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UM METAMODELO E UMA FERRAMENTA CASE PARA DATA 
WAREHOUSE GEOGRÁFICO 

RESUMO 

O processo de tomada de decisões pode envolver o uso de ferramentas como DW (Data 
Warehouse), OLAP (On-Line Analytical Processing) e SIG (Sistemas de Informações 

Geográficas). Diversos trabalhos têm o objetivo de integrar essas tecnologias. No 

entanto, a especificação de modelos dimensionais e geográficos para DWG (Data 
Warehouses Geográficos) ainda é um ponto em aberto. Nesse contexto, este trabalho 

propõe o metamodelo GeoDWM (Geographical Data Warehouse Metamodel) e a 

ferramenta GeoDWCASE (Geographical DW CASE) que, respectivamente, especifica e 

implementa um conjunto de metadados, regras OCL, estereótipos e pictogramas. 

GeoDWM é especificado em UML e se baseia nos padrões do CWM e do OGC e na 

proposta de GeoDWFrame para especificar como diferentes tipos de dimensões e de 

medidas  podem ser organizadas para modelar o esquema dimensional e geográfico de 

um DWG. Para validar o metamodelo proposto, e tornar o seu uso mais prático, foi 

desenvolvida GeoDWCASE que é uma ferramenta aberta, extensível, independente de 

plataforma e que foi implementada sobre a plataforma Eclipse e o framework GMF. 

GeoDWCASE ajuda o projetista a construir o esquema dimensional e geográfico do 

DWG oferecendo uma rica interface de modelagem e mecanismos para a validação de 

consistência do esquema que está sendo desenvolvido. Além disso, é possível gerar 

automaticamente o esquema lógico do DWG para implementação em um sistema 

gerenciador de banco de dados com extensão espacial. Para demonstrar a aplicabilidade 

de GeoDWM e GeoDWCASE, foram realizados dois estudos de caso que contemplam a 

modelagem de DWG para dados meteorológicos e dados agrícolas. 

 

Palavras-chave: Data Warehouse Geográfico, Metamodelagem, Ferramentas CASE. 
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A METAMODEL AND A CASE TOOL FOR GEOGRAPHICAL 
DATA WAREHOUSES 

ABSTRACT 

The decision taking process may take into account the use of tools such as DW (Data 

Warehouse), OLAP (On-Line Analytical Processing) and GIS (Geographical 

Information Systems). A lot of research work aim to integrate these technologies. 

However, the metamodeling of geographical and dimensional schemas for GDW 

(Geographical DW) is still an open question. In this context, this work proposes 

GeoDWM (Geographical Data Warehouse Metamodel) and GeoDWCASE 

(Geographical DW CASE) which, respectively, specifies and implements a set of 

metadata, OCL constraints, stereotypes and pictograms. GeoDWM has been defined  

using UML and is based on the CWM and OGC standards as well as on the 

GeoDWFrame proposal to specify how different kinds of dimensions and measures may 

be organized to model the dimensional and geographical schema of a GDW. To validate 

the proposed metamodel and increase its aplicability, GeoDWCASE was developed 

which is an open, extensible and platform independent tool  that has been implemented 

over both the Eclipse platform and the GMF framework. GeoDWCASE helps the 

database developer in the construction of the geographical and dimensional schema of a 

GDW by providing a rich modeling interface and validation mechanisms to verify the 

designed data model consistency. Moreover, it is possible to automatically generate the 

GDW logical schema to be implemented in a data base management system having an 

spatial extension. To demonstrate the GeoDWM and GeoDWCASE applicability issues, 

two study cases were developed regarding the modeling of GDW for meteorological 

data and agriculture data. 

  

Keywords: Geographical Data Warehouse, Metamodeling, CASE tools. 
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1 
Introdução 

 
Este capítulo descreve as razões para o desenvolvimento deste 
trabalho, apresentando em linhas gerais a pesquisa desenvolvida. 

1.1 Motivação e Justificativa 

DW (Data Warehouse) [Inmon 1997, Kimball 1996], OLAP (Online Analytical 

Processing) [Chaudhuri e Dayal 1997, Thomsen 1997] e SIG (Sistemas de Informações 

Geográficas) [Longley et al. 1999, Demers 2000] são tecnologias voltadas para auxiliar 

a tomada de decisões. DW é uma base de dados típica para suporte à decisão que é 

normalmente implementada sobre o modelo estrela, o qual é organizado sobre tabelas 

de fatos e tabelas de dimensões. OLAP é uma categoria de software específica para 

realizar processamento multidimensional sobre dados que são extraídos do DW e 

podem ser interpretados por diferentes perspectivas e níveis de detalhes. Por fim, os SIG 

são sistemas específicos para suporte à decisão geográfica que ajudam na aquisição, 

manipulação, visualização e análise de objetos espaciais.  

Muitos trabalhos visam integrar essas tecnologias [Han et al. 1997, Kouba et al. 

2001, Shekhar et al. 2001, Fidalgo 2005, Sousa 2007], porém, ainda não existe um 

consenso sobre a forma mais adequada de realizar esta tarefa. Contudo, sabe-se que 

dados convencionais e geográficos devem estar integrados em uma única base de dados, 

a qual é denominada de DWG (Data Warehouse Geográfico). A partir de um DWG 
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espera-se, no mínimo, que os SIG realizem análises espaciais sobre os dados 

multidimensionais manipulados por uma ferramenta OLAP, enquanto esta ferramenta 

analisa, sob diferentes níveis de detalhes, os vários cruzamentos possíveis entre os 

dados geográficos mantidos pelo SIG. Assim, pode-se perceber que a construção de um 

DWG caracteriza-se como um fator importante no suporte à realização de consultas 

multidimensionais e geográficas. 

Apesar de existirem trabalhos relativos ao uso de DWG [Han et al. 1997, Kouba 

et al. 2001, Shekhar et al. 2001, Fidalgo 2005, Sousa 2007], ainda não existe uma 

padronização sobre o modelo de dados a ser especificado nas suas fases de projetos 

conceitual e lógico. Por exemplo, se o componente espacial de um DWG deve ser 

definido em uma dimensão, medida ou em ambas. Com o intuito de contribuir para 

minimizar esta questão em aberto, este trabalho propõe 1) um metamodelo que é 

baseado em padrões bem aceitos pela comunidade de DW e SIG e 2) uma ferramenta 

CASE (Computer-Aided Software Engineering) que é aberta, extensível e 

multiplataforma para especificar o esquema dimensional e geográfico de um DWG. 

O metamodelo proposto chama-se GeoDWM (Geographical DW Metamodel) 

[Fonseca et al. 2007a], e visa definir como dimensões, medidas e tipos geográficos 

podem ser organizados e relacionados de forma a se obter um esquema de DWG sem 

inconsistências sintáticas. GeoDWM pode ser usado como metamodelo para 

ferramentas CASE que contemplem as fases de projeto conceitual e lógico de um DWG. 

Neste sentido, este trabalho também propõe a ferramenta GeoDWCASE (Geographical 

DW CASE) [Fonseca et al. 2007b]. Esta ferramenta oferece um IDE (Integrated 

Development Environment) gráfico que auxilia os projetistas na construção e validação 

do esquema conceitual do DWG, bem como faz a transformação automática desse 

esquema conceitual para o respectivo esquema lógico do banco de dados espacial alvo. 

1.2 Objetivos do Trabalho 

Este trabalho é parte do projeto GOLAPWare (Geographical On-line Analytical 

Processing Software) [GOLAPWare 2007], o qual propõe uma solução para integrar 
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processamento analítico e geográfico em uma arquitetura baseada no uso de DWG. 

GOLAPA (Geographical Online Analytical Processing Architecture) [Fidalgo et al. 

2004a, Fidalgo 2005] é a arquitetura de referência de GOLAPWare e será brevemente 

descrita na seção 2.3.  Assim, como objetivos gerais deste trabalho, tem-se: 1) aplicar os 

conceitos sobre DWG definidos na especificação da arquitetura GOLAPA, visando 

tornar este trabalho compatível com a arquitetura e 2) ser conforme a especificações 

padrões e não proprietárias, de forma que a solução proposta seja mais facilmente 

aplicada e/ou estendida por outros trabalhos. Como objetivo específico da pesquisa 

descrita neste documento, tem-se a definição do metamodelo GeoDWM e da ferramenta 

GeoDWCASE para  apoiar a atividade de modelagem do esquema dimensional e 

geográfico do DWG. GeoDWM e GeoDWCASE visam, respectivamente, descrever e 

abstrair a complexidade da especificação do esquema de um DWG, de forma a tornar 

esse processo mais amigável. 

1.3 Estrutura da Dissertação 

De forma a alcançar os objetivos deste trabalho, os demais capítulos estão organizados 

como segue: O capítulo 2 trata do contexto desta dissertação, descrevendo os principais 

conceitos relacionados a tecnologias para o suporte à tomada de decisões e a arquitetura 

GOLAPA. Em seguida, o capítulo 3 apresenta uma visão geral sobre metamodelos e 

ferramentas CASE, os padrões de referência que são considerados neste trabalho, bem 

como os trabalhos relacionados ao que é proposto nesta dissertação. O capítulo 4 

descreve o metamodelo GeoDWM e a ferramenta GeoDWCASE. Então, o capítulo 5 

apresenta os estudos de casos realizados, utilizando GeoDWM e GeoDWCASE na 

modelagem de Data Warehouses Geográficos. Finalmente, o capítulo 6 apresenta as 

conclusões deste trabalho, suas principais contribuições, bem como indicações de 

trabalhos futuros.  

 



 

 

 

 

 

 

 

2 
Contextualização 

 
O objetivo deste capítulo é apresentar o contexto em que esta 
dissertação está inserida. Assim, são listados tópicos referentes a 
Sistemas de Informações Geográficas, Banco de Dados Geográficos, 
Data Warehousing, Data Warehouse Geográfico e OLAP. Além 
disso, são abordados alguns tópicos sobre a arquitetura GOLAPA, 
especialmente no que diz respeito ao framework GeoDWFrame, o 
qual está intrinsecamente relacionado a este trabalho. 

2.1 Introdução 

O principal benefício que a tecnologia da informação traz para as organizações é a sua 

capacidade de melhorar a qualidade e a disponibilidade de informações e 

conhecimentos importantes para a empresa, seus clientes e fornecedores. Os sistemas de 

informação modernos oferecem às empresas oportunidades para melhoria dos processos 

internos e dos serviços prestados ao consumidor final [Beal 2001]. 

Os atuais sistemas de informação não prezam somente pela eficiência dos 

processos de tomada de decisão, passando a constituir um recurso estratégico 

direcionado a eficácia. Quanto mais confiáveis forem as informações, e quanto antes os 

tomadores de decisão as tiverem em seu poder, mais eficientes e eficazes serão as 

decisões. 
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Para contextualizar as tecnologias envolvidas neste trabalho, as demais seções 

deste capítulo estão organizadas da seguinte forma. Na seção 2.2, são descritas 

tecnologias comumente utilizadas no suporte à decisão, abordando tópicos referentes a 

SIG e DW. Em seguida, a seção 2.3 descreve brevemente a arquitetura GOLAPA, seus 

componentes e o framework GeoDWFrame [Fidalgo et al. 2004b, Fidalgo 2005]. 

Finalmente, na seção 2.4, serão dadas as considerações finais deste capítulo. 

2.2 Tecnologias para Suporte à Decisão 

Com a crescente sofisticação nas tecnologias envolvidas na área de suporte à decisão, os 

software disponíveis para este fim podem oferecer aos tomadores de decisão 

informações cada vez mais precisas, abrangentes e flexíveis. Nesse contexto, Sistemas 

de Informações Geográficas, Data Warehouse e Processamento Analítico On-line 

destacam-se como tecnologias importantes para organizações que busquem alcançar um 

ambiente de suporte à tomada de decisões robusto e eficiente. 

2.2.1 Sistema de Informações Geográficas 

Um SIG [Longley et al. 1999, Demers 2000] consiste em um sistema computacional 

que possibilita a captura, modelagem, análise e visualização de dados georeferenciados. 

Para o OGC (Open Geospatial Consortium) [OGC 2007] e para a ISO (International 

Organization for Standardization) [ISO 2007], estes tipos de dados são interpretados 

como feições geográficas, as quais representam uma abstração sobre um fenômeno do 

mundo real. Essas feições devem possuir um domínio temporal e uma localização no 

globo terrestre, incluindo consultas espaciais e sobreposições. A representação da 

localização das feições geográficas de um SIG é feita através do uso de um sistema de 

coordenadas geográficas ou terrestres [Câmara et al. 1996]. 

SIG é uma tecnologia multidisciplinar, pois faz uso de conceitos oriundos de 

diversas áreas, tais como Geografia, Cartografia e Sensoriamento Remoto, dando 
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margem ao desenvolvimento de uma grande variedade de aplicações. Segundo Câmara 

[Câmara et al. 1996], essa característica leva a diferentes formas de classificação de um 

SIG. Sob um enfoque de “banco de dados”, um SIG pode ser definido como um SGBD 

(Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) [Elmasri e Navathe 2003] não 

convencional, geográfico e que garante o gerenciamento de dados espaciais. A 

abordagem “toolbox” considera SIG como sendo um conjunto de ferramentas e 

algoritmos para manipulação de dados geográficos, tal como a produção de mapas. O 

enfoque “orientado a processos” aborda SIG como coleções de subsistemas integrados, 

onde dados espaciais passam por uma seqüência de processos de conversão (coleta, 

armazenamento e manipulação). Por fim, diferentes definições priorizam a “aplicação”, 

caracterizando SIG segundo o tipo de dado manuseado ou o objetivo de sua utilização. 

A Figura 2.1 ilustra a arquitetura básica de um SIG. No topo desta arquitetura se 

encontra a interface com o usuário, a qual disponibiliza mecanismos para a operação do 

sistema. No nível intermediário, se encontram os módulos responsáveis pelo 

processamento dos dados espaciais, incluindo entrada, edição, análise e visualização. 

Em um nível mais baixo, se encontra o BDG (Banco de Dados Geográficos) [Câmara et 

al. 2006], o qual deve permitir o armazenamento e recuperação dos dados espaciais. 

Estes componentes são descritos brevemente a seguir. Vale ressaltar que cada sistema, 

em função de seus objetivos e necessidades, implementa estes componentes de forma 

distinta, mas todos os subsistemas citados devem estar presentes num SIG [Câmara et 

al. 1996]. 

Interface: constitui o meio pelo qual o usuário interage com o sistema. A 

preocupação com a usabilidade de sistemas é cada vez maior, assim é comum a 

disponibilização de interfaces gráficas (constituídas de menus, caixas de diálogo, e 

representação gráfica de operadores) para manipulação das funcionalidades oferecidas 

pelos SIG. 

Entrada e Integração de Dados: compreende o conjunto de operações que 

podem ser aplicadas antes da utilização efetiva dos dados. Normalmente, este 

componente abrange funcionalidades que permitem a entrada de dados através de sua 
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digitalização, validação dos dados e tratamento de erros oriundos da captura dos dados 

georeferenciados. 

 

Figura 2.1 – Arquitetura de um SIG [Câmara et al. 2006]. 

Consulta e Análise Espacial: dados geográficos são consultados e analisados 

através de várias operações. Os algoritmos de consulta e análise espacial incluem 

operações topológicas, álgebra de mapas, estatística espacial, modelagem numérica de 

terreno e processamento de imagens.  

Visualização e Plotagem: apresenta graficamente os resultados de consultas e 

análises espaciais de maneira que o usuário possa interpretar facilmente estes dados. Os 

mecanismos de visualização e plotagem devem oferecer suporte adequado para a 

apreensão cognitiva dos aspectos relevantes dos dados pesquisados. Um SIG, 

tradicionalmente, apresenta resultados exibidos na forma de mapas. 

Banco de Dados Geográfico: base de dados gerenciada por um SGBD com 

extensão espacial. Este componente é tratado em mais detalhes na próxima seção. 

2.2.1.1 Banco de Dados Geográficos 

Um SIG pode interagir com um BDG [Câmara et al. 2006], o qual estende as 

funcionalidades de um SGBD convencional para fornecer o armazenamento, a 



 

 

20 

 

manipulação e a consulta eficiente de dados geográficos [Rigaux et al. 2002]. Assim, 

este componente realiza o gerenciamento de dados geográficos, incluindo a utilização 

de tipos de dados espaciais, métodos de acesso espacial eficientes e linguagens de 

consulta espacial. Estes dados são normalmente representados a partir da união de três 

componentes básicos [Câmara et al. 1996]: 1) não-espacial (ou convencional), 

descrevendo o fenômeno geográfico; 2) espacial, informando sua localização em 

conjunto às propriedades geométricas e topológicas; e 3) temporal, retratando a data de 

sua coleta. 

Em BDG, o mundo real é freqüentemente modelado segundo duas visões 

complementares [Câmara et al. 1996]: o modelo de campos e o modelo de objetos. O 

modelo de campos representa feições geográficas que não possuem uma limitação 

espacial perfeitamente definida, e por isso, são melhor especificadas através da 

distribuição espacial de uma variável geográfica (e.g., clima, vegetação e precipitação). 

Já o modelo de objetos, representa uma superfície ocupada por feições geográficas 

identificáveis e possuidoras de características e geometrias próprias, definindo seus 

limites no espaço (e.g., limites municipais, bairros e praças). 

Essas diferentes abordagens de modelagem são refletidas no chamado debate 

“raster” versus “vector” [Câmara et al. 1996]. Campos são freqüentemente 

representados no formato matricial (raster), ou seja, em uma matriz cujos elementos são 

unidades poligonais regulares do espaço (células). Os relacionamentos topológicos no 

espaço são implicitamente determinados a partir da vizinhança das células e suas 

coordenadas geográficas são obtidas indiretamente a partir da posição da célula na 

matriz. Operações típicas neste tipo de representação são a sobreposição de matrizes 

(combinando os valores das células através de funções matemáticas) ou a abstração de 

conjuntos de várias células adjacentes em uma única célula, cujo valor é calculado a 

partir dos valores das células selecionadas [Câmara et al. 1996]. No tocante a objetos 

geográficos, estes são representados no formato vetorial (vector), sendo sua geometria 

descrita utilizando pontos, linhas e polígonos. Linhas são formadas por seqüências de 

pontos e polígonos (abertos ou fechados) por seqüências de linhas. Operações 
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topológicas (e.g., adjacência e inclusão) e métricas (e.g., distância e área) são comuns 

neste tipo de representação [Câmara et al. 1996]. 

Nesse contexto, os principais conceitos relativos a BDG envolvem [Câmara et 

al. 2006]: 1) atributo espacial – propriedade composta por um conjunto de geometrias; 

2) objeto espacial – qualquer entidade do mundo real com um atributo espacial; 3) 

componente espacial ou geometria de um objeto – valor de um atributo espacial de um 

objeto; 4) consulta espacial – uma consulta definida sobre um BDG. 

SIG e SGBD podem ser integrados seguindo duas abordagens principais 

[Câmara et al. 2006]: 1) arquitetura dual e 2) arquitetura integrada. A “arquitetura dual”, 

conforme ilustra a Figura 2.2(A), não armazena os componentes espaciais e 

convencionais dos objetos em um mesmo local. A componente convencional (i.e., 

alfanumérica) é armazenada em um SGBD relacional e a componente espacial é 

armazenada em arquivos com formato proprietário, geralmente disponibilizados pelo 

próprio SIG. Algumas desvantagens no uso dessa abordagem são [Câmara et al. 2006]: 

1) dificuldade no controle e manipulação das componentes espaciais; 2) dificuldade em 

manter a integridade entre a componente espacial e a componente alfanumérica; 3) 

separação entre o processamento da parte convencional e o processamento da parte 

espacial; 4) dificuldade de interoperabilidade já que cada sistema trabalha com arquivos 

cujo formato é proprietário. 

 

Figura 2.2 – Arquiteturas para uso de SIG com SGBD [Câmara et al. 2006]. 
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Em uma abordagem de “arquitetura integrada”, ilustrada na Figura 2.2(B), todos 

os dados são armazenado em um SGBD (i.e., tanto a componente espacial quanto a 

alfanumérica). A vantagem é a utilização dos recursos de um SGBD para controle e 

manipulação de objetos espaciais (e.g., gerência de transações, controle de integridade, 

concorrência, linguagens próprias de consulta). Dessa forma a manutenção de 

integridade entre a componente espacial e alfanumérica é feita pelo SGBD. Esta 

abordagem pode ainda ser subdividida em três outras [Câmara et al. 2006]: “baseada em 

campos longos”, “baseada em extensões espaciais” e “combinada”. 

A arquitetura integrada “baseada em campos longos” utiliza o tipo de dado 

BLOB (Binary large object), disponível na maioria dos SGBD, para armazenar a 

componente espacial dos objetos. Em um SGBD, um BLOB é tratado como uma cadeia 

de bits sem nenhuma semântica adicional. Assim, esta arquitetura apresenta algumas 

desvantagens [Câmara et al. 2006]: 1) um BLOB não possui semântica; 2) um BLOB 

não possui métodos de acesso; 3) SQL oferece apenas operadores elementares para 

tratar BLOB. Ao codificar dados espaciais em BLOB, esta arquitetura torna a sua 

semântica opaca para o SGBD, passando a ser responsabilidade do SIG implementar os 

operadores espaciais (capturando a semântica dos dados) e métodos de acesso que 

possam ser úteis no processamento de consultas [Câmara et al. 2006]. 

A arquitetura integrada “baseada em extensões espaciais” consiste em utilizar 

extensões espaciais desenvolvidas sobre um SGBD Objeto Relacional. Assim, são 

definidos tipos de dados espaciais (incluindo operações para manipulação dos mesmos) 

e métodos de acesso específicos para dados espaciais [Câmara et al. 2006]. Segundo 

Güting [Güting 1994], as extensões espaciais utilizadas nas arquiteturas integradas têm 

as seguintes características: 1) fornecem tipos de dados espaciais em seu modelo de 

dados, e mecanismos para manipulá-los; 2) estendem SQL para incluir operações sobre 

tipos de dados espaciais, transformando-a em uma linguagem para consultas espaciais; 

3) adaptam outras funções de nível mais interno ao SGBD para manipular dados 

espaciais eficientemente, tais como métodos de armazenamento e acesso, e métodos de 

otimização de consultas. Normalmente, essas extensões tratam somente objetos 

espaciais cuja componente espacial seja uma geometria vetorial, utilizando BLOB para 
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armazenar dados matriciais. Alguns exemplos de extensões espaciais sobre SGBD são o 

Oracle Spatial [Oracle 2007], o MySQL Spatial Extensions [MySQL 2007] e o PostGIS 

[PostGIS 2007]. 

No caso de SIG que manipulam objetos com geometrias tanto matriciais quanto 

vetoriais, pode-se utilizar uma “arquitetura integrada combinada”, formada pela 

combinação das duas últimas. Assim, as geometrias vetoriais são armazenadas 

utilizando-se os recursos oferecidos pelas extensões espaciais dos SGBD e as 

geometrias matriciais são armazenadas em campos do tipo BLOB. As funcionalidades 

para manipulação de geometrias matriciais são fornecidas por uma camada externa ao 

SGBD, de modo a complementar os recursos ausentes, até o momento, nas extensões 

[Câmara et al. 2006].  

2.2.2 Data Warehousing 

DW [Inmon 1997, Kimball 1996, Kimball et al. 1998] é uma tecnologia que vem sendo 

amplamente utilizada na área de sistemas de suporte à decisão desde os anos 90. Em um 

ambiente de DW, usuários finais acessam dados e criam seus próprios relatórios 

diretamente, por meio de ferramentas que implementam consultas ad-hoc sobre o DW. 

A definição de DW mais utilizada na literatura é a de Inmon [Inmon 1997]: “Data 

Warehouse é uma coleção de dados orientada a assunto, integrada, não-volátil, e 

variante no tempo em suporte a decisões gerenciais”. A partir desta definição, pode-se 

resumir as principais características de um DW como: 1) orientado ao assunto – deve 

armazenar dados correspondentes aos fatos e não sobre as transações que geraram os 

fatos; 2) perfeitamente integrado – integra dados provenientes de bases localizadas nos 

diversos sistemas operacionais da organização, consolidando dados de diferentes 

origens; 3) não-volátil – os dados do DW raramente são modificados, limitando-se 

basicamente a cargas e consultas) 4) variante no tempo – o dado é armazenado 

conforme suas variações ao longo de uma linha de tempo, mantendo-se um histórico 

dos dados. Nesse contexto, o principal objetivo do DW é transformar o dado 

transacional (operacional), heterogêneo e distribuído pela organização, em informações 

estratégicas consolidadas para suporte a processos de tomada de decisão. 
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O processo de construção e análise de um DW é denominado Data Warehousing 

[Chaudhuri e Dayal 1997]. Este envolve algoritmos, ferramentas, técnicas e uma 

arquitetura direcionada para facilitar o armazenamento de grandes volumes de dados e 

para viabilizar a obtenção de informações estratégicas a partir da execução de consultas 

complexas. A Figura 2.3 ilustra uma arquitetura genérica de Data Warehousing. Dentre 

as atividades realizadas ao longo do processo de construção pode-se destacar: 1) a 

extração (i.e., coleta dos dados a partir de fontes transacionais heterogêneas), 

transformação e limpeza (i.e., consolidação dos dados brutos antes de sua inserção) e 

carga no ambiente de decisão (i.e., inserção dos dados no DW, criação de índices, 

classificação e agregação de dados, particionamento de bases e verificação de 

integridade); 2) o gerenciamento de metadados; e 3) a consulta e análise dos dados (e.g., 

OLAP, Data Mining). 

 

Figura 2.3 – Arquitetura genérica de Data Warehousing [Fidalgo 2005]. 

Um DW pode ser dividido em bancos de dados menores denominados Data 

Marts (DM) [Inmon 1997, Kimball 1996, Kimball et al. 1998]. Os Data Marts 

desempenham um papel semelhante ao de um DW, só que geralmente são voltados para 

um assunto específico (e.g., um setor ou departamento). Assim, Data Marts são gerados 

de acordo com a visão departamental a que atendem. Estes podem ser o início da 

construção de um DW, sendo desenvolvidos individualmente para cada departamento 
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(i.e., setor da empresa) e depois integrados em uma visão global [Breitner 1997, Inmon 

1997, Kimball 1996]. Desta forma, a implementação de Data Marts é menos custosa do 

que a de um DW e, por sua vez, a construção de um DW tendo como base Data Marts 

se mostra uma opção com melhor custo-benefício do que construir diretamente o DW, 

principalmente pelo fato de que os Data Marts gerados podem funcionar como 

protótipos para construção incremental do DW [Paim 2003]. 

2.2.2.1 Técnicas para Modelagem de DW 

Para se representar os dados do DW comumente é adotado o modelo Estrela [Inmon 

1997, Kimball 1996, Kimball et al. 1998]. Esse modelo lógico possui tabelas de dois 

tipos específicos: 1) Tabela de Fatos, a qual possui todas as chaves primárias das 

dimensões e armazena as medidas numéricas do negócio (i.e., os fatos a serem 

consultados); e 2) Tabelas de Dimensões, as quais armazenam as descrições textuais 

sobre os fatos. Tabelas de dimensões são conectadas à tabela de fatos descrevendo uma 

estrutura de formato semelhante ao de uma estrela. Vale ressaltar que um esquema 

estrela pode possuir mais de uma tabela de fatos relacionada com as tabelas de 

dimensões. No entanto, a visualização de apenas uma tabela de fatos por esquema torna 

o modelo estrela mais fácil de ser entendido. 

A Figura 2.4 exemplifica um esquema estrela. A representação de uma dimensão 

do DW como uma única tabela leva à desnormalização dos atributos que a compõem, 

ou seja, a redundância de atributos é permitida neste tipo de tabela. Isto não ocorre nas 

tabelas de fatos, as quais intrinsecamente são normalizadas. Uma forte justificativa para 

a adoção de dimensões desnormalizadas reside na otimização conseguida sobre o 

processamento de consultas complexas, já que menos junções são necessárias [Kimball 

1996]. 
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Figura 2.4 – Representação de um esquema Estrela [Fidalgo 2005]. 

Além do modelo Estrela, existe também o modelo Flocos de Neve [Inmon 1997, 

Kimball 1996]. Este difere do modelo Estrela pelo fato de tabelas do tipo dimensão 

serem normalizadas, eliminando a redundância entre atributos. Kimball [Kimball 1996, 

Kimball et al. 1998] não aconselha o uso do modelo Flocos de Neve, pois sua economia 

de armazenamento não é muito significante (aproximadamente 1%) e seu desempenho é 

inferior ao do modelo Estrela, pois exige um número maior de junções a serem 

processadas. 

A tabela de fatos geralmente apresenta muito mais registros do que cada tabela 

de dimensão e deve conter as informações de menor granularidade do negócio. Kimball 

[Kimball 1996] destaca duas características das tabelas de fatos: 1) as medidas 

numéricas armazenadas devem representar de preferência fatos continuamente 

valorados (i.e., diferente a cada medida) e perfeitamente aditivos (i.e., que podem ser 

corretamente adicionados por todas as dimensões) e 2) é possível encontrar tabelas de 

fatos sem valores numéricos (i.e., sem fatos), sendo as mesmas empregadas apenas para 

mapear eventos. Além de fatos aditivos (e.g., vendas a dinheiro ou em unidades), uma 

tabela de fatos também pode ter fatos semi-aditivos e não-aditivos [Kimball 1996, 

Kimball et al. 1998]. Fatos semi-aditivos são medidas numéricas de intensidade que 

normalmente são aditivas com certas restrições (i.e., só podem ser adicionados ao longo 

de certas dimensões). Temperatura, velocidade e níveis de estoque são exemplos de 

fatos semi-aditivos. Já fatos não-aditivos representam fatos que só podem ser contados. 
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Por exemplo, velocidade do vento descrita como “brisa leve”, “vento forte” ou 

“tempestade”. Segundo Kimball [Kimball 1996, Kimball et al. 1998], o uso de fatos 

textuais não é recomendado e ele destaca que, para fatos semi-aditivos, a medição pode 

ser agregada de forma útil ao longo do tempo (i.e., aplicando-se uma função de 

agregação em períodos de tempo). 

Existem várias técnicas para modelar esquemas dimensionais de um DW e a 

utilização destas vai depender do problema a ser resolvido. A seguir são discutidas 

algumas técnicas de modelagem dimensional [Kimball 1996, Kimball et al. 1998]: 

• Dimensões Descaracterizadas/Degeneradas - Assim como podem 

existir tabelas de fatos sem fatos, também podem existir dimensões sem 

valores descritivos. Nestes casos, ocorre a necessidade de representar um 

valor correspondente a algum objeto do mundo real na tabela de fatos, 

mas como todos os atributos desse objeto já aparecem na própria tabela 

de fatos ou em alguma outra dimensão, não é necessário repeti-los no 

esquema do DW. Desta forma, cria-se apenas uma chave da dimensão 

descaracterizada na tabela de fatos, mas a tabela de dimensão com os 

valores descritivos correspondentes não existe. Esta técnica é usualmente 

aplicada em modelagens onde a granularidade das tabelas de fatos é o 

item propriamente dito (e.g., Nº Pedido, Nº Fatura e Nº Entrega ); 

• Minidimensões - Para otimizar o gerenciamento/desempenho de 

dimensões com um grande volume de dados (e.g., Cliente e Produto), 

aplica-se a técnica de criar minidimensões. Esta consiste em separar um 

ou mais conjuntos de atributos da tabela de dimensão original, optando-

se pelos mais freqüentemente utilizados e posteriormente colocando-os 

em tabelas conhecidas como minidimensões. Estas podem estar ligadas 

tanto diretamente à tabela de fatos como à própria tabela de dimensão 

original; 



 

 

28 

 

• Dimensões Sucata - Na modelagem de dimensões, algumas vezes são 

encontrados flags e atributos de texto que parecem não estar organizados 

de forma coerente. Muitos destes campos são esporadicamente 

preenchidos e seu conteúdo parece variar conforme o contexto do 

registro. A solução é a análise cuidadosa destas informações e caso não 

se limitem apenas a informações operacionais e inconsistentes, pode ser 

feito o armazenamento destas em uma dimensão sucata (junk dimension). 

Uma dimensão sucata é uma coleção de códigos, flags ou atributos de 

texto que não estão relacionados a nenhuma dimensão em particular. A 

dimensão sucata não precisa ter correlação com as outras dimensões. Ela 

serve como repositório que será utilizado apenas quando o usuário 

necessitar deste tipo de informação. Por exemplo, dado um DW 

orientado a venda de produtos de uma certa loja. Esse DW poderia conter 

um código indicando a origem da venda (e.g., via telefone, via web ou 

nas dependências físicas da loja) e um campo para o armazenamento de 

comentários contendo instruções especiais do comprador. Esses dois 

atributos poderiam ser agrupados e armazenados em uma dimensão 

sucata; e 

• Dimensões com Papéis: Esta técnica é aplicada quando ocorre a 

necessidade de uma única dimensão aparecer várias vezes na mesma 

tabela de fatos, por exemplo: a dimensão tempo sendo referenciada três 

vezes na mesma tabela de fatos – Data do Pedido, Data da Fatura e Data 

da Entrega. Ressalta-se que não existe redundância de dados, pois cada 

dimensão com papel a ser “repetida” na tabela de fatos é uma referência 

à chave primária da dimensão origem. 

2.2.2.2 Data Warehouse Geográfico 

Muitos dados do negócio de uma organização possuem algum contexto geográfico, 

como, por exemplo, a localização de uma loja, a localização de um cliente, a distância 

entre uma loja e um fornecedor.  Estima-se que cerca de 80% desses dados possue um 
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componente espacial ou de localização [Rivest et al. 2001]. Assim, dimensões 

armazenando dados de natureza geográfica sempre estiveram presentes nos DW. No 

entanto, estes dados geralmente são representados apenas de maneira alfanumérica (i.e, 

sem uma geometria associada), uma vez que esses sistemas não são capazes de 

armazenar ou manipular dados espaciais [Malinowski e Zimanyi 2004], pois, como 

visto anteriormente, a abordagem mais adequada para o gerenciamento de dados 

espaciais é a realizada por um BDG ou SIG. 

Neste sentido, um DWG (Data Warehouse Geográfico) combina as 

características de um DW com as funcionalidades de um BDG para gerenciar, de forma 

eficiente, grandes quantidades de dados históricos que também incluem um contexto 

espacial. Combinar essas duas tecnologias permite explorar as potencialidades de ambos 

os sistemas para beneficiar a administração e a análise desses dados, já que DW oferece 

métodos eficientes de acesso e gerenciamento de grandes volumes de dados e BDG é 

uma tecnologia apropriada para a manipulação de dados espaciais [Malinowski e 

Zimanyi 2004]. 

Segundo Fidalgo et al. [Fidalgo et al. 2004b], um DWG é uma extensão da 

abordagem tradicional de DW, acrescentando-se um componente geográfico. 

Basicamente, isto consiste em estender o esquema estrela de um DW através da inserção 

de propriedades geográficas (descritivas e geométricas), as quais podem ser definidas 

como dimensões e/ou medidas do DWG. No caso das dimensões, estas podem 

armazenar as geometrias e as descrições dos objetos geográficos, enquanto que as 

medidas espaciais só armazenam as geometrias. Ressalta-se que um DWG deve manter 

as características tradicionais de um DW [Inmon 1997], ou seja, orientado ao assunto, 

integrado, não volátil e variante no tempo. Além disso, um DWG deve oferecer suporte 

ao armazenamento, à indexação, à agregação e às análises, em mapas ou tabelas, de 

dados georeferenciados [Fidalgo et al. 2004b]. 

2.2.2.3 Processamento Multidimensional de Dados (OLAP) 

OLAP (Online Analytical Processing) [Chaudhuri e Dayal 1997, Thomsen 1997] 

destaca-se como uma categoria de software voltada especificamente para a realização de 
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consultas de suporte à decisão sobre dados provenientes de um DW. Um ponto forte 

desta tecnologia é a interatividade com os resultados das consultas, já que OLAP 

implementa visões de dados com diferentes formas de cruzamento e níveis de 

agregação, permitindo a interpretação dos dados sob uma variedade de visões 

complementares.  Essas visões podem ser compreendidas como eixos e pontos de um 

espaço multidimensional e o processamento das mesmas dá-se graças à estrutura 

dimensional do DW. Cada eixo pode ser interpretado como uma dimensão ou 

perspectiva (e.g., tempo, área geográfica), enquanto que os pontos podem ser vistos 

como um valor medido e correspondente à interseção desses eixos [Fidalgo 2005]. 

A maneira mais comum de se visualizar essa estrutura dimensional é através da 

metáfora de um cubo [Thomsen 1997]. Um cubo representa a abstração do 

processamento multidimensional e pode ser entendido como um subconjunto agregado 

e materializado em estruturas multidimensionais lógicas dos dados de um DW. Alguns 

conceitos básicos no tocante a cubo envolvem [Thomsen 1997]: 

• Fato - representa uma coleção de dados relacionados, consistindo de 

medidas e dados de contexto. Cada fato tipicamente representa o registro 

de um item de negócio, de uma transação comercial ou de um evento que 

pode ser usado para se analisar o negócio (e.g., produção, vendas, 

compras); 

• Medida - corresponde a um atributo numérico de um fato, representando 

o desempenho ou comportamento do fato em relação a um determinado 

conjunto de dimensões. Exemplos de medidas são as vendas em termos 

monetários (faturamento), o volume de vendas, o custo de venda e o 

valor de uma transação; 

• Dimensão - determina o contexto dos fatos e contém as informações 

descritivas sobre as quais se deseja realizar análises. Em uma base de 

dados contendo informações sobre as vendas de produtos, exemplos de 

dimensões podem ser: Tempo, Localização, Cliente, Vendedor; 
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• Membro - corresponde a um elemento distinto usado para determinar 

um item de dado de uma dimensão. Por exemplo, o mês de janeiro, o 1º 

trimestre de 2007 e o ano de 2007 são exemplos de membros da 

dimensão tempo; e 

• Hierarquia - organiza os membros de uma dimensão em vários níveis 

hierárquicos. Os níveis de uma hierarquia definem uma granularidade ao 

fato em análise. 

A partir da estrutura multidimensional de um cubo, várias operações OLAP 

podem ser aplicadas para análise de dados (ilustradas na Figura 2.5). Dentre estas 

operações, pode-se destacar [Chaudhuri e Dayal 1997]: 

• Roll-up - agregação ou generalização dos dados para um nível com 

maior granularidade; 

• Drill-down - desagregação ou especialização dos dados para um nível 

com menor granularidade; 

• Slice & dice - seleção e projeção de parte de um cubo; e 

• Pivoting - rotação dos eixos do cubo para visualização dos resultados de 

uma consulta. 

A partir dessas operações, é possível analisar os dados sob diferentes visões 

multidimensionais. No entanto, essas visões muitas vezes falham por não analisarem o 

dado levando em consideração seu contexto de localização (ou geográfico). Ao se 

utilizar tecnologias que integrem esse componente espacial (i.e, DWG), uma 

organização pode explorar uma nova abordagem de análise, percebendo novos 

relacionamentos, padrões e tendências que outrora estavam registrados implicitamente 

no DW. Neste sentido, são necessários instrumentos para explorar todo o potencial 

contido nas medidas e dimensões de um DWG, os quais devem possibilitar a 

visualização e manipulação do componente geométrico dos dados espaciais [Rivest et 

al. 2001]. 
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Figura 2.5 – Representação dos operadores OLAP. Adaptada de [Paim 2003]. 

Nesse contexto, SOLAP (Spatial Online Analytical Processing) [Rivest et al. 

2001] é uma tecnologia originada da união entre OLAP e SIG, que visa atender a essa 

necessidade atuando como aplicações clientes sobre um DWG. SOLAP [Bédard 1997] é 

definido como uma plataforma visual, construída especialmente para dar suporte a 

análise espaço-temporal e a exploração de dados com facilidade e rapidez, seguindo 

uma abordagem multidimensional composta de níveis de agregação disponíveis tanto 

em visualizações cartográficas quanto em visualizações compostas por diagramas e 

tabelas. Em um contexto multidimensional e geográfico, não só dimensões podem 

armazenar geometrias, mas também as medidas. Logo, dois tipos de medidas passam a 

existir: 1) convencionais e 2) espaciais. Assim, um sistema SOLAP deve ser capaz de 

manipular ambas: as medidas numéricas convencionais (como usadas em OLAP) e as 

medidas espaciais. Rivest et al. [Rivest et al. 2001] vão além e definem características 

fundamentais e desejáveis de sistemas SOLAP, categorizando-as em visualização de 

dados, exploração de dados e estrutura de dados. A discussão de cada uma dessas 

características, ou funcionalidades desejáveis, foge do escopo desta dissertação. Mas, 

detalhes sobre as mesmas podem ser encontrados em [Rivest et al. 2001].  
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2.3 GOLAPA 

As tecnologias de DW, OLAP e SIG têm propósitos diferentes. DW e OLAP são 

tecnologias voltadas para processamento multidimensional, com foco em análises 

quantitativas, nas quais, geralmente, a perspectiva relativa ao tempo é muito importante. 

Já SIG é uma tecnologia específica para geo-processamento, focando em análises 

espaciais. O projeto GOLAPWare [GOLAPWare 2007], do qual este trabalho faz parte, 

visa integrar essas tecnologias tendo GOLAPA (Geographical Online Analytical 

Processing Architecture) [Fidaldo et al. 2001, Fidalgo et al. 2004a, Fidalgo 2005] como 

arquitetura de referência. 

2.3.1 Visão Geral de GOLAPA 

Segundo Fidalgo et al. [Fidalgo et al. 2003], para se lidar com sistemas grandes e 

complexos deve ser enfatizado o uso de uma metodologia que permita obter resultados a 

baixo custo e com qualidade. Dentro deste contexto, a arquitetura de software 

desempenha um importante papel, pois provê uma visão, com um elevado nível de 

abstração, da organização global do sistema de software bem como dos relacionamentos 

e colaborações existentes entre seus subsistemas e/ou componentes. Assim, GOLAPA 

visa contribuir para a realização da integração entre processamento multidimensional e 

geográfico através de uma arquitetura de software que favoreça o reuso de componentes 

de OLAP e SIG e seja baseada no uso de um DWG e de um repositório de metadados. 

Além disso, em sua concepção, GOLAPA visa o uso de abordagens abertas e 

extensíveis para suporte à decisão em um contexto multidimensional e geográfico. 

A Figura 2.6 ilustra as camadas da arquitetura GOLAPA. A “Camada A” 

(camada de suporte operacional) é responsável por manter as aplicações e os dados 

voltados para o processamento transacional, sendo equivalente à camada que contém as 

fontes de dados de uma arquitetura de Data Warehousing. A “Camada B” (camada de 

extração, transformação e carga de dados) é encarregada da conversão dos dados do 

ambiente transacional para o de suporte à decisão. A “Camada I” (camada de dados 
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estratégicos) é a responsável pelo armazenamento dos dados do DWG, dividindo 

explicitamente o ambiente transacional do ambiente de suporte à decisão. É nesta 

camada em que se concentra o trabalho descrito nesta dissertação, o qual propõe um 

metamodelo e uma ferramenta CASE para a construção do DWG. A “Camada II” 

(camada de processamento multidimensional e/ou geográfico) é a camada que guia a 

execução de operações analíticas e/ou geográficas, sincronizando a integração destas 

operações. A “Camada III” (camada de apresentação dos dados) é a responsável pela 

visualização e manipulação dos dados através de uma interface gráfica. 

 

Figura 2.6 – A arquitetura GOLAPA [Fidalgo 2005]. 

Ainda de acordo com a Figura 2.6, destacam-se os seguintes componentes de 

GOLAPA: 

• ETLG - é uma ferramenta tradicional de extração, transformação e carga 

(ETL - Extraction, Transformation and Load) [Kimball et al. 1998] com 

o diferencial de possuir suporte para dados geográficos, realizando assim 

um processo de ETL Geográfico (ETLG); 
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• DWG - representa um Data Warehouse Geográfico, conforme discutido 

na seção 2.2.2.2; 

• Serviço Geo-Analítico - responsável pelo processamento de dados 

geográficos para o suporte à decisão não transacional; 

• Serviço OLAP - realiza o processamento multidimensional de dados, 

sendo equivalente a um serviço tradicional OLAP; 

• Metadados - repositório utilizado por todas as camadas de GOLAPA, 

pois cada uma delas pode produzir ou necessitar de metadados 

específicos. Nesse repositório, além dos metadados referentes à 

construção do DWG, também se encontram os metadados para a 

integração entre os processamentos multidimensional (OLAP) e 

geográfico (SIG) [Fidalgo et al. 2003]; 

• GOLAPE - é o engenho de consultas multidimensionais e/ou 

geográficas de GOLAPA. Este componente, através de sua interface de 

programação (API GOLAPE), recebe e responde a uma consulta enviada 

pela interface gráfica (componente GOLAPI); 

• API GOLAPE - constitui a interface de programação de GOLAPE, 

possibilitando que o componente GOLAPI requisite e receba dados com 

o engenho GOLAPE; 

• GOLAPI - representa a interface gráfica através da qual o usuário pode 

realizar consultas multidimensionais (OLAP), geográficas (SIG) ou 

multidimensionais e geográficas (OLAP+SIG), além de permitir a 

visualização e análise dos seus respectivos resultados; e 

• API Com, Geo-C, Geo-A e OLAP: são as interfaces de programação 

utilizadas para acessar os serviços convencional, geo-convencional, geo-

analítico e multidimensional, respectivamente. 
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2.3.2 GeoDWFrame 

No contexto de GOLAPA, GeoDWFrame [Fidalgo et al. 2004b, Fidalgo 2005] é um 

arcabouço que visa orientar a definição do projeto do esquema dimensional e geográfico 

de um DWG. Dentre as orientações de GeoDWFrame pode-se citar: 1) o não uso do 

conceito de medidas espaciais; 2) a normalização dos dados geométricos referentes aos 

objetos espaciais; 3) o emprego de um conjunto de conceitos, tipos de dimensões e 

princípios de projeto para gerenciar mais de uma dimensão espacial; 4) o uso de objetos 

espaciais em qualquer nível dimensional e 5) o armazenamento dos dados descritivos 

sobre as localizações dos objetos espaciais.  

GeoDWFrame propõe dois tipos de dimensões: Geográfica e Híbrida. Uma 

dimensão geográfica é uma dimensão que armazena apenas dados geográficos (e.g., 

endereços de clientes e suas referências geométricas) e uma dimensão híbrida é uma 

dimensão que armazena tanto dados convencionais quanto dados geográficos. 

Dimensões geográficas são classificadas em Composta e Primitiva. As dimensões 

geográficas compostas manipulam, essencialmente, as descrições das localizações de 

um objeto geográfico. Já as dimensões geográficas primitivas, armazenam apenas o 

componente espacial (geometrias) de um objeto geográfico. De acordo com 

GeoDWFrame, uma dimensão geográfica primitiva pode ser implementada a partir de 

duas abordagens: 1) com campos longos (e.g., Text, Long ou BLOB); ou 2) com 

extensões para tipos abstratos de dados espaciais (e.g., PostGIS GEOMETRY, Oracle 

SDO_GEOMETRY). A primeira abordagem permite armazenar o componente espacial 

em um formato textual (e.g., GML [OGC 2006]), mas o processamento espacial (e.g., 

operação e indexação espacial) é executado por um software geográfico e não pelo 

SGBD. Na segunda abordagem, o SGBD realiza o processamento espacial. 

Dimensões híbridas são classificadas em Micro, Macro e Conjunta. A dimensão 

híbrida micro armazena dados geográficos de baixa granularidade espacial (e.g., 

endereços ou lotes). Isto é, dados que dificilmente são compartilhados com outros 

registros. A dimensão híbrida macro armazena dados geográficos de alta granularidade 

espacial (e.g., Países, Regiões, Estados e Cidades). Ou seja, dados que normalmente são 
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compartilhados com outros registros. Por sua vez, a dimensão híbrida conjunta une os 

conceitos das dimensões híbridas micro e macro em uma única dimensão.  

2.4 Considerações Finais 

Neste capítulo, foram discutidas tecnologias para suporte à decisão multidimensional e 

geográfica. A integração dessas tecnologias visa gerenciar e processar os dados no 

ambiente de DW/OLAP que têm correspondência geográfica, mas não são devidamente 

tratados dentro de um contexto espacial. Por outro lado, permite que os SIG examinem 

geograficamente os dados de DW/OLAP, incrementando suas consultas espaciais. 

GOLAPA é uma arquitetura que provê essa integração e é centrada no uso de 

um DWG. Partindo das técnicas para construção de um DW definidas por Kimball 

[Kimball 1996, Kimball et al. 1998], Fidalgo et al. [Fidalgo et al. 2004b] propuseram o 

arcabouço GeoDWFrame, o qual pode ser usado para guiar o projeto de esquemas 

dimensionais para um DWG. No entanto, GeoDWFrame não faz uso de medidas 

espaciais, se abstrai do uso de padrões (e.g., CWM [OMG 2003] e OGC [OGC 2007] 

(vide seção 3.2), não especifica um metamodelo (o que dificulta o seu uso por 

ferramentas CASE) e não oferece mecanismos que possibilitem a verificação de 

consistência do esquema do DWG. De forma a superar estas limitações, este trabalho 

propõe o metamodelo GeoDWM e a Ferramenta GeoDWCASE (descritos no capítulo 

4). No próximo capítulo, serão discutidos alguns metamodelos e  ferramentas CASE 

que estão relacionados a este trabalho. 



 

 

 

 

 

 

 

3 
Metamodelos e Ferramentas 
CASE 

 
Este capítulo tem por objetivo apresentar uma visão geral da área de 
pesquisa desta dissertação e destacar alguns dos principais 
trabalhos relacionados. Além disso, serão discutidos alguns 
conceitos referentes a metamodelos, ferramentas CASE, modelagem 
de DW e SIG e metamodelos de referência que estão sendo 
considerados. 

3.1 Introdução 

Modelos são abstrações que focam em representar a essência (ou estrutura) de um 

problema de forma a filtrar os detalhes que não são relevantes ao contexto, tornando 

assim o problema mais fácil de ser entendido. A abstração é uma capacidade humana 

que permite tratar a complexidade de uma forma mais simples. Para construir sistemas 

complexos, o desenvolvedor deve abstrair diferentes visões do sistema, construir 

modelos usando uma notação precisa, verificar se os modelos satisfazem aos requisitos 

do sistema e gradualmente adicionar detalhes que vão transformando os modelos em 

implementação [Quatrani e Booch 1999]. 

Assim como um modelo, um metamodelo também é uma abstração. Contudo, 

esta abstração destaca propriedades do modelo em si e não da realidade representada 
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pelo modelo. Logo, um metamodelo é a representação de outra representação já 

existente. Neste sentido, metamodelos [OMG 2002, OMG 2003] são modelos que 

descrevem outros modelos. Tanto modelos quanto metamodelos possuem metadados 

[Tannenbaum 2002], os quais consistem em dados que descrevem outros dados ou um 

sistema. Assim, metadados são dados que agregam informação e conhecimento ao dado 

propriamente dito ou ao sistema que os utiliza. Desta forma, um metadado que descreve 

outro metadado corresponde a um meta-metadado. Logo, um modelo corresponde a um 

conjunto de metadados e um metamodelo a um conjunto de meta-metadados [OMG 

2003]. 

O projeto, a implementação, a entrega e a manutenção de software são 

atividades complexas e custosas, as quais precisam de melhorias e de um melhor 

controle. Entre as tecnologias voltadas para alcançar estes objetivos pode-se destacar a 

CASE (Computer-Aided Software Engineering): aplicações computacionais que 

oferecem suporte e automatizam atividades na produção de software [Fuggetta 1993]. 

De forma geral, uma ferramenta CASE visa apoiar ou implementar uma ou mais 

técnicas ou modelos/metamodelos dentro de um método de desenvolvimento de 

software. Essas ferramentas são desenvolvidas para aumentar a produtividade dos 

desenvolvedores ao facilitar a execução de tarefas custosas como, por exemplo, a edição 

e armazenamento de diagramas e a verificação de consistência. Uma ferramenta CASE 

bem projetada libera o analista de detalhes técnicos específicos e trabalhosos, 

permitindo, assim, que o mesmo se concentre na parte criativa de seu trabalho. 

Uma ferramenta CASE típica oferece um editor gráfico para ajudar os 

desenvolvedores a modelar diferentes aspectos de um software. Além disso, ferramentas 

CASE possuem um conhecimento embutido das regras de determinado método. Por 

exemplo, como construir corretamente um diagrama de dados ou como gerar um 

esquema relacional a partir de um diagrama. Esse conhecimento permite que 

ferramentas CASE validem se os desenvolvedores estão seguindo as regras 

estabelecidas pelos métodos e automatiza parte das transições entre as fases de 

desenvolvimento, incluindo a geração de código. Neste sentido, ferramentas CASE 
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podem ser guiadas por um metamodelo, permitindo, por exemplo, a modelagem visual e 

a validação da consistência dentro de um determinado domínio. 

 O restante deste capítulo está organizado como segue. A seção 3.2 descreve os 

metamodelos padrão de referência que estão sendo considerados neste trabalho. Após 

isso, as seções 3.3, 3.4 e 3.5 discutem alguns metamodelos e ferramentas CASE 

relacionados a este trabalho. Em seguida, a seção 3.6 apresenta uma comparação entre 

os principais trabalhos relacionados. A seção 3.7 discute outros trabalhos que, de certa 

forma, estão relacionados a esta dissertação. E, finalmente, a seção 3.8 apresenta as 

considerações finais deste capítulo. 

3.2 Metamodelos Padrão para DW e SIG 

De forma a permitir que outros trabalhos possam usar e estender GeoDWM, este é 

baseado nos metamodelos e especificações padrão do pacote Relational de CWM 

(Common Warehouse Metamodel) [OMG 2003] e SFS-SQL (Simple Feature 

Specification for SQL) [OGC 1999] do OGC, os quais são abertos e bem aceitos pelas 

comunidades acadêmica e industrial de DW e SIG, respectivamente. Essas propostas 

são brevemente discutidas a seguir. 

3.2.1 O Padrão CWM 

CWM é a proposta padrão do OMG (Object Management Group) para aplicações 

baseadas em DW. CWM é uma especificação que engloba vários pacotes (e.g., 

Transformation, Relational e OLAP [OMG 2003]). Dentre esses pacotes, o Relational é 

o foco deste trabalho, pois define o metamodelo para bancos de dados relacionais que é 

usado na especificação do metamodelo GeoDWM (seção 4.2) proposto nesta 

dissertação. 
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Figura 3.1 – Esquemas e demais elementos que o constituem [OMG 2003]. 

As figuras 3.1, 3.2 e 3.3 ilustram os três diagramas de classes do pacote 

Relational que são relevantes ao contexto deste trabalho. No pacote Relational, um 

catálogo (Catalog) é um armazém lógico de todos os outros elementos, sendo também o 

ponto de partida para sua navegação. De forma geral, um catálogo contém esquemas 

(Schema) os quais contém tabelas (Table). Tabelas são constituídas por colunas 

(Column) as quais, por sua vez, estão associadas a um tipo de dado (SQLDataType). 

Além disso, um esquema pode conter gatilhos (Trigger), índices SQL (SQLIndex), 

procedimentos e funções (Procedure) e conjuntos nomeados de colunas 

(NamedColumnSet). Um conjunto de colunas (ColumnSet) representa qualquer forma de 

dados relacionais. Um conjunto nomeado de colunas (NamedColumnSet) é uma versão 

catalogada de um conjunto de colunas. Um conjunto nomeado de colunas pode ser uma 

visão lógica (View) ou uma tabela física (Table), enquanto que um conjunto de colunas 

(ColumnSet) pode ser um conjunto de colunas de consulta (QueryColumnSet), o qual é 

resultado de uma consulta SQL. Colunas (Column) estão associadas a tipos de dados 

SQL (SQLDataType). Tipos simples (SQLSimpleType) são definidos pelo padrão SQL, 

no entanto, alguns sistemas de gerência de bancos de dados relacionais podem 

implementar tipos extras. Assim, um tipo distinto (SQLDistinctType) pode ser definido 

a partir de um tipo simples. A classe de verificação de restrição (CheckConstraint) 
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representa as restrições que podem especificar os valores permitidos em uma ou mais 

colunas de cada tabela. 

 

Figura 3.2 – Tabelas, Coulnas e Tipos de Dados [OMG 2003]. 

O conceito de chave, um conjunto de atributos que determinam unicidade entre 

instâncias de uma classe, é introduzido no pacote Foundation [OMG 2003] de CWM e é 

estendido pelo pacote Relational. Nesse pacote, as duas classes centrais para representar 

o conceito de chave são chave única (UniqueKey) e relacionamento de chave 

(KeyRelationship). Instâncias da classe UniqueKey correspondem a noção de que 

chaves representam a identidade de instâncias (de forma similar ao conceito relacional 

de chave primária e ao conceito de identidade de um objeto na orientação a objetos). Por 

outro lado, instâncias da classe KeyRelationship correspondem a noção de que chaves 

embutidas em uma instância podem ser utilizadas para determinar a identidade de outras 

instâncias relacionadas a ela. Isto é, semelhante ao conceito relacional de chave 

estrangeira e o conceito de referência de um objeto na orientação a objetos. 
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Figura 3.3 – Chaves Primárias e Estrangeiras [OMG 2003]. 

O pacote Relational estende a classe UniqueKey a partir da classe restrição única 

(UniqueConstraint), a qual, por sua vez, é estendida a partir da classe chave primária 

(PrimaryKey) para representar uma restrição de chave primária sobre uma coluna (ou 

conjunto de colunas). Vale ressaltar que só existe uma restrição do tipo chave primária 

por tabela e esta restrição é implementada de forma específica por cada SGBD. Para a 

representação de chaves estrangeiras, o pacote Relational estende a classe 

KeyRelationship em chave estrangeira (ForeignKey), a qual é utilizada para associar 

colunas de uma tabela a colunas de outra tabela. 

Em resumo, pode-se dizer que o pacote Relational de CWM é um padrão que 

define um conjunto de metadados para aplicações relacionais, objetivando definir um 

conjunto de conceitos que sejam essenciais e comuns à maioria dos sistemas deste tipo. 
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3.2.2 O Padrão OGC 

O OGC (Open Geospatial Consortium) [OGC 2007] é um consórcio formado por 

empresas, agências governamentais e universidades, que propõe um conjunto de 

especificações (e.g., OGC Web Services, Geography Markup Language e Simple 

Features Specification for SQL [OGC 2007]) que objetivam padronizar serviços, 

linguagens, dados e metadados espaciais. Dentre essas especificações, a SFS-SQL 

(Simple Features Specification for SQL) [OGC 1999] é o foco deste trabalho, pois 

descreve o modelo de objetos para geometrias que é usado na especificação do 

metamodelo GeoDWM. 

 

Figura 3.4 – Hierarquia de Geometrias de SFS-SQL [OGC 1999]. 

A SFS-SQL especifica o armazenamento e recuperação de feições espaciais 

pelos sistemas de bancos de dados. A Figura 3.4 ilustra o principal diagrama de classes 

desta especificação [OGC 1999]. A classe geometria (Geometry) é uma classe abstrata 

(não instanciável) representando a raiz da hierarquia de classes da SFS-SQL. Uma 

geometria está associada a um sistema de referência espacial, representado pela classe 

SpatialReferenceSystem, o qual descreve o espaço de coordenadas no qual a geometria é 
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definida. Essa associação é realizada através de um SRID (Spatial Reference Identifier). 

A classe Geometry possui subclasses instanciáveis para representar os tipos geométricos 

ponto (Point), cadeia de linhas (LineString), polígono (Polygon), coleção de geometrias 

(GeometryCollection), coleção de pontos (MultiPoint), coleção de cadeias de linhas 

(MultiLineString) e coleção de polígonos (MultiPolygon). Essas classes são restritas a 

objetos 0-dimensional, 1-dimensional ou 2-dimensional existindo em um espaço de 

coordenadas 2-dimensional. 

As classes Curva (Curve), superfície (Surface), múltiplas superfícies 

(MultiSurface) e múltiplas curvas (MultiCurve) não são instanciáveis nessa 

especificação. Estas têm o propósito de definir um conjunto de métodos para suas 

subclasses e são incluídas para garantir questões relativas à extensibilidade da 

especificação. Com relação às classes linha (Line) e anel linear (LinearRing) a diferença 

é que uma classe Line é uma especialização da classe LineString com exatamente dois 

pontos, enquanto que uma classe LinearRing é uma especialização da classe LineString 

representando uma cadeia de linhas fechada (i.e., com início e fim em um mesmo 

ponto). No entanto, apenas o supertipo LineString é implementado pelos SGBD com 

extensões espaciais. 

Em resumo, a SFS-SQL do OGC propõe um metamodelo para feições simples, 

que objetiva modelar as principais características, os comportamentos, as restrições e os 

relacionamentos das feições geográficas. Cada uma dessas classes possui uma série de 

métodos dentre os quais pode-se citar: 

• Básicos: retorno do retângulo envolvente, do identificador da projeção, 

exportação para WKT (Well-Known Text) e WKB (Well-Known 

Binary); 

• Teste de relacionamento espacial (topológicos): toca, cruza, sobrepõe, 

disjunto, contém, dentro e intercepta; e 

• Suporte à análise espacial: distância, buffer, união, interseção, diferença 

e diferença simétrica. 
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As seções a seguir irão avaliar trabalhos relacionados que propõem metamodelos 

e ferramentas CASE para SIG, DW/OLAP ou DWG/SOLAP. De forma a realizar uma 

avaliação uniforme desses trabalhos, serão considerados os seguintes pontos: 1) o 

desenho de esquemas utiliza uma linguagem de modelagem padronizada; 2) o 

metamodelo é baseado em padrões de referência da área de DW e/ou SIG; 3) o 

metamodelo especifica estereótipos e/ou pictogramas; 4) a ferramenta CASE fornece 

recursos para validação do esquema modelado; 5) a ferramenta CASE possibilita a 

geração automática do esquema lógico a partir do esquema modelado; 6) a ferramenta 

CASE usa formato padronizado para armazenamento e troca de metadados; 7) a 

ferramenta CASE oferece suporte para engenharia reversa; 8) a ferramenta CASE é 

multiplataforma; 9) a ferramenta CASE se baseia em software livre. 

3.3 Metamodelos e Ferramentas CASE para SIG 

Nesta seção, serão abordados alguns trabalhos relevantes que tratam de metamodelos e 

ferramentas CASE para construção de aplicações SIG.  

3.3.1 GeoFrame e ArgoCASEGEO 

O GeoFrame [Filho e Iochpe 1999] é um framework conceitual, baseado no paradigma 

de orientação a objetos, que fornece um diagrama de classes básicas, utilizando as 

notações e conceitos do diagrama de classes da UML (Unified Modeling Language) 

[OMG 2007], para auxiliar o projetista na modelagem conceitual de dados de uma 

aplicação SIG. Um esquema conceitual com base em GeoFrame inclui a modelagem 

dos aspectos espaciais diferenciando os objetos convencionais dos objetos/campos 

geográficos. A Figura 3.5 apresenta as classes que compõem o metamodelo de 

GeoFrame. 

Na Figura 3.5, as classes “Tema” e “RegiãoGeográfica” formam a base das 

aplicações geográficas. Para cada região geográfica, pode-se especificar uma coleção de 



 

 

47 

 

temas. Os temas definidos pelo projetista são modelados através do uso do construtor 

“pacote” da UML. Objetos que não possuem referência a uma posição geográfica são 

representados como subclasses da classe “ObjNãoGeográfico”. 

 

Figura 3.5 – Classes do metamodelo de GeoFrame [Filho et al. 1999]. 

A classe “FenômenoGeográfico” generaliza os fenômenos cuja localização em 

relação à superfície terrestre está sendo considerada. Fenômenos geográficos e objetos 

não geográficos podem se relacionar. GeoFrame trata a modelagem das visões de 

campo e objeto através da especialização da classe “FenômenoGeográfico” em 

“CampoGeográfico” e “ObjetoGeográfico”, respectivamente. Dessa forma, o projetista 

pode especificar de forma distinta cada uma das instâncias dessas classes.  

De acordo com o GeoFrame, cada classe do domínio da aplicação deve ser 

modelada como subclasse de “ObjetoNãoGeográfico”, “CampoGeográfico” ou 

“ObjetoGeográfico”. Para evitar a sobrecarga visual do esquema resultante e facilitar o 

entendimento, são utilizados estereótipos para representar essas classes, os quais estão 

ilustrados na Figura 3.6. 
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Figura 3.6 – Estereótipos de GeoFrame [Filho et al. 2004]. 

Cada estereótipo da Figura 3.6 associa o fenômeno geográfico ao seu 

componente espacial, indicando a forma geométrica de sua representação. “Ponto”, 

“Linha”, “Polígono” e “Objeto espacial complexo” são os estereótipos utilizados para 

representar objetos geográficos. Por sua vez, “Pontos irregulares”, “Grades de pontos”, 

“Polígonos” adjacentes, “Isolinhas”, “Grade de células” e “TIN” são os estereótipos 

utilizados para representar campos geográficos. 

A ArgoCASEGeo [Filho et al. 2004, ArgoCASEGeo 2007] é uma ferramenta 

CASE de código aberto para modelagem de banco de dados geográficos que dá suporte 

à modelagem espacial com base em GeoFrame. Os esquemas de dados elaborados a 

partir desta ferramenta são armazenados no formato XMI (XML Metadata Interchange) 

[OMG 2005], o qual provê uma sintaxe padrão para armazenamento e troca de 

metadados em XML (eXtensible Markup Language). A ArgoCASEGEO foi 

desenvolvida como uma extensão do software ArgoUML [ArgoUML 2007], o qual foi 

escolhido por possuir uma licença open-source, permitir o desenho de diagramas de 

classes da UML e ser extensível para implementar os estereótipos definidos por 

GeoFrame.  

A arquitetura da ArgoCASEGEO é composta por quatro módulos, conforme 

ilustra a Figura 3.7. O módulo gráfico permite projetar o esquema conceitual, provendo 

um conjunto de construtores do GeoFrame. O módulo dicionário de dados armazena a 

descrição detalhada dos elementos do esquema criado pelo projetista, no formato XMI. 

O módulo de geração automática permite a transformação de esquemas conceituais, 

armazenados no dicionário de dados, em esquemas lógicos correspondentes a alguns 
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modelos utilizados em SIG comerciais.  O módulo de engenharia reversa, ainda não 

implementado [Filho et al. 2004], tem a função de possibilitar ao projetista a obtenção 

de esquemas conceituais a partir de aplicações de SIG existentes. 

 

Figura 3.7 – Arquitetura da Ferramenta ArgoCASEGEO [Filho et al. 2004]. 

Em sua versão 2.0 [ArgoCASEGeo 2007], a ferramenta ArgoCASEGEO possui 

tês módulos de geração automática: 1) transforma esquemas GeoFrame para o formato 

Shape [ESRI 1998], usado no SIG ArcView [ESRI 2007]; 2) transforma esquemas 

GeoFrame para o formato TerraLib  [TerraLib 2007]; e 3) transforma esquemas 

GeoFrame para scripts do Oracle Spatial [Oracle 2007]. 

A Figura 3.8 mostra a interface gráfica da ferramenta ArgoCASEGeo. Nessa 

figura, pode-se perceber um exemplo de uma aplicação geográfica composta por temas 

referentes a Município, Cadastro Urbano e Malha Viária. 
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Figura 3.8 – Interface da Ferramenta ArgoCASEGEO [Câmara et al. 2006]. 

Vantagens: 

• A modelagem na ferramenta tem como base a linguagem UML; 

• O metamodelo de GeoFrame faz uso de estereótipos com pictogramas, 

enriquecendo a semântica dos esquemas e os tornando mais fáceis de 

serem entendidos; 

• A ferramenta é multiplataforma; 

• Os esquemas conceituais são armazenados em XMI facilitando seu 

intercâmbio; 

• A ferramenta possui módulos para a geração automática de esquemas 

lógicos a partir de esquemas conceituais; e 

• A ArgoCASEGEO se baseia em software livre. 
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Limitações: 

• O metamodelo de GeoFrame não considera o uso dos padrões do OGC 

na definição das suas classes de geometrias; 

• A ferramenta ArgoCASEGEO não disponibiliza mecanismos para 

verificação de consistência do esquema modelado; e 

• Ainda não é disponibilizada uma função de engenharia reversa para a 

transformação de esquemas lógicos em esquemas conceituais. 

3.3.2 Perceptory  

Perceptory [Bédard 1999, Brodeur et al. 2000, Perceptory 2007] é uma ferramenta 

CASE para modelagem conceitual que possibilita a criação de esquemas conceituais 

geográficos. A modelagem utilizando Perceptory é baseada no diagrama de classes de 

UML e os elementos do esquema são os definidos pela especificação ISO/TC211 

(19103, 19107, 19110, 19115) [ISO/TC 2007, ISO 2007] para a modelagem de dados 

espaciais. 

Perceptory possui estereótipos espaciais, temporais, espaço-temporais e 

multimídia, os quais permitem a adição de detalhes para as classes, atributos e 

associações do diagrama. Esses estereótipos são ilustrados por pictogramas embutidos 

em uma fonte chamada PVL (Plug-in for Visual Language). O modelo UML estendido 

com o PVL (UML+PVL) [Bédard 1999] ilustra o conteúdo da base de dados enquanto 

que o dicionário de dados descreve em detalhes os componentes desse esquema em 

linguagem natural ou formal. A Figura 3.9 ilustra os estereótipos de Perceptory. Nessa 

figura, pode-se perceber os estereótipos utilizados para representar pontos, linhas, áreas, 

tempo pontual (e.g., um acidente ocorrido às 11:00), tempo durável (e.g., um prédio 

erguido em 12/04/1960 e demolido em 25/03/1999), fotos e vídeos. 
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Figura 3.9 – Pictogramas PVL [Brodeur et al. 2000]. 

A Figura 3.10 ilustra o metamodelo de geometrias de Perceptory. Essa figura 

mostra que geometria (GEOMETRY) é uma característica (CHARACTERISTIC) que 

também herda propriedades da classe estereótipo Perceptory (PERCEPTORY 

STEREOTYPE). Geometria é especializada em geometria simples (SIMPLE 

GEOMETRY) e geometria complexa (COMPLEX GEOMETRY). Geometria simples é 

um tipo de geometria que não pode ser decomposta. Estas geometrias são descritas por 

pontos, linhas ou áreas. Os subtipos de geometrias simples são subtipos dos tipos de 

dados espaciais do padrão ISO/TC211-19107 [ISO/TC 2007] (e.g., Ponto é subtipo de 

GM_Point, GM_CompositePoint ou TP_Node). 

 

Figura 3.10 – Metamodelo de Geometrias de Perceptory [Brodeur et al. 2000]. 
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Uma geometria complexa é um objeto geográfico com múltiplos componentes 

espaciais. Esse tipo de geometria é utilizado para mapear objetos representados por uma 

agregação espacial, como, por exemplo, corredeiras em um rio (agregação disjunta de 

linhas). Os subtipos de geometria complexa também são definidos a partir da 

especificação do padrão ISO 19107. Geometria múltipla (MULTIPLE GEOMETRY) 

inclui estereótipos compostos de uma ou várias geometrias com uma ou várias 

geometrias alternativas (ALTERNATE GEOMETRY). Uma geometria alternativa inclui 

os estereótipos que usam componentes de “GEOMETRY” ou “MULTIPLE 

GEOMETRY”.  

Perceptory foi desenvolvida em Visual Basic e funciona como um estêncil do 

Microsoft Visio [Microsoft 2007]. As funcionalidades de dicionário de dados incluem 

capturar, armazenar e visualizar as descrições e detalhes adicionais dos elementos 

representados no esquema. Os autores sugerem que o dicionário de dados seja 

armazenado em um arquivo de texto, uma planilha ou, preferencialmente, em uma base 

de dados, não citando a possibilidade de usar o padrão XMI para esta tarefa. Perceptory 

também possibilita a validação do esquema conceitual e a geração do esquema lógico 

para o SGBD Oracle [Oracle 2007]. A função de validação verifica se os elementos 

estão corretamente conectados e se todas as informações necessárias para a geração de 

código existem. Após isso, é apresentado um relatório de validação apontando os erros 

que precisam ser corrigidos. 

Uma nova versão de Perceptory está sendo desenvolvida em JAVA [Perceptory 

2007], a qual deve cobrir as limitações de dependência de plataforma e dependência de 

uma ferramenta comercial apresentadas por sua atual versão. A Figura 3.11 mostra a 

interface gráfica multilingüe da ferramenta Perceptory, com suas janelas para a edição 

das propriedades dos elementos e um exemplo de aplicação sobre o tema Malha Viária. 
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Figura 3.11 – Interface da Ferramenta Perceptory [Bédard 2004]. 

 

Vantagens: 

• A modelagem na ferramenta tem como base a linguagem UML; 

• O metamodelo de Perceptory faz uso de estereótipos com pictogramas, 

enriquecendo a semântica dos esquemas e os tornando mais fáceis de 

serem entendidos; 

• O metamodelo leva em consideração padrões de referência, ao definir as 

geometrias que disponibiliza com base em especificações da ISO; 
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• A ferramenta Perceptory disponibiliza mecanismos para verificação de 

consistência do esquema modelado; e 

• A ferramenta Perceptory possibilita a geração automática de esquemas 

lógicos a partir de esquemas conceituais. 

Limitações: 

• Não há padronização no armazenamento dos metadados do dicionário de 

dados; 

• A ferramenta não é baseada em software livre. Esta depende de uma 

ferramenta comercial, já que funciona como um estêncil do Microsoft 

Visio; 

• Perceptory não é multiplataforma, sendo restrita a plataforma Windows; 

e 

• A ferramenta não disponibiliza uma função de engenharia reversa para a 

transformação de esquemas lógicos em esquemas conceituais. 

3.3.3 Mads e Mads Schema Editor  

MADS (Modeling of Application Data with Spatio-temporal Features) [Parent et al. 

1999] é um metamodelo para a modelagem conceitual de aplicações geográficas. O 

metamodelo MADS é uma extensão do modelo ERC+ [Spaccapietra e Parent 1992]. 

Este adota o paradigma objeto-relacional, incluindo elementos do modelo ODMG 

(Object Database Management Group) [ODMG 2007]. Assim, MADS não se baseia em 

uma linguagem de modelagem bem difundida e padronizada (e.g., UML), mas oferece 

suporte a conceitos de orientação a objeto (e.g., classe, relacionamento, atributo e 

método). O metamodelo MADS organiza os seus tipos espaciais em uma hierarquia de 

generalização como mostrado na Figura 3.12. Nessa figura também podem ser vistos os 

pictogramas associados a cada tipo. 
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Figura 3.12 – Metamodelo MADS [Parent et al. 1999]. 

O tipo geometria simples (simple geo) representa um tipo simples espacial 

qualquer, enquanto que o tipo geometria complexa (complex geo) permite a descrição 

da composição de tipos espaciais simples. O tipo geometria simples é especializado nos 

tipos básicos convencionais: ponto (point), linha (line), linha orientada (oriented line) e 

área simples (simple area). Por sua vez, o tipo geometria complexa é especializado em 

conjunto de pontos (point set - e.g., para representar casas em uma cidade), conjunto de 

linhas (line set - e.g., para representar rodovias em uma rede de rodovias), conjunto de 

linhas orientadas (oriented line set - e.g., para representar um rio e seus afluentes) e área 

complexa (complex area - e.g., para representar um conjunto de áreas). 

O MADS Schema Editor [Parent et al. 1999, MADSTools 2007] é uma 

ferramenta que consiste em um editor de esquemas, com base no metamodelo MADS, 

implementado em Java. Essa ferramenta permite a definição de esquemas MADS 

através da manipulação direta de elementos na tela. O editor possui módulos de 

transformação que permitem a transformação de um esquema conceitual em um 

esquema lógico para Oracle [Oracle 2007], ArcView [ESRI 2007] ou MapInfo 

[MapInfo 2007]. Além disso, também permite a validação de consistência do esquema 

modelado.  A Figura 3.13 mostra a interface da ferramenta com algumas classes 

exemplificando uma aplicação geográfica para monitoramento de rios. 
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Figura 3.13 – Interface da ferramenta MADS Schema Editor [Parent et al. 1999]. 

Vantagens: 

• Apesar de não fazer uso de estereótipos UML, faz uso de pictogramas 

em sua hierarquia de tipos espaciais enriquecendo a semântica dos 

esquemas e os tornando mais fáceis de serem entendidos; 

• O MADS Schema Editor é implementado em Java e é multiplataforma; 

• A ferramenta possibilita a geração automática de esquemas lógicos a 

partir de esquemas conceituais; 

• A ferramenta possui mecanismos para verificação de consistência do 

esquema que está sendo modelado; e 

• O MADS Schema Editor se baseia na proposta de software livre. 
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Limitações: 

• Não considera padrões de referência na área de aplicações geográficas 

como o OGC ou ISO; 

• Não fornece detalhes sobre o armazenamento dos metadados do 

dicionário de dados no MADS Schema Editor; 

• A modelagem tem como base o uso do modelo ERC+ que não é uma 

linguagem de modelagem amplamente difundida e padronizada; e 

• O MADS Schema Editor não disponibiliza uma função de engenharia 

reversa para a transformação de esquemas lógicos em esquemas 

conceituais. 

3.4 Metamodelos e Ferramentas para DW/OLAP 

Nesta seção, será apresentado um trabalho que trata de um metamodelo e uma 

ferramenta CASE para construção de aplicações DW/OLAP. 

3.4.1 Luján-Mora et al. 

Luján-Mora et al. [Luján-Mora et al. 2005], propõem uma extensão UML para 

modelagem multidimensional. Nessa abordagem, as propriedades estruturais principais 

são especificadas como um diagrama de classes UML onde a informação é claramente 

separada em Fatos e Dimensões. A Figura 3.14 ilustra o metamodelo para essa 

extensão. 

Fatos e Dimensões são especificados pelas classes Dimensão (Dimension) e Fato 

(Fact) respectivamente. Classes Fato possuem relacionamentos de agregação com uma 

ou mais classes Dimensão. Fatos podem ser compostos por Atributos Fato 

(FactAttribute) e por Dimensões Degeneradas (DegenerateDimension). Atributos Fato 
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correspondem a medidas e, por padrão, são considerados aditivos. Para Atributos Fato 

não-aditivos, as regras de adição são definidas como restrições, sendo colocadas 

próximas à classe Fato. Medidas derivadas também podem ser definidas e suas regras 

de derivação também são definidas como restrições. Fatos Degenerados 

(DegenerateFact) são compostos por Atributos Fato e Dimensões Degeneradas, sendo 

utilizados para representar Fatos atuando como Dimensão de outros Fatos (eg., uma 

tabela fato relacionada a outra tabela fato funcionando como uma dimensão). 

 

Figura 3.14 – Metamodelo de Luján-Mora et al. [Luján-Mora et al. 2005]. 

As classes Dimensão consistem de um atributo identificador (OID), um atributo 

Descritor (Descriptor) e de Atributos de Dimensão (DimensionAttribute). Os níveis 

hierárquicos de uma dimensão são representados pela classe Base (Base) e seus 

atributos também podem ser um OID, um Descritor ou um Atributo Dimensão. Uma 

associação entre classes especifica o relacionamento entre dois níveis de uma 

classificação hierárquica. Cada nível de classificação hierárquica deve possuir um 

atributo identificador (OID) e um atributo descritor. Esses atributos são necessários para 

um processo de geração automática em ferramentas OLAP, pois essas ferramentas 

armazenam estas informações em seus metadados.  

Os autores definiram um conjunto de estereótipos com pictogramas e restrições 

OCL (Object Constraint Language) [OMG 2006], que são aplicados às classes do 
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metamodelo. Esses estereótipos estão ilustrados na Figura 3.15 e uma descrição 

detalhada dos mesmos pode ser encontrada em [Luján-Mora 2005]. 

 

 

Figura 3.15 – Estereótipos definidos por Luján-Mora et al. [Luján-Mora et al. 2005]. 

Para a utilização dos estereótipos propostos, os autores desenvolveram um plug-

in para o Rational Rose [Rational 2007]. A Figura 3.16 apresenta a interface do Rose 

com esse plug-in. Essa ferramenta também permite a validação do esquema 

desenvolvido com base nas restrições definidas nos estereótipos e permite a geração do 

esquema lógico através da geração de um arquivo texto com expressões SQL para 

construção da base de dados no Oracle 9i [Oracle 2007]. 

 

Figura 3.16 – Interface do plug-in de Luján-Mora et al. [Luján-Mora et al. 2005]. 
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Vantagens: 

• A modelagem na ferramenta tem como base a linguagem UML; 

• O metamodelo faz uso de estereótipos UML com pictogramas, 

enriquecendo a semântica dos esquemas e os tornando mais fáceis de 

serem entendidos; 

• A ferramenta possibilita a geração automática de esquemas lógicos a 

partir de esquemas conceituais; e 

• A ferramenta possui mecanismos para verificação de consistência do 

esquema que está sendo modelado. 

 

Limitações: 

• Não considera padrões de referência na área de aplicações de DW como 

o CWM; 

• Não fornece detalhes sobre o armazenamento dos metadados do 

dicionário de dados; 

• A Ferramenta não é baseada em software livre, pois dependente de uma 

ferramenta comercial, já que funciona como um plug-in do Rational 

Rose; 

• A Ferramenta não é multiplataforma, sendo restrita à plataforma 

Windows; e 

• A Ferramenta não disponibiliza uma função de engenharia reversa para a 

transformação de esquemas lógicos em esquemas conceituais. 
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3.5 Metamodelos e Ferramentas CASE para 
DWG/SOLAP 

Nesta seção, será abordado um trabalho que trata de um metamodelo e uma ferramenta 

CASE para construção de aplicações DWG/SOLAP. 

3.5.1 CASME 

CASME (Computer Aided Spatial Mart Engineering) [Zghal 2003] é uma ferramenta 

CASE para o projeto e geração de Data Marts espaciais. Os autores definem um 

framework para a construção progressiva de um DWG através da construção de Data 

Marts e a ferramenta CASME constitui a interface pela qual o usuário lida com o 

processo. Os autores propõem um metamodelo utilizando a notação de diagrama de 

classes da UML para a especificação do modelo multidimensional dos Data Marts 

espaciais. Esse metamodelo é a base da ferramenta CASME e é ilustrado na Figura 

3.17. 

 

Figura 3.17 – Metamodelo de CASME [Zghal 2003]. 



 

 

63 

 

A partir de uma fonte (SDM-Source) é construído o Data Mart espacial (SDM). 

Este, além de possuir um nome que o caracteriza, é identificado unicamente por um 

identificador, o qual não muda durante seu ciclo de vida. Cada Data Mart espacial é 

formado por seu esquema multidimensional, composto por fatos (Fact), dimensões 

(Dimension) e medidas (Measure). 

Uma dimensão é composta por atributos (Attribute) e suas dependências 

hierárquicas são modeladas pela classe Hierarchy. Dimensões podem ser especializadas 

em dimensão espacial (Spatial Dim) ou dimensão não-espacial (Non-Sp Dim). Uma 

dimensão não-espacial pode ter sido em algum momento uma dimensão espacial e os 

autores acham interessante manter um histórico dessas alterações, sendo representado 

pelo atributo histórico (history) da classe Non-Sp-Dim-Attribute. Um fato (Fact) 

corresponde ao tópico ou assunto da análise. Um Data Mart espacial pode incluir um ou 

mais fatos representando os tópicos de interesse do usuário. Um fato possui um nome 

(name) e uma ou mais medidas (measure). Medidas também podem ser especializadas 

em medidas espaciais (Sp-Measure) e medidas não-espaciais (Non-Sp Measure). 

 

Figura 3.18 – Arquitetura da ferramenta CASME [Zghal 2003]. 
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A Figura 3.18 ilustra a arquitetura da ferramenta CASME. O processo de projeto 

e implementação de um Data Mart espacial utilizando CASME é composto por cinco 

passos: 1) escolha de um tópico espacial; 2) definição dos fatos, dimensões e medidas; 

3) modelagem do esquema correspondente, o qual deve estar em conformidade com o 

metamodelo; 4) geração do Data Mart espacial para Oracle Spatial; 5) desenvolvimento 

de funções de exploração. A ferramenta possibilita a validação do esquema do Data 

Mart através de uma DTD (Document Type Definition) implementada em XML. A 

ferramenta também permite a geração automática do Data Mart espacial em Oracle 

Spatial [Oracle 2007], no entanto não são fornecidos detalhes de como isso é realizado. 

Ressalta-se, também, que não foram encontrados detalhes sobre a implementação da 

ferramenta nem telas de sua interface ou um link para download da mesma. 

Vantagens: 

• A modelagem tem como base a linguagem UML; 

• A ferramenta CASME possibilita a validação de consistência dos 

esquemas dos Data Marts espaciais; e 

• A ferramenta possibilita a geração automática de Data Marts espaciais. 

Limitações: 

• Nem o metamodelo nem a ferramenta fazem uso de estereótipos com 

pictogramas de forma a enriquecer a semântica dos esquemas e os tornar 

mais fáceis de serem entendidos; 

• O metamodelo não leva em consideração padrões de referência na área 

de aplicações de DW, como o CWM, ou SIG, como o OGC; 

• Metadados são armazenados em DTD/XML, mas não é usado um padrão 

próprio para tal, como XMI; 
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• A ferramenta CASME não disponibiliza uma função de engenharia 

reversa para a transformação de esquemas lógicos em esquemas 

conceituais; e 

• Não foram fornecidos detalhes que permitissem deduzir se a ferramenta é 

multiplataforma ou se é baseada na proposta de software livre. 

3.6 Comparação dos Principais Trabalhos Correlatos 

O Quadro 3.1 foi definido a partir dos nove itens utilizados na avaliação dos trabalhos 

abordados nas seções 3.3, 3.4 e 3.5. Assim, este quadro tem por objetivo apresentar uma 

visão geral e comparativa das principais vantagens e limitações de cada um desses 

trabalhos.  

Quadro 3.1 – Análise das propostas relacionadas. 
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3.7 Outros Trabalhos 

Nesta seção, serão brevemente discutidos alguns trabalhos relevantes no contexto de 

DWG/SOLAP. Apesar destes trabalhos não estarem diretamente relacionados a esta 
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dissertação (i.e., não propõem metamodelos dimensionais e geográficos e suas 

respectivas ferramentas CASE), a escolha deles foi motivada por: 1) definirem 

conceitos importantes sobre a área de DWG/SOLAP ou 2) especificarem pictogramas 

para ampliar a capacidade de expressão semântica do modelo. 

Stefanovic et al. [Stefanovic et al. 2000] discutem três tipos de dimensões 

baseados nas referências espaciais dos membros de uma hierarquia: não-espacial, 

espacial-para-não-espacial e totalmente espacial. Eles também distinguem medidas 

numéricas e espaciais. Estas últimas representam uma coleção de ponteiros para objetos 

espaciais. Além disso, um método para a construção e materialização de cubos 

espaciais, bem como a eficiência e a eficácia de alguns algoritmos para a materialização 

de cubos também são investigados. 

Rivest et al. [Rivest et al. 2001] discutem a importância de novas ferramentas 

que permitam explorar o potencial das dimensões espaciais e temporais de um DWG em 

um processo de análise espaço-temporal. Eles apresentam alguns protótipos de 

ferramentas SOLAP e estendem a definição de medida espacial através da inclusão de 

medidas representadas como objetos espaciais ou calculadas usando-se métricas 

espaciais ou operadores topológicos. 

Malinowski e Zimányi [Malinowski e Zimányi 2004] definiram uma notação 

estendida do modelo ER para representar dimensões, hierarquias e medidas espaciais. 

Os autores também fazem uso de pictogramas geográficos para modelar a geometria dos 

níveis espaciais na modelagem do cubo geográfico, além de considerarem a inclusão de 

relacionamentos e operadores topológicos na modelagem. Para tal, eles fazem uso do 

MADS (discutido na seção 3.3.3). 

Miquel et al. [Miquel et al. 2004] distinguem uma medida associada a uma 

representação espacial de uma medida convencional. Eles definem uma medida espacial 

como uma medida que é mapeada a pelo menos uma dimensão espacial cujos membros 

armazenam uma representação espacial. Assim uma dimensão espacial deve ser incluída 

no modelo caso uma medida espacial seja desejada.  
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Recentemente, Sousa [Sampaio et al. 2006, Sousa 2007] propõe um modelo de 

dados multidimensional para integração estreita de dados espaciais e dados não-

espaciais, contemplando os conceitos de dimensão espacial, medida espacial, e 

hierarquia espacial. Esse modelo é formalizado em UML e padrões do ODMG visando 

uma implementação em bases de dados orientadas a objeto.   

3.8 Considerações Finais 

O principal objetivo deste capítulo foi discutir trabalhos de pesquisa que direta ou 

indiretamente possuem pontos em comum com a presente dissertação. O estudo desses 

trabalhos veio a colaborar para o desenvolvimento da proposta desta dissertação de 

forma que a mesma possa reusar os principais conceitos e tornar o processo de 

modelagem de DWG mais amigável e transparente para o usuário. 

A análise dos trabalhos da seção 3.7 mostra que eles não se baseiam nos padrões 

de CWM e OGC e objetivam definir modelos multidimensionais para cubos de dados 

geográficos, tendo pouca ênfase na especificação de modelos dimensionais para DWG. 

Isto é, estes trabalhos especificam conceitos como hierarquias e níveis, os quais são 

essenciais para executar operações SOLAP sobre um cubo de dados geográfico, mas 

fogem do escopo do esquema estrela (modelo dimensional) de um DWG. O próximo 

capítulo apresenta o metamodelo e a ferramenta CASE propostos nesta dissertação. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4 
O Metamodelo GeoDWM e 
a Ferramenta GeoDWCASE 

 
O objetivo deste capítulo é apresentar a principal contribuição deste 
trabalho. Isto é, o metamodelo GeoDWM e a ferramenta 
GeoDWCASE. Neste sentido, este capítulo apresenta os metadados, 
as regras OCL, os estereótipos e os pictogramas de GeoDWM, bem 
como as funcionalidades, a arquitetura e implementação de 
GeoDWCASE. 

4.1 Introdução 

Ao longo dos capítulos discutidos, mostrou-se que a construção de um DWG 

caracteriza-se como um fator importante no suporte à realização de consultas OLAP e 

geográficas e que a especificação de esquemas para um DWG ainda é um problema em 

aberto. Logo, a definição de metamodelos e o desenvolvimento de ferramentas CASE 

para este fim são contribuições importantes. Neste sentido, este capítulo propõe o 

metamodelo GeoDWM (Geographical DW Metamodel) [Fonseca et al. 2007a] e a 

ferramenta GeoDWCASE (Geographical DW CASE) [Fonseca et al. 2007b]. Vale 

salientar que GeoDWM e GeoDWCASE são propostas desenvolvidas dentro do 

contexto da arquitetura GOLAPA mas são independentes da mesma, podendo ser 

utilizadas em outras soluções que visem à especificação de DWG. 
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A seção 4.2 apresenta o metamodelo GeoDWM, seu diagrama de classes, seus 

estereótipos e restrições. Em seguida, a seção 4.3 apresenta a ferramenta GeoDWCASE, 

sua arquitetura, componentes e funcionalidades.  Por fim, na seção 4.4, são discutidas 

algumas considerações finais sobre este capítulo. 

4.2 O Metamodelo GeoDWM 

GeoDWM é um metamodelo que: 1) é especificado utilizando restrições OCL (Object 

Constraint Language) [OMG 2006] e diagrama de classes da UML [OMG 2007]  de tal 

forma que sua especificação seja não ambígua e de fácil entendimento; 2) baseia-se no 

pacote Relational de CWM e na SFS-SQL do OGC para facilitar a sua utilização e 

extensão por outros trabalhos; 3) define como os conceitos (e.g., medidas e dimensões 

convencionais ou geográficas) de um modelo dimensional e geográfico podem ser 

organizados e relacionados para descrever um DWG; 4) provê um conjunto de 

estereótipos com pictogramas que têm o objetivo de facilitar e orientar o projetista na 

atividade de modelagem do DWG; 5) serve de metamodelo base para ferramentas 

CASE que visem a modelagem conceitual e geração automática de esquemas lógicos de 

DWG; e finalmente, 6) possibilita, através de suas restrições OCL, a verificação de 

consistência dos esquemas desenvolvidos. A Figura 4.1 apresenta o metamodelo 

GeoDWM. 

As classes Esquema (Schema), Tabela (Table), Coluna (Column), Chave 

Primária (PrimaryKey) e Chave Estrangeira (ForeignKey) são do pacote Relational de 

CWM. A classe Esquema (Schema) é a base da navegação em GeoDWM, representando 

o esquema dimensional e geográfico de um DWG. Um esquema é um conjunto 

nomeado de zero ou mais tabelas, descritas pela classe Tabela (Table). Tabelas são 

compostas por zero ou mais Colunas (Column), por no máximo uma restrição de Chave 

Primária (PrimaryKey) e por zero ou mais Chaves Estrangeiras (ForeignKey). Estas 

últimas associam colunas de uma tabela com colunas de outra tabela. Em um diagrama 
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com base em GeoDWM, o relacionamento entre duas tabelas implica na existência de 

uma chave estrangeira na tabela de origem para a tabela de destino do relacionamento. 

Schema
(from CWM::Resource::Relational)

Table
(from CWM::Resource::Relational)

<<stereotype>>

FactTable

<<stereotype>>

Geographical

<<stereotype>>

Micro

<<stereotype>>

Hybrid

<<stereotype>>

Macro

<<stereotype>>

Composite
<<stereotype>>

Joint
<<stereotype>>

Primitive

<<stereotype>>

DimensionTable

Column
(from CWM::Resource::Relational)

ForeignKey
(from CWM::Resource::Relational)

PrimaryKey
(from CWM::Resource::Relational)

0..1 *

0..1

*

0..1

<<stereotype>>

Conventional

<<stereotype>>

PointP

<<stereotype>>

LineStringP

<<stereotype>>

PolygonP

<<stereotype>>

MultiLineStringP

<<stereotype>>

GeometryCollectionP

<<stereotype>>

MultiPolygonP

<<stereotype>>

MultiPointP

<<stereotype>>

Measure

<<stereotype>>

Spatial

<<stereotype>>

Common

Point
(from OGC::SFS)

LineString
(from OGC::SFS)

Polygon
(from OGC::SFS)

MultiLineString
(from OGC::SFS)

GeometryCollection
(from OGC::SFS)

MultiPolygon
(from OGC::SFS)

MultiPoint
(from OGC::SFS)

<<stereotype>>

PointM

<<stereotype>>

LineStringM

<<stereotype>>

PolygonM

<<stereotype>>

MultiLineStringM

<<stereotype>>

GeometryCollectionM

<<stereotype>>

MultiPolygonM

<<stereotype>>

MultiPointM

0..1

*

Geometry
(from OGC::SFS)

<<stereotype>>

Degenerated

<<stereotype>>

TAttribute

 

Figura 4.1 – O Metamodelo GeoDWM. 

Tabelas podem ser especializadas em Tabelas de Fatos (FactTable) e Tabelas de 

Dimensão (DimensionTable), enquanto   que colunas são especializadas em Atributos 

de uma tabela (TAttribute), Dimensões Degeneradas (Degenerated) e Medidas 

(Measure). Estas últimas, por sua vez, podem ser especializadas em Medidas Comuns 

(Common) e Medidas Espaciais (Spatial). Medidas espaciais são especializadas em 

classes que estão associadas a uma classe da especificação SFS-SQL para padronizar e 
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representar geometrias do tipo ponto (PointM), cadeia de linhas (LineStringM), 

polígono (PolygonM), coleção de geometrias (GeometryCollectionM), múltiplos pontos 

(MultiPointM), múltiplas cadeias de linhas (MultiLineStringM) e múltiplos polígonos 

(MultiPolygonM). 

Uma Tabela de Dimensão (DimensionTable) pode ser especializada em três 

dimensões distintas: Convencionais (Conventional), Geográficas (Geographical) e 

Híbridas (Hybrid). No primeiro caso, assim como em um DW tradicional, um DWG 

também provê suporte para dimensões que armazenam apenas dados convencionais 

(e.g., uma dimensão produto). Os dois outros tipos de dimensões modelam os conceitos 

da proposta de GeoDWFrame. Dimensões Geográficas são especializadas em Composta 

(Composite) e Primitiva (Primitive). Esta última também é especializada em classes que 

estão associadas a uma classe da SFS-SQL para padronizar e representar geometrias 

primitivas do tipo ponto (PointP), cadeia de linhas (LineStringP), polígono (PolygonP), 

coleção de geometrias (GeometryCollectionP), múltiplos pontos (MultiPointP), 

múltiplas cadeias de linhas (MultiLineStringP) e múltiplos polígonos (MultiPolygonP). 

Dimensões Híbridas são especializadas em Micro (Micro), Macro (Macro) e 

Conjunta (Joint). Ressalta-se que o uso dessas dimensões não é obrigatório, todavia é 

indicado quando o projetista deseja expressar detalhes sobre a granularidade geográfica 

de cada dimensão híbrida. Por isso, se o projeto do DWG não exigir este nível de 

detalhe, pode-se usar apenas a superclasse Hybrid na representação de uma dimensão 

híbrida genérica. 

4.2.1 Especificação dos Estereótipos de GeoDWM 

Para dar mais semântica e melhorar a representação gráfica de um esquema dimensional 

e geográfico, GeoDWM usa estereótipos UML [OMG 2007] para aumentar sua 

capacidade de expressão e visualização. Neste trabalho, estereótipos são usados para 

classificar os elementos do metamodelo, possibilitando a sua abstração e extensão 

semântica. Além disso, objetivando enriquecer a visualização dos elementos da 

modelagem, GeoDWM usa pictogramas (i.e., ícones) para seus estereótipos. Para 
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garantir a consistência do metamodelo, foram definidas restrições OCL, as quais 

correspondem a uma lista de regras associadas a um determinado estereótipo e que são 

herdadas pelos seus descendentes. 

Em GeoDWM, os estereótipos são utilizados para manipular propriedades 

convencionais e geográficas de  dimensões e medidas (e.g., para representar diferentes 

tipos de dimensões e medidas geográficas).  As próximas subseções especificam os 

estereótipos de GeoDWM. Para cada estereótipo é apresentada uma breve descrição, seu 

pictograma e suas restrições (quando pertinentes). Ressalta-se que não são apresentadas 

restrições que são: 1) definidas em CWM (e.g., todo nome de tabela ou coluna tem que 

ser único e não vazio) e 2) deduzidas pela especificação gráfica do metamodelo (e.g., 

uma medida comum não pode ser do tipo geográfico e uma tabela só pode ter uma 

chave primária). 

4.2.1.1 FactTable 

• Descrição: Classes com este estereótipo representam uma Tabela de Fatos. 

• Pictograma: F 

• Restrições: 

o Os elementos de uma Tabela de Fatos devem ser um atributo de tabela, uma 

dimensão degenerada ou uma medida. Atributos podem existir quando se 

opta por manter na tabela de fatos atributos que não estão relacionados a 

nenhuma outra dimensão. Contudo, o uso de dimensões sucata é 

recomendado: 

self.feature�select(oclIsKindOf(Attribute))�for

All(oclIsTypeOf(TAttribute) or 

oclIsTypeOf(Degenerated) or oclIsKindOf(Measure)) 

4.2.1.2 TAttribute 

• Descrição: Elementos de uma tabela de fatos ou de uma tabela de dimensão 

com este estereótipo representam um atributo de uma tabela. 

• Pictograma: a 
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• Restrições: 

o Um atributo de tabela pode pertencer a tabelas de fatos ou a tabelas de 

dimensão: 

self.owner.oclIsTypeOf(FactTable) or 

self.owner.oclIsKindOf(DimensionTable) 

4.2.1.3 Degenerated 

• Descrição: Elementos de uma tabela de fatos com este estereótipo representam 

uma Dimensão Degenerada (vide seção 2.2.2.1). 

• Pictograma: d 

• Restrições: 

o Uma dimensão degenerada só pode pertencer a tabelas de fatos: 

self.owner.oclIsTypeOf(FactTable) 

4.2.1.4 Measure 

• Descrição: Representa uma Medida abstrata, não sendo instanciada. Esta é 

especializada nos estereótipos descritos nas seções 4.2.1.5 e 4.2.1.6. 

• Pictograma: Nenhum. 

• Restrições: 

o Uma medida só pode pertencer a tabelas de fatos: 

self.owner.oclIsTypeOf(FactTable) 

4.2.1.5 Common 

• Descrição: Elementos de uma tabela de fatos com este estereótipo representam 

uma Medida Convencional. 

• Pictograma: $ 

• Restrições: Nenhuma. 
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4.2.1.6 Spatial 

• Descrição: Representa uma Medida Espacial abstrata, não sendo instanciada. 

Esta é especializada nos estereótipos descritos nas seções 4.2.1.7 a 4.2.1.13. 

• Pictograma: Nenhum. 

• Restrições: Nenhuma. 

4.2.1.7 PointM 

• Descrição: Elementos de uma tabela de fatos com este estereótipo representam 

uma Medida Espacial que armazena uma geometria do tipo Ponto. 

• Pictograma:  

• Restrições: Nenhuma. 

4.2.1.8 LineStringM 

• Descrição: Elementos de uma tabela de fatos com este estereótipo representam 

uma Medida Espacial que armazena uma geometria do tipo Cadeia de Linhas. 

• Pictograma:  

• Restrições: Nenhuma. 

4.2.1.9 PolygonM 

• Descrição: Elementos de uma tabela de fatos com este estereótipo representam 

uma Medida Espacial que armazena uma geometria do tipo Polígono. 

• Pictograma: 
 

 

• Restrições: Nenhuma. 

4.2.1.10 GeometryCollectionM 

• Descrição: Elementos de uma tabela de fatos com este estereótipo representam 

uma Medida Espacial que armazena uma geometria do tipo Coleção de 

Geometrias. 
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• Pictograma: 
 

 

• Restrições: Nenhuma. 

4.2.1.11 MultiPointM 

• Descrição: Elementos de uma tabela de fatos com este estereótipo representam 

uma Medida Espacial que armazena uma geometria do tipo Múltiplos Pontos. 

• Pictograma:  

• Restrições: Nenhuma. 

4.2.1.12 MultiLineStringM 

• Descrição: Elementos de uma tabela de fatos com este estereótipo representam 

uma Medida Espacial que armazena uma geometria do tipo Múltiplas Cadeias de 

Linhas. 

• Pictograma:  

• Restrições: Nenhuma. 

4.2.1.13 MultiPolygonM 

• Descrição: Elementos de uma tabela de fatos com este estereótipo representam 

uma Medida Espacial que armazena uma geometria do tipo Múltiplos Polígonos. 

• Pictograma: 
   

 

• Restrições: Nenhuma. 

4.2.1.14 DimensionTable 

• Descrição: Representa uma Tabela de Dimensão abstrata, não sendo 

instanciada. Esta é especializada nos estereótipos descritos nas seções 4.2.1.15, 

4.2.1.16 e 4.2.1.26. 

• Pictograma: Nenhum. 
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• Restrições: 

o Os elementos de uma Dimensão devem ser um atributo de tabela: 

self.feature�select(oclIsKindOf(Attribute))�for

All(oclIsTypeOf(TAttribute)) 

4.2.1.15 Conventional 

• Descrição: Classes com este estereótipo representam uma Tabela de Dimensão 

Convencional. 

• Pictograma: D 

• Restrições: 

o Tabelas de Dimensões Convencionais só podem possuir chaves 

estrangeiras para outras Tabelas de Dimensões Convencionais ou para 

Tabelas de Dimensões Híbridas (incluindo seus subtipos). A partir destas 

chaves pode-se utilizar a técnica de mini-dimensões: 

self.allOppositeAssociationEnds�forAll(participa

nt.oclIsTypeOf(Conventional)or 

participant.oclIsKindOf(Hybrid)) 

4.2.1.16 Geographical 

• Descrição: Representa uma Dimensão Geográfica abstrata, não sendo 

instanciada. Esta é especializada nos estereótipos descritos nas seções 4.2.1.17 e 

4.2.1.18. 

• Pictograma: Nenhum. 

• Restrições: Nenhuma. 

4.2.1.17 Composite 

• Descrição: Classes com este estereótipo representam uma Dimensão Geográfica 

Composta. 

• Pictograma: � 
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• Restrições: 

o Tabelas de Dimensões Geográficas Compostas só podem possuir chaves 

estrangeiras para outras Dimensões Geográficas Compostas ou Tabelas 

de Dimensões Geográficas Primitivas. No primeiro caso visa-se permitir 

o uso de mini-dimensões e, no segundo caso, visa-se a normalização das 

geometrias: 

self.allOppositeAssociationEnds�forAll(participa

nt.oclIsTypeOf(Composite) or 

participant.oclIsTypeOf(Primitive)) 

4.2.1.18 Primitive 

• Descrição: Representa uma Dimensão Geográfica Primitiva abstrata, não sendo 

instanciada. Esta é especializada nos estereótipos descritos nas seções 4.2.1.19 a 

4.2.1.25. 

• Pictograma: Nenhum. 

• Restrições: 

o Tabelas de Dimensões Geográficas Primitivas não possuem chaves 

estrangeiras para nenhum outro tipo de Tabela de Dimensão ou Tabela 

de Fatos. Esta restrição visa forçar a normalização das geometrias: 

self.allOppositeAssociationEnds�forAll(not 

participant.oclIsKindOf(DimensionTable) or not 

participant.oclIsTypeOf(FactTable) 

4.2.1.19 PointP 

• Descrição: Classes com este estereótipo representam uma Dimensão Geográfica 

Primitiva que armazena uma geometria do tipo Ponto. 

• Pictograma: • 

• Restrições: Nenhuma. 
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4.2.1.20 LineStringP 

• Descrição: Classes com este estereótipo representam uma Dimensão Geográfica 

Primitiva que armazena uma geometria do tipo Cadeia de Linhas. 

• Pictograma:  

• Restrições: Nenhuma. 

4.2.1.21 PolygonP 

• Descrição: Classes com este estereótipo representam uma Dimensão Geográfica 

Primitiva que armazena uma geometria do tipo Polígono. 

• Pictograma: 
 

 

• Restrições: Nenhuma. 

4.2.1.22 GeometryCollectionP 

• Descrição: Classes com este estereótipo representam uma Dimensão Geográfica 

Primitiva que armazena uma geometria do tipo Coleção de Geometrias. 

• Pictograma: 
 

 

• Restrições: Nenhuma. 

4.2.1.23 MultiPointP 

• Descrição: Classes com este estereótipo representam uma Dimensão Geográfica 

Primitiva que armazena uma geometria do tipo Múltiplos Pontos. 

• Pictograma:  

• Restrições: Nenhuma. 

4.2.1.24 MultiLineStringP 

• Descrição: Classes com este estereótipo representam uma Dimensão Geográfica 

Primitiva que armazena uma geometria do tipo Múltiplas Cadeias de Linhas. 

• Pictograma:  
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• Restrições: Nenhuma. 

4.2.1.25 MultiPolygonP 

• Descrição: Classes com este estereótipo representam uma Dimensão Geográfica 

Primitiva que armazena uma geometria do tipo Múltiplos Polígonos. 

• Pictograma: 
   

 

• Restrições: Nenhuma. 

4.2.1.26 Hybrid 

• Descrição: Classes com este estereótipo representam uma Dimensão Híbrida 

genérica. Esta é instanciada quando não se deseja especificar o nível de 

granulariade espacial. Caso contrário pode-se utilizar uma das suas 

especializações de estereótipos, descritas nas seções 4.2.1.27 a 4.2.1.29. 

• Pictograma: gH 

• Restrições: 

o Tabelas de Dimensões Híbridas só podem ter chaves estrangeiras para 

Tabelas de Dimensões Convencionais, Tabelas de Dimensões Geográficas 

Compostas, Dimensões Híbridas (incluindo seus subtipos) ou Tabelas de 

Dimensões Geográficas Primitivas. Nos três primeiros casos visa-se 

permitir o uso de mini-dimensões. No último caso visa-se a normalização de 

geometrias: 

self.allOppositeAssociationEnds�forAll(participa

nt.oclIsTypeOf(Conventional) or 

participant.oclIsKindOf(Geographical) or 

participant.oclIsKindOf(Hybrid)) 

4.2.1.27 Micro 

• Descrição: Classes com este estereótipo representam uma Dimensão Híbrida 

Micro. 

• Pictograma: µH 
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• Restrições: Nenhuma. 

4.2.1.28 Macro 

• Descrição: Classes com este estereótipo representam uma Dimensão Híbrida 

Macro. 

• Pictograma: ΜH 

• Restrições: Nenhuma. 

4.2.1.29 Joint 

• Descrição: Classes com este estereótipo representam uma Dimensão Híbrida 

Conjunta. 

• Pictograma: ∪H 

• Restrições: Nenhuma. 

4.3 A Ferramenta GeoDWCASE 

GeoDWCASE é uma ferramenta para o projeto de DWG que: 1) oferece uma interface 

amigável e com recursos gráficos que permitem abstrair detalhes de implementação do 

esquema do DWG, auxiliando os projetistas e usuários no entendimento do seu modelo 

dimensional e geográfico; 2) é implementada sobre a plataforma aberta Eclipse [Eclipse 

2007], garantindo assim sua portabilidade para diversos sistemas operacionais; 3) é 

baseada no padrão XMI (XML Metadata Interchange) [OMG 2005] para 

armazenamento, manipulação, recuperação e intercâmbio de metadados, 4) oferece 

suporte para modelagem de classes UML usando os estereótipos com pictogramas de 

GeoDWM; 5) permite que o esquema do DWG em desenvolvimento seja validado 

através das restrições OCL de GeoDWM; 6) provê a transformação automática entre um 

esquema conceitual e um esquema lógico compatível com o SGBD espacial que será 

utilizado. 
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GeoDWCASE foi desenvolvida em Java sobre a plataforma Eclipse, pois esta 

plataforma é aberta (open-source), multiplataforma (disponível para vários sistemas 

operacionais) e possui uma série de frameworks extensíveis para construir, 

disponibilizar e gerenciar software. Dentre esses frameworks, o GMF (Graphical 

Modeling Framework) [GMF 2007] provê uma infra-estrutura para o desenvolvimento 

de editores gráficos guiados por um metamodelo. GeoDWCASE funciona como um 

plug-in da plataforma Eclipse e isso garante que ela seja utilizada nos vários sistemas 

operacionais para os quais esta plataforma está disponível. Além disso, sua arquitetura 

modularizada e baseada no framework GMF permite que manutenções e extensões 

sobre GeoDWCASE sejam realizadas com facilidade. A Figura 4.2 exibe os 

componentes da arquitetura de GeoDWCASE. 

 

Figura 4.2 – Componentes da Arquitetura de GeoDWCASE. 

Os componentes desta arquitetura são assim descritos a seguir. 

O Editor Gráfico implementa a interface de modelagem de GeoDWCASE. 

Nesta interface, o usuário dispõe de uma área de edição, uma paleta de elementos (com 
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os estereótipos de GeoDWM) e barras de ferramentas para formatação, validação, 

exportação, dentre outras funcionalidades. 

O Gerenciador de Metadados implementa o sistema de repositório de 

metadados de GeoDWCASE. Este usa XMI para gerenciar os metadados do esquema 

do DWG sendo modelado. O metamodelo GeoDWM guia este componente para 

permitir o armazenamento e a manipulação dos metadados dos esquemas dos DWG 

salvos. 

O Validador de Esquema implementa o sistema de validação sintática do 

esquema do DWG modelado em GeoDWCASE. Este usa as restrições OCL definidas 

em GeoDWM para verificar a consistência do esquema do DWG. Por exemplo, a 

validação de relacionamentos incorretos e a garantia de unicidade de nomes de 

dimensões, fatos e atributos são verificados. 

O Gerador de Esquemas: implementa o sistema que faz a transformação, 

importação e exportação de esquemas modelados em GeoDWCASE. Este componente 

contém 3 submódulos: 1) para transformar automaticamente os esquemas conceituais 

modelados e salvos em esquemas lógicos de um SGBD espacial (Módulo de 

Transformação Automática); 2) realizar a exportação dos esquemas conceituais em XMI 

(Módulo de Exportação XMI) e 3) permitir que esquemas lógicos, conformes a GeoDWM, 

possam ser importados e transformados em esquemas conceituais (Módulo de Engenharia 

Reversa). Este módulo não está disponível na versão 1.0 de GeoDWCASE. Trabalhos 

futuros tratarão de incorporá-lo à ferramenta. 

O Esquema Conceitual representa o esquema, em alto nível, de um DWG 

modelado em GeoDWCASE. Cada esquema faz parte de um projeto e é definido por 

metadados gráficos (e.g., posições e desenhos dos elementos de modelagem) e 

estruturais (e.g., nomes e tipos das dimensões, nomes e tipos das medidas, nomes e tipos 

das colunas, relacionamentos). 

Os Esquemas Salvos representam os esquemas conceituais de GeoDWCASE 

que já foram salvos pelo usuário, sendo armazenados em arquivos no formato XMI.  
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O Esquema Lógico representa um arquivo contendo a DDL (Data Definition 

Language) em SQL (Structured Query Language) de um esquema conceitual de 

GeoDWCASE. Este arquivo pode ser executado em um SGBD espacial para criar a 

implementação do esquema do DWG. 

O SGBDE representa um SGBD com extensão espacial sobre o qual o módulo 

de engenharia reversa pode importar um esquema lógico e transformá-lo em um 

esquema conceitual. 

As seções a seguir apresentam detalhadamente os principais componentes da 

arquitetura de GeoDWCASE. 

4.3.1 Componente Editor Gráfico 

A partir da implementação por GeoDWCASE dos estereótipos definidos em GeoDWM, 

o projetista é capaz de realizar manipulações sobre os elementos que representam fatos 

e dimensões de um DWG. Por exemplo: inserir; excluir; editar (e.g., cores e fontes); 

desfazer/refazer; copiar/colar/recortar; definir relacionamentos; visualizar sob diferentes 

níveis de zoom; organizar (e.g., auto-organizar e alinhar) e exportar o esquema como 

figura (e.g., JPG, GIF, SVG). A Figura 4.3 apresenta o ambiente de modelagem de 

GeoDWCASE disponibilizado pelo componente Editor Gráfico. 

O primeiro passo para se criar um novo esquema de DWG é a criação de um 

novo projeto. Esta funcionalidade pode ser acessada no menu File � New � Project.... 

Após isto, é exibido um assistente (wizard) para a criação de um novo projeto onde o 

projetista informa qual tipo de projeto, dentre os disponibilizados pelo eclipse, que ele 

deseja criar. Para a criação de projetos de DWG pode-se utilizar um projeto de caráter 

geral, expandindo a pasta General e selecionando Project, conforme ilustra a Figura 4.4. 

Em seguida, o projetista deve entrar com um nome para seu projeto e selecionar o local 

onde deseja armazená-lo (o local padrão é o workspace padrão que está sendo utilizado 

pelo Eclipse), conforme ilustra a Figura 4.5. 
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Figura 4.3 – Ambiente de Modelagem de GeoDWCASE. 

 

 

Figura 4.4 – Criando um novo Projeto Geral. 
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Figura 4.5 – Definindo um novo Projeto. 

Após a conclusão dessa etapa, o passo seguinte é criar um novo arquivo 

GeoDWM, o qual consiste no esquema do DWG. Para tal, deve-se acessar o menu 

File� New � Example e selecionar Diagrama GeoDWM (Geodwm Diagram). Após 

isso, é aberto um assistente solicitando ao projetista os nomes para os arquivos e em 

qual projeto os mesmos serão adicionados, conforme ilustra a Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 – Criando um novo Esquema. 
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Figura 4.7 – Principais Áreas de GeoDWCASE. 

A interface de GeoDWCASE é dividida em seis áreas principais, como mostra a 

Figura 4.7. Na área 1, o projetista tem a visão em árvore de todos seus projetos de 

DWG, juntamente com seus respectivos esquemas, organizados em pastas. Na área 2 o 

projetista tem disponível uma área de edição para criar seu esquema. Na área 3, tem-se a 

paleta com os elementos de GeoDWM. Note que a semântica de cada tipo de elemento 

pode ser facilmente percebida pelo seu estereótipo com seu pictograma. A tarefa de 

modelar um DWG consiste simplesmente em clicar sobre o elemento desejado na paleta 

e colocá-lo no diagrama. A paleta foi organizada separando os elementos em grupos. 

Assim, primeiro tem-se um grupo com elementos de edição comuns, contemplando o 

cursor, a lupa para zoom no esquema e um elemento para a adição de notas textuais. Em 

seguida tem-se um grupo com elementos gerais (General) da modelagem de Data 

Warehouse. O próximo grupo contém as medidas espaciais (Spatial Measures) que 

podem ser utilizadas na modelagem de DWG, enquanto que o seguinte contém as 

dimensões geográficas (Geographical Dimensions). Por fim tem-se um grupo para os 
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elementos que representam dimensões híbridas (Hybrid Dimensions) e outro (Links) 

para o elemento que é responsável pela criação de relacionamentos (Relationship) entre 

os elementos do esquema. 

Na área 2 da Figura 4.7, tem-se um esquema de um DWG sobre dados do DataSUS 

(Banco de dados do Sistema Único de Saúde) e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística). A tabela de fatos “Mortalidade” possui quatro medidas convencionais (e.g., 

“óbitos_neonatais” que quantifica os óbitos de recém-nascidos), uma medida espacial 

(“localização_posto_atendimento”) e uma dimensão degenerada (“matrícula_sus”). 

Relacionadas a essa tabela de fatos, tem-se três tabelas de dimensões: “Tempo”, 

“Localização” e “Hospital”, as quais são utilizadas para representar, respectivamente, a 

data em que determinado fato ocorreu, sua localização no mapa e o endereço do 

hospital. “Localização” é uma dimensão geográfica composta e seus atributos 

representam as informações descritivas dos objetos geográficos contidos nas dimensões 

primitivas associadas (e.g., “País”, “Região”, “Estado”, “Mesorregião” e “Cidade”). Por 

sua vez, “Hospital” é uma dimensão híbrida conjunta, estando relacionada à dimensão 

composta “Localização” e a dimensão primitiva “Localização Hospital”, a qual indica a 

geometria da localização de cada hospital. Vale ressaltar que para utilizar 

GeoDWCASE a definição de chaves primárias e estrangeiras em tempo de modelagem 

não é necessária. As chaves primárias são geradas automaticamente no momento da 

transformação para o esquema lógico. Já as chaves estrangeiras são abstraídas pela 

direção do relacionamento existente entre cada elemento, sendo também geradas 

automaticamente. A direção do relacionamento indica de onde vem a chave estrangeira. 

A geração automática de chaves primárias e estrangeiras será vista na seção 4.3.4. 

A edição das propriedades de cada um desses elementos é feita selecionando-se 

o elemento e alterando o valor da propriedade desejada na aba Propriedades 

(Properties). Essa aba pode ser acessada na área 4 da Figura 4.7. Essas propriedades 

podem ser relacionadas à aparência do elemento (e.g., estilo da fonte, tamanho da fonte, 

cor da fonte, cor da linha, preenchimento) ou de metadados do elemento (e.g., nome, 

tipo). A Figura 4.8 exemplifica a edição das propriedades (i.e., nome e tipo de dado 

armazenado) da medida “óbitos_neonatais”.    
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Figura 4.8 – Aba para Edição de Propriedades. 

A interface possui ainda uma barra com botões para seleção de todos os 

elementos, organização automática e alinhamento de elementos (área 5 da Figura 4.7, 

sendo ampliada na Figura 4.9). Além disso, existe uma aba que permite a visão geral em 

baixo zoom (outline) do esquema permitindo que se navegue pelo esquema clicando e 

arrastando o mouse, facilitando assim a visualização de esquemas grandes. Essa aba é 

ilustrada na área 6 da Figura 4.7. 

 

Figura 4.9 – Barra de Ferramentas para Seleção, Organização e Alinhamento. 

 

4.3.2 Componente Gerenciador de Metadados 

Este componente é implementado em Java usando o framework GMF e é guiado pelo 

metamodelo GeoDWM para permitir a manipulação dos metadados necessários na 

modelagem de DWG. Em GeoDWCASE, cada esquema sendo projetado é composto 

por dois arquivos: um arquivo contendo as representações gráficas do esquema 

(extensão “.geodwm_diagram”) e um arquivo contendo os metadados de GeoDWM 

usados no esquema (extensão “.geodwm”). Este componente tem como base os 

estereótipos de GeoDWM para gerenciar os metadados do esquema do DWG modelado. 

O conteúdo dos arquivos de representações gráficas e metadados de GeoDWM é 

armazenado em XMI, no qual cada elemento é delimitado por uma tag (i.e., marcação). 
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A Figura 4.10 exemplifica o dicionário de dados correspondente à tabela de fato 

“Mortalidade” pertencente ao DWG para saúde. Nessa figura, a tag “tables” armazena o 

estereótipo da tabela, seu nome e as referências dos elementos para os quais a tabela 

possui chaves estrangeiras (com base nos relacionamentos definidos no esquema). A tag 

interna “columns” armazena o estereótipo da coluna, seu nome e seu tipo de dado. No 

caso de medidas espaciais (e.g., localização_posto_atendimento) a tag “srid” armazena 

o código do sistema de referência espacial que será utilizado pela geometria e a tag 

“dimension” armazena a quantidade de dimensões que a geometria possui. 

 

Figura 4.10 – Representação de uma Tabela Fato GeoDWM em XMI. 

Semelhante às medidas espaciais, as dimensões geográficas primitivas também 

devem armazenar os metadados “srid” e “dimension”. As informações destes metadados 

são necessárias para que o componente de geração de esquemas possa gerar 

corretamente as instruções SQL utilizadas para criar um campo que armazena uma 

geometria no SGBD espacial. Ressalta-se que o metadado “dimension” poderia ser 

preenchido automaticamente a partir do estereótipo geográfico (i.e., ponto = 0, linha = 1 

e polígono = 2). Contudo, existem SGBD espaciais (e.g. Oracle Spatial) que não 

seguem esta convenção numérica do OGC. Por isso, optou-se por deixar o 

preenchimento deste metadado a cargo do projetista. A Figura 4.11 ilustra a 

representação XMI da dimensão primitiva “Localização Hospital” com esses dois 

metadados. 

 

Figura 4.11 – Representação de uma Dimensão Primitiva GeoDWM em XMI. 

Vale ressaltar que, em sua atual versão, GeoDWCASE utiliza metadados básicos 

para o projeto de DWG. No entanto, caso necessário, a mesma pode facilmente ser 
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estendida para utilizar outros metadados definidos no pacote Relational de CWM e na 

SFS-SQL do OGC. 

4.3.3 Componente Validador de Esquema 

Esse componente permite que o projetista, a qualquer instante, valide a consistência do 

esquema do DWG que está sendo modelado. Isto é, verificar se o mesmo segue as 

regras definidas por GeoDWM. Por exemplo, validar se as dimensões estão 

corretamente relacionadas. Para construir este componente, as expressões OCL 

definidas em GeoDWM foram implementadas em JAVA com o uso do framework 

GMF. Desta forma o validador interage com o editor gráfico e faz a verificação de 

consistência da instância corrente do esquema, verificando se os seus elementos 

respeitam as regras definidas em GeoDWM. Dessa forma, o esquema não precisa estar 

salvo para ter sua consistência verificada. 

 

Figura 4.12 – Validação do Esquema. 

A validação de um esquema pode ser feita acessando o menu Diagrama 

(Diagram) e selecionando a opção Validar (Validate), conforme ilustrado na Figura 

4.12. O componente de validação realiza a verificação do esquema com base nas regras 

OCL de GeoDWM e todas as inconsistências de modelagem encontradas são listadas na 

aba Problemas (Problems) acessada na área 4 da Figura 4.7. 
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Figura 4.13 – Aba Problems com erros de Modelagem. 

Nessa aba, uma descrição dos problemas encontrados é mostrada e os elementos 

que estão com problemas são marcados com um “x” no esquema. A Figura 4.13 ilustra 

a aba Problems com exemplos de alguns erros de modelagem que podem ser 

encontrados. Nessa aba, a descrição do erro (Description), o arquivo (Resource), o 

projeto (Path) e a localização no esquema (Location) são exibidos. Um clique duplo em 

qualquer uma das linhas dessa aba ativa a seleção do elemento inconsistente no 

esquema, como ilustrado na Figura 4.14. Nessa figura, tem-se como exemplos de erros, 

um atributo com nome vazio e uma dimensão geográfica primitiva com chave 

estrangeira para uma dimensão híbrida conjunta.   

 

Figura 4.14 – Elementos sinalizados com Erro. 

4.3.4 Componente Gerador de Esquemas 

GeoDWCASE permite transformar automaticamente o esquema conceitual do DWG no 

seu esquema lógico para ser implementado em um SGBD espacial. Esse esquema 

consiste em um conjunto de instruções SQL que representam a DDL do esquema lógico 

do DWG que está sendo modelado. Essas instruções são armazenadas em um arquivo 

(com extensão “.sql”) o qual pode ser prontamente executado no SGBD espacial 

escolhido. Cada SGBD espacial tem sua sintaxe de comandos DDL e um conjunto de 

instruções para o tratamento de geometrias, não sendo possível utilizar uma mesma 
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função de transformação automática que seja compatível com todos os SGBD espaciais 

disponíveis no mercado. Assim, a ferramenta GeoDWCASE precisa implementar um 

módulo de transformação automática específico para cada SGBD espacial. Um desses 

módulos já foi implementado e transforma esquemas GeoDWM em DDL do SGBD 

PostgreSQL [PostgreSQL 2007] com a extensão espacial PostGIS [PostGIS 2007]. Para 

realizar a transformação, basta clicar com o botão direito do mouse no arquivo 

“.geodwm” dentro de um projeto e acessar a função Generate DDL � Generate 

PostGIS SQL Code, como ilustra a Figura 4.15. 

 

Figura 4.15 – Gerando o Esquema lógico PostGIS. 

O módulo de transformação automática é implementado em JAVA e recebe 

como entrada o arquivo que contém as definições de metadados em XMI (extensão 

“.geodwm”) do esquema conceitual salvo a ser transformado. Após isso, é realizado um 

parser sobre esse arquivo e são aplicadas regras de transformação para cada elemento. 

Essas regras estão implementadas no próprio módulo de transformação e são descritas a 

seguir: 

• Regra 1 – Classes com estereótipo FactTable 

o Cada classe com o estereótipo FactTable gera uma tabela 

relacional. A restrição de chave primária é gerada 
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automaticamente a partir da composição de suas chaves 

estrangeiras. Por exemplo, a classe de nome “Mortalidade”, a 

qual representa uma tabela de fatos, dá origem a uma tabela de 

nome “f_mortalidade” com restrição de chave primária 

“pk_f_mortalidade” sobre “fk_cgd_localizacao”, “fk_d_tempo” e 

“fk_jhd_hospital”. 

• Regra 2 – Classes com estereótipo Conventional, Composite, Hybrid, 

Micro, Macro ou Joint: 

o Cada classe com um desses estereótipos gera uma tabela 

relacional. O identificador dessa tabela é gerado automaticamente 

com base no nome da classe. A restrição de chave primária 

também é gerada automaticamente. Por exemplo, a classe de 

nome “Hospital”, a qual representa uma dimensão híbrida 

conjunta, dá origem a uma tabela de nome “jhd_hospital” com 

identificador “id_jhd_hospital” do tipo “int4” e restrição de chave 

primária “pk_jhd_hospital” sobre “id_jhd_hospital”. 

• Regra 3 – Classes com estereótipo PointP, LineStringP, PolygonP, 

GeometryCollectionP, MultiPointP, MultiLineStringP ou 

MultiPolygonP: 

o Cada classe com um desses estereótipos gera uma tabela 

relacional. O identificador dessa tabela é gerado automaticamente 

com base no nome da classe. A restrição de chave primária 

também é gerada automaticamente. Por fim, a definição da 

coluna que irá armazenar a geometria é gerada automaticamente 

com base no estereótipo, no SRID e na quantidade de dimensões 

informada pelo projetista. Por exemplo, a classe de nome 

“Localização Hospital”, a qual representa uma dimensão 

geográfica primitiva que armazena uma geometria do tipo ponto, 

dá origem a uma tabela de nome “pgd_localizacao_hospital” com 
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identificador “id_pgd_localizacao_hospital” do tipo “int4”, 

restrição de chave primária “pk_pgd_localizacao_hospital” sobre 

“id_pgd_localizacao_hospital” e uma coluna “geom” com 

geometria do tipo “POINT”, dimensão “0” e SRID “-1”. 

• Regra 4 – Atributos com estereótipo TAttribute: 

o Cada atributo com o estereótipo TAttribute gera uma coluna em 

sua respectiva tabela relacional. Por exemplo, o atributo “ano” da 

classe “Tempo”, que representa uma dimensão convencional, dá 

origem a coluna “att_ano” do tipo “int2” na tabela “d_tempo”. 

• Regra 5 – Atributos com estereótipo Degenerated: 

o Cada atributo com o estereótipo Degenerated (dimensão 

degenerada) gera uma coluna em sua respectiva tabela de fatos 

relacional. Por exemplo, o atributo “matrícula_sus” da classe 

“Mortalidade”, que representa uma dimensão degenerada, dá 

origem a coluna “deg_matricula_sus” do tipo “int4” na tabela 

“f_mortalidade”. 

• Regra 6 – Atributos com estereótipo Common: 

o Cada atributo com o estereótipo de medida comum gera uma 

coluna na tabela de fatos da classe que o contém. Por exemplo, o 

atributo “obitos_neonatais” da classe “Mortalidade”, que 

representa uma medida comum, dá origem a coluna 

“com_obitos_neonatais” do tipo “int4” na tabela “f_mortalidade”. 

• Regra 7 – Atributos com estereótipo PointM, LineStringM, PolygonM, 

GeometryCollectionM, MultiPointM, MultiLineStringM ou 

MultiPolygonM: 
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o Cada atributo com um desses estereótipos de medida espacial 

gera uma coluna para armazenar geometrias (de acordo com o 

tipo do estereótipo) na tabela de fatos relacional. Por exemplo, a 

medida espacial “Localização Posto Atendimento” com 

estereótipo PointM na classe “Mortalidade”, gera uma coluna 

“spm_localizacao_posto_atendimento” com geometria do tipo 

“POINT”, dimensão “0” e SRID “-1” na tabela “f_mortalidade”) 

• Regra 8 – Relacionamentos: 

o Com base no sentido do relacionamento é criado um identificador 

da tabela de destino na tabela de origem do relacionamento. 

Restrições de chave estrangeira também são criadas. Por 

exemplo, o relacionamento existente entre “Mortalidade” e 

“Localização” insere o identificador “fk_cgd_localizacao” do tipo 

“int4” na tabela “f_mortalidade” e cria uma restrição de chave 

estrangeira de nome “fk_f_mortalidade_cgd_localizacao” na 

mesma. 

Ao fim da execução da transformação, é gerado um arquivo com extensão “.sql” 

com expressões DDL em SQL para a implementação do esquema lógico do DWG. Esse 

arquivo pode ser acessado no projeto corrente e seu conteúdo pode ser visualizado em 

GeoDWCASE (clicando com o botão direito sobre o arquivo “.sql” e selecionando a 

opção Open With � Text Editor), não havendo necessidade de se utilizar um editor 

externo. Vale salientar que acentos e caracteres especiais utilizados para nomear os 

elementos no esquema conceitual são desconsiderados na transformação, sendo 

substituídos por caracteres equivalentes (e.g., “ã” é substituído por “a”, “ç” por “c”, “ ” 

por “_”). 

Outro ponto a ser destacado é que são criados prefixos nos nomes dos elementos 

no esquema lógico. Esses prefixos têm o objetivo de também facilitar a identificação da 

semântica de cada elemento em nível lógico e permitir que um módulo de engenharia 

reversa, com base nesses prefixos, possa identificar o tipo do elemento para gerar 
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corretamente o esquema conceitual. A saber, são utilizados os seguintes prefixos: “pk_” 

para chave primária, “fk_” para chave estrangeira, “f_” para tabela de fatos, “d_” para 

dimensão convencional, “att_” para atributo, “com_” para medida comum, “deg_” para 

dimensão degenerada, “spm_” para medida espacial, “pgd_” para dimensão geográfica 

primitiva, “cgd_” para dimensão geográfica composta, “hd_” para dimensão híbrida 

genérica, “mihd_” para dimensão híbrida micro, “mahd_” para dimensão híbrida macro 

e “jhd_” para dimensão híbrida conjunta. O tipo da geometria das medidas espaciais e 

das dimensões primitivas pode ser identificado com o uso de funções do próprio SGBD 

espacial para fins de engenharia reversa. A Figura 4.16 exemplifica a DDL do esquema 

lógico da tabela fato “Mortalidade” e a Figura 4.17 a DDL da dimensão geográfica 

primitiva “Localização Hospital”. A DDL do esquema lógico completo do DWG para 

saúde pode ser consultada no Apêndice A. 

 

 

Figura 4.16 – Código SQL PostGIS para a tabela fato “Mortalidade”. 

 

 

Figura 4.17 – Código SQL PostGIS para a dimensão primitiva geográfica “Localização Hospital”. 
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Além da transformação para um esquema lógico, também é possível exportar os 

arquivos XMI de um esquema para um outro arquivo XMI qualquer no sistema de 

arquivos. Essa funcionalidade é provida utilizando a função de exportar arquivos do 

Eclipse. Para isto basta selecionar o arquivo no projeto, executar um clique com o botão 

direito e selecionar a opção Export..., conforme ilustra a Figura 4.18. 

 

Figura 4.18 – Exportando um arquivo XMI. 

4.4 Considerações Finais 

GeoDWM é um metamodelo que especifica como diferentes tipos de dimensões e de 

medidas (convencionais e geográficas) podem ser organizados e associados para 

modelar o esquema dimensional e geográfico de um DWG. Além disso, GeoDWM 

detalha um conjunto de estereótipos, pictogramas e restrições que visam descrever e 

garantir que esse esquema seja passível de verificação de consistência. De forma a 

facilitar o seu uso e a sua extensão por outros trabalhos, GeoDWM baseia-se nos 

padrões Relacional de CWM e SFS-SQL do OGC e na proposta de GeoDWFrame. 

De forma a contribuir com a proposta de GeoDWFrame, o metamodelo 

GeoDWM reusa os tipos de dimensões propostos por GeoDWFrame e o estende com o 
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uso de : 1) medidas espaciais; 2) padrões de referência; 3) mecanismos que permitem a 

verificação de consistência do esquema do DWG; 4) estereótipos.  Ressalta-se que 

GeoDWM especifica um conjunto de tipos de medidas espaciais, as quais não são 

previstas por GeoDWFrame, mas podem ser necessárias na modelagem do DWG. Por 

se tratar de um metamodelo para esquemas dimensionais e geográficos de DWG, 

GeoDWM não define conceitos como hierarquia e níveis hierárquicos, os quais são 

pertinentes ao contexto de modelagem multidimensional de um cubo geográfico (i.e., a 

partir de um DWG pode-se gerar vários cubos geográficos).  

A escolha de UML e OCL para a especificação de GeoDWM foi motivada: 1) 

por UML ser uma linguagem padrão para a atividade de metamodelagem, facilmente 

extensível e bem aceita pela comunidade de banco de dados; 2) pelo diagrama de 

classes de UML prover uma notação gráfica detalhada e de fácil entendimento e 3) por 

OCL ter um amplo conjunto de expressões que permitem especificar restrições em alto 

nível sobre modelos. Além disso, as especificações Relational de CWM e SFS-SQL de 

OGC também foram concebidas em UML. 

Para validar a proposta e proporcionar aplicação imediata de GeoDWM, foi 

desenvolvida a ferramenta GeoDWCASE, a qual permite que um projetista de um 

DWG realize a sua modelagem conceitual e em seguida, gere automaticamente, o seu 

esquema lógico compatível com um SGBD espacial. Usar uma ferramenta CASE no 

processo de desenvolvimento de um DWG faz com que o tempo de criação do projeto 

seja minimizado, o que representa uma redução de custos e um aumento na qualidade. 

Assim, GeoDWCASE pode auxiliar o projetista a desenvolver um DWG com mais 

facilidade, tendo como base um metamodelo específico para a especificação de DWG 

(i.e., GeoDWM). 

O Quadro 4.1 utiliza os nove itens definidos no capítulo 3 para comparar 

GeoDWM e GeoDWCASE com os trabalhos das seções 3.3, 3.4 e 3.5. Em relação aos 

trabalhos da seção 3.7, GeoDWM e GeoDWCASE caracterizam-se como uma proposta 

nova, que é baseada em padrões e que visa contribuir para a especificação de esquemas 

dimensionais e geográficos de um DWG. No próximo capítulo, serão apresentados dois 
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estudos de caso utilizando GeoDWM e GeoDWCASE na modelagem de DWG para 

dados meteorológicos e agrícolas.  

Quadro 4.1 – Comparativo entre as propostas avaliadas e a desta dissertação. 

Propostas 
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5 
Estudo de Caso 

 
Este capítulo apresenta os estudos de caso que foram desenvolvidos 
neste trabalho. Estes estudos têm por objetivo ilustrar a aplicação de 
GeoDWM e e o uso de GeoDWCASE no projeto de DWG.. 

5.1 Introdução 

Para demonstrar a aplicação de GeoDWM e o uso prático de GeoDWCASE, foram 

realizados dois estudos de caso: um para o projeto de um DWG de dados 

meteorológicos e outro para o projeto de um DWG de dados agrícolas. 

O primeiro DWG foi especificado a partir dos dados do LAMEPE (Laboratório 

de Meteorologia de Pernambuco). A motivação para a especificação desse DWG 

consiste no fato de que dados meteorológicos são informações importantes para muitos 

setores do Estado de Pernambuco, possibilitando o monitoramento de vários aspectos 

relativos à agropecuária, à geração de energia elétrica, à defesa civil, à piscicultura e ao 

abastecimento de água no Estado.  Além disso, o monitoramento da distribuição 

temporal e espacial da precipitação em Pernambuco é de grande importância para a 

realização de predições futuras sobre a ocorrência e o volume de chuvas nesse Estado. 

O segundo DWG foi especificado a partir do DWG agrícola discutido em [Sousa 2007]. 

A motivação para a especificação desse DWG consiste no fato de que informações 

agrícolas como tipo de solo, tipo de plantação, precipitação e localização são 
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importantes para que os agricultores possam planejar melhor o cultivo da terra, de forma 

a alcançar a redução de custos de plantio e aumentar sua produtividade. 

Este capítulo está organizado como segue. A seção 5.2 apresenta o estudo de 

caso referente ao DWG Meteorológico. Em seguida, a seção 5.3 apresenta o estudo de 

caso referente ao DWG agrícola. E, finalmente, a seção 5.4 apresenta as considerações 

finais deste capítulo. 

5.2 Estudo de Caso 1: DWG Meteorológico 

O LAMEPE é um laboratório vinculado ao ITEP (Instituto de Tecnologia de 

Pernambuco) e tem como objetivo o monitoramento de condições atmosféricas. O 

Laboratório conta com uma rede de PCD (Plataformas de Coleta de Dados) 

meteorológicos e está permanentemente conectado à rede internacional de difusão de 

imagens de satélites e a produtos de modelagem atmosférica.  

As atividades relacionadas ao monitoramento de condições atmosféricas 

envolvem: 1) monitoramento das condições do tempo e do clima no Estado; 2) 

desenvolvimento de estudos que objetivem melhorar o acerto das previsões e difundir o 

uso das informações meteorológicas para seu melhor aproveitamento pela sociedade; 3) 

desenvolvimento de programas articulados de investigação científica, buscando ampliar 

o conhecimento sobre a climatologia de Pernambuco, especialmente voltadas às 

atividades agrícolas e pecuárias; 4) instalação, operação e manutenção de rede 

pluviométrica e telemétrica, em todas as regiões do Estado, destinadas à medição, em 

tempo real, de variáveis meteorológicas (precipitação pluviométrica, temperatura, 

umidade e outras); e 5) distribuição das informações climatológicas geradas, no próprio 

LAMEPE, sobre eventuais ocorrências de estiagens, chuvas intensas e outros 

fenômenos de interesse à Defesa Civil e às autoridades de planejamento. 

Em uma parceria entre o CIn/UFPE e o LAMEPE, foi disponibilizada para o 

projeto GOLAPWare toda a base de dados operacionais do Laboratório, dispersa por 
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vários sistemas e formada por dados que vem sendo coletados desde 1976. Após a 

análise desses dados, e algumas reuniões com integrantes do LAMEPE, chegou-se a 

conclusão que seria interessante a construção de um DWG aproveitando os dados 

coletados e georeferenciados com base na localização de um PCD. A seguir serão 

apresentadas três abordagens que podem ser usadas para modelar o DWG 

meteorológico em questão. A Figura 5.1 apresenta a primeira abordagem. 

 

Figura 5.1 – DWG meteorológico com uma abordagem de única junção. 

Na Figura 5.1 foi utilizada uma abordagem de “única junção” para uma 

dimensão geográfica composta “Localização”. Nessa figura, pode-se perceber uma 

tabela de fatos e algumas tabelas de dimensão. Note que todas essas tabelas são 

facilmente identificadas através dos estereótipos de GeoDWM. A tabela de fatos 

“Meteorologia” tem precipitação, temperatura do ar, umidade relativa do ar, pressão 

atmosférica, velocidade do vento e radiação solar como medidas convencionais. 

“Tempo” é uma dimensão convencional e possui atributos para armazenar o ano, o 
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semestre, o trimestre, o mês do ano, o nome do mês, a quinzena do ano, a semana do 

ano, o nome do dia, o número do dia no mês, o número do dia no ano e a data. 

“Localização” é uma dimensão geográfica composta contendo atributos para o 

armazenamento das descrições das localizações de “Unidade da Federação”, 

“Microrregião”, “Mesorregião” e “Cidade”. Estas últimas são dimensões geográficas 

primitivas, as quais possibilitam a normalização das geometrias. 

A dimensão geográfica composta “Localização” é compartilhada com as 

dimensões “PCD” e “Bacia Hidrográfica” onde, “PCD” é uma dimensão híbrida 

conjunta, pois manipula tanto dados convencionais quanto dados geográficos de maior e 

menor granularidade. PCD possui campos para armazenar dados convencionais como 

nome (i.e., identificação) do PCD, o status do PCD (i.e., se o mesmo está operando ou 

não), a data de instalação do PCD e a data de extinção do PCD. Os dados geográficos de 

maior granularidade são obtidos de “Localização”. Já os dados de menor granularidade 

são representados pela dimensão geográfica primitiva “Localização PCD”, a qual 

armazena a geometria localização do PCD como um ponto. “Bacia Hidrográfica” 

também é uma dimensão híbrida conjunta, armazenando o nome da bacia e sua área. 

Essa dimensão compartilha os dados geográficos de maior granularidade de 

“Localização” e se relaciona a dimensão geográfica primitiva “Localização Bacia” que 

armazena a geometria da bacia como múltiplos polígonos, normalizando-a. 

A seguir, a Figura 5.2 apresenta a segunda abordagem para modelagem do DWG 

meteorológico. Nessa figura foi utilizada uma abordagem de “múltiplas junções” para 

várias dimensões geográfica primitivas (i.e., “Cidade”, “Microrregião”, “Mesorregião” 

e “Unidade Federação”). Nessa abordagem, não se utiliza uma dimensão geográfica 

composta compartilhada. Cada dimensão híbrida conjuntam, se relaciona diretamente às 

dimensões primitivas que armazenam as geometrias de maior granularidade, 

preservando a normalização de geometrias. No entanto, as descrições das localizações 

geográficas são armazenadas na dimensão híbrida conjunta o que acarreta redundância e 

um maior custo de armazenamento, dado que essas descrições seriam armazenadas para 

cada registro. Note também que esses atributos estão sendo armazenados em ambas as 

dimensões híbridas conjuntas. 
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Figura 5.2 – DWG meteorológico com uma abordagem de múltiplas junções. 

 

Figura 5.3 – DWG meteorológico com uma abordagem de medidas espaciais. 
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A Figura 5.3 apresenta a terceira e última abordagem para o DWG 

meteorológico. Nessa figura foi utilizada uma abordagem de “medidas espaciais” para 

armazenar as geometrias referentes às localizações dos PCD. Assim, a tabela fato 

“Meteorologia” possui a medida espacial “localização pcd” que armazena uma 

geometria do tipo ponto com as coordenadas do PCD. Essa tabela de fatos se relaciona 

com a dimensão geográfica composta para permitir a recuperação das geometrias de 

maior granularidade. Ressalta-se que esta abordagem minimiza o número de junções 

necessárias para se manipular as geometrias das medidas espaciais. Contudo, ela 

implica em redundância de geometria (e.g., a localização de um mesmo PCD poder ser 

armazenada várias vezes na tabela de fatos). Devido a essa redundância, essa 

abordagem pode oferecer um alto custo de armazenamento, gerenciamento e consulta 

das medidas espaciais. Principalmente se o DWG for implementado usando tecnologia 

puramente relacional e se as medidas espaciais corresponderem a geometrias complexas 

(e.g., polígonos ou multipolígonos). As DDL PostGIS, geradas por GeoDWCASE, para 

os esquemas discutidos nesta seção podem ser consultadas no Apêndice A. 

5.3 Estudo de Caso 2: DWG Agrícola 

Este estudo de caso tem por objetivo aplicar GeoDWM e GeoDWCASE no esquema 

estrela objeto-relacional definido por Sousa [Sousa 2007]. A Figura 5.4 mostra esse 

esquema. Nessa figura, note que a ausência de pictogramas diminui a expressividade do 

esquema, dificultando a identificação dos tipos de dimensões presentes. Nesse esquema 

tem-se uma tabela de fatos sobre distribuição agrícola (“DistribuicaoAgricolaTable”) 

com uma medida convencional “QuantidadePlantacao” para armazenar a quantidade 

colhida e a medida espacial “AreaPlantacao” armazenando a geometria da área 

plantada. “SoloTable” e “PluviometriaTable” são dimensões convencionais para 

armazenamento de tipos de solo e dados pluviométricos respectivamente. 

“TempoTable” também é uma dimensão convencional com uma série de atributos para 

armazenamento de dados referentes a essa dimensão (e.g., dia, mês, trimestre, semestre, 
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ano). “LocalizaçãoTable” é uma dimensão geográfica manipulando dados descritivos 

das geometrias e referências para os objetos geométricos. 

 

 

Figura 5.4 – Esquema estrela objeto-relacional para o DWG AgroDistribuicao [Sousa 2007]. 

 

A Figura 5.5 apresenta uma possibilidade de projetar o esquema da Figura 5.4 

com o uso de GeoDWM e GeoDWCASE. Note que na Figura 5.5 a semântica do 

esquema é enriquecida com o uso dos estereótipos de GeoDWM. A ausência da 

representação de chaves primárias e chaves estrangeiras (ou das referências) também 

colaboram para um esquema mais limpo e fácil de ser entendido. O tipo de cada 

dimensão e o tipo de cada geometria é facilmente identificado pelo uso do estereótipo. 

A DDL do esquema lógico PostGIS, gerado por GeoDWCASE, para o esquema 

conceitual do DWG da Figura 5.5 pode ser encontrada no Apêndice A. 
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Figura 5.5 – Esquema de DWG agrícola com base em GeoDWM e GeoDWCASE. 

5.4 Considerações Finais 

Como foi discutido, existe mais de uma abordagem para projetar esquemas 

dimensionais e geográficos de um DWG. O primeiro dos esquemas aqui mostrados se 

destaca por favorecer à normalização de geometrias (diminuindo o custo de 

armazenamento) e à diminuição na quantidade de junções a serem realizadas 

(otimizando o processamento de consultas). 

No segundo estudo de caso, pode-se observar o ganho em capacidade de 

expressão e semântica providos por GeoDWCASE e GeoDWM. Além disso, a grande 

vantagem em utilizá-los reside no fato de que alterações no esquema conceitual do 

DWG podem ser realizadas de forma rápida e fácil. Várias abordagens podem ser 

analisadas ainda em tempo de modelagem e os esquemas que são criados podem ser 

validados a todo instante. Os esquemas lógicos correspondentes podem ser gerados 

automaticamente, analisados e testados de forma a identificar quais se aplicam melhor 

para cada caso. 



 

 

 

 

 

 

 

6 
Conclusões e Trabalhos 
Futuros 

 
Este capítulo apresenta as considerações finais sobre o trabalho 
desenvolvido, suas principais contribuições e sugestões de trabalhos 
futuros. 

6.1 Considerações Finais 

A maioria das corporações possui um grande volume de dados convencionais e 

geográficos que não têm sido devidamente explorados pelas ferramentas existentes. 

Tempo e espaço são dimensões importantes para a análise e tomada de decisões e o 

tratamento isolado dessas dimensões já não é suficiente e não traduz todo o potencial de 

informação dos dados. SIG e DW/OLAP são ferramentas tradicionais para realização de 

análises espaciais e multidimensionais, respectivamente. No entanto, possuem 

propósitos distintos e o processo de integração entre elas não é direto. Vários trabalhos 

abordam a integração entre essas tecnologias e, apesar de ainda não existir um consenso 

sobre a melhor forma de fazer isso, sabe-se que os dados convencionais e geográficos 

devem estar integrados em uma única base de dados, correspondendo a um DWG. 

A especificação de esquemas dimensionais e geográficos para DWG é um tema 

que ainda requer pesquisas, principalmente sobre questões relacionadas à modelagem 
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do componente espacial como dimensões e/ou como medidas. Nesse contexto, de forma 

a permitir que o projeto de DWG possa usar dimensões e/ou medidas espaciais, este 

trabalho propõe o metamodelo GeoDWM e a ferramenta GeoDWCASE.  GeoDWM 

define como diferentes tipos de dimensões e de medidas (convencionais e geográficas) 

podem ser organizados e associados para modelar o esquema de um DWG; detalha um 

conjunto de estereótipos, pictogramas e restrições que visam descrever e garantir que 

esse esquema seja passível de verificação de consistência; e se baseia nos padrões 

Relational de CWM e SFS-SQL do OGC para garantir sua padronização e extensão por 

outros trabalhos.  

Por sua vez, a ferramenta GeoDWCASE disponibiliza um conjunto de 

funcionalidades (e.g., geração automática, validação, exportação e gerência de 

metadados em XMI) e recursos gráficos (e.g., organização automática e alinhamento de 

elementos) que visam tornar o processo de modelagem de um DWG mais fácil e mais 

rápido. GeoDWCASE foi implementada em Java, sobre a plataforma Eclipse com uso 

do framework GMF. Por ser totalmente conforme a GeoDWM, GeoDWCASE mostra a 

aplicação prática e valida as propostas deste metamodelo. Como principais 

características de GeoDWCASE pode-se citar sua rica interface gráfica para 

modelagem, a capacidade de validar o esquema em desenvolvimento e a possibilidade 

de geração automática do esquema lógico do DWG. Além disso, GeoDWCASE 

também se destaca por permitir a modelagem e geração de Data Warehouses 

convencionais, já que GeoDWM define estereótipos para tabelas de fato, medidas e 

dimensões convencionais. 

Em todo o desenvolvimento deste trabalho, questões como padronização, 

extensibilidade e independência de plataforma foram premissas consideradas. Por isso, 

foram utilizadas apenas tecnologias abertas e extensíveis (e.g., UML, OCL, Java, 

Eclipse, GMF, XMI). Isso colabora para o fato de que as soluções propostas nesta 

dissertação são independentes da arquitetura GOLAPA, apesar de estarem inseridas no 

contexto da mesma. Dessa forma, tanto GeoDWM pode ser estendido e/ou utilizado 

como base para o desenvolvimento de outras ferramentas CASE, como GeoDWCASE 



 

 

110 

 

pode ser estendida para abordar outros aspectos de modelagem e funcionalidades. Por 

exemplo, na modelagem multidimensional e geográfica de cubos espaciais. 

6.2 Contribuições do Trabalho 

Como principais contribuições do trabalho desenvolvido, pode-se destacar: 

• A análise do estado da arte sobre metamodelos e ferramentas CASE nas áreas de 

SIG, DW/OLAP e DWG/SOLAP observando as principais vantagens e 

limitações de cada trabalho; 

• Definição do metamodelo GeoDWM para a especificação de DWG; 

• Desenvolvimento da ferramenta GeoDWCASE, com base na proposta de 

sofwtare livre, tornando-a independente de solução comercial; 

• Validação experimental de GeoDWM a partir da implementação de 

GeoDWCASE; 

• Validação experimental de GeoDWCASE com a elaboração de estudos de casos 

que modelam situações reais e que têm valor para a sociedade. 

6.3 Trabalhos Futuros 

A seguir, serão apresentados alguns trabalhos futuros que podem evoluir ou estender a 

proposta apresentada nesta dissertação. 

• Estender GeoDWM e GeoDWCASE para permitir o uso da técnica de 

Dimensões com Papéis e Fatos Degenerados; 
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• Desenvolver mais módulos de geração automática específicos para outros SGBD 

espaciais disponíveis no mercado. Por exemplo Oracle Spatial [Oracle 2007] e 

MySQL Spatial Extensions [MySQL 2007]; 

• Desenvolver módulos que permitam GeoDWCASE fazer a engenharia reversa 

de esquemas lógicos de DWG que sejam conformes a GeoDWM;  

• Estender GeoDWCASE de forma que esta integre funcionalidades de ETL 

geográfico, facilitando o processo de extração, transformação e carga de um 

DWG; 

• Estender GeoDWM e GeoDWCASE de forma a permitir tratar dados raster. 

Neste trabalho somente foram considerados dados vetoriais, pois SFS-SQL não 

oferece suporte para dados raster; 

• Especificar um metamodelo e uma ferramenta CASE que permitam a construção 

de cubos espaciais para a realização de SOLAP sobre diferentes níveis 

hierárquicos; 

• Criação de um projeto Open Source em algum ambiente de colaboração online 

(e.g., SourceForge.net) de forma a contar com a participação de membros 

geograficamente distribuídos em um esforço conjunto para viabilizar a evolução 

e manutenção de GeoDWCASE pela comunidade. 

 



 

 

112 

 

 

 

 

Referências Bibliográficas 

[ArgoCASEGeo 2007] ArgoCASEGeo. (2007). Disponível em: 

http://www.dpi.ufv.br/projetos/argocasegeo/. Último 

acesso em: Julho, 2007. 

[ArgoUML 2007] ArgoUML (2007). Disponível em: 

http://argouml.tigris.org/. Último acesso em: Julho, 

2007. 

[Beal 2001] Beal, Adriana. (2001). “Manual de Gestão de 

Tecnologia da Informação”. Vydia Tecnologia. 

[Bédard 1997] Bédard, Y. (1997). “Spatial OLAP”. 2ème Forum annuel 

sur la R-D, Gématique VI: Um monde accessible, 13-14 

novembre, Montréal. 

[Bédard 1999] Bédard, Y. (1999). “Visual Modeling of Spatial 

Databases: Towards Spatial PVL and UML”. 

Geomatica, 53(2):169-186. 

[Bédard 2004] Bédard, Y., Larrivée, S., Proulx, M. J., e Nadeau, M. 

(2004). “Modeling Geospatial Databases with Plug-Ins 

for Visual Languages: A Pragmatic Approach and the 

Impacts of 16 Years of Research and Experimentations 

on Perceptory”. S. Wang et al. (Eds.): Conceptual 

Modeling for Geographic Information Systems 

(COMOGIS) Workshop ER2004, LNCS 3289, pp. 17–

30, 2004. 

[Breitner 1997] Breitner, Christoph A. (1997). “Data Warehousing and 

OLAP: Delivering Just-in-Time Information for 

Decision Support”. In Proceedings of the 6th 

International Workshop for Econometrics, volume 6, pp. 

18-30. 

  



 

 

113 

 

[Broudeur et al. 2000] Brodeur, J. Bédard, Y., e Proulx M. (2000). “Modelling 

Geospatial Application Databases using UML-based 

Repositories aligned with International Standards in 

Geomatics”. In GIS '00: Proceedings of the 8th ACM 

International Symposium on Advances in Geographic 

Information Systems, pages 39-46. ACM Press. 

[Chaudhuri e Dayal 1997]  Chaudhuri, S. e Dayal, U. (1997). “An Overview of Data 

Warehousing and OLAP Technology”, SIGMOD Rec., 

26(1):65–74. 

[Câmara et al. 1996] Câmara, Gilberto, Casanova, Marco A., Hemerly, 

Andrea S., Magalhães, Geovane C., e Medeiros, Claudia 

M. B. (1996). “Anatomia de Sistemas de Informação 

Geográfica”. In SBC X Escola de Computação. 

[Câmara et al. 2006] Câmara, G., Laender, A. H. F., Davis, C., Brauner, D. F., 

Queiroz, G. R., Ferreira, K. R., Borges, K. A. V., Alves, 

L., Vinhas, L., Carvalho, M. T. M., Casanova, M. A., 

Vera, M. S., Oliveira, O. F., Lima, P. O., Souza, R. C. 

M., Dias, T. L. (2006). “Tutorial sobre Bancos de Dados 

Geográficos”. Disponível em: 

http://www.dpi.inpe.br/TutorialBdGeo_GeoBrasil2006.p

df. Último acesso em: Julho, 2007. 

[Demers 2000] Demers, M. N. (2000). “Fundamentals of Geographic 

Information Systems”, John Wiley and Sons, New York, 

2 edition. 

[Eclipse 2007] Eclipse Platform. (2007). Disponível em: 

http://www.eclipse.org/. Último acesso em: Julho, 2007. 

[Elmasri e Navathe 2003] Elmasri , R. e Navathe, S. B. (2003). “Fundamentals of 

Database Systems”. Addison-Wesley, 3ª edição. 

[ESRI 1998] ESRI. (1998). “Shapefile Technical Description”. 

Disponível em: 

http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.

pdf. Último acesso em: Julho, 2007.  

[ESRI 2007] ESRI ArcView. (2007). Disponível em: 

http://www.esri.com/software/arcview/. Último acesso 

em: Julho, 2007. 

  

  



 

 

114 

 

[Fidalgo et al. 2001] Fidalgo, R. N., Times, V. C., e Souza, F. F. (2001). 

“Golapa: Uma Arquitetura aberta e extensível para 

Integração entre SIG e OLAP”. In Proceedings of the 

Brazilian Workshop on Geoinformatics (GeoInfo), p. 

111-118. 

[Fidalgo et al. 2003] Fidalgo, R. N., Silva, J., Times, V. C., e Souza, F. F. 

(2003). “GMLA: A XML Schema for Integration and 

Exchange of Multidimensional-Geographical Data”. In 

Proceedings of the Brazilian Workshop on 

Geoinformatics (GeoInfo). 

[Fidalgo et al. 2004a] Fidalgo, R. N., Times, V. C., Silva, J. (2004a). 

“Providing Multidimensional and Geographical 

Integration Based on a GDW and Metamodels”. In 

Brazilian Symposium on Databases (SBBD), pages 148–

162. 

[Fidalgo et al. 2004b] Fidalgo, R. N., Times, V. C., Silva, J., e Souza, F. F. 

(2004b). “GeoDWFrame: A Framework for Guiding the 

Design of Geographical Dimensional Schemas”. In 

Proceedings of the International Conference on Data 

Warehousing and Knowledge Discovery, pages 26–37. 

DaWaK. 

[Fidalgo 2005] Fidalgo, R. N. (2005). “Uma Infra-estrutura para 

Integração de Modelos, Esquemas e Serviços 

Multidimensionais e Geográficos”. Tese de Doutorado. 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, BR. 

[Filho e Iochpe 1999] Filho, J. L. e Iochpe, C. (1999). “Um estudo sobre 

modelos conceituais de dados para projeto de Bancos de 

Dados Geográficos”. Informática Pública, Volume 1, 

Número 2, pp. 67-90. 

[Filho et al. 1999] Filho, J. L., Costa, A. C., e Iochpe, C. (1999). “Projeto 

de Banco de Dados Geográficos: Mapeando esquemas 

GeoFrame para o SIG Spring”. In Geoinfo '99: 

Proceedings of the Brazilian Workshop on 

Geoinformatics. 

[Filho et al. 2004] Filho, J. L., Júnior, M. F. R., e Daltio J. (2004). 

“ArgoCASEGEO - Uma ferramenta CASE de código-

aberto para o modelo UML-GeoFrame”. In 7 Workshop 

Iberoamericano de Ingeniería de Requisitos yAmbientes 

Software (IDEAS2004), pages 103-113. Peruvian 

Computer Society and National University of San 

Agustin. 



 

 

115 

 

[Fonseca et al. 2007a] Fonseca, R., Fidalgo, R. N., Silva, J., e Times, V. C. 

(2007). “Um Metamodelo para a Especificação de Data 

Warehouses Geográficos”. In Proceedings of the 

Brazilian Symposium on Databases (SBBD), João 

Pessoa, Brazil. 

[Fonseca et al. 2007b] Fonseca, R., Fidalgo, R. N., Silva, J., e Times, V. C. 

(2007). “GeoDWCASE: Uma Ferramenta para Projeto 

de Data Warehouses Geográficos”. In Demos Session of 

the Brazilian Symposium on Databases (SBBD), João 

Pessoa, Brazil. 

[Fuggetta 1993] Fuggetta, A. (1993). “A Classification of CASE 

Technology”. IEEE Computer Society. Los Alamitos, 

CA, USA. 

[GMF 2007] GMF - Graphical Modeling Framework (2007). 

Disponível em: http://www.eclipse.org/gmf/. Último 

acesso em: Julho, 2007. 

[GOLAPWare 2007] Projeto GOLAPWare. Disponível em: 

http://www.cin.ufpe.br/~golapware/. Último acesso em 

Julho, 2007. 

[Güting 1994] Güting, R. (1994). “An Introduction to Spatial Database 

Systems”. VLDB Journal, volume 3, issue 4, pages 357-

399. 

[Han et al. 1997] Han, J., Koperski, K., e Stefanovic, N. (1997). 

“Geominer: A System Prototype for Spatial Data 

Mining”, In SIGMOD ’97: Proceedings of the 1997 

ACM SIGMOD International Conference on 

Management of Data, pages 553–556, New York, NY, 

USA. ACM Press. 

[Inmon 1997] Inmon, W. H. (1997). “Building the Data Warehouse”, 

John Wiley and Sons, 2 edition. 

[ISO 2007] ISO – International Standardization Organization. 

Disponível em: http://www.iso.org/. Último acesso em: 

Julho, 2007. 

[ISO/TC 2007] ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics. 

Disponível em: http://www.isotc211.org/. Último acesso 

em: Julho, 2007. 

  



 

 

116 

 

[Kimball 1996] Kimball, R. (1996). “The Data Warehouse Toolkit: 

Practical Techniques for Building Dimensional Data 

Warehouses”. John Wiley and Sons, New York. 

[Kimball et al. 1998] Kimball, R., Reeves, L., Ross, M., e Thornthwaite, W. 

(1998). “The Data Warehouse Lifecycle Toolkit”. John 

Wiley & Sons. 

[Kouba et al. 2001] Kouba, Z., Miksovsky, P., e Matousek, K. (2001). “On 

Geographical On-Line Analytical Processing 

(GOLAP)”. In ISAS-SCI ’01: Proceedings of the World 

Multiconference on Systemics, Cybernetics and 

Informatics, pages 201–205. IIIS. 

[Longley et al. 1999] Longley, P. A., Goodchild, M. F., e Maguire, D. J. 

(1999). “Geographical Information Systems: Principles, 

Techniques, Applications and Management”, JohnWiley 

and Sons, New York, 2 edition. 

[Luján-Mora et al. 2005] Luján-Mora, S. Trujillo, J. e Son, I. (2005). “A UML 

profile for Multidimensional Modeling in Data 

Warehouses”. Data & Knowledge Engineering 59, pages 

725–769. 

[MADSTools 2007] MADS Tools. (2007). Disponível em: 

http://cs.ulb.ac.be/mads_tools/. Último acesso em: Julho, 

2007. 

[Malinowski e Zimanyi 2004] Malinowski, E. e Zimanyi, E. (2004). “Representing 

Spatiality in a Conceptual Multidimensional Model”. In: 

Proceedings of the 12th ACM International Symposium 

on Advances in Geographic Information Systems (ACM 

GIS 2004), p. 12-21. 

[MapInfo 2007] MapInfo. (2007). Disponível em: 

http://www.mapinfo.com/. Último acesso em: Julho, 

2007. 

[Microsoft 2007] Microsoft Visio. (2007). Disponível em: 

http://office.microsoft.com/visio. Último acesso em: 

Julho, 2007. 

[Miquel et al. 2004] Miquel, M., Brisebois, A., Bédard, Y. e Edwards, G. 

(2004). “Implementation and Evaluation of Hypercube-

based Method for Spatio-temporal Exploration and 

Anlysis”, 

http://sirs.scg.ulaval.ca/Yvanbedard/article_nonprotege/

351_A.pdf. 



 

 

117 

 

[MySQL 2007] MySQL Spatial Extensions. (2007). Disponível em: 

http://www.mysql.org/doc/refman/5.0/en/gis-

introduction.html. Último acesso em: Julho, 2007. 

[ODMG 2007] Object Data Management Group – ODMG. (2007). 

Disponível em: http://www.odmg.org/. Último acesso 

em: Julho, 2007. 

[OGC 1999] OGC - Open Geospatial Consortium (1999). “OpenGIS 

Simple Features Specification For SQL Revision 1.1”. 

Disponível em: 

http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=829. 

Último acesso em: Julho, 2007. 

[OGC 2006] OGC – Open Geospatial Consortium (2006). “GML 

Specification 3.1.1”. Disponível em: 

http://www.opengeospatial.org/standards/gml. Último 

acesso em: Julho, 2007. 

[OGC 2007] OGC – Open Geospatial Consortium. (2007). Disponível 

em: http://www.opengeospatial.org/. Último acesso em: 

Julho, 2007. 

[OMG 2002] OMG – Object Management Group. (2002). 

“MetaObject Facility (MOF) Specification 1.4”. 

Disponível em: http://www.omg.org/cgi-

bin/doc?formal/00-04-03. Último acesso em: Julho, 

2007. 

[OMG 2003] OMG – Object Management Group. (2003). “Common 

Warehouse Metamodel (CWM) Specification 1.1”. 

Disponível em: http://www.omg.org/docs/formal/03-03-

02.pdf. Último acesso em: Julho, 2007. 

[OMG 2005] OMG – Object Management Group (2005). “XML 

Metadata Interchange (XMI) Specification 2.1”, 

http://www.omg.org/technology/documents/formal/xmi.

htm. 

[OMG 2006] OMG – Object Management Group. (2006). “Object 

Constraint Language (OCL) Specification 2.0”. 

Disponível em: 

http://www.omg.org/technology/documents/formal/ocl.h

tm. Último acesso em: Julho, 2007. 

  

  



 

 

118 

 

[OMG 2007] OMG – Object Management Group. (2007). “Unified 

Modeling Language (UML) Specification 2.1.1”. 

Disponível em: 

http://www.omg.org/technology/documents/formal/uml.

htm. Último acesso em: Julho, 2007. 

[Oracle 2007] Oracle. (2007). Disponível em: http://www.oracle.com/. 

Último acesso em: Julho, 2007. 

[Paim 2003] Paim, Fábio R. S. (2003). “Uma metodologia para 

Análise de Requisitos em Sistemas Data Warehouse”. 

Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, PE, BR. 

[Parent et al. 1999] Parent, C., Spaccapietra, S. e Zimanyi, E. (1999). 

“Spatio-temporal Conceptual Models: Data Structures + 

Space + Time”, In GIS ’99: Proceedings of the 7th ACM 

International Symposium on Advances in Geographic 

Information Systems, pages 26–33, New York, NY, 

USA. ACM Press. 

[Perceptory 2007] Perceptory Website. (2007). Disponível em:  

http://sirs.scg.ulaval.ca/perceptory/. Último acesso: 

Julho, 2007. 

[PostgreSQL 2007] PostgreSQL (2007). Disponível em: 

http://www.postgresql.org/. Último acesso em: Julho, 

2007. 

[PostGIS 2007] PostGIS (2007). Disponível em: 

http://PostGIS.refractions.net/. Último acesso em: Julho, 

2007. 

[Quatrani e Booch 1999] Quatrani, T. e Booch, G. (1999). “Visual Modeling with 

Rational Rose 2000 and UML”. The Addison-Wesley 

Object Technology Series. 2ª edição. 

[Rational 2007] Rational Software. (2007). Disponível em: 

http://www.rational.com/. Último acesso em: Julho, 

2007. 

[Rigaux et al. 2002] Rigaux, P., Scholl, M., e Voisard, A. (2002). “Spatial 

Databases with Applications to GIS”. Academic Press, 

New York. 

  

  



 

 

119 

 

[Rivest et al. 2001] Rivest, S., Bédard, Y., e Marchand,  P. (2001). “Toward 

better Suppport for Spatial Decision Making: Defining 

the Characteristics of Spatial On-line Analytical 

Processing (SOLAP)”. Geomatica, 55(4):539-555. 

[Spaccapietra e Parent 1992] Spaccapietra, S. e Parent, C. (1992). "ERC+: An Object 

Based Entity-Relationship Approach", Lausanne. 

[Shekhar et al. 2001] Shekhar, S., Lu, C., Tan, X., Chawla, S., e Vatsavai, R. 

(2001). “Map Cube: A Visualization Tool for Spatial 

Data Warehouses”, In: H. Miller and J. Han (eds.), 

Geographic Data Mining and Knowledge Discovery, 

pages 74–109, Taylor & Francis, 2001. 

[Sampaio et al. 2006] Sampaio, M. C., Sousa, A. G. e Baptista, C. S. (2006). 

“Towards a Logical Multidimensional Model for Spatial 

Data Warehousing and OLAP”. In Proceedings of the 

9th ACM international workshop on Data warehousing 

and OLAP, pages 83-90. ACM Press. New York, NY, 

USA. 

[Sommerville 2003] Sommerville, I. (2003). “Engenharia de Software”. 

Addison Wesley. 6ª edição. 

[Sousa 2007] Sousa, A. G. (2007). “Concepção e Validação de um 

Modelo Multidimensional para Data Warehouse 

Espacial”. Dissertação de Mestrado. Universidade 

Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB, BR. 

[Stefanovic et al. 2000] Stefanovic, N., Han, J. e Koperski, K. (2000). “Object-

based Selective Materialization for Efficient 

Implementation of Spatial Data Cubes”. IEEE Trans. on 

Knowledge and Data Engineering, 12(6):938. 

[Tannenbaum 2002] Tannenbaum, A. (2002). “Metadata Solutions: Using 

Metamodels, Repositories, XML, and Enterprise Portals 

to Generate Information on Demand”. Addison Wesley. 

[TerraLib 2007] TerraLib. (2007). Disponível em: 

http://www.terralib.org/. Último acesso em: Julho, 2007.  

[Thomsen 1997] Thomsen, E. (1997). “OLAP Solutions: Building 

Multidimensional Information”, John Wiley & Sons. 

[Zghal 2003] Zghal, H. B., Faïz, S., e Ghézala H. B. (2003). 

“CASME: A CASE Tool for Spatial Data Marts Design 

and Generation”, DMDW. 



 

 

 

 

 

 

 

Apêndice A 

DDL PostGIS dos Esquemas de 
DWG 

DDL do esquema da Figura 4.7: 

-- Create Table: f_mortalidade 

CREATE TABLE f_mortalidade 

( 

fk_cgd_localizacao int4, 

fk_d_tempo int4, 

fk_jhd_hospital int4, 

com_obitos_neonatais int4, 

com_mortalidade_materna int4, 

com_mortalidade_cancer_colo int4, 

com_mortalidade_cancer_mama int4, 

deg_matricula_sus int4, 

CONSTRAINT pk_f_mortalidade PRIMARY KEY (fk_cgd_localizacao, fk_d_tempo, 

fk_jhd_hospital) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('f_mortalidade','spm_localizacao_posto_atendimento',-

1,'POINT',0); 

 

 

-- Create Table: d_tempo 

CREATE TABLE d_tempo 

( 

id_d_tempo serial NOT NULL, 

att_ano int2, 

att_semestre int2, 

att_trimestre int2, 

att_mes int2, 

CONSTRAINT pk_d_tempo PRIMARY KEY (id_d_tempo) 

) 

WITHOUT OIDS; 
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-- Create Table: cgd_localizacao 

CREATE TABLE cgd_localizacao 

( 

id_cgd_localizacao serial NOT NULL, 

fk_pgd_cidade int4, 

fk_pgd_mesorregiao int4, 

fk_pgd_estado int4, 

fk_pgd_regiao int4, 

fk_pgd_pais int4, 

att_nm_cidade varchar, 

att_nm_mesorregiao varchar, 

att_nm_estado varchar, 

att_nm_regiao varchar, 

att_nm_pais varchar, 

CONSTRAINT pk_cgd_localizacao PRIMARY KEY (id_cgd_localizacao) 

) 

WITHOUT OIDS; 

 

-- Create Table: pgd_cidade 

CREATE TABLE pgd_cidade 

( 

id_pgd_cidade serial NOT NULL, 

CONSTRAINT pk_pgd_cidade PRIMARY KEY (id_pgd_cidade) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('pgd_cidade','geom',-1,'MULTIPOLYGON',2); 

 

-- Create Table: pgd_mesorregiao 

CREATE TABLE pgd_mesorregiao 

( 

id_pgd_mesorregiao serial NOT NULL, 

CONSTRAINT pk_pgd_mesorregiao PRIMARY KEY (id_pgd_mesorregiao) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('pgd_mesorregiao','geom',-1,'MULTIPOLYGON',2); 

 

-- Create Table: pgd_estado 

CREATE TABLE pgd_estado 

( 

id_pgd_estado serial NOT NULL, 

CONSTRAINT pk_pgd_estado PRIMARY KEY (id_pgd_estado) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('pgd_estado','geom',-1,'MULTIPOLYGON',2); 

 

-- Create Table: pgd_regiao 

CREATE TABLE pgd_regiao 

( 

id_pgd_regiao serial NOT NULL, 

CONSTRAINT pk_pgd_regiao PRIMARY KEY (id_pgd_regiao) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('pgd_regiao','geom',-1,'MULTIPOLYGON',2); 

 

-- Create Table: pgd_pais 

CREATE TABLE pgd_pais 

( 

id_pgd_pais serial NOT NULL, 

CONSTRAINT pk_pgd_pais PRIMARY KEY (id_pgd_pais) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('pgd_pais','geom',-1,'MULTIPOLYGON',2); 
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-- Create Table: jhd_hospital 

CREATE TABLE jhd_hospital 

( 

id_jhd_hospital serial NOT NULL, 

fk_cgd_localizacao int4, 

fk_pgd_localizacao_hospital int4, 

att_nome varchar, 

att_qtd_leitos int2, 

att_endereco varchar, 

CONSTRAINT pk_jhd_hospital PRIMARY KEY (id_jhd_hospital) 

) 

WITHOUT OIDS; 

 

-- Create Table: pgd_localizacao_hospital 

CREATE TABLE pgd_localizacao_hospital 

( 

id_pgd_localizacao_hospital serial NOT NULL, 

CONSTRAINT pk_pgd_localizacao_hospital PRIMARY KEY 

(id_pgd_localizacao_hospital) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('pgd_localizacao_hospital','geom',-1,'POINT',0); 

 

-- Apply Foreing Key Constraints 

ALTER TABLE f_mortalidade ADD CONSTRAINT fk_f_mortalidade_cgd_localizacao 

FOREIGN KEY (fk_cgd_localizacao) REFERENCES 

cgd_localizacao(id_cgd_localizacao); 

ALTER TABLE f_mortalidade ADD CONSTRAINT fk_f_mortalidade_d_tempo FOREIGN KEY 

(fk_d_tempo) REFERENCES d_tempo(id_d_tempo); 

ALTER TABLE f_mortalidade ADD CONSTRAINT fk_f_mortalidade_jhd_hospital FOREIGN 

KEY (fk_jhd_hospital) REFERENCES jhd_hospital(id_jhd_hospital); 

ALTER TABLE cgd_localizacao ADD CONSTRAINT fk_cgd_localizacao_pgd_cidade 

FOREIGN KEY (fk_pgd_cidade) REFERENCES pgd_cidade(id_pgd_cidade); 

ALTER TABLE cgd_localizacao ADD CONSTRAINT fk_cgd_localizacao_pgd_mesorregiao 

FOREIGN KEY (fk_pgd_mesorregiao) REFERENCES 

pgd_mesorregiao(id_pgd_mesorregiao); 

ALTER TABLE cgd_localizacao ADD CONSTRAINT fk_cgd_localizacao_pgd_estado 

FOREIGN KEY (fk_pgd_estado) REFERENCES pgd_estado(id_pgd_estado); 

ALTER TABLE cgd_localizacao ADD CONSTRAINT fk_cgd_localizacao_pgd_regiao 

FOREIGN KEY (fk_pgd_regiao) REFERENCES pgd_regiao(id_pgd_regiao); 

ALTER TABLE cgd_localizacao ADD CONSTRAINT fk_cgd_localizacao_pgd_pais FOREIGN 

KEY (fk_pgd_pais) REFERENCES pgd_pais(id_pgd_pais); 

ALTER TABLE jhd_hospital ADD CONSTRAINT fk_jhd_hospital_cgd_localizacao 

FOREIGN KEY (fk_cgd_localizacao) REFERENCES 

cgd_localizacao(id_cgd_localizacao); 

ALTER TABLE jhd_hospital ADD CONSTRAINT 

fk_jhd_hospital_pgd_localizacao_hospital FOREIGN KEY 

(fk_pgd_localizacao_hospital) REFERENCES 

pgd_localizacao_hospital(id_pgd_localizacao_hospital); 
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DDL do esquema da Figura 5.1 

-- Create Table: f_meteorologia 

CREATE TABLE f_meteorologia 

( 

fk_d_tempo int4, 

fk_jhd_bacia_hidrografica int4, 

fk_jhd_pcd int4, 

com_precipitacao int4, 

com_temperatura_ar int4, 

com_umidade_relativa int4, 

com_pressao_atmosferica int4, 

com_velocidade_vento int4, 

com_radiacao_solar int4, 

CONSTRAINT pk_f_meteorologia PRIMARY KEY (fk_d_tempo, 

fk_jhd_bacia_hidrografica, fk_jhd_pcd) 

) 

WITHOUT OIDS; 

 

-- Create Table: jhd_bacia_hidrografica 

CREATE TABLE jhd_bacia_hidrografica 

( 

id_jhd_bacia_hidrografica serial NOT NULL, 

fk_pgd_localizacao_bacia int4, 

fk_cgd_localizacao int4, 

att_nm_bacia varchar, 

att_area_bacia float4, 

CONSTRAINT pk_jhd_bacia_hidrografica PRIMARY KEY (id_jhd_bacia_hidrografica) 

) 

WITHOUT OIDS; 

 

-- Create Table: pgd_localizacao_bacia 

CREATE TABLE pgd_localizacao_bacia 

( 

id_pgd_localizacao_bacia serial NOT NULL, 

CONSTRAINT pk_pgd_localizacao_bacia PRIMARY KEY (id_pgd_localizacao_bacia) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('pgd_localizacao_bacia','geom',-1,'MULTIPOLYGON',2); 

 

-- Create Table: cgd_localizacao 

CREATE TABLE cgd_localizacao 

( 

id_cgd_localizacao serial NOT NULL, 

fk_pgd_microrregiao int4, 

fk_pgd_mesorregiao int4, 

fk_pgd_unidade_federacao int4, 

fk_pgd_cidade int4, 

att_nm_cidade varchar, 

att_nm_microrregiao varchar, 

att_nm_mesorregiao varchar, 

att_nm_unidade_federacao varchar, 

CONSTRAINT pk_cgd_localizacao PRIMARY KEY (id_cgd_localizacao) 

) 

WITHOUT OIDS; 

 

-- Create Table: pgd_microrregiao 

CREATE TABLE pgd_microrregiao 

( 

id_pgd_microrregiao serial NOT NULL, 
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CONSTRAINT pk_pgd_microrregiao PRIMARY KEY (id_pgd_microrregiao) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('pgd_microrregiao','geom',-1,'MULTIPOLYGON',2); 

 

-- Create Table: pgd_mesorregiao 

CREATE TABLE pgd_mesorregiao 

( 

id_pgd_mesorregiao serial NOT NULL, 

CONSTRAINT pk_pgd_mesorregiao PRIMARY KEY (id_pgd_mesorregiao) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('pgd_mesorregiao','geom',-1,'MULTIPOLYGON',2); 

 

-- Create Table: pgd_unidade_federacao 

CREATE TABLE pgd_unidade_federacao 

( 

id_pgd_unidade_federacao serial NOT NULL, 

CONSTRAINT pk_pgd_unidade_federacao PRIMARY KEY (id_pgd_unidade_federacao) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('pgd_unidade_federacao','geom',-1,'MULTIPOLYGON',2); 

 

-- Create Table: d_tempo 

CREATE TABLE d_tempo 

( 

id_d_tempo serial NOT NULL, 

att_ano int2, 

att_nr_semestre int2, 

att_nr_trimeste int2, 

att_nr_mes_ano int2, 

att_nm_mes varchar, 

att_nr_quinzena int2, 

att_nm_dia varchar, 

att_nr_semana_ano int2, 

att_nr_dia_mes int2, 

att_nr_dia_ano int2, 

att_data timestamp, 

CONSTRAINT pk_d_tempo PRIMARY KEY (id_d_tempo) 

) 

WITHOUT OIDS; 

 

-- Create Table: pgd_cidade 

CREATE TABLE pgd_cidade 

( 

id_pgd_cidade serial NOT NULL, 

CONSTRAINT pk_pgd_cidade PRIMARY KEY (id_pgd_cidade) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('pgd_cidade','geom',-5,'MULTIPOLYGON',3); 

 

-- Create Table: jhd_pcd 

CREATE TABLE jhd_pcd 

( 

id_jhd_pcd serial NOT NULL, 

fk_pgd_localizacao_pcd int4, 

fk_cgd_localizacao int4, 

att_nm_pcd varchar, 

att_status varchar, 

att_data_instalacao timestamp, 

att_data_extincao timestamp, 

CONSTRAINT pk_jhd_pcd PRIMARY KEY (id_jhd_pcd) 

) 
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WITHOUT OIDS; 

 

-- Create Table: pgd_localizacao_pcd 

CREATE TABLE pgd_localizacao_pcd 

( 

id_pgd_localizacao_pcd serial NOT NULL, 

CONSTRAINT pk_pgd_localizacao_pcd PRIMARY KEY (id_pgd_localizacao_pcd) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('pgd_localizacao_pcd','geom',-1,'POINT',2); 

 

-- Apply Foreing Key Constraints 

ALTER TABLE f_meteorologia ADD CONSTRAINT fk_f_meteorologia_d_tempo FOREIGN 

KEY (fk_d_tempo) REFERENCES d_tempo(id_d_tempo); 

ALTER TABLE f_meteorologia ADD CONSTRAINT 

fk_f_meteorologia_jhd_bacia_hidrografica FOREIGN KEY 

(fk_jhd_bacia_hidrografica) REFERENCES 

jhd_bacia_hidrografica(id_jhd_bacia_hidrografica); 

ALTER TABLE f_meteorologia ADD CONSTRAINT fk_f_meteorologia_jhd_pcd FOREIGN 

KEY (fk_jhd_pcd) REFERENCES jhd_pcd(id_jhd_pcd); 

ALTER TABLE jhd_bacia_hidrografica ADD CONSTRAINT 

fk_jhd_bacia_hidrografica_pgd_localizacao_bacia FOREIGN KEY 

(fk_pgd_localizacao_bacia) REFERENCES 

pgd_localizacao_bacia(id_pgd_localizacao_bacia); 

ALTER TABLE jhd_bacia_hidrografica ADD CONSTRAINT 

fk_jhd_bacia_hidrografica_cgd_localizacao FOREIGN KEY (fk_cgd_localizacao) 

REFERENCES cgd_localizacao(id_cgd_localizacao); 

ALTER TABLE cgd_localizacao ADD CONSTRAINT fk_cgd_localizacao_pgd_microrregiao 

FOREIGN KEY (fk_pgd_microrregiao) REFERENCES 

pgd_microrregiao(id_pgd_microrregiao); 

ALTER TABLE cgd_localizacao ADD CONSTRAINT fk_cgd_localizacao_pgd_mesorregiao 

FOREIGN KEY (fk_pgd_mesorregiao) REFERENCES 

pgd_mesorregiao(id_pgd_mesorregiao); 

ALTER TABLE cgd_localizacao ADD CONSTRAINT 

fk_cgd_localizacao_pgd_unidade_federacao FOREIGN KEY 

(fk_pgd_unidade_federacao) REFERENCES 

pgd_unidade_federacao(id_pgd_unidade_federacao); 

ALTER TABLE cgd_localizacao ADD CONSTRAINT fk_cgd_localizacao_pgd_cidade 

FOREIGN KEY (fk_pgd_cidade) REFERENCES pgd_cidade(id_pgd_cidade); 

ALTER TABLE jhd_pcd ADD CONSTRAINT fk_jhd_pcd_pgd_localizacao_pcd FOREIGN KEY 

(fk_pgd_localizacao_pcd) REFERENCES 

pgd_localizacao_pcd(id_pgd_localizacao_pcd); 

ALTER TABLE jhd_pcd ADD CONSTRAINT fk_jhd_pcd_cgd_localizacao FOREIGN KEY 

(fk_cgd_localizacao) REFERENCES cgd_localizacao(id_cgd_localizacao); 

DDL do esquema da Figura 5.2: 

-- Create Table: f_meteorologia 

CREATE TABLE f_meteorologia 

( 

fk_d_tempo int4, 

fk_jhd_bacia_hidrografica int4, 

fk_jhd_pcd int4, 

com_precipitacao int4, 

com_temperatura_ar int4, 

com_umidade_relativa int4, 

com_pressao_atmosferica int4, 
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com_velocidade_vento int4, 

com_radiacao_solar int4, 

CONSTRAINT pk_f_meteorologia PRIMARY KEY (fk_d_tempo, 

fk_jhd_bacia_hidrografica, fk_jhd_pcd) 

) 

WITHOUT OIDS; 

 

 

-- Create Table: jhd_bacia_hidrografica 

CREATE TABLE jhd_bacia_hidrografica 

( 

id_jhd_bacia_hidrografica serial NOT NULL, 

fk_pgd_localizacao_bacia int4, 

fk_pgd_unidade_federacao int4, 

fk_pgd_mesorregiao int4, 

fk_pgd_microrregiao int4, 

fk_pgd_cidade int4, 

att_nm_bacia varchar, 

att_area_bacia float4, 

att_nm_cidade varchar, 

att_nm_microrregiao varchar, 

att_nm_mesorregiao varchar, 

att_nm_unidade_federacao varchar, 

CONSTRAINT pk_jhd_bacia_hidrografica PRIMARY KEY (id_jhd_bacia_hidrografica) 

) 

WITHOUT OIDS; 

 

-- Create Table: pgd_localizacao_bacia 

CREATE TABLE pgd_localizacao_bacia 

( 

id_pgd_localizacao_bacia serial NOT NULL, 

CONSTRAINT pk_pgd_localizacao_bacia PRIMARY KEY (id_pgd_localizacao_bacia) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('pgd_localizacao_bacia','geom',-1,'MULTIPOLYGON',2); 

 

-- Create Table: pgd_microrregiao 

CREATE TABLE pgd_microrregiao 

( 

id_pgd_microrregiao serial NOT NULL, 

CONSTRAINT pk_pgd_microrregiao PRIMARY KEY (id_pgd_microrregiao) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('pgd_microrregiao','geom',-1,'MULTIPOLYGON',2); 

 

-- Create Table: pgd_mesorregiao 

CREATE TABLE pgd_mesorregiao 

( 

id_pgd_mesorregiao serial NOT NULL, 

CONSTRAINT pk_pgd_mesorregiao PRIMARY KEY (id_pgd_mesorregiao) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('pgd_mesorregiao','geom',-1,'MULTIPOLYGON',2); 

 

-- Create Table: pgd_unidade_federacao 

CREATE TABLE pgd_unidade_federacao 

( 

id_pgd_unidade_federacao serial NOT NULL, 

CONSTRAINT pk_pgd_unidade_federacao PRIMARY KEY (id_pgd_unidade_federacao) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('pgd_unidade_federacao','geom',-1,'MULTIPOLYGON',2); 
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-- Create Table: d_tempo 

CREATE TABLE d_tempo 

( 

id_d_tempo serial NOT NULL, 

att_ano int2, 

att_nr_semestre int2, 

att_nr_trimeste int2, 

att_nr_mes_ano int2, 

att_nm_mes varchar, 

att_nr_quinzena int2, 

att_nm_dia varchar, 

att_nr_semana_ano int2, 

att_nr_dia_mes int2, 

att_nr_dia_ano int2, 

att_data timestamp, 

CONSTRAINT pk_d_tempo PRIMARY KEY (id_d_tempo) 

) 

WITHOUT OIDS; 

 

-- Create Table: pgd_cidade 

CREATE TABLE pgd_cidade 

( 

id_pgd_cidade serial NOT NULL, 

CONSTRAINT pk_pgd_cidade PRIMARY KEY (id_pgd_cidade) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('pgd_cidade','geom',-5,'MULTIPOLYGON',2); 

 

-- Create Table: jhd_pcd 

CREATE TABLE jhd_pcd 

( 

id_jhd_pcd serial NOT NULL, 

fk_pgd_localizacao_pcd int4, 

fk_pgd_unidade_federacao int4, 

fk_pgd_mesorregiao int4, 

fk_pgd_microrregiao int4, 

fk_pgd_cidade int4, 

att_nm_pcd varchar, 

att_status varchar, 

att_data_instalacao timestamp, 

att_data_extincao timestamp, 

att_nm_cidade varchar, 

att_nm_microrregiao varchar, 

att_nm_mesorregiao varchar, 

att_nm_unidade_federacao varchar, 

CONSTRAINT pk_jhd_pcd PRIMARY KEY (id_jhd_pcd) 

) 

WITHOUT OIDS; 

 

-- Create Table: pgd_localizacao_pcd 

CREATE TABLE pgd_localizacao_pcd 

( 

id_pgd_localizacao_pcd serial NOT NULL, 

CONSTRAINT pk_pgd_localizacao_pcd PRIMARY KEY (id_pgd_localizacao_pcd) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('pgd_localizacao_pcd','geom',-1,'POINT',2); 

 

-- Apply Foreing Key Constraints 

ALTER TABLE f_meteorologia ADD CONSTRAINT fk_f_meteorologia_d_tempo FOREIGN 

KEY (fk_d_tempo) REFERENCES d_tempo(id_d_tempo); 

ALTER TABLE f_meteorologia ADD CONSTRAINT 

fk_f_meteorologia_jhd_bacia_hidrografica FOREIGN KEY 
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(fk_jhd_bacia_hidrografica) REFERENCES 

jhd_bacia_hidrografica(id_jhd_bacia_hidrografica); 

ALTER TABLE f_meteorologia ADD CONSTRAINT fk_f_meteorologia_jhd_pcd FOREIGN 

KEY (fk_jhd_pcd) REFERENCES jhd_pcd(id_jhd_pcd); 

ALTER TABLE jhd_bacia_hidrografica ADD CONSTRAINT 

fk_jhd_bacia_hidrografica_pgd_localizacao_bacia FOREIGN KEY 

(fk_pgd_localizacao_bacia) REFERENCES 

pgd_localizacao_bacia(id_pgd_localizacao_bacia); 

ALTER TABLE jhd_bacia_hidrografica ADD CONSTRAINT 

fk_jhd_bacia_hidrografica_pgd_unidade_federacao FOREIGN KEY 

(fk_pgd_unidade_federacao) REFERENCES 

pgd_unidade_federacao(id_pgd_unidade_federacao); 

ALTER TABLE jhd_bacia_hidrografica ADD CONSTRAINT 

fk_jhd_bacia_hidrografica_pgd_mesorregiao FOREIGN KEY (fk_pgd_mesorregiao) 

REFERENCES pgd_mesorregiao(id_pgd_mesorregiao); 

ALTER TABLE jhd_bacia_hidrografica ADD CONSTRAINT 

fk_jhd_bacia_hidrografica_pgd_microrregiao FOREIGN KEY (fk_pgd_microrregiao) 

REFERENCES pgd_microrregiao(id_pgd_microrregiao); 

ALTER TABLE jhd_bacia_hidrografica ADD CONSTRAINT 

fk_jhd_bacia_hidrografica_pgd_cidade FOREIGN KEY (fk_pgd_cidade) REFERENCES 

pgd_cidade(id_pgd_cidade); 

ALTER TABLE jhd_pcd ADD CONSTRAINT fk_jhd_pcd_pgd_localizacao_pcd FOREIGN KEY 

(fk_pgd_localizacao_pcd) REFERENCES 

pgd_localizacao_pcd(id_pgd_localizacao_pcd); 

ALTER TABLE jhd_pcd ADD CONSTRAINT fk_jhd_pcd_pgd_unidade_federacao FOREIGN 

KEY (fk_pgd_unidade_federacao) REFERENCES 

pgd_unidade_federacao(id_pgd_unidade_federacao); 

ALTER TABLE jhd_pcd ADD CONSTRAINT fk_jhd_pcd_pgd_mesorregiao FOREIGN KEY 

(fk_pgd_mesorregiao) REFERENCES pgd_mesorregiao(id_pgd_mesorregiao); 

ALTER TABLE jhd_pcd ADD CONSTRAINT fk_jhd_pcd_pgd_microrregiao FOREIGN KEY 

(fk_pgd_microrregiao) REFERENCES pgd_microrregiao(id_pgd_microrregiao); 

ALTER TABLE jhd_pcd ADD CONSTRAINT fk_jhd_pcd_pgd_cidade FOREIGN KEY 

(fk_pgd_cidade) REFERENCES pgd_cidade(id_pgd_cidade); 

DDL do esquema da Figura 5.3: 

-- Create Table: f_meteorologia 

CREATE TABLE f_meteorologia 

( 

fk_d_tempo int4, 

fk_jhd_bacia_hidrografica int4, 

fk_jhd_pcd int4, 

fk_cgd_localizacao int4, 

com_precipitacao int4, 

com_temperatura_ar int4, 

com_umidade_relativa int4, 

com_pressao_atmosferica int4, 

com_velocidade_vento int4, 

com_radiacao_solar int4, 

CONSTRAINT pk_f_meteorologia PRIMARY KEY (fk_d_tempo, 

fk_jhd_bacia_hidrografica, fk_jhd_pcd, fk_cgd_localizacao) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('f_meteorologia','spm_localizacao_pcd',-1,'POINT',2); 

 

 

-- Create Table: jhd_bacia_hidrografica 
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CREATE TABLE jhd_bacia_hidrografica 

( 

id_jhd_bacia_hidrografica serial NOT NULL, 

fk_pgd_localizacao_bacia int4, 

fk_cgd_localizacao int4, 

att_nm_bacia varchar, 

att_area_bacia float4, 

CONSTRAINT pk_jhd_bacia_hidrografica PRIMARY KEY (id_jhd_bacia_hidrografica) 

) 

WITHOUT OIDS; 

 

-- Create Table: pgd_localizacao_bacia 

CREATE TABLE pgd_localizacao_bacia 

( 

id_pgd_localizacao_bacia serial NOT NULL, 

CONSTRAINT pk_pgd_localizacao_bacia PRIMARY KEY (id_pgd_localizacao_bacia) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('pgd_localizacao_bacia','geom',-1,'MULTIPOLYGON',2); 

 

-- Create Table: cgd_localizacao 

CREATE TABLE cgd_localizacao 

( 

id_cgd_localizacao serial NOT NULL, 

fk_pgd_microrregiao int4, 

fk_pgd_mesorregiao int4, 

fk_pgd_unidade_federacao int4, 

fk_pgd_cidade int4, 

att_nm_cidade varchar, 

att_nm_microrregiao varchar, 

att_nm_mesorregiao varchar, 

att_nm_unidade_federacao varchar, 

CONSTRAINT pk_cgd_localizacao PRIMARY KEY (id_cgd_localizacao) 

) 

WITHOUT OIDS; 

 

 

-- Create Table: pgd_microrregiao 

CREATE TABLE pgd_microrregiao 

( 

id_pgd_microrregiao serial NOT NULL, 

CONSTRAINT pk_pgd_microrregiao PRIMARY KEY (id_pgd_microrregiao) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('pgd_microrregiao','geom',-1,'MULTIPOLYGON',2); 

 

-- Create Table: pgd_mesorregiao 

CREATE TABLE pgd_mesorregiao 

( 

id_pgd_mesorregiao serial NOT NULL, 

CONSTRAINT pk_pgd_mesorregiao PRIMARY KEY (id_pgd_mesorregiao) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('pgd_mesorregiao','geom',-1,'MULTIPOLYGON',2); 

 

-- Create Table: pgd_unidade_federacao 

CREATE TABLE pgd_unidade_federacao 

( 

id_pgd_unidade_federacao serial NOT NULL, 

CONSTRAINT pk_pgd_unidade_federacao PRIMARY KEY (id_pgd_unidade_federacao) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('pgd_unidade_federacao','geom',-1,'MULTIPOLYGON',2); 



 

 

130 

 

 

-- Create Table: d_tempo 

CREATE TABLE d_tempo 

( 

id_d_tempo serial NOT NULL, 

att_ano int2, 

att_nr_semestre int2, 

att_nr_trimeste int2, 

att_nr_mes_ano int2, 

att_nm_mes varchar, 

att_nr_quinzena int2, 

att_nm_dia varchar, 

att_nr_semana_ano int2, 

att_nr_dia_mes int2, 

att_nr_dia_ano int2, 

att_data timestamp, 

CONSTRAINT pk_d_tempo PRIMARY KEY (id_d_tempo) 

) 

WITHOUT OIDS; 

 

-- Create Table: pgd_cidade 

CREATE TABLE pgd_cidade 

( 

id_pgd_cidade serial NOT NULL, 

CONSTRAINT pk_pgd_cidade PRIMARY KEY (id_pgd_cidade) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('pgd_cidade','geom',-5,'MULTIPOLYGON',2); 

 

-- Create Table: jhd_pcd 

CREATE TABLE jhd_pcd 

( 

id_jhd_pcd serial NOT NULL, 

att_nm_pcd varchar, 

att_status varchar, 

att_data_instalacao timestamp, 

att_data_extincao timestamp, 

CONSTRAINT pk_jhd_pcd PRIMARY KEY (id_jhd_pcd) 

) 

WITHOUT OIDS; 

 

-- Apply Foreing Key Constraints 

ALTER TABLE f_meteorologia ADD CONSTRAINT fk_f_meteorologia_d_tempo FOREIGN 

KEY (fk_d_tempo) REFERENCES d_tempo(id_d_tempo); 

ALTER TABLE f_meteorologia ADD CONSTRAINT 

fk_f_meteorologia_jhd_bacia_hidrografica FOREIGN KEY 

(fk_jhd_bacia_hidrografica) REFERENCES 

jhd_bacia_hidrografica(id_jhd_bacia_hidrografica); 

ALTER TABLE f_meteorologia ADD CONSTRAINT fk_f_meteorologia_jhd_pcd FOREIGN 

KEY (fk_jhd_pcd) REFERENCES jhd_pcd(id_jhd_pcd); 

ALTER TABLE f_meteorologia ADD CONSTRAINT fk_f_meteorologia_cgd_localizacao 

FOREIGN KEY (fk_cgd_localizacao) REFERENCES 

cgd_localizacao(id_cgd_localizacao); 

ALTER TABLE jhd_bacia_hidrografica ADD CONSTRAINT 

fk_jhd_bacia_hidrografica_pgd_localizacao_bacia FOREIGN KEY 

(fk_pgd_localizacao_bacia) REFERENCES 

pgd_localizacao_bacia(id_pgd_localizacao_bacia); 

ALTER TABLE jhd_bacia_hidrografica ADD CONSTRAINT 

fk_jhd_bacia_hidrografica_cgd_localizacao FOREIGN KEY (fk_cgd_localizacao) 

REFERENCES cgd_localizacao(id_cgd_localizacao); 

ALTER TABLE cgd_localizacao ADD CONSTRAINT fk_cgd_localizacao_pgd_microrregiao 

FOREIGN KEY (fk_pgd_microrregiao) REFERENCES 

pgd_microrregiao(id_pgd_microrregiao); 
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ALTER TABLE cgd_localizacao ADD CONSTRAINT fk_cgd_localizacao_pgd_mesorregiao 

FOREIGN KEY (fk_pgd_mesorregiao) REFERENCES 

pgd_mesorregiao(id_pgd_mesorregiao); 

ALTER TABLE cgd_localizacao ADD CONSTRAINT 

fk_cgd_localizacao_pgd_unidade_federacao FOREIGN KEY 

(fk_pgd_unidade_federacao) REFERENCES 

pgd_unidade_federacao(id_pgd_unidade_federacao); 

ALTER TABLE cgd_localizacao ADD CONSTRAINT fk_cgd_localizacao_pgd_cidade 

FOREIGN KEY (fk_pgd_cidade) REFERENCES pgd_cidade(id_pgd_cidade); 

DDL do esquema da Figura 5.5 

-- Create Table: f_distribuicao_agricola 

CREATE TABLE f_distribuicao_agricola 

( 

fk_cgd_localizacao int4, 

fk_d_solo int4, 

fk_d_pluviometria int4, 

fk_d_tempo int4, 

com_quantidade_plantacao float4, 

CONSTRAINT pk_f_distribuicao_agricola PRIMARY KEY (fk_cgd_localizacao, 

fk_d_solo, fk_d_pluviometria, fk_d_tempo) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('f_distribuicao_agricola','spm_area_plantacao',-

1,'POLYGON',2); 

 

 

-- Create Table: d_solo 

CREATE TABLE d_solo 

( 

id_d_solo serial NOT NULL, 

att_descricao varchar, 

att_categoria varchar, 

CONSTRAINT pk_d_solo PRIMARY KEY (id_d_solo) 

) 

WITHOUT OIDS; 

 

-- Create Table: d_pluviometria 

CREATE TABLE d_pluviometria 

( 

id_d_pluviometria serial NOT NULL, 

att_faixa_indice varchar, 

att_classificacao varchar, 

CONSTRAINT pk_d_pluviometria PRIMARY KEY (id_d_pluviometria) 

) 

WITHOUT OIDS; 

 

-- Create Table: d_tempo 

CREATE TABLE d_tempo 

( 

id_d_tempo serial NOT NULL, 

att_dia_nome varchar, 

att_dia_no_mes int2, 

att_mes_nome varchar, 

att_trimestre_nome varchar, 

att_trimestre int2, 
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att_semestre_nome varchar, 

att_semestre int2, 

att_ano int4, 

CONSTRAINT pk_d_tempo PRIMARY KEY (id_d_tempo) 

) 

WITHOUT OIDS; 

 

-- Create Table: cgd_localizacao 

CREATE TABLE cgd_localizacao 

( 

id_cgd_localizacao serial NOT NULL, 

fk_pgd_mesorregiao int4, 

fk_pgd_estado int4, 

fk_pgd_microrregiao int4, 

fk_pgd_municipio int4, 

att_nome_municipio varchar, 

att_nome_microrregiao varchar, 

att_nome_mesorregiao varchar, 

att_nome_estado varchar, 

CONSTRAINT pk_cgd_localizacao PRIMARY KEY (id_cgd_localizacao) 

) 

WITHOUT OIDS; 

 

-- Create Table: pgd_municipio 

CREATE TABLE pgd_municipio 

( 

id_pgd_municipio serial NOT NULL, 

CONSTRAINT pk_pgd_municipio PRIMARY KEY (id_pgd_municipio) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('pgd_municipio','geom',-1,'MULTIPOLYGON',2); 

 

-- Create Table: pgd_microrregiao 

CREATE TABLE pgd_microrregiao 

( 

id_pgd_microrregiao serial NOT NULL, 

CONSTRAINT pk_pgd_microrregiao PRIMARY KEY (id_pgd_microrregiao) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('pgd_microrregiao','geom',-1,'MULTIPOLYGON',2); 

 

-- Create Table: pgd_mesorregiao 

CREATE TABLE pgd_mesorregiao 

( 

id_pgd_mesorregiao serial NOT NULL, 

CONSTRAINT pk_pgd_mesorregiao PRIMARY KEY (id_pgd_mesorregiao) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('pgd_mesorregiao','geom',-1,'MULTIPOLYGON',2); 

 

-- Create Table: pgd_estado 

CREATE TABLE pgd_estado 

( 

id_pgd_estado serial NOT NULL, 

CONSTRAINT pk_pgd_estado PRIMARY KEY (id_pgd_estado) 

) 

WITHOUT OIDS; 

SELECT AddGeometryColumn('pgd_estado','geom',-1,'MULTIPOLYGON',2); 

 

-- Apply Foreing Key Constraints 

ALTER TABLE f_distribuicao_agricola ADD CONSTRAINT 

fk_f_distribuicao_agricola_cgd_localizacao FOREIGN KEY (fk_cgd_localizacao) 

REFERENCES cgd_localizacao(id_cgd_localizacao); 
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ALTER TABLE f_distribuicao_agricola ADD CONSTRAINT 

fk_f_distribuicao_agricola_d_solo FOREIGN KEY (fk_d_solo) REFERENCES 

d_solo(id_d_solo); 

ALTER TABLE f_distribuicao_agricola ADD CONSTRAINT 

fk_f_distribuicao_agricola_d_pluviometria FOREIGN KEY (fk_d_pluviometria) 

REFERENCES d_pluviometria(id_d_pluviometria); 

ALTER TABLE f_distribuicao_agricola ADD CONSTRAINT 

fk_f_distribuicao_agricola_d_tempo FOREIGN KEY (fk_d_tempo) REFERENCES 

d_tempo(id_d_tempo); 

ALTER TABLE cgd_localizacao ADD CONSTRAINT fk_cgd_localizacao_pgd_mesorregiao 

FOREIGN KEY (fk_pgd_mesorregiao) REFERENCES 

pgd_mesorregiao(id_pgd_mesorregiao); 

ALTER TABLE cgd_localizacao ADD CONSTRAINT fk_cgd_localizacao_pgd_estado 

FOREIGN KEY (fk_pgd_estado) REFERENCES pgd_estado(id_pgd_estado); 

ALTER TABLE cgd_localizacao ADD CONSTRAINT fk_cgd_localizacao_pgd_microrregiao 

FOREIGN KEY (fk_pgd_microrregiao) REFERENCES 

pgd_microrregiao(id_pgd_microrregiao); 

ALTER TABLE cgd_localizacao ADD CONSTRAINT fk_cgd_localizacao_pgd_municipio 

FOREIGN KEY (fk_pgd_municipio) REFERENCES pgd_municipio(id_pgd_municipio); 
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