanto, gastar tempo, realizando 

inferências e carregando a ontologia em memória, realmente é uma boa 

prática e mostrou-se bastante útil. 

6.5.3. Vantagens e desvantagens da abordagem proposta 

Após a realização dos experimentos e análises de seus resultados, é 

possível traçar um panorama de vantagens e desvantagens de cada 

abordagem, levando em consideração os aspectos avaliados. Dessa forma, a 

Tabela 10 apresenta um comparativo entre alguns aspectos, relacionando-os 

às abordagens, a fim de facilitar a visualização dos pontos fortes e fracos de 

cada uma delas. 

 

Tabela 10. Panorama comparativo entre os aspectos e as abordagens avaliadas. 

 
Abordagem 

Proposta 

Abordagem a 
priori sem 
raciocínio 

Abordagem 
puramente a 

posteriori 

1 

Quantidade de 
Relacionamentos 
Calculados para 
Preparação da 
Abordagem 

Intermediária Pior Melhor 

2 
Tempo de preparação 
da abordagem (em 
segundos) 

Pior Intermediário Melhor 

3 

Tempo de execução de 
um conjunto de 
consultas espaciais 
qualitativas (em 
segundos) 

Melhor Intermediário Pior 

4 
Flexibilidade para 
realização de 
consultas quantitativas 

Pior Pior Melhor 

 

Na Tabela 10, a comparação entre os aspectos é representada em 

sistemas de cores. A cor verde representa a abordagem que teve melhor 

desempenho no aspecto correspondente. A cor azul foi utilizada para 

representar o desempenho intermediário e a cor vermelha o pior 

desempenho. 
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Através desse panorama, pode-se perceber que a abordagem 

puramente a posteriori, em três dos quatro pontos avaliados, possuiu o 

melhor desempenho. No entanto, para o objetivo de realizações de consultas 

espaciais qualitativas, a abordagem proposta foi bem superior. Além disso, os 

dois primeiros aspectos, apresentados na Tabela 10, são realizados apenas 

para preparação da aplicação e, de qualquer forma, o desempenho não torna 

a abordagem proposta inviável, muito pelo contrário, pois se economiza 

espaço de armazenamento em relação à abordagem a priori sem raciocínio. 

De fato, a abordagem proposta não possui flexibilidade para realização 

de consultas quantitativas, mas esse não era o objetivo deste trabalho. 

Apesar disso, é importante ressaltar que a abordagem a priori sem raciocínio 

também não possui essa flexibilidade, diferentemente da abordagem 

puramente a posteiori, na qual qualquer consulta espacial pode ser realizada. 
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CAPÍTULO 7  

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Neste último capítulo, serão apresentadas todas as contribuições 

realizadas a partir deste trabalho, apresentar conclusões finais sobre os 

resultados da abordagem proposta, bem como suas limitações e, por fim, 

apresentar possíveis melhorias e trabalhos futuros. 

7.1. CONTRIBUIÇÕES 

Este trabalho teve por objetivo propor uma abordagem de raciocínio 

espacial qualitativo em lógica de descrições utilizando ontologias. Apesar de 

existirem várias pesquisas com objetivos similares a esse, o diferencial da 

abordagem proposta é a forma como os axiomas RCC, em conjunto com um 

SBDE, foram utilizados para evitar armazenamento e cálculos a priori 

desnecessários de relacionamentos espaciais. Nessa abordagem, apenas 

um conjunto mínimo de relacionamentos RCC que não puderem ser 

raciocinados são calculados e armazenados. 

Os resultados obtidos, através do estudo de caso com dados reais do 

estado de Pernambuco, mostraram que a abordagem proposta é uma 

alternativa viável e bastante útil para realização de consultas espaciais 

qualitativas. Nesse estudo, o desempenho na execução desse tipo consulta 

foi superior, tanto a uma abordagem puramente a posteriori, quanto a uma 

abordagem a priori sem raciocínio. No entanto, é importante mencionar as 

duas principais limitações da abordagem proposta: a falta de flexibilidade 

para realização de consultas quantitativas e escalabilidade de memórias 

voláteis. Essa última se dá pelo fato da abordagem proposta necessitar o 

carregamento das informações da ontologia RCC em memória RAM.  

A partir do estudo de caso, também foi possível obter um panorama de 

resultados entre as abordagens avaliadas, o que permitiu identificar as 

vantagens e desvantagens da abordagem de raciocínio espacial proposta em 

relação a uma abordagem a priori e uma puramente a posteriori. Essa 
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comparação se torna mais uma contribuição, pois através dela é possível 

definir que tipo de abordagem pode ser utilizado em diferentes aplicações. 

Além disso, a ontologia utilizada no estudo de caso, atualmente 

disponível em http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/GeoOnto.owl, também 

pôde ser utilizada concretamente para checagem semântica no projeto NTDO 

(Neglected Tropical Disease Ontology) [Silva, 2012], em uma aplicação que 

processa dados públicos integrados de doenças tropicais negligenciáveis 

[Fernandes, 2012]. 

7.2. TRABALHOS FUTUROS 

Como já foi dito, um dos pontos relevantes para discussão é o fato de 

que a abordagem proposta, pela forma como ela foi desenvolvida, não possui 

flexibilidade de realização de consultas quantitativas, já que o foco era a 

realização de consultas espaciais qualitativas. No entanto, o estudo de caso 

com dados reais apresentou que a abordagem puramente a posteriori, possui 

tal flexibilidade. No entanto, é possível expandir a abordagem proposta com 

novas representações, relacionamentos espaciais e novas regras de 

inferências, a fim de aumentar a quantidade de consultas espaciais que 

podem ser realizadas, provendo assim, um pouco mais de flexibilidade. 

Visto que a abordagem de REQ, proposta por esta dissertação, possuiu 

desempenho superior a outras abordagens que não realizam raciocínio 

espacial, é importante comparar se outras propostas, que também utilizam 

raciocínio espacial qualitativo possuem desempenho tão bom quanto à 

abordagem proposta. No entanto, não foi o foco desse trabalho realizar tal 

comparação e, por isso, fazem-se necessárias pesquisas nesse sentido. 

Além disso, em [Mallenby e Bennet, 2007] é proposta uma abordagem 

onde os retângulos mínimos das regiões geográficas são representados em 

uma ontologia; e o raciocínio de consultas espaciais é realizado através de 

axiomas RCC utilizando essas representações. Ainda nessa pesquisa, é 

proposta, como trabalho futuro, uma comparação entre essa abordagem dos 

retângulos mínimos com uma abordagem híbrida, utilizando métodos 

dedutivos em conjunto com algoritmos geométricos. Por ser, justamente uma 

abordagem híbrida, a proposta da dissertação aqui apresentada, é 

http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/GeoOnto.owl
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interessante realizar futuramente esse estudo proposto em [Mallenby e 

Bennet, 2007], comparando essas duas abordagens. 

Como se pode ver, o desenvolvimento desta dissertação estimula 

diversos trabalhos futuros, dentre os quais, os principais são listados a 

seguir: 

 Expandir a abordagem proposta com novas representações de 

características geográficas como, por exemplo, relevo e com novos 

axiomas para inferência de outros relacionamentos espaciais, não 

necessariamente, topológicos. 

 Comparar a abordagem proposta com outras propostas que realizam 

raciocínio espacial qualitativo, a fim de levantar quais são as 

abordagens que possuem melhor desempenho nesse âmbito. 

 Comparar a abordagem proposta com a abordagem de raciocínio de 

relacionamentos RCC sem a necessidade de cálculos geométricos, 

apresentada em [Mallenby e Bennet, 2007] 

 Realizar publicações da abordagem proposta, ou expansões dela, em 

conferências importantes que envolvam REQ. 

 Desenvolver uma API em Java específica para raciocínio espacial 

qualitativo, a qual poderá implementar diversas abordagens, inclusive 

a abordagem aqui proposta. É importante mencionar que esta API já 

começou a ser desenvolvida através do desenvolvimento do estudo de 

caso apresentado nesta dissertação. 
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ANEXO A 
 

Scripts para criação das funções auxiliares, no banco de dados 

espacial, utilizadas para calcular os relacionamentos espaciais primitivos da 

abordagem proposta: 

 

 

CREATE FUNCTION [dbo].[IntercessaoPoligonos] 

( 

 @geoCol_X geometry, 

 @geoCol_Y geometry 

) 

RETURNS bit 

AS 

BEGIN 

 

 return convert(bit,@geoCol_X.STIntersects(@geoCol_Y)) 

 

END 

GO 

 

CREATE FUNCTION [dbo].[TangentialProperPartOf] 

( 

 @individualName_X varchar(800), 

 @individualName_Y varchar(800) 

) 

RETURNS bit 

AS 

BEGIN 

 

 declare @retorno bit 

   ,@geoCol_X geometry 

   ,@geoCol_Y geometry 

 

 select @geoCol_X = spatialLimits from SpatialRegion where 

individualName = @individualName_X 

 select @geoCol_Y = spatialLimits from SpatialRegion where 

individualName = @individualName_Y 

  

  

if (  

  @geoCol_X.STDifference(@geoCol_Y).STArea() < 0.001 

 and 

convert(bit,(@geoCol_X.STBoundary()).STIntersects(@geoCol_Y.STBoundary())) = 

1 

 and CONVERT(bit,@geoCol_X.STEquals(@geoCol_Y)) = 0 

 ) 

begin 

 select @retorno = 1 

end 

else 

begin 

 select @retorno = 0 

end 

 

return @retorno 

 

END 

GO 
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CREATE FUNCTION [dbo].[ExternallyConnectedTo] 

( 

 @individualName_X varchar(800), 

 @individualName_Y varchar(800) 

) 

RETURNS bit 

AS 

BEGIN 

 

 declare @retorno bit 

   ,@geoCol_X geometry 

   ,@geoCol_Y geometry 

 

 select @geoCol_X = spatialLimits from SpatialRegion where 

individualName = @individualName_X 

 select @geoCol_Y = spatialLimits from SpatialRegion where 

individualName = @individualName_Y 

  

  

if ( 

 convert(bit,@geoCol_X.STOverlaps(@geoCol_Y)) = 0  

 and convert(bit,@geoCol_X.STOverlaps(@geoCol_Y)) = 0 

 and CONVERT(bit,@geoCol_X.STEquals(@geoCol_Y)) = 0 

 ) 

begin 

 select @retorno = 

dbo.IntercessaoPoligonos(@geoCol_X.STExteriorRing(),@geoCol_Y.STExteriorRing

()) 

end 

else 

begin 

 select @retorno = 0 

end 

 

return @retorno 

 

END 

GO 

 

CREATE FUNCTION [dbo].[EqualTo] 

( 

 @individualName_X varchar(800), 

 @individualName_Y varchar(800) 

) 

RETURNS bit 

AS 

BEGIN 

 

 declare @retorno bit 

   ,@geoCol_X geometry 

   ,@geoCol_Y geometry 

 

 select @geoCol_X = spatialLimits from SpatialRegion where 

individualName = @individualName_X 

 select @geoCol_Y = spatialLimits from SpatialRegion where 

individualName = @individualName_Y 

  

  

if (CONVERT(bit,@geoCol_X.STEquals(@geoCol_Y)) = 1) 

begin 

 select @retorno = 1 

end 

else 

begin 

 select @retorno = 0 

end 

 

return @retorno 
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END 

GO 

 

CREATE FUNCTION [dbo].[DiscreteFrom] 

( 

 @individualName_X varchar(800), 

 @individualName_Y varchar(800) 

) 

RETURNS bit 

AS 

BEGIN 

 

 declare @retorno bit 

   ,@geoCol_X geometry 

   ,@geoCol_Y geometry 

 

 select @geoCol_X = spatialLimits from SpatialRegion where 

individualName = @individualName_X 

 select @geoCol_Y = spatialLimits from SpatialRegion where 

individualName = @individualName_Y 

  

  

if (convert(bit,@geoCol_X.STIntersects(@geoCol_Y)) = 0) 

begin 

 select @retorno = 1 

end 

else 

begin 

 select @retorno = 0 

end 

 

return @retorno 

 

END 

GO 

 

CREATE FUNCTION [dbo].[DisconnectedFrom] 

( 

 @individualName_X varchar(800), 

 @individualName_Y varchar(800) 

) 

RETURNS bit 

AS 

BEGIN 

 

 declare @retorno bit 

   ,@geoCol_X geometry 

   ,@geoCol_Y geometry 

 

 select @geoCol_X = spatialLimits from SpatialRegion where 

individualName = @individualName_X 

 select @geoCol_Y = spatialLimits from SpatialRegion where 

individualName = @individualName_Y 

  

  

if (convert(bit,@geoCol_X.STIntersects(@geoCol_Y))= 0 ) 

begin 

 select @retorno = 1 

end 

else 

begin 

 select @retorno = 0 

end 

 

return @retorno 

 

END 
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GO 

 

CREATE FUNCTION [dbo].[ProperPartOf] 

( 

 @individualName_X varchar(800), 

 @individualName_Y varchar(800) 

) 

RETURNS bit 

AS 

BEGIN 

 

 declare @retorno bit 

   ,@geoCol_X geometry 

   ,@geoCol_Y geometry 

 

 select @geoCol_X = spatialLimits from SpatialRegion where 

individualName = @individualName_X 

 select @geoCol_Y = spatialLimits from SpatialRegion where 

individualName = @individualName_Y 

  

  

if ( 

 @geoCol_X.STDifference(@geoCol_Y).STArea() < 0.001 

 and CONVERT(bit,@geoCol_X.STEquals(@geoCol_Y)) = 0) 

begin 

 select @retorno = 1 

end 

else 

begin 

 select @retorno = 0 

end 

 

return @retorno 

 

END 

GO 

 

CREATE FUNCTION [dbo].[PartiallyOverlaps] 

( 

 @individualName_X varchar(800), 

 @individualName_Y varchar(800) 

) 

RETURNS bit 

AS 

BEGIN 

 

 declare @retorno bit 

   ,@geoCol_X geometry 

   ,@geoCol_Y geometry 

 

 select @geoCol_X = spatialLimits from SpatialRegion where 

individualName = @individualName_X 

 select @geoCol_Y = spatialLimits from SpatialRegion where 

individualName = @individualName_Y 

  

  

if ( 

 convert(bit,@geoCol_X.STOverlaps(@geoCol_Y)) = 1 

 and CONVERT(bit,@geoCol_X.STEquals(@geoCol_Y)) = 0 

 and convert(bit,@geoCol_X.STWithin(@geoCol_Y)) = 0 

 and convert(bit,@geoCol_Y.STWithin(@geoCol_X)) = 0) 

begin 

 select @retorno = 1 

end 

else 

begin 

 select @retorno = 0 

end 
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return @retorno 

 

END 

GO 

 

CREATE FUNCTION [dbo].[OverlapsNotEqual] 

( 

 @individualName_X varchar(800), 

 @individualName_Y varchar(800) 

) 

RETURNS bit 

AS 

BEGIN 

 declare @retorno bit 

   ,@geoCol_X geometry 

   ,@geoCol_Y geometry 

 

 select @geoCol_X = spatialLimits from SpatialRegion where 

individualName = @individualName_X 

 select @geoCol_Y = spatialLimits from SpatialRegion where 

individualName = @individualName_Y 

   

if ( 

 convert(bit,@geoCol_X.STOverlaps(@geoCol_Y)) = 1 

 and CONVERT(bit,@geoCol_X.STEquals(@geoCol_Y)) = 0) 

begin 

 select @retorno = 1 

end 

else 

begin 

 select @retorno = 0 

end 

 

return @retorno 

 

END 

GO 

 

CREATE FUNCTION [dbo].[Overlaps] 

( 

 @individualName_X varchar(800), 

 @individualName_Y varchar(800) 

) 

RETURNS bit 

AS 

BEGIN 

 declare @retorno bit 

   ,@geoCol_X geometry 

   ,@geoCol_Y geometry 

 

 select @geoCol_X = spatialLimits from SpatialRegion where 

individualName = @individualName_X 

 select @geoCol_Y = spatialLimits from SpatialRegion where 

individualName = @individualName_Y 

  

if (convert(bit,@geoCol_X.STOverlaps(@geoCol_Y)) = 1) 

begin 

 select @retorno = 1 

end 

else 

begin 

 select @retorno = 0 

end 

return @retorno 

 

END 

GO 
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CREATE FUNCTION [dbo].[NonTangentialProperPartOf] 

( 

 @individualName_X varchar(800), 

 @individualName_Y varchar(800) 

) 

RETURNS bit 

AS 

BEGIN 

 declare @retorno bit 

if (  

 dbo.ProperPartOf(@individualName_X,@individualName_Y) = 1 

 and dbo.TangentialProperPartOf(@individualName_X,@individualName_Y) = 

0 

 ) 

begin 

 select @retorno = 1 

end 

else 

begin 

 select @retorno = 0 

end 

 

return @retorno 

 

END 

GO 
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ANEXO B 
 

Scripts para criação dos polígonos, através dos dados geográficos 

obtidos para o estudo de caso realizado nesta dissertação: 

 

ALTER PROCEDURE [dbo].[SP_Gerar_Poligonos_SIRGAS] 

as 

begin 

 

declare @codigo varchar(50) 

    ,@Region_id int 

  ,@polyLine varchar(max) 

  ,@step varchar(100) 

  

declare curRegion cursor read_only for 

 select Region.codigo 

   ,Region.id 

  from Region 

 

open curRegion 

fetch next from curRegion into @codigo, @Region_id 

while @@FETCH_STATUS = 0 

begin 

 

 select @polyLine = '' 

 /*tabela importada com dados dos pontos geográficos*/ 

 declare curPoints cursor read_only for 

  select convert(varchar(100),cast(x as decimal(15,8))) + ' ' + 

convert(varchar(100),cast(y as decimal(15,8))) 

   from DadosFull_SIRGAS 

  where DadosFull_SIRGAS.GEOCODIGO = @codigo 

  order by FID 

 

 open curPoints 

  

 fetch next from curPoints into @step 

  

 while @@FETCH_STATUS = 0 

 begin 

  

  select @polyLine = @polyLine + ', ' + @step 

   

  fetch next from curPoints into @step 

 end 

  

 close curPoints 

 deallocate curPoints 

  

 select @polyLine = SUBSTRING(@polyLine,3,len(@polyLine)-2) 

   

 insert into Poligono 

  select @Region_id, geometry::STGeomFromText('POLYGON ((' + 

@polyLine +  '))', 0) 

  

  

 fetch next from curRegion into @codigo, @Region_id 

end 

close curRegion 

deallocate curRegion 

end 
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