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Resumo 
 

Atualmente, existem muitas ferramentas que visam realizar processamento 

geográfico e analítico de dados. Em linhas gerais, estas ferramentas acrescentam 

operações geográficas ao conjunto de operações analíticas de servidores OLAP, de 

forma a disponibilizar processamento geográfico e analítico de dados. Entretanto, como 

não existe uma linguagem padrão para OLAP, assim como SQL é para bancos de dados 

relacionais, estas ferramentas, conhecidas como SOLAP, são soluções que só 

funcionam para um determinado servidor OLAP. 

Visando propor uma alternativa ao problema descrito no parágrafo anterior, esta 

dissertação especifica e implementa um serviço de informações geográficas e analíticas 

multinível (AGIS), que não é baseado em um servidor OLAP e faz uso de tecnologias 

abertas, extensíveis e de acordo com padrões consolidados, como Java, XML e SQL. 

Para satisfazer estes objetivos, foi projetada e desenvolvida uma arquitetura 

multicamadas, um gerador de consultas geográficas e sua API em Java, um metamodelo 

em UML e sua implementação em XML Schema. Como prova de conceito, foi 

implementado um cliente Web baseado nas tecnologias JSF, Google Maps API e 

Google Chart API, que utiliza o AGIS para analisar a situação da geração e da 

transmissão de energia elétrica no Brasil. 

 

Palavras-chave: Banco de Dados, Suporte à Decisão, Sistemas de Informações 

Geográficas, Análise Multinível. 
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Abstract 
 

Nowadays, there are many tools that aim to process data geographically and 

analytically. In general, these tools add geographic operations to the set of analytical 

operations of OLAP servers, in order to allow geographic and analytical data 

processing. However, as there is not a standard language for OLAP, like SQL is for 

relational databases, these tools, known as SOLAP, are solutions that only work with a 

specific OLAP server. 

In order to propose an alternative to the problem described in the previous 

paragraph, this Master’s thesis specifies and implements an Analytical and Geographic 

multilevel Information Service (AGIS), that is not based on an OLAP server and use 

open and extensible technologies, according to consolidated standards, like Java, XML 

and SQL. To satisfy these goals, a multitier architecture was designed and developed, as 

well as a geographic query builder and its Java API, an UML metamodel and its 

implementation in XML Schema. As a proof of concept, a Web client was 

implemented, based on JSF, Google Maps API and Google Chart API technologies. 

This client uses AGIS to analyze the electrical energy situation in Brazil, in terms of 

generation and transmission. 

 

Keywords: Database, Decision Support, Geographic Information Systems, Multilevel 

Analysis. 
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1 Introdução 

Este capítulo apresenta esta dissertação, destacando os motivos que levaram ao 

seu desenvolvimento e os seus objetivos. Por fim, é apresentada a estrutura em que os 

demais capítulos deste documento estão organizados. 

1.1 Apresentação 

Processamento analítico de dados é um tipo de processamento que envolve um 

grande volume de dados e que visa auxiliar o processo de tomada de decisão a partir das 

análises estratégicas feitas sobre os dados de uma organização. Consultas para suporte à 

decisão são, normalmente, grandes e complexas e muitas vezes pouco amigáveis para os 

gestores que precisam tomar decisões. Por isso, este tipo de usuário, normalmente, faz 

uso de alguma ferramenta amigável para gerar estas consultas e facilitar a tarefa de 

tomada de decisão. Dentre estas ferramentas, a de processamento analítico online 

(OnLine Analytical Processing – OLAP) é uma das que se destaca. Resumidamente, 

OLAP é uma classe de ferramentas para gerar relatórios que fazem cruzamentos de 

dados (fatos sobre um negócio) em diferentes níveis de detalhe. 

Por outro lado, sabe-se que muitas informações de um negócio têm alguma 

referência espacial (e.g. nome de rua, UF e CEP) e que este tipo de dado é mais bem 

analisado através da utilização de um Sistema de Informações Geográficas (SIG). As 

ferramentas SIG, apesar de permitirem análise com cruzamento de dados (e.g. total de 

produtos vendidos por região, ano e fornecedor), não fazem, intrinsecamente, análise a 

partir da navegação em níveis hierárquicos (e.g. total de produtos vendidos no próximo 

nível com relação ao nível região, por ano e fornecedor). Portanto, as ferramentas 

OLAP não realizam operações sobre dados georreferenciados e as ferramentas SIG não 

realizam análise multinível. Neste contexto, surge a tecnologia SOLAP (Spatial OLAP), 

que visa unificar essas duas classes de ferramenta, de forma a disponibilizar um 

ambiente adequado para análises multidimensionais/multinível e espaciais. Contudo, as 

ferramentas SOLAP são específicas para um tipo de linguagem de consultas e um 

servidor OLAP, o que as torna dependentes de determinadas tecnologias. 

De forma a minimizar a dependência tecnológica, o desenvolvimento de 

software como um serviço tem se destacado como uma alternativa para reduzir/evitar o 

acoplamento tecnológico. A disponibilização de funcionalidades em forma de serviços, 

para que as mesmas sejam utilizadas por diversos ambientes, é uma prática comum no 
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desenvolvimento de software, pois proporciona o reuso e aumenta a necessidade de 

utilização de tecnologias padronizadas para o intercâmbio de informações. De acordo 

com o padrão ISO 19119 [ISO05], um serviço é uma coleção de operações, acessíveis 

através de uma interface, que permite que um usuário invoque um comportamento de 

um valor e receba o seu retorno. 

Assim, este trabalho propõe o Analytical and Geographic Information Service 

(AGIS), que faz uso de tecnologias abertas, extensíveis e de acordo com padrões 

consolidados, como Java, XML e SQL, de forma a prover processamento geográfico e 

analítico considerando diferentes níveis de detalhe. 

1.2 Motivação 

As principais motivações para o desenvolvimento deste trabalho são: 1) a área 

de ferramentas analíticas para suporte à decisão está em evidência; 2) existem várias 

ferramentas para análise de dados, desde geradores de relatórios tradicionais até 

ferramentas sofisticadas como SOLAP. Contudo, como ainda não existe uma linguagem 

padrão para OLAP, estas ferramentas são específicas para determinados servidores e 

linguagens OLAP; 3) consultas analíticas geralmente são grandes e complexas, o que as 

torna de difícil elaboração para os gestores que não fazem uso de ferramentas para 

geração de relatórios; e 4) com o AGIS, abstrai-se a complexidade de construção das 

consultas de forma que se pode fazer processamento geográfico, cruzamento de dados e 

análises sobre diferentes níveis geográficos, usando apenas tecnologias abertas, 

extensíveis e de acordo com padrões consolidados. 

1.3 Objetivos 

Os objetivos gerais deste trabalho são: 1) prover um serviço para processamento 

geográfico e analítico multinível, 2) abstrair a complexidade de elaboração de consultas 

que subsidiam a tomada de decisão e 3) usar padrões de especificação e implementação 

consolidados e não-proprietários (i.e. contribuir para que a solução proposta seja mais 

facilmente aplicada ou estendida, além de ser independente de plataformas específicas 

de hardware e software). 

A partir dos objetivos gerais, pode-se descrever os seguintes objetivos 

específicos deste trabalho: 1) propor uma arquitetura para o AGIS; 2) especificar e 

implementar um metamodelo para o AGIS, 3) definir e implementar um algoritmo para 

navegação entre níveis de uma hierarquia geográfica e, por fim, 4) especificar e 
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implementar uma API para utilização do AGIS. No primeiro caso, objetiva-se definir 

uma arquitetura aberta e extensível. No segundo caso, tem-se o intuito de especificar um 

metamodelo para possibilitar a análise geográfica em diferentes níveis de detalhe e 

apresentar uma implementação em XML Schema para o metamodelo. No terceiro caso, 

o objetivo é definir um algoritmo baseado no metamodelo para realizar o processamento 

analítico e geográfico multinível. Por fim, no quarto caso, objetiva-se apresentar uma 

API que implemente este algoritmo e permita a construção de ferramentas baseadas no 

AGIS. 

1.4 Estrutura 

Visando atingir os objetivos citados na Seção 1.3, bem como apresentar alguns 

conceitos e tecnologias relacionados a este trabalho, os capítulos restantes desta 

dissertação estão organizados da seguinte maneira: o Capítulo 2 apresenta os conceitos 

básicos envolvidos neste trabalho; o Capítulo 3 discute os trabalhos relacionados a esta 

proposta; o Capítulo 4 contém a especificação e a implementação do AGIS; o Capítulo 

5 apresenta um estudo de caso baseado na implementação de um cliente Web sobre o 

AGIS, e por fim, o Capítulo 6 consiste nas conclusões e propostas de trabalhos futuros. 
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2 Conceitos Básicos 

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos relacionados a 

processamento geográfico e processamento analítico multinível, os quais são 

fundamentais para possibilitar um melhor entendimento dos próximos capítulos desta 

dissertação. As seções seguintes apresentam os principais conceitos sobre 

processamento OLAP, Sistemas de Informações Geográficas e processamento SOLAP. 

2.1 OLAP 

OnLine Analytical Processing (OLAP) [KR02, Tho02] é uma tecnologia para 

processamento multidimensional e multinível de dados. Isto é, possibilita realizar 

consultas que fazem cruzamentos sobre dados agregados em diferentes níveis de 

detalhe, que são extraídos, preferencialmente, de um Data Warehouse (DW) [KR02, 

Tho02]. 

Os dados extraídos do DW são agregados e materializados em estruturas lógicas 

multidimensionais denominadas cubos de dados [Tho02], que podem representar 

completamente ou parcialmente o DW. Cada dimensão do cubo de dados é composta 

por elementos denominados membros, os quais são organizados e agregados em níveis 

hierárquicos [Tho02]. A Figura 2.1 [Med06] exibe um exemplo de um cubo de dados 

que representa as vendas de uma organização, definido com três dimensões: Produto, 

Tempo e Loja. Além disso, pode ser visualizada a medida Reais Vendidos. 

 
Figura 2.1 - Exemplo de um cubo de dados. 

Uma típica consulta de agregação OLAP sobre o cubo de dados da Figura 2.1 

seria: “Qual o valor total das vendas, em reais, por categoria de produto, nome da loja 
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e ano?”. Percebe-se que consultas analíticas objetivam processar as medidas da tabela 

de fatos sob uma ou mais dimensões de análise. Para escrever este tipo de consulta na 

linguagem SQL, é necessária a aplicação de funções de agregação (e.g. SUM, COUNT, 

AVG, MIN, MAX) sobre os fatos, usando os elementos das dimensões como colunas de 

agrupamento (i.e. através da cláusula GROUP BY) ou como cláusulas de restrições (i.e. 

através da cláusula WHERE). Como exemplo, o Quadro 2.1 exibe uma declaração em 

SQL para esta consulta. A linha 1 corresponde à cláusula SELECT, com as colunas 

cujas informações se deseja visualizar, além da medida aplicada à função de agregação. 

A linha 2 corresponde à cláusula FROM, com as tabelas necessárias para realizar a 

análise. Entre as linhas 3 e 5, que integram a cláusula WHERE, são realizadas as 

junções entre as chaves das tabelas presentes na cláusula FROM. A linha 6 corresponde 

à cláusula GROUP BY, com as colunas que contêm as informações que se deseja 

agrupar. 

Quadro 2.1 - Exemplo de SQL para processamento analítico e multidimensional de dados. 

1. SELECT P.categoria, L.nome, T.ano, SUM(V.reais_vendidos) 

2. FROM  Produto P, Loja L, Tempo T, Vendas V 

3. WHERE  P.chave_produto = V.chave_produto 

4. AND L.chave_loja = V.chave_loja 

5. AND T.chave_tempo = V.chave_tempo 

6. GROUP BY P.categoria, L.nome, T.ano 

 

Em uma dimensão, pode existir uma ou mais hierarquias, as quais são 

estabelecidas de acordo com a granularidade dos seus atributos. Por exemplo, a Figura 

2.2 [San01] exibe duas hierarquias: uma na dimensão Tempo e outra na dimensão 

Localização. Na hierarquia da dimensão Tempo, são definidos os níveis Dia, Mês, 

Semestre e Ano, em ordem crescente de granularidade. De maneira análoga, a hierarquia 

da dimensão Localização define os níveis Cidade, Estado e País. Cada hierarquia é 

construída a partir do nível de menor granularidade para o de maior granularidade. Ou 

seja, os dados de um nível de maior granularidade podem ser descobertos a partir da 

agregação dos dados dos níveis de menor granularidade (e.g. na hierarquia Tempo, os 

dados de um semestre são definidos a partir dos dados dos meses que o compõem). 



7 
 

 
Figura 2.2 – Hierarquia entre atributos. 

Os operadores OLAP mais usuais para manipulação da estrutura 

multidimensional de um cubo são [Dat00]: 

• Navegação multinível ao longo das hierarquias: 

a. roll up: agregação ou generalização dos dados para um nível 

imediatamente acima; 

b. roll up across: agregação ou generalização dos dados para qualquer nível 

acima; 

c. drill down: desagregação ou especialização dos dados para um nível 

imediatamente abaixo; 

d. drill down across: desagregação ou especialização dos dados para 

qualquer nível abaixo. 

• Restrição ao longo do cubo de dados: 

a. slice: extração de um subcubo, aplicando a operação de projeção da 

álgebra relacional; 

b.  dice: extração de um subcubo, aplicando a operação de seleção da 

álgebra relacional. 

• Rotação dos resultados das consultas: 

a. pivoting ou rotate: giro dos eixos do cubo, visando mostrar os resultados 

de forma mais amigável para o usuário. 

2.2 Sistemas de Informações Geográficas 

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) [WD04] são ferramentas 

computacionais que possibilitam realizar captura, armazenamento, recuperação, 

manipulação, análise e apresentação de dados georreferenciados. Os dados deste tipo 

estão associados a uma posição na superfície terrestre, a qual é uma característica básica 

da informação e imprescindível para analisá-la [LGM99, Dem00]. Além disso, para o 
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OGC (Open Geospatial Consortium), estes tipos de dados são interpretados como 

feições geográficas, ou seja, abstrações de fenômenos reais, baseados em um sistema de 

coordenadas geográficas e um domínio temporal [OGC09, OGC99]. 

Uma entidade associada a um dado georreferenciado possui quatro componentes 

principais, que contém informações sobre o que ela é, a sua localização, o 

relacionamento com outras entidades e em que intervalo de tempo é válida [CCH+96]. 

Os componentes são os seguintes: 

• Atributos qualitativos e quantitativos: armazenam características que podem ser 

representadas por tipos de dados alfanuméricos. Trata-se de aspectos não-

gráficos, que podem ser tratados por sistemas de gerenciamento de banco de 

dados (SGBD) convencionais; 

• Atributos de localização geográfica: representam as geometrias das entidades e 

envolvem conceitos de métrica, sistemas de coordenadas e distâncias entre 

pontos; 

• Tempo: refere-se às características temporais ou periódicas das entidades; 

• Relacionamentos topológicos: consistem de relacionamentos de vizinhança 

espacial interna e externa das entidades, que podem ser obtidos a posteriori em 

SGBD não-convencionais. Alguns relacionamentos são: disjunção, adjacência, 

sobreposição e continência. 

As análises em um SIG são realizadas através da visualização do comportamento 

das feições geográficas em formato de mapas. Um mapa é uma representação, em uma 

dada escala e sobre uma superfície plana, de uma seleção de características abstratas da 

superfície terrestre [FI96]. Para realizar a sobreposição de mapas em um SIG, é usada a 

sobreposição de temas ou camadas. Isto permite que, para um espaço geográfico, 

possam existir várias camadas de dados georreferenciados, uma para cada tipo de 

informação espacial a ser representada. Esta abordagem facilita a análise sobre os dados 

georreferenciados, uma vez que permite a combinação de vários temas para processar 

uma determinada consulta [Fid05]. A Figura 2.3 [Fid05] apresenta um exemplo de 

sobreposição de temas. 
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Figura 2.3 - Exemplo de sobreposição de temas. 

Em um SIG, as entidades espaciais podem ser representadas no formato 

matricial (raster) ou no vetorial (vector) [CCH+96]. No primeiro caso, as entidades 

espaciais são mapeadas em células da matriz, os relacionamentos topológicos são 

determinados implicitamente a partir da vizinhança das células e as coordenadas 

geográficas são obtidas indiretamente através da posição da célula na matriz [CCH+96]. 

Por outro lado, no segundo caso, as entidades espaciais são representadas a partir de 

geometrias do tipo ponto, linha ou polígono. Operações típicas para a representação em 

formato vetorial são as operações topológicas (e.g. adjacência e inclusão) e as métricas 

(e.g. distância e área) [CCH+96]. As ferramentas SIG geralmente fornecem suporte 

para a representação nos dois modelos, além de procedimentos para conversão entre 

eles [FI96]. 

Visando uniformizar os tipos de dados e as operações espaciais, o OGC 

[OGC09] trabalha continuamente na especificação de padrões para dados ou serviços 

geográficos. Ressalta-se que este trabalho é conforme a especificação Simple Features 

for SQL (SFS) [SFS09,ISO04], a qual é o padrão OGC para acesso e armazenamento de 

feições geográficas em Bancos de Dados Geográficos (BDG). Um BDG se diferencia de 

um banco de dados convencional pela existência de atributos e operadores que 

permitem, respectivamente, armazenar e manipular dados de tipos geométricos. Existem 

tipos para armazenar geometrias (e.g. ponto, linha e polígono), bem como operações 

espaciais (e.g. topológicas e métricas) para manipular dados destes tipos. As operações 

espaciais sobre geometrias vetoriais podem ser subdivididas em unárias e binárias 

[RSV02]. Cada uma delas pode ser booleana, escalar ou espacial. Exemplos de 
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operações unárias são convex e connected (booleanas), length e area (escalares) e MBR 

e centroid (espaciais). Já as operações binárias booleanas são subdivididas em 

topológicas (e.g. contains, disjoint, intersects, crosses), direcionais (e.g. above, 

northOf) e métricas. Além disso, há as operações binárias escalares (e.g. distance) e as 

espaciais (e.g. intersection, union, difference). 

Para exemplificar a utilização de operações espaciais, considere a seguinte 

consulta espacial: “Qual o valor total das vendas, em reais, por categoria de produto e 

nome da loja, para as lojas localizadas em cidades adjacentes a Recife e disjuntas a 

Olinda?”. O Quadro 2.2 exibe esta consulta espacial em SQL, na sintaxe do 

PostgreSQL/PostGIS [Pos09a], a qual é certificada como aderente à especificação 

ISO/OGC SQL [ISO04]. A linha 1 corresponde à cláusula SELECT, com as colunas 

cujas informações se deseja visualizar, além da medida aplicada à função de agregação. 

A linha 2 corresponde à cláusula FROM, com as tabelas necessárias para realizar a 

análise. As linhas de 3 a 9 integram a cláusula WHERE. As linhas de 3 a 5 

correspondem às junções convencionais entre as chaves das tabelas presentes na 

cláusula FROM. As linhas 6 e 7 correspondem às restrições para que os registros sejam 

utilizados nas restrições espaciais. As linhas 8 e 9 correspondem às junções espaciais de 

adjacência e disjunção, respectivamente, as quais são necessárias para satisfazer as 

condições de análise da consulta. A linha 10 corresponde à cláusula GROUP BY, com 

as colunas que contêm as informações que se deseja agrupar. 

Quadro 2.2 - Exemplo de SQL para processamento geográfico. 

1. SELECT P.categoria, L.nome, SUM(V.reais_vendidos) 

2. FROM  Produto P, Loja L, Vendas V, Cidade C1, Cidade C2, Cidade C3 

3. WHERE  P.chave_produto = V.chave_produto 

4. AND L.chave_loja = V.chave_loja 

5. AND L.chave_cidade = C1.chave_cidade 

6. AND C2.nome = ‘Recife’ 

7. AND C3.nome = ‘Olinda’ 

8. AND ST_TOUCHES(C1.geometria, C2.geometria) 

9. AND ST_DISJOINT(C1.geometria, C3.geometria) 

10. GROUP BY P.categoria, L.nome 

 

2.3 SOLAP 

Inseridas em uma área de pesquisa em evidência, as ferramentas SOLAP 

(Spatial OLAP) [Fid05, BTM07, RBP+05] unem as funcionalidades das ferramentas 
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OLAP com as das ferramentas SIG de forma a prover um ambiente único, com 

capacidades de processamento multidimensional/multinível e geográfico. Este novo tipo 

de ambiente visa subsidiar o processo de tomada de decisão por aumentar o universo de 

análises que podem ser realizadas. Estas análises são interativas e sincronizam as 

funcionalidades de OLAP e SIG através de diferentes formas de visualização (i.e. 

mapas, tabelas e/ou gráficos). Por exemplo, a Figura 2.4 [Sil08] exibe a quantidade de 

Nascidos Vivos e a quantidade de Óbitos Maternos do ano de 2002, para todos os 

estados vizinhos de Pernambuco. 

 
Figura 2.4 - Exemplo de um ambiente SOLAP. 

É importante destacar que SOLAP é uma classe de sistemas que, através de 

operações OLAP espaciais [Sil08] (ver Quadro 2.3), integram os recursos presentes em 

ferramentas SIG e OLAP para a realização de consultas que não são processadas, 

individualmente, por estas ferramentas. Contudo, como ainda não existe uma linguagem 

padrão para elaboração de consultas OLAP, como as linguagens ISO/IEC SQL [ISO92] 

e ISO/OGC SQL são para bancos de dados convencionais e geográficos, 

respectivamente, então cada ferramenta SOLAP é dependente de um determinado 

servidor/linguagem OLAP. 
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Quadro 2.3 - Principais operações SOLAP. 

Operador Descrição 

Drill down Especializa a consulta para um nível geográfico 

imediatamente abaixo do nível que está sendo consultado. 

Drill down across Especializa a consulta para qualquer nível geográfico abaixo 

do nível que está sendo consultado. 

Roll up Generaliza a consulta para um nível geográfico 

imediatamente acima do nível que está sendo consultado. 

Roll up across Generaliza a consulta para qualquer nível geográfico acima 

do nível que está sendo consultado. 

Slice Restringe o resultado de uma consulta de acordo com uma 

operação de projeção espacial. 

Dice Restringe o resultado de uma consulta de acordo com uma 

operação de seleção espacial. 

Drill out Recupera as feições geográficas que são vizinhas de uma 

determinada feição geográfica. 

 

2.4 Considerações Finais 

SIG e OLAP são tecnologias consolidadas no auxílio à tomada de decisão. 

Porém, os SIG não dispõem de capacidade para realizar análises em diferentes níveis de 

detalhe. Este tipo de análise pode ser feito através de ferramentas OLAP. Contudo, 

ferramentas OLAP não oferecem suporte para a realização de consultas espaciais. Uma 

alternativa para resolver este problema foi o desenvolvimento de ferramentas SOLAP, 

as quais integram as ferramentas OLAP e SIG em um único ambiente computacional. 

Neste sentido, este capítulo descreveu os principais conceitos relacionados às 

ferramentas OLAP, SIG e SOLAP. Foram apresentadas suas principais 

características/funcionalidades e alguns exemplos de consultas dessas ferramentas. No 

próximo capítulo, são analisados os principais trabalhos de pesquisa que estão 

relacionados a esta dissertação. Isto é, trabalhos que viabilizam o processamento 

geográfico e analítico multinível. 
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3 Trabalhos Relacionados 

Este capítulo discute os principais trabalhos relacionados ao processamento 

geográfico e analítico em diferentes níveis de detalhe. São apresentadas análises das 

propostas correlatas, que incluem identificação dos objetivos gerais, vantagens e 

limitações. 

Como este trabalho é baseado em tecnologias abertas e padronizadas, como 

Java, XML e SQL, e visto que ainda não existe uma linguagem padrão para OLAP, 

como SQL é para bancos de dados relacionais, a Seção 3.1 apresenta uma proposta para 

fazer análise espacial multinível sem usar um servidor/linguagem OLAP. Por outro 

lado, de forma a completar o levantamento do estado da arte, as demais seções 

apresentam trabalhos que usam servidor/linguagem OLAP para realizar a análise 

espacial em diferentes níveis de detalhe. 

3.1 GAM 

O GAM [Fid05] é um metamodelo, com alto nível de abstração, para permitir 

processamento analítico e geográfico, sem a necessidade de um servidor OLAP. A partir 

da implementação do GAM, espera-se realizar agregações de dados segundo a ordem 

geográfica definida pelos níveis hierárquicos de uma visão geográfica (e.g. País > 

Estado > Município). Isto é, permite a realização das operações de drill down e roll up 

entre os níveis de uma hierarquia geográfica. 

O metamodelo GAM, exibido na Figura 3.1 [Fid05], define um esquema 

geográfico (GeoSchema), que pode conter um conjunto de bases de dados geográficas 

(GeoDB) e que pode ser formado a partir de espaços geográficos (GeoSpace). Cada 

espaço geográfico possui um conjunto de visões geográficas (GeoView), que podem ser 

primitivas (PrimitiveGeoView) ou agregadas (AggregateGeoView). Uma visão 

geográfica primitiva é formada por uma série de tipos de feição (FeatureType) 

ordenados ({ordered}), que definem a ordem da hierarquia geográfica, onde cada tipo 

de feição é um nível da hierarquia geográfica. Por sua vez, na visão geográfica agregada 

existe apenas um tipo de feição, visto que a definição dos níveis hierárquicos é dada a 

partir do relacionamento espacial contém entre as feições geográficas pertencentes a 

este tipo de feição. Por exemplo, Pernambuco contém Recife, Olinda e Paulista; Recife 

contém Casa Forte e Boa Viagem e assim por diante. 
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Figura 3.1 - Visão de análise do metamodelo GAM. 

A especificação do GAM é baseada nos metamodelos do OGC/ISO [OGC09, 

ISO09] e do CWM OLAP [CWM03], que são especificações-padrão para 

metamodelagem de dados georreferenciados e de dados multidimensionais, 

respectivamente. No entanto, o GAM é apenas um metamodelo em UML. Isto é, 1) não 

especifica como ele pode ser implementado a partir de uma linguagem de definição de 

dados (e.g. SQL DDL, DTD ou XML Schema) e 2) não dá direções de como pode-se 

implementar um motor de geração de consultas para fazer análise espacial multinível e 

uma API baseados no seu metamodelo. 

3.2 GOLAPA 

O projeto GOLAPA [Fid05, Sil08, Sil04, Med06] é uma implementação 

SOLAP, que consiste em uma extensão do servidor OLAP Mondrian [Mon09], da 

linguagem de consultas MDX e da GUI JRubik [Jru09], para considerar a execução de 

consultas SQL com operadores espaciais. O projeto GOLAPA dispõe de uma interface 

gráfica para consultas multidimensionais e espaciais. Também faz parte desta 

implementação, a extensão dos metadados do cubo OLAP lido pelo Mondrian, para 

considerar dimensões espaciais, nas quais podem ser definidas hierarquias com vários 

níveis geográficos, de maneira análoga às hierarquias convencionais do cubo. Seus 

resultados são exibidos de forma sincronizada em tabela e mapa (ver Figura 3.2 

[Sil08]), através da extensão da GUI do JRubik, que utiliza o JPivot [Jpi09] e o 
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visualizador de mapas OpenJUMP [Jum09], com o SGBD PostgreSQL e sua extensão 

espacial PostGIS. 

 
Figura 3.2 - Interface de exibição dos resultados em um cliente de GOLAPA. 

O projeto GOLAPA é baseado em padrões e tecnologias abertas e extensíveis, 

como Java, XML e SQL. Porém, a implementação atual de suas funcionalidades 

multinível é compatível apenas com o servidor OLAP Mondrian. Além disso, GOLAPA 

não disponibiliza as funcionalidades SOLAP através de uma API. 

3.3 GeoMondrian 

O GeoMondrian [Geo09] é um projeto de um servidor SOLAP, de código 

aberto, que estende o servidor OLAP Mondrian [Mon09] com características espaciais, 

como: 1) inserção do tipo de dado Geometry [OGC09], que pode ser utilizado tanto por 

propriedades de elementos Member, como pelas medidas, para definir geometrias 

vetoriais (i.e. ponto, linha e polígono) e 2) extensão da linguagem MDX e do esquema 

XML do Mondrian, através da criação de funções que suportam este tipo de dado. A 

Figura 3.3 [Geo09] mostra uma consulta MDX geográfica sobre a população, de acordo 

com o censo 2001, das regiões localizadas a uma distância menor que duas unidades de 

medida da província de Ontário. Note que na consulta MDX é utilizada a operação 

espacial st_distance. Com isso, cresce a capacidade de análise espacial através das 

consultas analíticas. Sabe-se também que o cubo espacial estendido para o 
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GeoMondrian é armazenado em XML. Por fim, ressalta-se que, para utilizar as 

características espaciais do GeoMondrian, a versão atual é compatível apenas com o 

SGBD Espacial (SGBDE) PostgreSQL/PostGIS. 

 
Figura 3.3 - Exemplo de consulta MDX no GeoMondrian. 

O Spatialytics [Spa09] é um cliente Web para o GeoMondrian. Ele disponibiliza 

os resultados das análises no mapa, diferenciando as geometrias pela tonalidade da cor, 

facilitando assim a tomada de decisão (ver Figura 3.4). Além disso, possibilita interação 

com o mapa para realizar operações de agregação multinível como drill down e roll up. 

O Spatialytics utiliza a biblioteca OpenLayers [Ope09] para exibição e manipulação de 

mapas e a API olap4j [Ola09] para realizar conexão com o servidor SOLAP. Ressalta-se 

que ambas são baseadas em tecnologias abertas e extensíveis, como Java e JavaScript. 

 
Figura 3.4 - Interface gráfica do Spatialytics. 

Não foi possível identificar o esquema XML do cubo espacial do GeoMondrian, 

nem em qual metamodelo ele é baseado. Assim como não foi identificado o algoritmo 

para realização das agregações e restrições espaciais. Além disso, o Spatialytics exibe 
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apenas os resultados em forma de mapa e não foi identificada a forma tabular de 

exibição dos resultados das consultas submetidas ao GeoMondrian. 

3.4 JMap 

O JMap [Jma09a] é uma proposta SOLAP definida em uma arquitetura de três 

camadas: camada cliente, camada servidor e camada de fonte de dados, como pode ser 

visto na Figura 3.5 [Jma09a]. A camada cliente pode ser implementada de várias 

maneiras, como HTML e Applet, por exemplo. A camada servidor contém o 

componente JMap Server, que é um servidor SOLAP, além de um servidor Web e uma 

ferramenta de administração. Na camada fonte de dados estão os diferentes tipos de 

fontes de dados com os quais a ferramenta é compatível, como arquivos SIG (dados 

vetoriais e matriciais) e bancos de dados relacionais e espaciais (apenas Oracle Spatial). 

 
Figura 3.5 - Arquitetura JMap. 

A ferramenta de administração do JMap serve para criação do cubo, definição de 

dimensões, adição de camadas cartográficas à análise e para relacionar os dados com os 

metadados para possibilitar a visualização dos mesmos pela interface gráfica. 

Uma implementação da camada cliente é o JMap Spatial OLAP [Jma09b], que 

provê visualização dos resultados em mapas, tabelas e gráficos de forma sincronizada. 

Além disso, a interação com a interface se dá através de cliques, como, por exemplo, 

para realizar as operações de agregação, como drill down e roll up, bem como 
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operações espaciais de proximidade e interseção. Por fim, o JMap disponibiliza o JMap 

SDK [Jma09a], que consiste de uma API para implementação da camada cliente. 

Percebe-se que o JMap é baseado em Java e disponibiliza uma API para 

construção de ferramentas. Mas a versão atual é comercializada e restrita ao SGBDE 

Oracle/Oracle Spatial, além de não ter sido identificado o metamodelo do cubo de 

dados. Assim como não foram identificados algoritmos de navegação no cubo SOLAP e 

também não foi possível identificar se a camada cliente utiliza linguagem MDX ou 

SQL. Por fim, as tecnologias utilizadas no JMap Spatial OLAP também não foram 

identificadas. 

3.5 GeWOlap 

O GeWOlap [BTM07] é um protótipo Web SOLAP, que dá suporte a dimensões 

e medidas geográficas, bem como tradicionais, baseado em um modelo 

multidimensional denominado GeoCube [BTM06] (ver Figura 3.6). 

 
Figura 3.6 - DW com a) dimensão espacial Localização e b) medida espacial Departamento. 

A arquitetura desta ferramenta consiste de três camadas: 1) a camada de dados, 

que são suportados pelo SGBDE Oracle/Oracle Spatial, 2) a camada do servidor OLAP 

Mondrian e 3) a camada cliente, que é Web e une as funcionalidades OLAP e SIG. A 

camada cliente utiliza JPivot [Jpi09] para exibição dos resultados de forma tabular, e 

utiliza o cliente de mapas MapXtreme Java [Map09] para dar suporte à visualização e 

interação com os resultados em forma de mapas. Esta ferramenta possibilita realização 

de operações de agregação multinível como drill down e roll up, que podem ser 

executadas tanto na interface JPivot como diretamente no mapa (ver Figura 3.7 

[BTM07]). Há ainda a exibição dos resultados em forma de gráfico, em diversos 

formatos. As medidas podem ser exibidas de acordo com gradiente de cor, o que agrega 

mais informação aos resultados. As consultas MDX são geradas pelo JPivot e enviadas 

ao servidor OLAP. 
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Figura 3.7 - Interface Web do protótipo GeWOlap. 

A versão atual do GeWOlap é baseada em tecnologias abertas, como Mondrian e 

JPivot, mas também em tecnologias comercializadas, como MapXtreme Java e Oracle. 

Não foi possível identificar o metamodelo no qual o GeoCube é baseado. Sabe-se que, 

por utilizar o Mondrian, os cubos são especificados em documentos XML, mas não foi 

possível identificar como esse XML foi estendido para suportar as dimensões, medidas 

e hierarquias espaciais. Além disso, não foi identificado o algoritmo para navegação 

entre os níveis das hierarquias espaciais, e não é disponibilizada uma API de 

programação para o desenvolvimento de aplicações para utilizarem o GeWOlap. 

3.6 OLAP for ArcGIS 

O OLAP for ArcGIS [Oar09] é uma extensão do SIG ArcGIS [Arc09a], para 

manipulação e visualização de dados de negócio. É compatível com os seguintes 

servidores OLAP: SAP BW 3.0B [SAP09], SAS OLAP Server [Sas09a] e SQL Server 

Analysis [Msq09]. Na camada cliente, é compatível com algumas ferramentas, entre elas 

ArcGIS Desktop [Arc09b] e SAS Web OLAP Viewer [Sas09b] (ver Figura 3.8 [Oar09]). 

Na camada de dados, a compatibilidade com diversos SGBDE depende do SIG ArcGIS. 
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Figura 3.8 - Exemplo de implementação do OLAP for ArcGIS. 

A ferramenta OLAP for ArcGIS utiliza a linguagem de consulta MDX para 

enviar requisições ao servidor OLAP. No entanto, trata-se de uma ferramenta 

comercializada, que não é baseada em tecnologias abertas. Não foi possível identificar a 

forma de especificação do cubo OLAP, nem tampouco a existência de um metamodelo 

que possa ter sido usado para definição do cubo. Também não foi identificada a forma 

de integração entre o SIG e o servidor OLAP, nem se foi estendida a linguagem MDX 

ou o cubo OLAP. Além disso, não foi identificado um algoritmo para realização das 

operações de agregação. 

3.7 Considerações Finais 

Neste capítulo, foram apresentadas propostas que, de alguma forma, fazem 

análise espacial em diferentes níveis de detalhe. Com exceção do GAM (ver Seção 3.1), 

as propostas apresentadas utilizam ou especificam um servidor OLAP para realizar 

análise multinível. Esta característica diferencia estas propostas do AGIS, que visa 

prover um serviço para realização de processamento geográfico e analítico multinível 

sem a dependência de um servidor/linguagem OLAP. 

A respeito do GAM, pode-se destacar como limitações o alto nível de abstração 

da especificação e a ausência de implementação, tanto no que diz respeito ao 

metamodelo, como a um algoritmo para navegação entre os diferentes níveis de detalhe. 

Com relação às outras propostas apresentadas, apenas GOLAPA define um 

metamodelo em UML e seu respectivo esquema XML para o cubo de dados estendido. 
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Algumas propostas possuem a limitação de serem baseadas em tecnologias e formatos 

proprietários, a saber: JMap, GeWOlap e OLAP for ArcGIS. Outra limitação que se 

destaca nas propostas GOLAPA, GeoMondrian, JMap e GeWOlap é a dependência de 

um servidor OLAP específico. Além da documentação escassa nas propostas 

GeoMondrian, JMap, GeWOlap e OLAP for ArcGIS, nenhuma proposta apresentada 

especifica um algoritmo para navegação entre níveis de uma hierarquia geográfica, e 

apenas o JMap disponibiliza uma API para desenvolvimento de ferramentas. O próximo 

capítulo apresenta o trabalho desenvolvido nesta dissertação. 
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4 AGIS 

Este capítulo tem como objetivo principal apresentar a arquitetura do AGIS, o 

metamodelo AGIS e o principal componente da arquitetura, o Motor AGIS, cujo 

funcionamento é explicado através do detalhamento do algoritmo de navegação entre os 

diferentes níveis de uma hierarquia geográfica. Além disso, são detalhados o XML 

Schema AGIS, que é uma implementação do metamodelo AGIS, e a API AGIS, que 

corresponde a um conjunto de interfaces de programação para implementação do AGIS 

na linguagem Java. 

4.1 Exemplo Guia 

Para guiar as explicações dos conceitos ao longo deste capítulo, será usado como 

exemplo um esquema conceitual simplificado para uma corretora de imóveis fictícia 

(ver Figura 4.1). Este esquema conceitual foi feito com o auxílio da ferramenta 

brModelo [BRM09]. No Apêndice A encontram-se o esquema lógico e o script SQL 

(para PostgreSQL/PostGIS) referentes a este esquema conceitual. 

 
Figura 4.1 – Esquema conceitual para uma corretora de imóveis. 

Na Figura 4.1, um imóvel possui um código identificador, um valor, um valor de 

condomínio, uma área, um número de quartos, foi inaugurado em um ano, foi 

construído por uma construtora e está localizado em um bairro. Uma construtora possui 

um CNPJ identificador, um nome e um ano de fundação. Um bairro, por sua vez, possui 

um código identificador, um nome, uma geometria, um índice de violência e está 

localizado em um município. Já um município possui um código identificador, um 
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nome, uma geometria, uma população e está localizado em um estado. Um estado 

possui um código identificador, uma sigla, um nome, uma geometria, um produto 

interno bruto (PIB) e está localizado em uma região. Já uma região possui um código 

identificador, uma sigla, um nome, uma geometria e um índice de desenvolvimento 

humano (IDH). Por fim, um clima possui um código identificador, um nome e uma 

geometria, mas não se relaciona com nenhuma das entidades que representam o negócio 

da corretora de imóveis, pois se trata de uma entidade que foi importada para este 

esquema, apenas com o objetivo de servir de filtro para as consultas de análise. 

4.2 Arquitetura 

A arquitetura de um sistema proporciona uma visão, com um alto nível de 

abstração, de como os componentes estão organizados e das dependências entre eles 

[Men02]. Esta seção propõe a especificação da arquitetura do AGIS, que visa a 

utilização de tecnologias abertas, extensíveis e baseadas em padrões consolidados, como 

Java, XML e SQL. 

A Figura 4.2 mostra a arquitetura em três camadas do AGIS, na qual a camada 

Cliente AGIS interage com a camada Servidor AGIS através da API-AGIS e a camada 

Servidor AGIS interage com a camada Servidor de Dados através de uma API padrão de 

banco de dados. Esta arquitetura foi projetada de forma que seus componentes ficassem 

desacoplados, através do uso de API, o que facilita a extensibilidade e o reuso. 

 
Figura 4.2 - Arquitetura AGIS. 
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A seguir são descritos os componentes da arquitetura do AGIS: 

Aplicação AGIS: Componente que corresponde a uma aplicação que utiliza o serviço 

disponibilizado pelo Motor AGIS. Ele pode ser uma GUI (Graphical User Interface) 

implementada como um cliente Web, desktop ou outra aplicação (e.g. um serviço, um 

sistema ou um programa). 

 

Motor AGIS : Componente responsável por 1) gerar as consultas para processamento 

analítico e geográfico multinível e 2) enviar estas consultas para o SGBDE executá-las. 

Este componente, através de sua interface de programação (componente API-AGIS), 

recebe um conjunto de parâmetros de consulta enviados pelo componente Aplicação 

AGIS e retorna o resultado da consulta para ele. Além das operações de agregação 

muitinível (i.e. as operações drill down [across] e roll up [across]), este componente 

também provê um novo tipo de operação analítica e geográfica, a saber: turn around. 

Basicamente, esta operação corresponde à aplicação de um conjunto de restrições 

espaciais apenas no nível geográfico corrente (e.g. total de vendas nas cidades 

adjacentes à cidade de Recife e disjuntas à cidade de Olinda). O Motor AGIS é 

composto por dois subcomponentes: Leitor de Metadados e Gerador de Consultas, que 

serão descritos a seguir. 

 

Leitor de Metadados: Componente responsável por acessar e prover os metadados 

AGIS. Por exemplo, o próximo nível acima ou abaixo de um nível corrente, o índice e o 

nome das colunas correspondentes às medidas em uma consulta e os campos para 

definição de junções entre as tabelas de um BDG. 

 

Gerador de Consultas: Componente que gera as consultas SQL com agregações 

multinível (i.e. com a cláusula GROUP BY) e restrições geográficas (i.e. com 

operadores espaciais). Este componente interage com o componente Leitor de 

Metadados para requisitar os metadados AGIS, que possuem as descrições necessárias 

para gerar as consultas analíticas e geográficas de acordo com a especificação ISO/OGC 

SQL. 

 

API-AGIS:  Componente que corresponde à interface de programação do Motor AGIS. 

Possibilita que o componente Aplicação AGIS envie e receba o resultado de requisições 

para operações como agregações de dados e restrições espaciais. Por exemplo, para que 
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uma aplicação AGIS envie requisições para operações de drill down e roll up ao Motor 

AGIS, deve-se utilizar as interfaces disponibilizadas por este componente. 

 

SGBD Espacial: Componente que corresponde ao SGBDE, que deve ser aderente à 

especificação ISO/OGC SQL (e.g. PostgreSQL/PostGIS e Oracle Spatial) e que 

processa as consultas geradas e submetidas pelo Motor AGIS. As funcionalidades de 

gerenciamento de cache, otimização de consultas, gerenciamento de transações, 

controle de concorrência e de integridade, são desempenhadas por este componente. 

 

BDG: Componente que corresponde ao BDG da arquitetura do AGIS. Este componente 

pode ser um BDG transacional ou um Data Warehouse espacial. 

 

Metamodelo AGIS-XML:  Componente que corresponde ao repositório de metadados 

XML (de acordo com o metamodelo AGIS - ver Seção 4.3), que define os metadados 

necessários para gerar as consultas para processamento analítico e geográfico 

multinível. Em outras palavras, este componente define os metadados que descrevem 

como o componente BDG (i.e. suas tabelas e colunas) deve estar organizado para 

permitir a geração de consultas para processamento analítico e geográfico multinível. 

 

API-BD e API-XML:  Componentes que correspondem às interfaces de programação 

utilizadas para acessar o SGBDE (e.g. JDBC e ODBC) e o Metamodelo AGIS-XML 

(e.g. DOM e SAX), respectivamente. 

4.3 Metamodelo AGIS 

Esta seção propõe o metamodelo AGIS, o qual especifica os metadados que 

descrevem como o Motor AGIS deve entender o esquema do BDG para gerar consultas 

analíticas e geográficas multinível. De forma a prover uma especificação utilizando uma 

notação independente de tecnologia, a Figura 4.3 mostra o metamodelo AGIS usando a 

notação de diagrama de classes da UML. Os parágrafos a seguir descrevem os 

elementos dos metadados AGIS e os seus relacionamentos. 
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Figura 4.3 - Metamodelo AGIS.
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O elemento esquema AGIS (AgisSchema) representa o elemento raiz do 

metamodelo proposto. Ele é composto por: 1) um conjunto de tipos de feição 

(FeatureType) do OGC, em que cada tipo de feição representa uma camada/tema 

geográfico que pode ser analisado; 2) um conjunto de hierarquias geográficas 

(GeoHierarchy), em que cada hierarquia geográfica define a ordem na qual os tipos de 

feição devem ser processados em uma operação de agregação; 3) um conjunto de 

medidas (Measure), em que cada medida representa um fato (dado mensurável que 

varia ao longo do tempo) a ser agregado/analisado; 4) um conjunto de filtros (Filter), 

em que cada filtro  corresponde a um conjunto de campos (FilterField) de uma tabela do 

BDG que podem ser usados como critério de seleção/restrição; e 5) um conjunto de 

contextos geográficos (GeoContext), em que cada contexto geográfico corresponde a 

uma visão de análise em um domínio de interesse. 

A partir do exemplo guia da Seção 4.1, pode-se ter os seguintes tipos de feição: 

Região, Estado, Município e Bairro. Além disso, pode-se ter as seguintes medidas: 

Valor, Condomínio, Área, Ano de Inauguração e Número de Quartos, provenientes da 

entidade Imóvel. Como exemplos para hierarquias geográficas, pode-se ter: H1 (Região 

→ Estado → Município), H2 (Estado [default] → Município → Bairro), H3 (Estado → 

Bairro) e H4 (Região → Município). Além disso, para exemplificar os filtros, pode-se 

ter: Clima e Construtora. 

Uma hierarquia geográfica possui um conjunto de níveis geográficos 

(FeatureTypeLevel) ordenados ({ordered}) e pode possuir um nível geográfico padrão 

(default). Cada nível geográfico está associado a um tipo de feição (i.e. uma 

camada/tema geográfico) e representa a posição do tipo de feição na hierarquia 

geográfica. Como exemplos de níveis geográficos, considerando a hierarquia H2, tem-

se: Estado [default] → Município → Bairro. Note que uma hierarquia geográfica é um 

subconjunto ordenado de níveis geográficos e que também pode ter um dos seus níveis 

geográficos especificado como padrão. As hierarquias geográficas H1, H3 e H4 não têm 

um nível geográfico padrão, enquanto que a hierarquia geográfica H2 tem o nível 

geográfico Estado como padrão. A especificação de um nível geográfico padrão é 

opcional e visa facilitar a especificação de consultas, pois torna desnecessária a 

definição do nível geográfico inicial para submissão de uma consulta ao Motor AGIS. 

Um contexto geográfico corresponde a um escopo de análise, o qual possui uma 

hierarquia geográfica e pode possuir um conjunto de medidas, um conjunto de filtros e 

uma medida padrão. Como exemplos de contextos geográficos, pode-se ter: C1 (H1; 



29 
 

Valor, Número de Quartos, Condomínio), C2 (H2; Valor [default], Área, Condomínio; 

Clima, Construtora), C3 (H3; Valor, Área) e C4 (H4; Valor, Condomínio; Clima, 

Construtora). A definição de uma medida padrão é opcional e objetiva facilitar a 

especificação de consultas, já que evita a necessidade de definição de uma medida para 

submissão de uma consulta ao Motor AGIS. Observe que a medida Valor foi 

especificada como padrão no contexto C2. Com isso, caso uma consulta seja realizada 

sobre este contexto, mesmo que não seja especificada nenhuma medida na consulta, os 

dados da medida Valor serão retornados. 

Um filtro pode ser utilizado em vários contextos geográficos e corresponde à 

especificação dos campos (FilterField) de uma tabela que podem ser utilizados para 

restringir consultas. Além disso, um filtro é especializado em dois tipos: filtro 

convencional (ConventionalFilter – e.g. nome da construtora), que corresponde apenas 

a operações de restrição convencional em SQL, e filtro espacial (SpatialFilter – e.g. 

nome e geometria do clima), que corresponde a operações convencionais e/ou espaciais 

em SQL. Desta forma, considerando o contexto geográfico C2, é possível realizar a 

seguinte consulta utilizando o filtro espacial Clima: “Qual a média de valor dos imóveis 

localizados nos estados que intersectam o clima equatorial?”. De maneira análoga, é 

possível realizar a seguinte consulta com o filtro convencional Construtora no contexto 

geográfico C2: “Quais os municípios e a menor área de imóvel de cada município, onde 

estão localizados imóveis construídos por construtoras fundadas no ano de 2008?”. É 

importante observar que os filtros 1) podem ser campos de uma tabela importada de um 

BDG externo ou campos de uma tabela convertida a partir de um shapefile ESRI, 2) não 

fazem parte das hierarquias geográficas e 3) são usados apenas para restringir os 

resultados das consultas. Em outras palavras, um filtro é um operando da operação de 

seleção da álgebra relacional (i.e. filtros são usados apenas na cláusula WHERE de 

SQL). 

Uma junção convencional (Join) pode ser utilizada por filtros convencionais ou 

por níveis geográficos. Uma junção ocorre entre um par de colunas (JoinKey) das 

tabelas a serem ligadas. Quando um filtro convencional é definido a partir de campos 

que não estão na mesma tabela que contém as medidas, deve ser definida uma junção 

(ou junções recursivas) para conectar a tabela que contém o filtro convencional à tabela 

que contém as medidas. Por exemplo, ao se utilizar o filtro convencional na consulta 

anterior, tem-se a seguinte junção: J1 (TB_CONSTRUTORA.NM_CNPJ = 

TB_IMOVEL.CNPJ_CONSTRUTORA). Da mesma forma, junções são usadas em níveis 
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geográficos de uma hierarquia geográfica em duas situações: 1) para fazer a ligação 

entre a tabela associada ao nível geográfico de menor granularidade e a tabela que 

contém as medidas e 2) para fazer a ligação entre dois níveis de uma hierarquia 

geográfica definidos a partir de tabelas normalizadas. Note que esta segunda situação 

normalmente acontece em BD transacionais, que são extremamente normalizados. No 

entanto, esta situação dificilmente acontece em um Data Warehouse, porque suas 

dimensões geralmente são desnormalizadas. 

Como exemplo para a situação 1 do parágrafo anterior, considerando a 

hierarquia geográfica H2 no contexto geográfico C2, pode-se responder às consultas 

sobre informações de imóveis, ao se ligar as tabelas TB_BAIRRO e TB_IMOVEL 

através da seguinte junção: J2 (TB_BAIRRO.PK_BAIRRO = TB_IMOVEL. 

FK_BAIRRO). Já para exemplificar a situação 2, considerando a hierarquia geográfica 

H3 no contexto geográfico C3, pode-se responder às consultas sobre estados, ao se 

utilizar as duas seguintes junções: J3 (TB_ESTADO.PK_ESTADO = 

TB_MUNICIPIO.FK_ESTADO) e J4 (TB_MUNICIPIO.PK_MUNICIPIO = 

TB_BAIRRO.FK_MUNICIPIO), uma vez que estados não estão ligados diretamente a 

bairros. 

Por fim, os tipos de feição (FeatureType) podem possuir um conjunto de 

propriedades (Property), as quais são informações adicionais sobre um tema/camada 

que podem ser retornadas nos resultados das consultas. Considerando o exemplo guia 

deste capítulo, pode-se ter os seguintes exemplos de propriedades: IDH de uma região, 

PIB de um estado, População de um município e Índice de Violência de um bairro. 

Considerando a hierarquia geográfica H2 no contexto geográfico C2, é possível realizar 

a seguinte consulta para exemplificar o uso de propriedades: “Quais os bairros, com 

índice de violência associado, e o valor médio do condomínio para os imóveis 

localizados no município de Recife?”. É importante observar que 1) uma propriedade é 

um operando da operação de projeção da álgebra relacional (i.e. propriedades são 

usadas apenas na cláusula SELECT de SQL), 2) propriedades não fazem parte das 

hierarquias geográficas e 3) não há restrição em se definir uma coluna de um BDG 

como um filtro e como uma propriedade. 
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4.4 XML Schema AGIS 

Esta seção apresenta, com o auxílio da notação gráfica da ferramenta XMLSpy 

[SPY09], os elementos e tipos em XML Schema, referentes à implementação do 

metamodelo AGIS. O esquema XML completo do AGIS encontra-se no Apêndice E. 

A Figura 4.4 apresenta o elemento esquema AGIS (AgisSchema), que é a 

implementação da classe homônima do metamodelo AGIS, e que é especificado a partir 

do tipo esquema AGIS (T_AgisSchema). 

 

 
Figura 4.4 - Elemento AgisSchema do esquema XML do AGIS. 

O tipo esquema AGIS é definido por coleções dos subelementos tipo de feição 

(FeatureType), hierarquia geográfica (GeoHierarchy), medida (Measure), filtro 

convencional (ConventionalFilter), filtro espacial (SpatialFilter) e contexto geográfico 

(GeoContext), que implementam as classes de mesmos nomes no metamodelo AGIS. 

Ressalta-se que, diferentemente do metamodelo AGIS, não foi especificado um 

elemento filtro  (Filter) no esquema XML, pois, no metamodelo AGIS, Filter é uma 

classe abstrata (i.e. não pode ter instância). Por isso, necessariamente um filtro tem que 

ser convencional ou espacial.  
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A Figura 4.5 exibe o tipo elemento de metadados (T_MetadataElement), que é 

um super tipo herdado pelos seguintes tipos do esquema XML do AGIS: tipo tipo de 

feição (T_FeatureType), tipo propriedade (T_Property), tipo hierarquia geográfica 

(T_GeoHierarchy), tipo medida (T_Measure), tipo atributos de filtro (T_FilterAttr), 

tipo campo de filtro (T_FilterField) e tipo contexto geográfico (T_GeoContext).  

 

 
Figura 4.5 - Tipo T_MetadataElement do esquema XML do AGIS. 

O objetivo da especificação do tipo elemento de metadados é uniformizar e 

reusar as nomenclaturas dos principais subelementos descritivos nos elementos do 

esquema XML. O tipo elemento de metadados é definido pelos subelementos nome 

(Name), abreviação (Caption) e descrição (Description). O subelemento nome 

corresponde ao nome do elemento que herda o tipo elemento de metadados (e.g. Região, 

Valor e População podem ser nomes de tipo de feição, medida e propriedade, 

respectivamente). O subelemento abreviação corresponde à abreviação do elemento que 

herda o tipo elemento de metadados (e.g. vlr e pop representam abreviações da medida 

Valor e da propriedade População, respectivamente). O subelemento descrição 

corresponde à descrição do elemento que herda o tipo elemento de metadados (e.g. 

regiões do Brasil, valor do imóvel e população do município, representam descrições 

para o tipo de feição Região, a medida Valor e a propriedade População, 

respectivamente). Ressalta-se que os subelementos abreviação e descrição são 

opcionais, pois pode não ser necessário abreviar ou descrever um elemento. No 

detalhamento dos elementos especificados a partir de tipos que herdam do tipo elemento 

de metadados, os subelementos provenientes deste (i.e. nome, abreviação e descrição) 

não serão explicados novamente. 
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A Figura 4.6 apresenta o elemento tipo de feição (FeatureType), especificado a 

partir do tipo tipo de feição, que estende o tipo elemento de metadados. O elemento tipo 

de feição é a implementação da classe homônima do metamodelo AGIS. 

 

 
Figura 4.6 - Elemento FeatureType do esquema XML do AGIS. 

O tipo tipo de feição é definido pelo atributo identificador (id) e pelos 

subelementos fonte (Source), identificador temático (ThematicIdentifier), atributo 

geométrico (GeoAttribute) e propriedade (Property). O atributo identificador não tem 

semântica associada (é uma chave artificial) e foi especificado a partir do mecanismo 

ID/IDREF [W3C09a], com o intuito de permitir que outros elementos do esquema XML 

façam referência aos elementos tipo de feição, evitando que um mesmo tipo de feição 

seja definido mais de uma vez dentro do mesmo esquema para cada hierarquia 

geográfica em que ele seja especificado. O subelemento fonte corresponde ao nome da 
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tabela do BDG à qual este tipo de feição está associado (e.g. um tipo de feição de nome 

Região pode estar associado à tabela TB_REGIAO). O subelemento identificador 

temático tem semântica associada (i.e. é uma chave natural) e corresponde a um campo 

que pode ser usado para identificar um tipo de feição (e.g. o tipo de feição Estado pode 

ter Nome ou Sigla como identificador temático). O subelemento atributo geométrico 

corresponde ao campo que contém a geometria das feições (e.g. os campos 

GEO_REGIAO, GEO_ESTADO, GEO_MUNICIPIO e GEO_BAIRRO das tabelas 

TB_REGIAO, TB_ESTADO, TB_MUNICIPIO e TB_BAIRRO, respectivamente). O 

subelemento propriedade é a implementação da classe homônima do metamodelo AGIS 

(e.g. Índice de Violência, População e PIB podem ser propriedades – informações 

adicionais – sobre os tipos de feição Bairro, Município e Estado, respectivamente). 

Note que cada elemento tipo de feição pode especificar um conjunto de propriedades. 

A Figura 4.7 exibe o detalhamento do elemento propriedade (Property), o qual é 

especificado a partir do tipo propriedade (T_Property), que estende o tipo elemento de 

metadados. O tipo propriedade é definido pelos subelementos coluna (Column) e tipo 

de dado (Type). O subelemento coluna corresponde ao nome da coluna à qual a 

propriedade está associada (e.g. a propriedade PIB do tipo de feição Estado está 

associada à coluna PIB da tabela TB_ESTADO). O subelemento tipo de dado 

corresponde ao tipo dos dados da propriedade, o qual é necessário para realizar 

corretamente a leitura da propriedade (e.g. a propriedade PIB do tipo de feição Estado é 

do tipo Número Real, enquanto que a propriedade População do tipo de feição 

Município é do tipo Número Inteiro). 

A Figura 4.8 apresenta o elemento hierarquia geográfica (GeoHierarchy), 

especificado a partir do tipo hierarquia geográfica (T_GeoHierarchy), que estende o 

tipo elemento de metadados. O tipo hierarquia geográfica é definido pelos atributos 

identificador (id) e tem todos (hasAll). O atributo identificador, especificado a partir do 

mecanismo ID/IDREF [W3C09a], não tem semântica e permite que uma hierarquia 

geográfica seja referenciada dentro do documento XML, evitando a necessidade de 

redefini-la em cada contexto geográfico no qual ela seja necessária. O atributo tem todos 

tem o objetivo de determinar se a hierarquia geográfica deve possuir o nível todos 

(ALL), que corresponde a uma análise considerando todos os níveis geográficos 

(semelhante ao nível ALL em OLAP). 
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Figura 4.7 - Elemento Property do esquema XML do AGIS. 

 

 
Figura 4.8 - Elemento GeoHierarchy do esquema XML do AGIS. 
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Considerando o exemplo guia deste capítulo, onde a entidade de maior 

granularidade é Região, o nível todos tem o objetivo de responder ao seguinte tipo de 

consulta: “Qual a média de valor dos imóveis considerando todas as regiões?”. Além 

dos atributos identificador e tem todos, o tipo hierarquia geográfica também é definido 

pelos subelementos nível geográfico padrão (DefaultLevel) e nível geográfico 

(FeatureTypeLevel), os quais implementam as classes homônimas do metamodelo 

AGIS. Ressalta-se que a ordem de definição dos níveis geográficos de uma hierarquia 

geográfica determina a sequência deles. Por exemplo, considerando a hierarquia 

geográfica H1 (Região → Estado → Município), tem-se a seguinte ordem entre seus 

níveis geográficos: primeiro Região, depois Estado e, por fim, Município. O 

subelemento nível geográfico padrão tem o propósito de definir um nível geográfico 

inicial para a hierarquia. Considerando a mesma hierarquia geográfica H1, caso Estado 

seja definido como o nível geográfico padrão, a primeira visão dos dados será a partir 

dele. Caso não seja especificado um nível geográfico padrão e o atributo tem todos seja 

definido como verdadeiro, a primeira visão dos dados considerará todos os níveis. E, 

caso não seja especificado um nível padrão e o atributo tem todos seja definido como 

falso, a primeira visão dos dados será do nível de maior granularidade, que neste 

exemplo é Região. 

A Figura 4.9 detalha o elemento nível geográfico (FeatureTypeLevel), 

especificado a partir do tipo nível geográfico (T_FeatureTypeLevel), o qual é definido 

pelo atributo tipo de feição (featureType) e pelo subelemento junção (Join). O atributo 

tipo de feição, especificado a partir do mecanismo ID/IDREF [W3C09a], não tem 

semântica e corresponde a uma referência para um elemento tipo de feição, evitando 

redundância caso dois níveis de duas hierarquias geográficas tenham que fazer uso de 

um mesmo tipo de feição. O subelemento junção é a implementação da classe 

homônima do metamodelo AGIS. 

A Figura 4.10 detalha o elemento junção (Join), especificado a partir do tipo 

junção (T_Join) e que corresponde a uma junção convencional entre duas tabelas 

através de uma ou mais colunas. 
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Figura 4.9 - Elemento FeatureTypeLevel do esquema XML do AGIS. 

 

 
Figura 4.10 - Estrutura do elemento Join no esquema XML do AGIS. 

O tipo junção é definido pelos subelementos tabela da direita (RightTable), 

chave da junção (JoinKey) e junção (Join). Sabe-se que uma junção é feita entre duas 

tabelas, as quais podem ser denominadas tabela da esquerda e tabela da direita. O 

subelemento tabela da direita define a tabela da direita na junção, enquanto que a tabela 

da esquerda é atribuída de forma implícita, pois está associada ao elemento que utiliza o 

elemento junção. Por exemplo, considerando a hierarquia geográfica H1 (Região → 
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Estado → Município), o nível geográfico Região utiliza uma junção, a qual tem como 

tabela da direita a tabela TB_ESTADO, que é a tabela associada ao tipo de feição 

Estado. Já a tabela da esquerda é obtida a partir do nível geográfico Região, que utiliza 

a junção e está associado à tabela TB_REGIAO. O subelemento chave da junção, 

exibido na Figura 4.10, é especificado a partir de um tipo chave da junção (T_JoinKey), 

que é definido pelos subelementos coluna da esquerda (LeftColumn) e coluna da direita 

(RightColumn). Ou seja, cada chave da junção corresponde a um par de colunas. Por 

exemplo, a junção entre as tabelas associadas aos níveis geográficos Região e Estado é 

feita através da coluna da esquerda PK_REGIAO, pertencente à tabela TB_REGIAO e 

da coluna da direita FK_REGIAO, pertencente à tabela TB_ESTADO. Ressalta-se que 

cada junção é realizada por um ou mais pares de colunas. Por exemplo, se a chave 

primária da tabela TB_REGIAO for composta por n colunas (n > 1), então a junção deve 

utilizar as n colunas da seguinte forma: chave de junção 1 [PK1_REGIAO, 

FK1_REGIAO], chave de junção 2 [PK2_REGIAO, FK2_REGIAO], até chave de 

junção n [PKn_REGIAO, FKn_REGIAO]. Por fim, o subelemento junção é a 

implementação do auto-relacionamento (junção recursiva) existente na classe junção do 

metamodelo AGIS. O elemento junção é utilizado pelos elementos nível geográfico, 

filtro convencional e pelo próprio elemento junção. 

A Figura 4.11 detalha o elemento medida (Measure), que é especificado a partir 

do tipo medida (T_Measure), que estende o tipo elemento de metadados e é definido 

pelos subelementos coluna (Column), função agregadora (Aggregator) e tabela 

(Table). O subelemento coluna corresponde ao nome da coluna que contém os valores 

numéricos (medidas) a serem agregados (e.g. para a medida Valor, a coluna é definida 

como NR_VALOR). O subelemento função agregadora representa o tipo de agregação a 

ser feito com as medidas (e.g. SUM, AVG, COUNT, entre outras), enquanto que o 

subelemento tabela corresponde ao nome da tabela na qual estão armazenadas as 

medidas (e.g. no exemplo guia do capítulo esta tabela é TB_IMOVEL). 

A Figura 4.12 apresenta o tipo filtro  (T_Filter), que é abstrato e implementa a 

classe abstrata filtro  do metamodelo AGIS. O tipo filtro  é herdado pelos tipos filtro 

convencional (ver Figura 4.14) e filtro espacial (ver Figura 4.15). 
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Figura 4.11 - Elemento Measure do esquema XML do AGIS. 

O tipo filtro  é especificado a partir de um subtipo abstrato atributos de filtro 

(T_FilterAttr), o qual estende o tipo elemento de metadados e possui um atributo 

identificador (id). O atributo identificador, especificado a partir do mecanismo 

ID/IDREF [W3C09a], permite que um filtro seja referenciado dentro do documento 

XML, evitando a necessidade de redefini-lo em cada contexto geográfico no qual ele 

seja necessário (e.g. o filtro convencional Construtora pode ser definido com o 

identificador F1, e ser utilizado em vários contextos geográficos, sem redundância). 

Além disso, o tipo filtro  é definido pelo subelemento fonte (Source) e por um ou mais 

subelementos campo de filtro (FilterField). O subelemento fonte corresponde ao nome 

da tabela a qual o filtro está associado (e.g. para o filtro convencional Construtora, a 

fonte é definida como TB_CONSTRUTORA). Já o subelemento campo de filtro 

corresponde ao campo do filtro usado para restringir os resultados de uma consulta (e.g. 

para o filtro espacial Clima, um campo de filtro é o atributo Nome, que pode ser usado 

para restringir os resultados da seguinte forma: Clima.Nome = Temperado). 
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Figura 4.12 - Estrutura do tipo T_Filter no esquema XML do AGIS. 

A Figura 4.13 exibe o elemento campo de filtro (FilterField), que é especificado 

a partir do tipo campo de filtro (T_FilterField), que estende o tipo elemento de 

metadados. O tipo campo de filtro é definido pelo subelemento coluna (Column), que 

corresponde à coluna na qual estão armazenados os valores aos quais o campo do filtro 

pode estar associado (e.g. para o filtro convencional Construtora associado à tabela 

TB_CONSTRUTORA, o campo com nome Ano Fundação está associado à coluna 

NR_ANO_FUNDACAO. Com isso, é possível fazer restrições do seguinte tipo nas 

consultas: Construtora.Ano Fundação= 2009). 

A Figura 4.14 detalha o elemento filtro convencional (ConventionalFilter), 

especificado a partir do tipo filtro convencional (T_ConventionalFilter), que estende o 

tipo filtro . O elemento filtro convencional possibilita as restrições nas consultas através 

de junções convencionais. Por exemplo, para responder à consulta “Qual a média de 

valor do condomínio por bairro para os imóveis construídos por construtoras fundadas 
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no ano de 2008 no município de Recife?”, é necessário utilizar o filtro convencional 

Construtora, que está relacionado a Imóvel através de uma junção convencional. 

 

 
Figura 4.13 - Elemento FilterField  do esquema XML do AGIS. 

 

 
Figura 4.14 - Elemento ConventionalFilter do esquema XML do AGIS. 

O tipo filtro convencional é definido pelas características herdadas do tipo filtro  

e por um subelemento junção (Join). Este subelemento corresponde a uma junção 
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convencional que deve existir entre a tabela associada ao filtro e a tabela que contém as 

medidas especificadas para uma consulta ao AGIS, caso o filtro não seja definido na 

tabela que contém as medidas. Dando continuidade ao exemplo anterior, é necessária 

uma junção entre as tabelas TB_CONSTRUTORA, a qual está associada ao filtro 

convencional Construtora, e TB_IMOVEL, que está associada à entidade Imóvel, que 

contém a medida Condomínio. Um exemplo de definição de um filtro convencional 

pode ser visto a seguir: 

id = FT1, Name = Construtora, Source = TB_CONSTRUTORA, 

FilterField = (Name = Ano Fundação, Column = NR_ANO_FUNDACAO), 

Join = (RightTable = TB_IMOVEL, 

JoinKey = (LeftColumn = PK_CONSTRUTORA, RightColumn = 

FK_CONSTRUTORA)). 

A Figura 4.15 mostra o elemento filtro espacial (SpatialFilter), especificado a 

partir do tipo filtro espacial (T_SpatialFilter), que estende o tipo filtro . O elemento 

filtro espacial possibilita as restrições nas consultas através de junções espaciais. Por 

exemplo, para responder à consulta “Qual a média de valor por região para os imóveis 

localizados em regiões que possuem algum território com clima equatorial?”, é 

necessário utilizar o filtro espacial Clima, que não está relacionado no BDG a Imóvel 

(entidade que contém a medida Valor) nem a nenhum tipo de feição (Região, Estado, 

Município e Bairro). Por isso, surge a necessidade de realizar uma junção espacial entre 

Clima e Região para restringir o resultado da consulta através de uma junção 

convencional. 

O tipo filtro espacial é definido pelas características herdadas do tipo filtro  e por 

um subelemento atributo geométrico (GeoAttribute). Este subelemento corresponde ao 

atributo geométrico no qual está localizada a geometria do filtro. Dando continuidade ao 

exemplo anterior, é necessária a definição do campo geométrico do filtro Clima como 

sendo a coluna GEO_CLIMA da tabela TB_CLIMA. E, com isso, é possível responder à 

consulta ao realizar a junção espacial entre o filtro Clima e o tipo de feição Região, da 

seguinte forma: sobrepõe(GEO_CLIMA, GEO_REGIAO). Um exemplo de definição de 

um filtro espacial pode ser visto a seguir: 

id = FT2, Name = Clima, Source = TB_CLIMA, 

FilterField = (Name = Nome, Column = NM_CLIMA), 

GeoAttribute = GEO_CLIMA 
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Figura 4.15 - Estrutura do elemento SpatialFilter no esquema XML do AGIS. 

A Figura 4.16 exibe o elemento contexto geográfico (GeoContext), especificado 

a partir do tipo contexto geográfico (T_GeoContext), que estende o tipo elemento de 

metadados. O elemento contexto geográfico representa uma perspectiva de análise 

sobre um banco de dados geográfico. O XML Schema AGIS permite a especificação de 

múltiplos contextos geográficos, dando a flexibilidade para análises sob diferentes 

perspectivas. 

Como um esquema AGIS pode ter vários elementos hierarquia geográfica, 

medida e filtro , os quais podem ser utilizados por vários contextos geográficos, o tipo 

contexto geográfico é definido pelos subelementos uso de hierarquia geográfica 

(GeoHierarchyUsage), uso de medida (MeasureUsage), uso de filtro (FilterUsage) e 

medida padrão (DefaultMeasure). O subelemento uso de hierarquia geográfica, 

exibido na Figura 4.16, corresponde a uma utilização de uma hierarquia geográfica pelo 

contexto geográfico. Está especificado desta forma, pois contém apenas uma referência 

para uma hierarquia geográfica, evitando redundância caso uma hierarquia seja 

especificada em mais de um contexto geográfico. Cada contexto geográfico possui 

apenas uma hierarquia geográfica, pois uma análise AGIS é multinível, mas não é 

multidimensional. 
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Figura 4.16 - Estrutura do elemento GeoContext no esquema XML do AGIS. 

O subelemento uso de medida, exibido na Figura 4.16, corresponde a uma 

utilização de uma medida pelo contexto geográfico. Da mesma forma que a hierarquia 

geográfica, contém apenas uma referência para uma medida, facilitando a utilização de 

uma mesma medida por vários contextos geográficos. Além disso, um contexto 

geográfico possui o subelemento medida padrão, que é utilizado caso nenhuma medida 

seja especificada em uma consulta sobre um contexto geográfico.  

O subelemento uso de filtro, também exibido na Figura 4.16, corresponde a uma 

utilização de um filtro pelo contexto geográfico. Também contém apenas uma 

referência para um filtro, evitando redundância na definição dos filtros e permitindo que 

sejam utilizados por vários contextos geográficos. Um filtro é especificado em um 

contexto geográfico para contribuir com o enriquecimento das análises feitas sobre ele, 

como por exemplo, para responder à consulta “Quais os valores médios por estado dos 

imóveis construídos por construtoras fundadas em 2009?”, é necessário utilizar o filtro 

Construtora. Além disso, seria muito restritiva a existência de um filtro padrão em um 

contexto geográfico, pois obrigaria todas as consultas realizadas sobre o contexto a 

restringirem os seus resultados com o filtro. Por exemplo, digamos que se deseje 
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responder à consulta “Quais os valores máximos dos condomínios dos imóveis por 

município?”. Caso fosse especificado um filtro padrão como sendo o filtro Construtora, 

esta consulta obrigatoriamente se tornaria “Quais os valores máximos dos condomínios 

por município dos imóveis construídos por construtoras inauguradas em um ano 

especificado?”. Ou seja, não haveria possibilidade de realizar uma consulta sem esta 

restrição, o que acarretaria em uma perda de potencialidade do AGIS para responder 

diversos tipos de consulta. 

Por fim, a Figura 4.17 apresenta o elemento uso de hierarquia geográfica 

(GeoHierarchyUsage), especificado a partir do tipo uso de hierarquia geográfica 

(T_GeoHierarchyUsage) e que representa uma utilização de uma hierarquia geográfica. 

Este tipo é definido apenas pelo atributo hierarquia geográfica (geoHierarchy), que 

corresponde a uma referência para uma hierarquia geográfica, especificada de acordo 

com o mecanismo ID/IDREF [W3C09a]. De maneira análoga são especificados os 

elementos uso de medida e uso de filtro. 

 

 
Figura 4.17 - Elemento GeoHierarchyUsage do esquema XML do AGIS. 

4.5 Motor AGIS 

Esta seção detalha o funcionamento do Motor AGIS, através de uma descrição 

simplificada e do pseudocódigo do algoritmo para navegação entre os diferentes níveis 

de uma hierarquia geográfica. Para realizar esta navegação multinível, o Motor AGIS 

implementa os quatro tipos tradicionais de operação de agregação de dados, a saber: 

drill down (i.e. especialização da consulta para um nível geográfico imediatamente 

abaixo), roll up (i.e. generalização da consulta para um nível geográfico imediatamente 

acima), drill down across (i.e. especialização da consulta para qualquer nível geográfico 

abaixo) e roll up across (i.e. generalização da consulta para qualquer nível geográfico 

acima). Estes quatro tipos de operação são subdivididos em level e member. Com level, 

são retornadas todas as feições geográficas em um nível geográfico acima ou abaixo. 

Por exemplo, considerando a hierarquia geográfica H1 (Região → Estado → 
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Município) do contexto geográfico C1 (ver Seção 4.3), uma operação de drill down 

level no nível geográfico Região retorna todas as feições geográficas do nível 

geográfico imediatamente abaixo (i.e. todos os estados). Diferente de level, o uso de 

member exige a especificação de uma feição geográfica (i.e. o membro geográfico a ser 

especializado ou generalizado). A partir desse membro passado como parâmetro, é 

retornada uma feição geográfica que é seu ancestral ou um conjunto de feições 

geográficas que corresponde aos seus descendentes em um dado nível geográfico. No 

primeiro caso, as operações de roll up member e roll up across member retornam, 

respectivamente, o pai e outro ancestral do membro passado como parâmetro. No 

segundo caso, as operações de drill down member e drill down across member 

retornam, respectivamente, os filhos e outros descendentes, em um dado nível 

geográfico, do membro passado como parâmetro. Ressalta-se que o uso de member 

retorna apenas as feições geográficas que atendam a uma junção convencional com um 

membro geográfico. Por exemplo, considerando a mesma hierarquia H1 (Região → 

Estado → Município) do exemplo anterior, a operação de drill down member sobre o 

membro geográfico Nordeste retorna os estados Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, 

Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. 

Além de implementar as operações tradicionais de drill down, drill down across, 

roll up e roll up across, este trabalho propõe e implementa um novo tipo de operação de 

agregação de dados, a saber: turn around. Esta operação, diferentemente das anteriores 

que retornam feições geográficas de um nível geográfico acima (roll up e roll up 

across) ou abaixo (drill down e drill down across), retorna feições geográficas que estão 

em um mesmo nível geográfico e que atendem a uma operação espacial. Por exemplo, 

considerando a mesma hierarquia H1 (Região → Estado → Município) do exemplo 

anterior, a operação espacial “é disjunta de Nordeste” retorna apenas a região Sul. 

Para processar as operações acima, o Motor AGIS recebe o seguinte conjunto de 

parâmetros: tipo da operação de agregação, contexto geográfico, nível geográfico atual, 

nível geográfico destino, medidas, membros selecionados, propriedades, restrições na 

hierarquia geográfica e restrições por filtros. O Quadro 4.1 descreve cada um destes 

parâmetros. 
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Quadro 4.1 - Parâmetros para o Motor AGIS. 

Parâmetro Descrição 

Tipo da operação de 

agregação* 

Tipo da operação de agregação: drill down, drill down across, roll up, 

roll up across ou turn around. 

Contexto geográfico*+ 

Contexto geográfico sobre o qual a consulta será processada, o qual 

contém uma hierarquia geográfica (e.g. Região → Estado → 

Município). 

Nível geográfico atual*+ 
Nível geográfico que sofre a operação de agregação (e.g. drill down no 

nível geográfico Estado). 

Nível geográfico destino+ 
Nível geográfico destino da operação de agregação, que somente deve 

ser especificado nas operações de drill down across e roll up across. 

Medidas+ Medidas selecionadas na consulta (e.g. Valor e Condomínio). 

Membros selecionados 

Membros geográficos selecionados para serem generalizados ou 

especializados, necessários apenas nas operações do tipo member (e.g. 

drill down na feição geográfica Pernambuco). 

Propriedades+ 

Propriedades adicionais referentes às feições geográficas retornadas na 

consulta (e.g. em uma consulta na qual o nível geográfico destino é 

Município, pode ser requisitada a propriedade População dos 

municípios retornados na consulta). 

Restrições na hierarquia 

geográfica+ 

Restrições feitas a partir de membros geográficos pertencentes a um dos 

níveis da hierarquia geográfica e de uma operação espacial (e.g. drill 

down no nível geográfico Região, restringindo o resultado às feições 

geográficas que tocam o membro geográfico Nordeste). 

Restrições por filtros+ 

Restrições feitas a partir de filtros, sejam eles convencionais (e.g. 

restringir os imóveis aos que a construtora foi inaugurada em 2007) ou 

espaciais (e.g. restringir as feições geográficas do resultado de uma 

consulta apenas às que possuem o clima tropical). 

 

No Quadro 4.1, apenas os parâmetros marcados com ‘*’ são obrigatórios para a 

execução do algoritmo, que é, de forma simplificada, composto pelos passos a seguir. 

Além disso, os parâmetros marcados com ‘+’ são obtidos a partir dos metadados do 

esquema XML do AGIS. Para guiar a explicação dos passos, considere o seguinte 

conjunto de parâmetros:  

• Tipo da operação de agregação: drill down 

• Contexto geográfico: C4 (H4 [Região → Município]; Valor, Condomínio; Clima, Construtora) 

• Nível geográfico atual: Região 

• Medidas: Média(Valor) e Média(Condomínio) 

• Membros selecionados: Nordeste 

• Propriedades: População 
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• Restrições na hierarquia geográfica: disjunto Sudeste e toca Norte 

• Restrições por filtros: Construtora.Ano Fundação = 2008 e intersecta Clima.Nome = 

Subtropical 

Estes parâmetros resultam na seguinte consulta exemplo:  

“Realizar uma operação de drill down member sobre a feição geográfica Nordeste do nível geográfico 

Região, retornando a média do valor e a média do condomínio dos imóveis por município, bem como a 

população de cada município, para os municípios que são disjuntos à região Sudeste, que tocam a região 

Norte e que intersectam o clima subtropical, e para os imóveis construídos por construtoras fundadas em 

2008.” 

Ao longo da apresentação dos passos será exibida, de forma incremental, a 

geração da consulta SQL a ser processada pelo Motor AGIS. A cada incremento nas 

cláusulas da consulta SQL, o mesmo será destacado com fundo do texto na cor cinza. 

Destaca-se que a consulta é baseada nos padrões ISO/IEC SQL e ISO/OGC SQL. A 

seguir, são apresentados os 16 passos do algoritmo para implementação do Motor 

AGIS. 

1. Acessar os metadados para obter o nível geográfico destino a partir do nível 

geográfico atual, do tipo de operação e da hierarquia geográfica contida no contexto 

geográfico. Ressalta-se que nas operações de drill down across e roll up across o 

nível geográfico destino já é previamente definido nos parâmetros da consulta. 

Considerando a consulta exemplo, o nível geográfico destino obtido é Município. 

2. Acessar os metadados para definir a cláusula SELECT com o campo descritivo e o 

campo com geometria do nível geográfico destino, bem como com as suas 

propriedades e as medidas especificadas para a consulta. Considerando a consulta 

exemplo, o campo descritivo é NM_MUNICIPIO e o campo com geometria é 

GEO_MUNICIPIO. Além disso, tem-se o campo de propriedade NR_POPULACAO 

e os campos das medidas AVG(NR_VALOR) e AVG(NR_CONDOMINIO). Desta 

forma, a cláusula SELECT é definida da seguinte maneira: 

SELECT MU.NM_MUNICIPIO, MU.GEO_MUNICIPIO, MU.NR_POPULACAO,  

AVG(IM.NR_VALOR), AVG(IM.NR_CONDOMINIO) 

3. Definir a cláusula FROM com as tabelas provenientes das restrições por filtros. É 

necessário acessar os metadados para identificar a tabela associada a cada filtro. 

Considerando a consulta exemplo, tem-se a tabela TB_CLIMA, associada ao filtro 

espacial Clima, e a tabela TB_CONSTRUTORA, associada ao filtro convencional 

Construtora. Assim, a cláusula FROM fica da seguinte forma: 

FROM  TB_CLIMA CL, TB_CONSTRUTORA CO 
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4. Acessar os metadados para obter a tabela associada ao nível geográfico atual e 

adicioná-la à cláusula FROM. Dando continuidade ao exemplo, como o nível 

geográfico atual é Região, que tem a tabela TB_REGIAO associada a ele, a cláusula 

FROM incrementada é exibida em seguida. 

FROM  TB_CLIMA CL, TB_CONSTRUTORA CO, TB_REGIAO RE 

5. Caso n (n >= 1) restrições na hierarquia geográfica sejam passadas como parâmetro, 

adicionar a tabela do nível geográfico atual n vezes à cláusula FROM. Na consulta 

exemplo são feitas duas restrições na hierarquia geográfica. Para satisfazê-las, é 

necessário realizar as seguintes operações de junção espacial: disjunto(Município, 

Região.Nome=Sudeste) e toca(Município, Região.Nome=Norte). Como uma mesma 

região não pode assumir dois nomes, a tabela TB_REGIAO, associada ao tipo de 

feição Região, precisa ser adicionada mais duas vezes à cláusula FROM, que fica da 

seguinte forma: 

FROM  TB_CLIMA CL, TB_CONSTRUTORA CO, TB_REGIAO RE, TB_REGIAO RE1, 

TB_REGIAO RE2 

6. Acessar os metadados para obter as tabelas necessárias para realizar as junções 

convencionais entre a tabela associada ao nível geográfico atual e a tabela associada 

ao nível geográfico destino, e adicioná-las à cláusula FROM. Considerando a 

consulta exemplo, entre as tabelas TB_REGIAO e TB_MUNICIPIO, associadas aos 

níveis geográficos Região e Município, há a tabela TB_ESTADO (ver Apêndice A). 

Ou seja, a tabela TB_ESTADO é necessária para realizar a junção convencional 

entre as tabelas TB_REGIAO e TB_MUNICIPIO, ficando a cláusula FROM da 

seguinte maneira: 

FROM  TB_CLIMA CL, TB_CONSTRUTORA CO, TB_REGIAO RE, TB_REGIAO RE1, 

TB_REGIAO RE2, TB_ESTADO ES 

7. Acessar os metadados para obter as tabelas necessárias para realizar as junções 

convencionais entre a tabela associada ao nível geográfico destino e a tabela que faz 

junção com a tabela que contém as medidas, e adicioná-las à cláusula FROM. No 

exemplo desta seção, a tabela que contém as medidas é TB_IMOVEL. Observando o 

esquema lógico do exemplo guia deste capítulo (ver Apêndice A), conclui-se que a 

tabela TB_BAIRRO está conectada às tabelas associadas à hierarquia geográfica (i.e. 

TB_REGIAO e TB_MUNICIPIO) e faz junção com a tabela de medidas 

TB_IMOVEL. Então, é necessário definir uma junção entre as tabelas 

TB_MUNICIPIO (tabela associada ao nível geográfico destino Município) e 
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TB_BAIRRO (tabela que faz junção com a tabela que contém as medidas). Portanto, 

a cláusula FROM para a consulta exemplo fica da seguinte forma: 

FROM  TB_CLIMA CL, TB_CONSTRUTORA CO, TB_REGIAO RE, TB_REGIAO RE1, 

TB_REGIAO RE2, TB_ESTADO ES, TB_MUNICIPIO MU, TB_BAIRRO BA 

8. Adicionar à cláusula FROM uma cláusula LEFT OUTER JOIN entre a tabela de 

menor granularidade que seja associada à hierarquia geográfica ou que conecte a 

hierarquia geográfica à tabela que contém as medidas, e a tabela que contém as 

medidas. As informações sobre as tabelas são obtidas a partir do acesso aos 

metadados. Considerando a consulta exemplo, é necessário definir uma cláusula 

LEFT OUTER JOIN entre as tabelas TB_BAIRRO (tabela que conecta a hierarquia 

geográfica à tabela que contém as medidas) e TB_IMOVEL (tabela que contém as 

medidas). Esta junção é do tipo externa porque precisam ser retornados pela 

consulta também os municípios que não possuem imóveis localizados neles, pois é 

relevante para as análises também identificar as feições geográficas que não contém 

fatos, para efeito comparativo com as demais feições geográficas. Assim, a cláusula 

FROM fica da seguinte maneira: 

FROM  TB_CLIMA CL, TB_CONSTRUTORA CO, TB_REGIAO RE, TB_REGIAO RE1, 

TB_REGIAO RE2, TB_ESTADO ES, TB_MUNICIPIO MU, TB_BAIRRO BA  

LEFT OUTER JOIN  TB_IMOVEL IM ON (BA.PK_BAIRRO = IM.FK_BAIRRO) 

9. Definir a cláusula WHERE com as junções convencionais e espaciais conforme 

explicado no passo 5. É necessário acessar os metadados para obter os campos 

descritivos e os geométricos associados aos tipos de feição. Considerando a consulta 

exemplo, é necessário realizar as junções para satisfazer as duas restrições na 

hierarquia geográfica, definindo a cláusula WHERE da seguinte forma: 

WHERE  RE1.NM_REGIAO = ‘Sudeste’ 

AND ST_DISJOINT(MU.GEO_MUNICIPIO, RE1.GEO_REGIAO) 

AND RE2.NM_REGIAO = ‘Norte’ 

AND ST_TOUCHES(MU.GEO_MUNICIPIO, RE2.GEO_REGIAO) 

10. Adicionar à cláusula WHERE as restrições para os membros geográficos 

selecionados, caso a operação seja do tipo member. Os metadados são consultados 

para obtenção do campo descritivo associado ao nível geográfico atual. Para a 

consulta exemplo especificada, a operação é drill down member sobre a feição 

geográfica Nordeste, então é necessário restringir os registros da tabela 

TB_REGIAO RE ao registro com nome Nordeste, para possibilitar identificar os 

seus descendentes. Logo, a cláusula WHERE é incrementada da seguinte maneira: 

WHERE  RE1.NM_REGIAO = ‘Sudeste’ 

AND ST_DISJOINT(MU.GEO_MUNICIPIO, RE1.GEO_REGIAO) 
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AND RE2.NM_REGIAO = ‘Norte’ 

AND ST_TOUCHES(MU.GEO_MUNICIPIO, RE2.GEO_REGIAO) 

AND RE.NM_REGIAO = ‘Nordeste’ 

11. Adicionar à cláusula WHERE as junções convencionais entre a tabela associada ao 

nível geográfico atual e a tabela associada ao nível geográfico destino, conforme 

explicado no passo 6. Além disso, adicionar as junções convencionais entre a tabela 

associada ao nível geográfico destino e a tabela que faz junção com a tabela que 

contém as medidas, conforme explicado no passo 7. As colunas das tabelas, 

necessárias para realizar as junções, são obtidas a partir de consultas aos metadados. 

Considerando a consulta exemplo, é necessário realizar as junções entre as tabelas 

TB_REGIAO, TB_ESTADO, TB_MUNICIPIO e TB_BAIRRO, ficando a cláusula 

WHERE da forma a seguir: 

WHERE  RE1.NM_REGIAO = ‘Sudeste’ 

AND ST_DISJOINT(MU.GEO_MUNICIPIO, RE1.GEO_REGIAO) 

AND RE2.NM_REGIAO = ‘Norte’ 

AND ST_TOUCHES(MU.GEO_MUNICIPIO, RE2.GEO_REGIAO) 

AND RE.NM_REGIAO = ‘Nordeste’ 

AND RE.PK_REGIAO = ES.FK_REGIAO 

AND ES.PK_ESTADO = MU.FK_ESTADO 

AND MU.PK_MUNICIPIO = BA.FK_MUNICIPIO 

12. Adicionar à cláusula WHERE as restrições e as junções necessárias para satisfazer 

as restrições por filtros. Os metadados são acessados para se obter os campos 

alfanuméricos dos filtros e os campos geométricos das tabelas associadas aos filtros 

espaciais. De acordo com a consulta exemplo, é necessário realizar uma junção 

convencional entre as tabelas TB_CONSTRUTORA e TB_IMOVEL e uma junção 

espacial entre as tabelas TB_MUNICIPIO e TB_CLIMA, além de restringir as 

construtoras àquelas fundadas em 2008 e os climas aos que possuem o nome 

Subtropical. Assim, a cláusula WHERE fica da seguinte forma: 

WHERE  RE1.NM_REGIAO = ‘Sudeste’ 

AND ST_DISJOINT(MU.GEO_MUNICIPIO, RE1.GEO_REGIAO) 

AND RE2.NM_REGIAO = ‘Norte’ 

AND ST_TOUCHES(MU.GEO_MUNICIPIO, RE2.GEO_REGIAO) 

AND RE.NM_REGIAO = ‘Nordeste’ 

AND RE.PK_REGIAO = ES.FK_REGIAO 

AND ES.PK_ESTADO = MU.FK_ESTADO 

AND MU.PK_MUNICIPIO = BA.FK_MUNICIPIO 
AND CO.NR_ANO_FUNDACAO = 2008 

AND CO.PK_CONSTRUTORA = IM.FK_CONSTRUTORA 

AND CL.NM_CLIMA = ‘Subtropical’ 

AND ST_INTERSECTS(MU.GEO_MUNICIPIO, CL.GEO_CLIMA) 
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13. Acessar os metadados para obter o campo descritivo e o campo com geometria do 

nível geográfico destino, assim como as propriedades, e, assim, definir a cláusula 

GROUP BY. Seguindo o mesmo raciocínio que foi estabelecido no passo 2 para a 

consulta exemplo desta seção, a cláusula GROUP BY é definida da seguinte 

maneira: 

GROUP BY MU.NM_MUNICIPIO, MU.GEO_MUNICIPIO, MU.NR_POPULACAO 

14. Definir a cláusula ORDER BY com o campo descritivo e as propriedades. Os 

metadados devem ser acessados para se obter estes campos alfanuméricos. Não faz 

sentido considerar o campo com geometria para ordenação, por não se tratar de um 

campo alfanumérico. Considerando a consulta exemplo, a cláusula ORDER BY é 

definida da forma a seguir: 

ORDER BY MU.NM_MUNICIPIO, MU.NR_POPULACAO 

15. Executar a consulta SQL, que é a concatenação das cláusulas definidas entre os 

passos de 2 e 14. Para o exemplo adotado nesta seção, a consulta SQL a ser 

executada é exibida a seguir: 

SELECT MU.NM_MUNICIPIO, MU.GEO_MUNICIPIO, MU.NR_POPULACAO,  

AVG(IM.NR_VALOR), AVG(IM.NR_CONDOMINIO) 

FROM  TB_CLIMA CL, TB_CONSTRUTORA CO, TB_REGIAO RE, TB_REGIAO RE1, 

TB_REGIAO RE2, TB_ESTADO ES, TB_MUNICIPIO MU, TB_BAIRRO BA  

LEFT OUTER JOIN  TB_IMOVEL IM ON (BA.PK_BAIRRO = IM.FK_BAIRRO) 

WHERE  RE1.NM_REGIAO = ‘Sudeste’ 

AND ST_DISJOINT(MU.GEO_MUNICIPIO, RE1.GEO_REGIAO) 

AND RE2.NM_REGIAO = ‘Norte’ 

AND ST_TOUCHES(MU.GEO_MUNICIPIO, RE2.GEO_REGIAO) 

AND RE.NM_REGIAO = ‘Nordeste’ 

AND RE.PK_REGIAO = ES.FK_REGIAO 

AND ES.PK_ESTADO = MU.FK_ESTADO 

AND MU.PK_MUNICIPIO = BA.FK_MUNICIPIO 

AND CO.NR_ANO_FUNDACAO = 2008 

AND CO.PK_CONSTRUTORA = IM.FK_CONSTRUTORA 

AND CL.NM_CLIMA = ‘Subtropical’ 

AND ST_INTERSECTS(MU.GEO_MUNICIPIO, CL.GEO_CLIMA) 

GROUP BY MU.NM_MUNICIPIO, MU.GEO_MUNICIPIO, MU.NR_POPULACAO 

ORDER BY MU.NM_MUNICIPIO, MU.NR_POPULACAO 

16. Retornar os resultados da consulta. 

Este algoritmo leva em consideração que os metadados estão em conformidade 

com o metamodelo AGIS. Ou seja, parte do pressuposto de que eles são semântica e 

sintaticamente bem definidos, organizados em contextos e hierarquias geográficas, nas 
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quais o nível geográfico superior pode derivar suas informações a partir da agregação 

das informações dos níveis geográficos inferiores. 

O Quadro 4.2 exibe o pseudocódigo do algoritmo de navegação entre níveis 

geográficos implementado pelo Motor AGIS. Encontram-se detalhados no Apêndice B 

os pseudocódigos das funções utilizadas neste algoritmo. 

Quadro 4.2 - Pseudocódigo do algoritmo do Motor AGIS. 

Entrada:  tipoOperacao*, contextoGeo*+, nivelAtual*+, nivelDestino+, medidas+, 
elementosSelecionados, propriedades+, restricoesHierarquia+, restricoesFiltros+ 
Procedimento: 
hierarquiaGeo = metadados.obterHierarquia(contextoGeo); // Início Passo 1 
se tipoOperacao <> DRILL_DOWN_ACROSS e tipoOperacao <> ROLL_UP_ACROSS então 
  nivelDestino = metadados.encontrarNivelDestino(tipoOperacao, nivelAtual, hierarquiaGeo); 
fim-se // Fim Passo 1 
clausulaSelect.adicionarCampos(nivelDestino, propriedades, medidas); // Início Passo 2 
tabelaMedidas = metadados.encontrarTabelaMedidas(medidas); // Fim Passo 2 
clausulaFrom.adicionarRestricoesFiltros(restricoesFiltros); // Passo 3 
clausulaFrom.adicionarTabela(metadados.obterTabela(nivelAtual)); // Passo 4 
clausulaFrom.adicionarRestricoesHierarquia(restricoesHierarquia); // Passo 5 
juncaoAtual = metadados.obterJuncao(nivelAtual); // Início Passo 6 
clausulaFrom.adicionarTabelasHierarquia(juncaoAtual, nivelDestino); // Fim Passo 6 
juncaoAtual = metadados.obterJuncao(nivelDestino); // Início Passo 7 
clausulaFrom.adicionarTabelasInnerJoins(juncaoAtual, tabelaMedidas); // Fim Passo 7 
clausulaFrom.adicionarOuterJoin(metadados.obterTabelaEsquerda(juncaoAtual),  
  metadados.obterTabelaDireita(juncaoAtual)); // Passo 8 
clausulaWhere.adicionarRestricoesHierarquia(restricoesHierarquia); // Passo 9 
clausuraWhere.adicionarSelecionados(nivelAtual, elementosSelecionados); // Passo 10 
juncaoAtual = metadados.obterJuncao(nivelAtual); // Início Passo 11 
clausulaWhere.adicionarJuncoesHierarquia(juncaoAtual, nivelDestino); // Fim Passo 11 
clausulaWhere.adicionarRestricoesFiltros(restricoesFiltros); // Passo 12 
clausulaGroupBy.adicionarCampos(nivelDestino, propriedades); // Passo 13 
clausulaOrderBy.adicionarCampos(nivelDestino, propriedades); // Passo 14 
consulta.adicionar(clausulaSelect, clausulaFrom, clausulaWhere,  
  clausulaGroupBy, clausulaOrderBy); // Início Passo 15 
resultado = executar(consulta); // Fim Passo 15 
retornar resultado; // Passo 16 
Saída: resultado 

 

4.6 API AGIS 

Esta seção detalha a API AGIS, a qual provê um conjunto de interfaces de 

programação (na linguagem Java) para acessar as funcionalidades do Motor AGIS. A 

API foi projetada visando a extensibilidade e é baseada no padrão JDBC, através da 

utilização de interfaces do pacote java.sql. Isto garante a aderência do AGIS a um 
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padrão consolidado para realizar conexões e executar consultas SQL em bancos de 

dados relacionais. 

A Figura 4.18 mostra o diagrama de pacotes da API AGIS. O pacote agis é o 

pacote raiz da API. Este provê as interfaces que definem as operações do algoritmo 

implementado pelo Motor AGIS. O pacote agis é definido por dois subpacotes: 

esquema (schema) e consulta (query). O subpacote esquema provê interfaces para 

navegação em um XML Schema AGIS. Já o subpacote consulta provê interfaces e 

classes para elaboração das consultas SQL na perspectiva multinível do AGIS. Note que 

há uma dependência entre o subpacote consulta e o subpacote esquema, pois a 

elaboração das consultas depende de navegação no XML Schema AGIS. 

 
Figura 4.18 - Dependência entre os pacotes da API AGIS. 

A Figura 4.19 exibe as interfaces do pacote agis, as quais disponibilizam 

serviços para manipular o motor de consulta (Engine), o conjunto de resultados 

geográficos (FeatureResultSet), os metadados de resultados geográficos 

(FeatureResultSetMetaData), os metadados sobre tipo de feição 

(FeatureTypeMetaData), os metadados sobre medida (MeasureMetaData) e os 

metadados sobre propriedade (PropertyMetaData). Estas interfaces serão 

detalhadamente apresentadas no decorrer desta seção (ver figuras 4.22 e 4.23). 

 
Figura 4.19 - Interfaces do pacote agis. 
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A Figura 4.20 mostra as interfaces e classes do pacote esquema, o qual 

disponibiliza serviços para a manipulação dos metadados AGIS, a saber: elemento de 

metadados (MetadataElement), contexto geográfico (GeoContext), hierarquia 

geográfica (GeoHierarchy), tipo de feição (FeatureType), medida (Measure), filtro  

(Filter), propriedade (Property), campo de filtro (FilterField), leitor de esquema 

(SchemaReader), esquema AGIS (AgisSchema), nível geográfico (FeatureTypeLevel), 

filtro espacial (SpatialFilter), filtro convencional (ConventionalFilter), junção (Join), 

chave de junção (JoinKey), tipo de dado (Datatype) e função agregadora (Aggregator). 

Estas interfaces e classes também serão posteriormente apresentadas em detalhe (ver 

figuras 4.24 a 4.30). 

 
Figura 4.20 - Interfaces e classes do pacote schema. 

Da mesma forma, a Figura 4.21 apresenta as interfaces e classes do pacote 

consulta, o qual disponibiliza os seguintes serviços: construtor de consultas 

(QueryBuilder), conjunto de parâmetros de consulta (QueryParameterSet), restrição 

(Restriction), função espacial (Function), dados de restrição (RestrictionData), 

restrição na hierarquia geográfica (GeoHierarchyRestriction), restrição por filtro 

(FilterRestriction) e função espacial PostGIS (PostGISFunction). Estes serviços 

também serão explicados detalhadamente em seguida (ver figuras 4.31 e 4.32). 

A Figura 4.22 detalha a interface motor de consulta do pacote agis. Esta é a 

principal interface da API AGIS, pois, a partir dela, tem-se o serviço para tratar as 

consultas AGIS. Para realizar estas consultas, esta interface requer uma conexão 

(java::sql::Connection) e um conjunto de parâmetros (query::QueryParameterSet). 

Note que o uso da interface conexão de java.sql visa garantir a aderência do AGIS a um 

padrão (JDBC) bem aceito de conexão a banco de dados. O conjunto de parâmetros, 
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bem como a ordem e os tipos deles, serão detalhados no pacote consulta (ver Figura 

4.31). 

 
Figura 4.21 - Interfaces e classes do pacote query. 

 
Figura 4.22 - Estrutura da interface Engine. 

As consultas são realizadas através do método consultar (query), que retorna um 

conjunto de resultados geográficos (FeatureResultSet – ver Figura 4.23). Note que a 

interface conjunto de resultados geográficos estende a interface conjunto de resultados 

(ResultSet), do pacote java.sql. Isto visa garantir o alinhamento do AGIS ao padrão 

JDBC para manipulação de resultados. Além disso, a interface conjunto de resultados 

geográficos tem o método é tudo (isAll), que indica se o resultado da consulta 

considerou todos os níveis geográficos, e o método obter metadados do conjunto de 

resultados geográficos (getFeatureResultSetMetaData), o qual é necessário para o 
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entendimento e o tratamento do conjunto de resultados geográficos. Estes metadados 

serão detalhados em seguida nesta seção (ver Figura 4.23). 

Para executar uma consulta AGIS, a interface motor de consulta utiliza a 

interface leitor de esquema para fazer a navegação nos metadados e a interface 

construtor de consultas para gerar a consulta SQL baseada nos parâmetros e nos 

metadados do esquema AGIS. Além disso, a interface motor de consulta utiliza a 

interface consulta preparada (PreparedStatement), que pertence ao pacote java.sql, 

garantindo a aderência do AGIS ao padrão JDBC, e é responsável por executar a 

consulta SQL. 

 
Figura 4.23 – Interfaces para metadados de resultado no pacote agis. 

A Figura 4.23 apresenta as interfaces para manipular os metadados dos 

resultados AGIS. A interface conjunto de resultados geográficos está associada a um 

conjunto de metadados, definidos a partir da interface metadados de resultados 

geográficos (FeatureResultSetMetaData), que possui metadados sobre medida 

(MeasureMetaData), metadados sobre tipo de feição (FeatureTypeMetaData) e 

metadados sobre propriedade (PropertyMetaData). A interface metadados sobre 

medida define os metadados para leitura dos valores das medidas retornadas em uma 

consulta. Para isso, define o método obter índice (getIndex), que retorna o índice i (i >= 

0) da coluna em que está localizada a medida do conjunto de resultados geográficos, e o 
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método obter medida (getMeasure), que retorna os metadados (i.e. nome, descrição, 

abreviação, função de agregação, coluna, tabela e tipo) das medidas. Por exemplo, o 

conjunto de resultados geográficos da consulta “Qual o número médio de quartos dos 

imóveis por região do Brasil?” tem a medida Número de Quartos, com função 

agregadora Média (AVG). Consultando os metadados desta medida, tem-se que ela está 

associada à coluna NR_QUARTOS, à tabela TB_IMOVEL, ao tipo FLOAT e à 

abreviação NR_QUARTOS.  

Para cada tipo de dado, a interface conjunto de resultados de java.sql define um 

método para acesso aos resultados, como obter número inteiro (getInteger), obter string 

(getString), obter objeto (getObject), entre outros. Então, nesse caso, as medidas da 

consulta do parágrafo anterior seriam lidas da seguinte maneira: obter número real a 

partir da abreviação (getDouble(getMeasure().getCaption())). Outra alternativa de 

leitura seria: obter número real a partir do índice (getDouble(getIndex())). Já a interface 

metadados sobre tipo de feição define os métodos obter índice do identificador 

temático (getThematicIdentifierIndex), obter índice do atributo geométrico 

(getGeoAttributeIndex) e obter tipo de feição (getFeatureType). Considerando o 

exemplo anterior, tem-se o nível geográfico Região, que está associado ao tipo de feição 

Região. Este tipo de feição está associado à tabela TB_REGIAO, ao campo descritivo 

NM_REGIAO e à geometria GEO_REGIAO. Portanto, os valores de cada linha do 

conjunto de resultados geográficos seriam lidos da seguinte maneira: obter string a 

partir do identificador temático (getString(getFeatureType().getThematicIdentifier())) e 

obter objeto a partir do atributo geométrico (getObject(getFeatureType(). 

getGeoAttribute())). Com a possibilidade de ser: obter string a partir do índice do 

identificador temático (getString(getThematicIdentifierIndex())) e obter objeto a partir 

do índice do atributo geométrico (getObject(getGeoAttributeIndex())). 

A interface metadados sobre propriedade, exibida na Figura 4.23, permite fazer 

a leitura de cada propriedade do tipo de feição de uma consulta AGIS. Para isso, define 

os métodos obter índice (getIndex), que retorna o índice em que está a propriedade, e o 

método obter propriedade (getProperty), que retorna os metadados (i.e. nome, 

descrição, abreviação, coluna e tipo) de cada propriedade. Complementando a consulta 

anterior para retornar a propriedade IDH do tipo de feição Região, tem-se que esta 

propriedade está associada à coluna NR_IDH da tabela TB_REGIAO. Com isso, para ler 

o valor desta propriedade a partir do conjunto de resultados geográficos, pode-se fazer: 
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obter número real a partir da coluna (getDouble(getProperty().getColumn())) ou obter 

número real a partir do índice (getDouble(getIndex())). 

A Figura 4.24 detalha as interfaces leitor de esquema e esquema AGIS, 

pertencentes ao pacote esquema. A interface leitor de esquema é definida pelos métodos 

ler (read) e obter esquema (getSchema). O primeiro realiza a leitura dos metadados 

contidos no XML Schema AGIS, enquanto que o segundo retorna o elemento raiz dos 

metadados contidos no documento XML, definido pela interface esquema AGIS. Esta 

interface é definida por cinco métodos, que são necessários para realizar a navegação 

nos metadados do AGIS. O método obter contextos geográficos (getGeoContexts) 

retorna uma coleção com os contextos geográficos especificados nos metadados (e.g. o 

contexto C1 com sua hierarquia geográfica e seus conjuntos de medidas e filtros). Já o 

método obter hierarquias geográficas (getGeoHierarchies) retorna uma coleção com as 

hierarquias geográficas definidas nos metadados (e.g. a hierarquia H1 com seu conjunto 

de níveis ordenados). Por sua vez, o método obter tipos de feição (getFeatureTypes) 

retorna uma coleção com os tipos de feição especificados nos metadados (e.g. os tipos 

de feição Estado, Município e Bairro). O método obter medidas (getMeasures) retorna 

uma coleção com as medidas especificadas nos metadados (e.g. as medidas Valor, 

Condomínio e Área). Por fim, o método obter filtros (getFilters) retorna uma coleção 

com os filtros definidos nos metadados (e.g. os filtros Clima e Construtora). As 

interfaces contexto geográfico, hierarquia geográfica, tipo de feição, medida e filtro  

serão detalhadas posteriormente nesta seção (ver figuras 4.26 a 4.30). 

 
Figura 4.24 - Interfaces do pacote schema. 
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A Figura 4.25 exibe a herança entre as interfaces do pacote esquema. Assim 

como acontece com os tipos no XML Schema AGIS (Seção 4.4), as interfaces contexto 

geográfico, hierarquia geográfica, tipo de feição, medida, filtro , propriedade e campo 

de filtro estendem a interface elemento de metadados. Esta interface é definida pelos 

métodos obter nome (getName), obter abreviação (getCaption) e obter descrição 

(getDescription), que retornam o nome, a abreviação e a descrição de uma das partes 

integrantes do arquivo de metadados (e.g. para a medida Valor, nome=Valor, 

abreviação=VLR e descrição=Valor do Imóvel). As demais interfaces deste pacote 

serão detalhadas posteriormente nesta seção (ver figuras 4.26 a 4.30). 

 
Figura 4.25 - Herança nos metadados. 

A Figura 4.26 apresenta a interface contexto geográfico do pacote esquema. Esta 

interface possui quatro métodos, usados para navegação no contexto geográfico, a 

saber: 1) obter hierarquia geográfica (getGeoHierarchy); 2) obter medidas 

(getMeasures); 3) obter medida padrão (getDefaultMeasure); 4) obter filtros 

(getFilters). 

 
Figura 4.26 - Estrutura da interface GeoContext. 
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A Figura 4.27 detalha a interface hierarquia geográfica do pacote esquema. Esta 

interface é definida pelos métodos obter níveis (getLevels), obter nível padrão 

(getDefaultLevel) e tem todos (hasAll). O método obter níveis retorna os níveis 

geográficos que compõem a hierarquia geográfica (e.g. para a hierarquia geográfica 

H4 (Região → Município), este método retornaria uma coleção com os níveis Região e 

Município). O método obter nível padrão (getDefaultLevel) retorna o nível geográfico 

padrão que é utilizado quando é especificada uma consulta AGIS sem definir o 

parâmetro nível geográfico atual. Por exemplo, considerando na hierarquia geográfica 

do exemplo anterior o nível geográfico Município como padrão, as consultas sobre esta 

hierarquia que não definirem nível geográfico atual, terão o nível Município 

considerado como atual para realização das operações. O método tem todos retorna 

verdadeiro se a hierarquia geográfica usar o nível todos (ALL).  

 
Figura 4.27 - Estrutura da interface GeoHierarchy. 

A interface nível geográfico, também do pacote esquema e exibida na Figura 

4.27, é definida por cinco métodos, a saber: 1) obter profundidade (getDepth) (e.g. na 

hierarquia geográfica H4 (Região → Município), a profundidade do nível geográfico 

Região é 1 e a do nível geográfico Município é 2); 2) obter tipo de feição 

(getFeatureType) (e.g. no exemplo anterior, para o nível geográfico Região este método 



62 
 

retornaria o tipo de feição Região); 3) obter próximo nível (getNextLevel) (e.g. no 

exemplo anterior, para o nível geográfico Região, este método retornaria o nível 

Município); 4) obter nível anterior (getPreviousLevel) (e.g. no exemplo anterior, para o 

nível geográfico Região, este método lançaria uma exceção); 5) obter junção (getJoin) 

(e.g. no exemplo anterior, para conectar o nível geográfico Região ao nível geográfico 

Município é necessário especificar uma junção entre os dois níveis).  

A interface junção do pacote esquema, exibida na Figura 4.27, é definida pelos 

métodos obter tabela da direita (getRightTable), obter chaves da junção (getJoinKeys) 

e obter junção (getJoin). O método obter tabela da direita retorna a tabela da direita 

associada à junção (e.g. uma junção entre os níveis geográficos Região e Município 

teria como tabela da direita TB_ESTADO, já que não há uma junção no banco de 

dados entre as tabelas TB_REGIAO e TB_MUNICIPIO). O método obter junção 

retorna uma junção, necessária caso não exista junção no banco de dados entre as 

tabelas de dois níveis geográficos consecutivos de uma hierarquia geográfica (e.g. 

dando continuidade ao exemplo anterior, seria necessária uma junção entre as tabelas 

TB_ESTADO e TB_MUNICIPIO para complementar a junção desejada entre os níveis 

Região e Município). O método obter chaves da junção retorna um conjunto de chaves 

primária e estrangeira que compõem as junções (e.g. para realizar a junção entre as 

tabelas TB_ESTADO e TB_MUNICIPIO é necessário conectar a chave primária 

PK_ESTADO com a chave estrangeira FK_ESTADO). 

A interface chave de junção, também do pacote esquema e exibida na Figura 

4.27, representa um par de chaves que definem uma junção entre duas tabelas. Ela é 

definida pelos métodos obter coluna da esquerda (getLeftColumn) e obter coluna da 

direita (getRightColumn), que retornam as colunas da direita e da esquerda da junção, 

ou seja, as chaves primária e estrangeira, respectivamente (e.g. dando continuidade ao 

exemplo anterior, a coluna da esquerda seria PK_ESTADO e a da direita 

FK_ESTADO). 

A Figura 4.28 detalha a interface medida do pacote esquema, que é definida por 

quatro métodos. Os métodos obter tabela (getTable) e obter coluna (getColumn) 

retornam a tabela e a coluna à qual uma medida está associada (e.g. a medida Valor está 

associada à tabela TB_IMOVEL e à coluna NR_VALOR). O método obter tipo 

(getDatatype) retorna o tipo de dado ao qual uma medida está associada, o que permite 

a correta interpretação dos resultados. Por exemplo, a medida Valor está associada ao 

tipo de dados real (DOUBLE). Desta forma, para ler resultados geográficos de uma 
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consulta AGIS que envolva esta medida, é necessário utilizar o método obter número 

real (getDouble) da interface metadados de resultados geográficos. O método obter 

função de agregação (getAggregator) retorna a função agregadora que indica o tipo de 

agregação que uma medida recebe ao ser utilizada em uma consulta. Por exemplo, a 

medida Valor pode estar associada à função agregadora AVG, que corresponde a 

calcular a média entre os valores. Com isso, as consultas AGIS que utilizarem esta 

medida, retornarão os resultados geográficos com os valores da medida agregados e 

com a média calculada. 

 
Figura 4.28 – Interface Measure. 

As classes tipo de dados (Datatype) e função de agregação (Aggregator), do 

pacote esquema e exibidas na Figura 4.28, definem os tipos de dados e as funções 

agregadoras que podem ser utilizadas na especificação de uma medida. Na classe tipo 

de dados, o método obter tipo (getType) retorna o tipo de dado associado a uma medida, 

que deve ser um dos seguintes tipos: booleano (BOOLEAN), número real (DOUBLE), 

número inteiro (INTEGER) ou sequência de caracteres (STRING). Na classe função de 

agregação, o método obter função (getFunction) retorna a função agregadora associada 

a uma medida, que deve estar entre as seguintes funções: média (AVG), calculada 

(CALCULATED), quantidade (COUNT), máximo (MAX), mínimo (MIN), padrão 

(STD), somatório (SUM) e variação (VAR). Ressalta-se que a classe tipo de dados é 

utilizada também pelas interfaces campo de filtro e propriedade, que serão detalhadas 

em seguida (ver figuras 4.29 e 4.30). 
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A Figura 4.29 detalha a interface filtro  do pacote esquema, que é definida pelo 

método obter fonte (getSource), que retorna a tabela à qual um filtro está associado (e.g. 

para o filtro Clima, este método retorna TB_CLIMA), e pelo método obter campos do 

filtro  (getFilterFields), que retorna os campos que um filtro utiliza para restringir os 

resultados. Por exemplo, para o filtro Clima, este método retorna uma coleção apenas 

com o campo Nome. As consultas AGIS que utilizarem este filtro poderão restringir os 

resultados geográficos pelos nomes dos climas (i.e. Clima.Nome = <nome do clima>). 

 
Figura 4.29 - Estrutura da interface Filter . 

A interface campo de filtro, também do pacote esquema e exibida na Figura 

4.29, é definida pelos métodos obter coluna (getColumn) e obter tipo (getDatatype), 

que retornam a coluna e o tipo de dado ao qual um campo de filtro está associado (e.g. 

para o campo de filtro Nome do exemplo anterior, a coluna associada é NM_CLIMA e 

o tipo de dado é sequência de caracteres (STRING), pois os valores que este campo 

pode assumir são Tropical, Temperado, Polar etc.). 

A interface filtro espacial do pacote esquema, exibida na Figura 4.29, é definida pelo 

método obter atributo geométrico (getGeoAttribute), que retorna o nome da coluna que 

define a geometria dos valores do filtro (e.g. para o filtro Clima, este método retornaria 

GEO_CLIMA). Já a interface filtro convencional, também do pacote esquema, é definida pelo 

método obter junção (getJoin), que retorna uma junção convencional, que conecta a tabela 

que contém as medidas com a tabela à qual um filtro convencional está associado (e.g. para o 
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filtro Construtora, este método retornaria a junção TB_IMOVEL.FK_CONSTRUTORA = 

TB_CONSTRUTORA.PK_CONSTRUTORA). A estrutura das interfaces junção e chave de 

junção foram detalhadas anteriormente (ver Figura 4.27). 

A Figura 4.30 detalha a interface tipo de feição do pacote esquema, que é 

definida por quatro métodos, a saber: 1) obter fonte (getSource) (e.g. para o tipo de 

feição Estado, este método retornaria TB_ESTADO); 2) obter identificador temático 

(getThematicIdentifier) (e.g. para o tipo de feição Estado, este método retornaria 

NM_ESTADO); 3) obter atributo geométrico (getGeoAttribute) (e.g. para o tipo de 

feição Estado, este método retornaria GEO_ESTADO) e 4) obter propriedades 

(getProperties) (e.g. para o tipo de feição Estado, este método retornaria 

NR_POPULACAO). 

 
Figura 4.30 - Estrutura da interface FeatureType. 

A interface propriedade, também do pacote esquema e exibida na Figura 4.30, é 

definida pelos métodos obter coluna (getColumn) (e.g. no caso da propriedade IDH, o 

método obter coluna retornaria NR_IDH), e obter tipo (getDatatype), que retorna o tipo 

de dado dos valores da propriedade, de acordo com os tipos de dados definidos na 

classe tipo de dados, apresentada anteriormente (ver Figura 4.28). 

A Figura 4.31 detalha as interfaces construtor de consulta e conjunto de 

parâmetros de consulta, do pacote consulta. A interface construtor de consulta é 

responsável por definir a construção de uma consulta submetida ao AGIS, através do 

método gerar SQL (generateSQL), que recebe um conjunto de parâmetros de uma 

consulta AGIS e retorna a consulta AGIS propriamente dita, em linguagem SQL. 
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Figura 4.31 - Interfaces do pacote query. 

A interface conjunto de parâmetros de consulta, exibida na Figura 4.31, define 

um conjunto de parâmetros necessários para construção da consulta AGIS (ver Seção 

4.5), que são definidos pelos métodos desta interface, a saber: 1) obter operação 

(getOperation), que retorna a operação passada como parâmetro, que pode ser uma das 

seguintes operações: drill down [level | member] [across], roll up [level | member] 

[across] e turn around; 2) obter contexto geográfico (getGeoContext), que retorna o 

contexto geográfico passado como parâmetro; 3) obter nível geográfico atual 

(getCurrentLevel), que retorna o nível geográfico atual ao qual a consulta está 

relacionada; 4) obter nível geográfico destino (getTargetLevel), que retorna o nível 

geográfico destino passado como parâmetro para a consulta, o qual é utilizado apenas 

para as operações de drill down across e roll up across; 5) obter medidas 

(getMeasures), que retorna as medidas solicitadas em uma consulta AGIS; 6) obter 

propriedades (getProperties), que retorna as propriedades do tipo de feição passadas 

como parâmetro; 7) obter restrições por filtros (getFilterRestrictions) (e.g. as restrições 

Clima.Nome=Subtropical e Construtora.Ano Fundação=2006); 8) obter restrições na 

hierarquia geográfica (getGeoHierarchyRestrictions) (e.g. drill down no nível Região, 

restringindo o resultado aos membros geográficos que tocam a região Sul) e 9) obter 

membros selecionados (getChosenObjects) retorna as feições geográficas sobre as quais 

a consulta solicita uma operação do tipo member (e.g. para uma operação de drill down 

nos estados Pernambuco e Ceará, este método retornaria os nomes dos dois estados). 
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Ressalta-se que as interfaces restrições por filtros e restrições na hierarquia geográfica 

serão detalhadas posteriormente (ver Figura 4.32). 

A Figura 4.32 detalha a interface restrição, do pacote consulta e que representa 

as restrições que podem ser passadas como parâmetro para uma consulta AGIS. Esta 

interface é definida pelo método obter função espacial (getFunction) e pelas duas 

interfaces que a estendem, restrição por filtro e restrição na hierarquia geográfica. O 

método obter função espacial retorna uma função espacial, representada pela interface 

função espacial. Esta interface é definida pelo método obter nome (getName), que 

retorna o nome da função espacial. A classe função espacial PostGIS implementa a 

interface função espacial e define as funções topológicas binárias com retorno booleano 

contidas na especificação da extensão espacial PostGIS [Pos09b]. São elas: st_equals, 

st_disjoint, st_intersects, st_touches, st_crosses, st_within, st_overlaps, st_contains, 

st_covers e st_coveredBy. Para utilizar a API com outro SGBDE, é necessário 

implementar uma classe função espacial <SGBDE>, que implemente a interface função 

espacial e defina as funções topológicas para o SGBDE. 

 
Figura 4.32 - Estrutura da interface Restriction. 

A interface restrição por filtro, exibida na Figura 4.32, além de estender a 

interface filtro , é definida por três métodos, a saber: 1) obter filtro (getFilter), que 

retorna o filtro utilizado em uma restrição; 2) obter campos do filtro (getFilterFields), 

que retorna a coleção de campos de filtro utilizados em uma restrição e 3) obter dados 
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da restrição (getRestrictionData), que retorna uma coleção de valores associados aos 

campos de filtro utilizados em uma restrição. Por exemplo, para a consulta AGIS “Quais 

os condomínios mais caros, por estado, para os imóveis localizados em estados que possuem 

clima subtropical?”, o método obter função espacial retornaria a função st_overlaps, o 

método obter filtro retornaria o filtro Clima, o método obter campos do filtro retornaria uma 

coleção com apenas o campo Nome do filtro Clima e o método obter dados da restrição 

retornaria o valor contido no campo nome do clima, ou seja, Subtropical. A partir destes 

parâmetros, é possível construir a restrição espacial st_overlaps(TB_CLIMA.GEO_CLIMA, 

TB_ESTADO.GEO_ESTADO) AND TB_CLIMA.NM_CLIMA = ‘Subtropical’. Para isso, 

a interface dados de restrição é definida pelo método obter valor (getValue), que 

retorna o valor associado ao campo de uma restrição por filtro ou de uma restrição por 

hierarquia geográfica. 

A interface restrição na hierarquia geográfica, também exibida na Figura 4.32, 

além de estender a interface restrição, é definida pelos métodos obter nível (getLevel), 

que retorna o nível da hierarquia geográfica associado a uma restrição, e obter dados da 

restrição (getRestrictionData), que retorna o valor associado ao tipo de feição do nível 

geográfico de uma restrição. Por exemplo, para a consulta “Quais as áreas dos menores 

imóveis, por município, para os imóveis localizados em municípios do estado de 

Pernambuco que fazem divisa com o estado da Paraíba?”, o método obter função 

espacial retornaria a função st_touches, o método obter nível (getLevel) retornaria o nível 

geográfico Estado e o método obter dados da restrição retornaria o valor contido no nível 

geográfico, ou seja, Paraíba. A partir daí, é possível construir a restrição espacial 

st_touches(TB_ESTADO.GEO_ESTADO, TB_MUNICIPIO.GEO_MUNICIPIO) AND 

TB_ESTADO.NM_ESTADO = ‘Paraíba’. 

4.7 Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentado o AGIS, que permite realizar consultas em bancos 

de dados geográficos sob diferentes níveis de detalhe. Como diferenciais do AGIS, 

pode-se destacar que ele não é baseado em um servidor OLAP e faz uso de tecnologias 

abertas, extensíveis e de acordo com padrões consolidados, como Java, XML e SQL. 

Primeiramente foi elaborado um exemplo para guiar as explicações dos 

conceitos nas outras seções do capítulo. Em seguida, foram detalhadas a arquitetura e a 

especificação do metamodelo AGIS. O capítulo prosseguiu com o detalhamento do 

Motor AGIS, que descreve o funcionamento do algoritmo de navegação multinível em 
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uma hierarquia geográfica. Por fim, foram apresentados o XML Schema AGIS, que 

consiste de uma implementação do metamodelo AGIS, e a AGIS API, que compreende 

um conjunto de interfaces de programação na linguagem Java para utilização do Motor 

AGIS. A seguir, será apresentada uma prova de conceito para o AGIS. 
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5 Estudo de Caso 

Como prova de conceito das ideias propostas no capítulo anterior, este capítulo 

apresenta um estudo de caso que implementa o AGISweb, o qual corresponde a um 

cliente Web baseado na arquitetura do AGIS. Neste estudo de caso, uma base de dados 

relacional é modelada e construída. Em seguida, são criados os metadados para 

elaboração de consultas AGIS em diferentes níveis de detalhe. Por fim, são apresentadas 

consultas AGIS e seus resultados exibidos no AGISweb. 

5.1 AGISweb 

A ferramenta AGISweb é um cliente Web que representa o componente 

Aplicação AGIS da arquitetura do AGIS. Este componente foi implementado utilizando 

tecnologias abertas como Java Server Faces (JSF), Google Maps API e Google Chart 

API. A escolha de JSF para a interface Web foi feita por se tratar de um framework 

consolidado para implementação de interfaces Web, que proporciona clareza do código-

fonte, pois provê uma separação clara entre a camada de aplicação e a lógica do 

negócio. Por sua vez, a opção pela utilização da API do Google Maps para visualização 

dos mapas foi feita por se tratar de um serviço de mapas bem aceito pela comunidade 

que utiliza SIG, que proporciona robustez na geração dos mapas e facilidade na sua 

manipulação. Já a opção pela utilização da API do Google Chart foi devido a sua 

facilidade de implementação em interfaces Web. 

O AGISweb envia requisições através da API AGIS para o Motor AGIS, o qual 

foi desenvolvido em Java e segue o algoritmo de navegação multinível da Seção 4.5. O 

componente API-BD foi implementado usando o padrão JDBC para conexão com o 

SGBDE PostgreSQL/PostGIS, que foi escolhido por se tratar de um SGBD de código 

aberto, consolidado, robusto, multiplataforma e compatível com a especificação 

ISO/OGC SQL. 

O componente Leitor de Metadados, que realiza o acesso aos metadados 

armazenados no esquema XML do AGIS, foi implementado através da API DOM 

[DOM09] do W3C [W3C09b] para Java, que faz uso do padrão DOM para acesso e 

manipulação de documentos XML AGIS. 

A Figura 5.1 exibe a interface gráfica do cliente AGISweb, com seis áreas 

enumeradas. A área 1 mostra um conjunto de abas que permitem a definição dos 

parâmetros (i.e. contexto geográfico, hierarquia geográfica, tipo de agregação, medidas, 
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filtros e propriedades) para as consultas AGIS, assim como um botão para submissão 

das consultas. A área 2 permite a visualização dos mapas resultantes das consultas 

AGIS. A área 3 é exibida ao se clicar com o mouse sobre um membro geográfico e 

mostra os resultados da consulta AGIS associados ao membro. A área 4 exibe a legenda 

das faixas de valores assumidos pela medida selecionada como indicador para colorir o 

mapa. A área 5 permite a exibição dos resultados das consultas AGIS em formato de 

tabela. A área 6 exibe os resultados das consultas AGIS em formato de gráfico. 

Ressalta-se que os resultados exibidos no mapa, na tabela e no gráfico são atualizados 

de forma sincronizada. 

 
Figura 5.1 - Interface gráfica do AGISweb. 

5.2 Construção da Base de Dados Geográfica 

Para a construção da base de dados deste estudo de caso, foram obtidos arquivos 

no formato shapefile ESRI do Sistema de Informações Georreferenciadas do Setor 

Elétrico (SIGEL), disponibilizado no site http://sigel.aneel.gov.br/brasil/viewer.htm da 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A partir desta fonte de dados, foram 

obtidas informações geográficas sobre usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, 

subestações, linhas de transmissão, reservatórios etc., as quais possibilitam analisar a 

situação da geração e da transmissão de energia elétrica no Brasil. Para possibilitar a 

análise em diferentes níveis de detalhe, foram obtidos arquivos no formato shapefile 

ESRI da divisão política do Brasil, com os seguintes níveis: país, região, estado, 
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mesorregião, microrregião e município. Estes arquivos são provenientes do portal 

GISMAPS [Gmp09] e contêm dados do IBGE. 

A Figura 5.2 exibe o esquema lógico de um banco de dados geográfico com 

dados do Setor Elétrico, que foi modelado de forma a provar os conceitos definidos no 

Capítulo 4. Trata-se de uma base de dados transacional, na qual as tabelas estão 

normalizadas. Como a instanciação dos metadados é feita com base nos campos das 

tabelas do esquema físico, então optou-se por exibir o esquema lógico ao invés do 

esquema conceitual, pois o esquema lógico reflete o esquema físico. No Apêndice C 

encontra-se o script SQL (para PostgreSQL/PostGIS) referente ao esquema lógico da 

Figura 5.2. 

 
Figura 5.2 – Esquema lógico de um BDG fictício para a ANEEL. 

Na Figura 5.2, uma usina hidrelétrica possui um nome, uma potência, uma 

geometria e está localizada em um município. Uma usina termoelétrica possui um 

nome, uma potência, uma concessionária, uma geometria, utiliza um combustível e está 

localizada em um município. Um combustível possui um nome e um tipo. Um 

reservatório possui um nome, ocupa uma determinada área, entrou em operação em um 

ano, possui uma concessionária, uma geometria e está localizado em um município. Um 

município possui um nome, uma geometria e está localizado em uma microrregião. 

Uma microrregião possui um nome, uma geometria e está localizada em uma 

mesorregião. Uma mesorregião possui um nome, uma geometria e está localizada em 
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um estado. Uma subestação possui um nome, uma geometria e está localizada em um 

estado. Uma usina de bioenergia possui um nome, uma geometria e está localizada em 

um estado. Um estado possui um nome, uma população, uma geometria e está 

localizado em uma região. Uma região possui um nome, uma taxa de analfabetismo, 

uma geometria e está localizada em um país. Um país possui um nome e uma 

geometria. Por fim, uma linha de transmissão possui um nome, uma extensão, transmite 

energia em uma determinada tensão, possui um agente responsável, um tipo de linha, 

uma geometria e uma data de entrada em operação. 

5.3 Instanciação dos Metadados 

Para possibilitar uma análise multinível sobre os dados do BDG descrito na 

Seção 5.2, é necessário instanciar um esquema AGIS, baseado no XML Schema AGIS 

(ver Seção 4.4). No repositório de metadados, representado por um documento XML, 

devem ser definidos os contextos geográficos, as hierarquias geográficas, as medidas, os 

tipos de feição, as propriedades e os filtros. Sendo assim, a seguir serão exibidas as 

principais partes que compõem o documento XML correspondente a este estudo de 

caso. 

Primeiramente, foram definidos os tipos de feição País, Região, Estado, 

Mesorregião, Microrregião e Município. Em seguida, é exibida a estrutura XML para a 

definição do tipo de feição Município. Os outros tipos de feição foram definidos de 

maneira análoga. 

<FeatureType id="municipio"> 
  <Name>Município</Name> 
  <Source>TB_MUNICIPIO</Source> 
  <ThematicIdentifier>NM_MUNICIPIO</ThematicIdentifier> 
  <GeoAttribute>GEO_MUNICIPIO</GeoAttribute> 
</FeatureType> 
 
A partir dos tipos de feição, foram definidas as hierarquias geográficas, 

compostas por níveis geográficos ordenados. A Figura 5.3 exibe as hierarquias 

geográficas definidas no esquema AGIS para a ANEEL. A hierarquia geográfica 1 é 

composta pelos níveis geográficos País, Região e Estado, além do nível todos. A 

hierarquia geográfica 2 é composta pelos níveis geográficos País, Região, Estado e 

Município. A hierarquia geográfica 3 é composta pelos níveis geográficos Estado e 

Mesorregião. Por fim, a hierarquia geográfica 4 é composta pelos níveis geográficos 

Microrregião e Município, além do nível todos. 
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Figura 5.3 - Estrutura das hierarquias geográficas no esquema ANEEL. 

A seguir é exibida a estrutura XML da hierarquia geográfica 1. Note que ela 

contém três níveis geográficos (FeatureTypeLevel) e o nível todos (i.e. hasAll=”true” ). 

As demais hierarquias geográficas são definidas de maneira análoga. 

<GeoHierarchy id="hierarquiaGeo1" hasAll="true"> 
  <Name>Hierarquia Geográfica 1</Name> 
  <FeatureTypeLevel featureType="pais"> 
    <Join> 
      <RightTable>TB_REGIAO</RightTable> 
      <JoinKey> 
        <LeftColumn>PK_PAIS</LeftColumn> 
        <RightColumn>FK_PAIS</RightColumn> 
      </JoinKey> 
    </Join> 
  </FeatureTypeLevel> 
  <FeatureTypeLevel featureType="regiao"> 
    <Join> 
      <RightTable>TB_ESTADO</RightTable> 
      <JoinKey> 
        <LeftColumn>PK_REGIAO</LeftColumn> 
        <RightColumn>FK_REGIAO</RightColumn> 
      </JoinKey> 
    </Join> 
</FeatureTypeLevel> 
<FeatureTypeLevel featureType="estado">     
  <Join> 
    <RightTable>TB_MESORREGIAO</RightTable> 
    <JoinKey> 
      <LeftColumn>PK_ESTADO</LeftColumn> 
      <RightColumn>FK_ESTADO</RightColumn> 
    </JoinKey> 
    <Join> 
      <RightTable>TB_MICRORREGIAO</RightTable> 
      <JoinKey> 
        <LeftColumn>PK_MESO</LeftColumn> 
        <RightColumn>FK_MESO</RightColumn> 
      </JoinKey> 
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      <Join> 
        <RightTable>TB_MUNICIPIO</RightTable> 
        <JoinKey> 
          <LeftColumn>PK_MICRO</LeftColumn> 
          <RightColumn>FK_MICRO</RightColumn> 
        </JoinKey> 
        <Join> 
          <RightTable>TB_USINA_HIDRELETRICA</RightTable> 
          <JoinKey> 
            <LeftColumn>PK_MUNICIPIO</LeftColumn> 
            <RightColumn>FK_MUNICIPIO</RightColumn> 
          </JoinKey></Join></Join></Join></Join> 
  </FeatureTypeLevel>  
</GeoHierarchy> 
 

A Figura 5.4 exibe as quatro medidas, bem como seus atributos, as quais foram 

definidas para análise dos fatos do negócio relacionado à geração e à transmissão da 

energia elétrica no Brasil. A medida 1 refere-se ao somatório das potências das usinas 

hidrelétricas, expresso em quilowatts. A medida 2 refere-se ao somatório das potências 

das usinas termoelétricas, expresso em quilowatts. A medida 3 refere-se ao somatório 

das áreas dos reservatórios de água para as usinas hidrelétricas, expresso em 

quilômetros quadrados. A medida 4 refere-se ao total de subestações. 

 
Figura 5.4 - Medidas definidas no esquema ANEEL. 

A estrutura XML para definição da medida 1 é exibida a seguir. As demais 

medidas são definidas de maneira análoga. 

<Measure id="potenciaTotalUHE"> 
  <Name>Potência Total UHE</Name> 
  <Column>NR_POTENCIA_KW</Column> 
  <Aggregator>SUM</Aggregator> 
  <Table>TB_USINA_HIDRELETRICA</Table> 
</Measure> 
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A Figura 5.5 exibe os três filtros definidos para restringir os resultados das 

análises, sendo um deles filtro convencional e os outros dois filtros espaciais. O filtro 1 

é convencional e refere-se aos combustíveis utilizados em usinas termoelétricas, com os 

campos nome e tipo. O filtro 2 é espacial e refere-se às linhas de transmissão, com os 

campos agente responsável e tensão em quilovolts. O filtro 3 também é espacial e 

refere-se às usinas que produzem bioenergia, com o campo nome da usina.  

 
Figura 5.5 - Filtros definidos no esquema ANEEL. 

A estrutura XML para definição do filtro 1 é exibida em seguida. 

<ConventionalFilter id="filtroCombustivel"> 
  <Name>Combustível</Name> 
  <Source>TB_COMBUSTIVEL</Source> 
  <FilterField> 
    <Name>Nome</Name> 
    <Column>NM_COMB</Column> 
  </FilterField> 
  <FilterField> 
    <Name>Tipo</Name> 
    <Column>TP_COMB</Column> 
  </FilterField> 
  <Join> 
    <RightTable>TB_TERMOELETRICA</RightTable> 
    <JoinKey> 
      <LeftColumn>PK_COMB</LeftColumn> 
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      <RightColumn>FK_COMB</RightColumn> 
    </JoinKey> 
  </Join> 
</ConventionalFilter> 
 

De forma semelhante, a estrutura XML para definição do filtro 2 é exibida a 

seguir. A definição do filtro 3 é feita de maneira análoga. 

<SpatialFilter id="filtroLT"> 
  <Name>Linha de Transmissão</Name> 
  <Source>TB_LINHA_TRANSMISSAO</Source> 
  <FilterField> 
    <Name>Agente</Name> 
    <Column>NM_AGENTE</Column> 
  </FilterField> 
  <FilterField> 
    <Name>Tensão (kV)</Name> 
    <Column>NR_TENSAO_KV</Column> 
  </FilterField> 
  <GeoAttribute>GEO_LT</GeoAttribute> 
</SpatialFilter> 
 

Para finalizar, é necessário definir os contextos geográficos sobre os quais os 

dados serão analisados. Cada contexto geográfico é definido a partir uma hierarquia 

geográfica e conjuntos de medidas e filtros. A Figura 5.6 exibe os três contextos 

geográficos para análise dos dados da ANEEL. No contexto geográfico 1 foi definida a 

hierarquia geográfica 2, as medidas 1 e 2 e os filtros 1 e 2. No contexto geográfico 2 foi 

definida a hierarquia geográfica 1, as medidas 3 e 4 e os filtros 2 e 3. No contexto 

geográfico 3 foi definida a hierarquia geográfica 3, a medida 1 e o filtro 2. 

A estrutura XML do contexto geográfico 1 é exibida a seguir. Os demais 

contextos geográficos são definidos de maneira análoga. 

<GeoContext> 
  <Name>Contexto Geográfico 1</Name> 
  <GeoHierarchyUsage geoHierarchy="hierarquiaGeo2"/> 
  <MeasureUsage measure="potenciaTotalUHE"/> 
  <MeasureUsage measure="potenciaTotalUTE"/> 
  <FilterUsage filter="filtroCombustivel"/> 
  <FilterUsage filter="filtroLT"/> 
</GeoContext> 
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Figura 5.6 - Contextos geográficos definidos no esquema ANEEL. 

5.4 Processamento Multinível com o AGISweb 

Depois de construída a base de dados geográfica e instanciados os metadados, o 

cliente AGISweb pode ser utilizado para realizar as análises em diferentes níveis de 

detalhe. A seguir serão elaboradas consultas AGIS e exibidos os resultados no 

AGISweb. As consultas SQL geradas pelo Motor AGIS encontram-se no Apêndice D. 

 

Consulta AGIS 1:“Estando no contexto geográfico 1 e no nível geográfico País da 

hierarquia geográfica 2, qual a potência total em kW por região, para as usinas 

hidrelétricas localizadas nas regiões do Brasil?” 

A Figura 5.7 exibe o resultado da execução da Consulta AGIS 1. Para chegar a 

este resultado, foi solicitada uma operação de drill down member sobre o membro 

geográfico Brasil, pertencente ao nível geográfico País. 

 

Consulta AGIS 2:“Estando no contexto geográfico 1 e no nível geográfico Região da 

hierarquia geográfica 2, qual a potência total em kW por estado, para as usinas 

termoelétricas localizadas nos estados da região Nordeste adjacentes ao estado de 

Pernambuco?” 
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Figura 5.7 - Resultado da Consulta AGIS 1. 

A Figura 5.8 exibe o resultado da execução da Consulta AGIS 2. Para chegar ao 

resultado, foi solicitada uma operação de drill down member sobre o membro 

geográfico Nordeste, pertencente ao nível geográfico Região, seguida de uma operação 

turn around com a operação espacial adjacente a Pernambuco. 

 
Figura 5.8 - Resultado da Consulta AGIS 2. 

Consulta AGIS 3:“Estando no contexto geográfico 2 e no nível geográfico País da 

hierarquia geográfica 1, qual a área total, em km², que é ocupada pelos reservatórios 

localizados nas regiões que contém linhas de transmissão operadas pela CHESF?” 
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A Figura 5.9 exibe o resultado da execução da Consulta AGIS 3. Para chegar ao 

resultado, foi solicitada uma operação de drill down level sobre o nível geográfico País, 

aplicando o filtro Linha de Transmissão, com a operação espacial contém e o campo de 

filtro Agente. 

 
Figura 5.9 - Resultado da Consulta AGIS 3. 

Consulta AGIS 4:“Estando no contexto geográfico 2 e no nível geográfico Região da 

hierarquia geográfica 1, qual o total de subestações por estado, para os estados 

localizados na região Nordeste que contém alguma usina de bioenergia?” 

 
Figura 5.10 - Resultado da Consulta AGIS 4. 
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A Figura 5.10 exibe o resultado da execução da Consulta AGIS 4. Para chegar 

ao resultado, foi solicitada uma operação de drill down member sobre o membro 

geográfico Nordeste, pertencente ao nível geográfico Região, aplicando o filtro 

Bioenergia, com a operação espacial contém. 

5.5 Considerações Finais 

Este capítulo descreveu o cliente AGISweb, que utiliza o AGIS e permite realizar 

consultas geográficas e analíticas em diferentes níveis de detalhe, com cruzamento e 

agregação de dados, abstraindo a complexidade de elaboração de consultas na 

linguagem SQL. 

Como cenário para prova de conceito, foram utilizados dados sobre a situação da 

geração e da transmissão de energia elétrica no Brasil. Para possibilitar a prova de 

conceito, foi necessário construir um banco de dados geográfico e instanciar os 

metadados, através da construção do esquema ANEEL, baseado no XML Schema 

AGIS. Foram submetidas quatro consultas ao AGIS, de forma a exemplificar os 

conceitos discutidos no capítulo anterior, e seus resultados foram exibidos na interface 

gráfica do AGISweb. 
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6 Conclusões 

O objetivo deste capítulo é apresentar as considerações finais sobre os principais 

conceitos e tópicos existentes neste trabalho, bem como os objetivos que foram 

transformados em contribuições e algumas indicações para trabalhos futuros. 

6.1 Considerações Finais 

Neste trabalho, foram descritos os principais conceitos relacionados à área de 

pesquisa na qual ele está inserido (i.e. processamento multidimensional/multinível e 

geográfico). 

Os principais objetivos foram alcançados, com a especificação do metamodelo 

AGIS e sua implementação em XML Schema, e a especificação do Motor AGIS e a 

implementação da sua API na linguagem Java. 

Como prova de conceito das ideias apresentadas, foi implementada uma 

instância do AGIS, conforme descrito no Capítulo 5. O AGISweb é uma aplicação que 

utiliza a API AGIS, associada ao SGBDE PostgreSQL/PostGIS. Além disso, provê uma 

interface gráfica com o usuário, possibilitando realizar consultas e visualizar resultados 

de forma intuitiva, exibindo os resultados em mapas de acordo com a API Google 

Maps, em gráficos de acordo com a API Google Chart e em tabelas convencionais. 

Assim, o AGIS mostrou-se viável para o propósito para o qual é destinado, que é 

apoiar a tomada de decisão, através da realização de análise em diferentes níveis de 

detalhe em uma hierarquia geográfica, dispensando a utilização de um 

servidor/linguagem OLAP. É importante frisar novamente que não se contesta o número 

de benefícios que as tecnologias OLAP e SIG proporcionam, apenas foi mostrada a 

viabilidade de prover uma parte desses benefícios sem a utilização dessas tecnologias. 

6.2 Contribuições 

As principais contribuições oriundas deste trabalho são: 

• Definição da arquitetura do AGIS, composta por vários componentes de 

forma a prover as funcionalidades objetivadas pelo AGIS; 

• Especificação do metamodelo AGIS, que deve ser utilizado para guiar a 

elaboração dos metadados de aplicações que venham a utilizar o AGIS; 

• Descrição do algoritmo de navegação entre níveis de uma hierarquia 

geográfica implementado pelo Motor AGIS, que serve como subsídio 
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para a implementação em qualquer tipo de arquitetura de sistemas e de 

linguagem de programação, utilizando as estruturas de dados que mais se 

adequarem a cada aplicação; 

• Especificação do XML Schema AGIS, que implementa o metamodelo 

AGIS; 

• Especificação da API AGIS, que provê uma estrutura de interfaces para a 

utilização das funcionalidades do AGIS e que pode ser utilizada para o 

desenvolvimento de aplicações de suporte à decisão, que desejem 

usufruir dos benefícios do AGIS. 

6.3 Trabalhos Futuros 

Apesar de terem sido atingidos os objetivos deste trabalho, foram identificados 

temas de pesquisas e implementações que podem vir a ser realizados: 

• Desenvolvimento de uma ferramenta CASE para gerenciamento dos 

metadados de acordo com o XML Schema AGIS, de forma que venha a 

seguir um passo-a-passo intuitivo de geração dos metadados a serem 

usados por aplicações que utilizarem o AGIS; 

• Implementação de hierarquia entre objetos espaciais, pois a atual versão 

oferece suporte apenas para hierarquias entre níveis geográficos 

distintos; 

• Extensão da API AGIS para contemplar filtros de fontes de dados 

externas, visto que a implementação da interface de programação 

restringe o escopo ao uso de filtros apenas para tabelas da mesma base de 

dados em que estejam armazenados os dados a serem analisados. Ou 

seja, na implementação atual, o usuário que desejar utilizar um filtro em 

formato shapefile, que é bastante utilizado para armazenar feições 

geográficas, deve importar estes dados para uma tabela na base de dados 

para então poder realizar uma consulta AGIS; 

• Avaliação da API AGIS para utilização de outros SGBDE. Apesar da atual 

versão do AGIS ter sido implementada usando JDBC e o SGBDE 

PostgreSQL/PostGIS, o qual é conforme o padrão ISO/OGC SQL, não 

houve tempo para avaliar a API AGIS com outros SGBDE. Assim, um 

trabalho a ser realizado é avaliar a necessidade de criar drivers AGIS para 

outros SGBDE; 

• Validação do AGIS em um estudo de caso com um grande volume de 

dados. 
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Apêndice A 
 

Este apêndice contém o esquema lógico e o script SQL, compatível com a 

especificação ISO/OGC SQL, para criação do banco de dados de uma corretora de 

imóveis, utilizado como exemplo guia para o Capítulo 4 e cujo esquema conceitual é 

detalhado na Seção 4.1. 

Esquema Lógico 

O esquema lógico exibido na Figura A.1 foi gerado a partir do esquema 

conceitual (ver Figura 4.1), com as devidas normalizações. 

 
Figura A.1 - Esquema lógico para uma corretora de imóveis. 

Script SQL 

O script SQL exibido no Quadro A.1 foi definido para a criação do banco de 

dados do exemplo guia, baseado no padrão ISO/IEC SQL e compatível com a 

especificação ISO/OGC SQL. 

Quadro A.1 - Script SQL para criação do BDG do exemplo guia. 

CREATE TABLE TB_CONSTRUTORA ( 

NM_CNPJ VARCHAR(14) PRIMARY KEY, 
NM_CONSTRUTORA VARCHAR(50), 

NR_ANO_FUNDACAO NUMBER); 
 

CREATE TABLE TB_REGIAO ( 

PK_REGIAO NUMBER PRIMARY KEY, 
NM_REGIAO VARCHAR(50), 
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NM_SIGLA VARCHAR(2), 

NR_IDH FLOAT(6,2)); 
SELECT AddGeometryColumn('','TB_REGIAO','GEO_REGIAO','-1', 'MULTIPOLYGON' 

,2); 
 

CREATE TABLE TB_ESTADO ( 

PK_ESTADO NUMBER PRIMARY KEY, 
NM_ESTADO VARCHAR(50), 

NM_SIGLA VARCHAR(2), 
NR_PIB NUMBER, 

FK_REGIAO NUMBER, 
FOREIGN KEY(FK_REGIAO) REFERENCES TB_REGIAO (PK_REGIAO)); 

SELECT AddGeometryColumn('','TB_ESTADO','GEO_ESTADO','-

1','MULTIPOLYGON',2); 
 

CREATE TABLE TB_MUNICIPIO ( 
PK_MUNICIPIO NUMBER PRIMARY KEY, 

NM_MUNICIPIO VARCHAR(50), 

NR_POPULACAO NUMBER, 
FK_ESTADO NUMBER, 

FOREIGN KEY(FK_ESTADO) REFERENCES TB_ESTADO (PK_ESTADO)); 
SELECT AddGeometryColumn('','TB_MUNICIPIO','GEO_MUNICIPIO','-

1','MULTIPOLYGON',2); 
 

CREATE TABLE TB_BAIRRO ( 

PK_BAIRRO NUMBER PRIMARY KEY, 
NM_BAIRRO VARCHAR(50), 

GEO_BAIRRO GEOMETRY, 
NR_INDICE_VIOLENCIA FLOAT(6,2), 

FK_MUNICIPIO NUMBER, 

FOREIGN KEY(FK_MUNICIPIO) REFERENCES TB_MUNICIPIO (PK_MUNICIPIO)); 
SELECT AddGeometryColumn('','TB_BAIRRO','GEO_BAIRRO','-

1','MULTIPOLYGON',2); 
 

CREATE TABLE TB_IMOVEL ( 

PK_IMOVEL NUMBER PRIMARY KEY, 
NR_VALOR FLOAT(6,2), 

NR_CONDOMINIO NUMBER, 
NR_AREA NUMBER, 

NR_QUARTOS NUMBER, 
NR_ANO_INAUGURACAO NUMBER, 

FK_BAIRRO NUMBER, 

CNPJ_CONSTRUTORA VARCHAR(14), 
FOREIGN KEY(FK_BAIRRO) REFERENCES TB_BAIRRO (PK_BAIRRO), 

FOREIGN KEY(CNPJ_CONSTRUTORA) REFERENCES TB_CONSTRUTORA 
(NM_CNPJ)); 

 

CREATE TABLE TB_CLIMA ( 
PK_CLIMA NUMBER PRIMARY KEY, 

NM_CLIMA VARCHAR(50)); 

SELECT AddGeometryColumn('','TB_CLIMA','GEO_CLIMA','-1','MULTIPOLYGON',2); 
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Apêndice B 
 

Este apêndice contém o pseudocódigo das funções utilizadas pelo algoritmo do 

Motor AGIS, cujo pseudocódigo encontra-se na Seção 4.5. 

O Quadro B.1 exibe o pseudocódigo da função que adiciona à cláusula SELECT 

os campos descritivo e geométrico do tipo de feição associado ao nível geográfico 

destino, bem como as propriedades e as medidas. 

Quadro B.1 - Pseudocódigo da função clausulaSelect.adicionarCampos. 

Função: clausulaSelect.adicionarCampos 

Entrada:  clausulaSelect*, nivelDestino*, propriedades*, medidas* 

Procedimento: 

clausulaSelect.adicionar(metadados.obterDescritivo(nivelDestino)); 

clausulaSelect.adicionar(metadados.obterGeometria(nivelDestino)); 

enquanto propriedades.temProximo() faça 

  propriedade = propriedades.proximo(); 

  clausulaSelect.adicionar(propriedade); 

fim-enquanto 

enquanto medidas.temProximo() faça 

  medida = medidas.proximo(); 

  clausulaSelect.adicionar(medida); 

fim-enquanto 

Saída: não se aplica 

 

O Quadro B.2 exibe o pseudocódigo da função que encontra a tabela de medidas 

a partir das medidas. Note que a tabela de medidas é saída desta função, pois é utilizada 

em outras funções do algoritmo do Motor AGIS (ver Seção 4.5). 

Quadro B.2 - Pseudocódigo da função encontrarTabelaMedidas. 

Função: encontrarTabelaMedidas 

Entrada:  medidas* 

Procedimento: 

se medidas.temProximo() então 

  medida = medidas.proximo(); 

  tabelaMedidas = medida.getTabela(); 

fim-se 

retornar tabelaMedidas; 

Saída: tabelaMedidas 
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O Quadro B.3 exibe o pseudocódigo da função que adiciona à cláusula FROM 

as tabelas necessárias para satisfazer as restrições por filtros. 

Quadro B.3 - Pseudocódigo da função clausulaFrom.adicionarRestricoesFiltros. 

Função: clausulaFrom.adicionarRestricoesFiltros 

Entrada:  clausulaFrom*, restricoesFiltros* 

Procedimento: 

enquanto restricoesFiltros.temProximo() faça 

  restricaoFiltro = restricoesFiltros.proximo(); 

  clausulaFrom.adicionar(metadados.obterTabela(restricaoFiltro)); 

fim-enquanto 

Saída: não se aplica 

 

O Quadro B.4 exibe o pseudocódigo da função que adiciona à cláusula FROM 

as tabelas necessárias para satisfazer as restrições na hierarquia geográfica. 

Quadro B.4 - Pseudocódigo da função clausulaFrom.adicionarRestricoesHierarquia. 

Função: clausulaFrom.adicionarRestricoesHierarquia 

Entrada:  clausulaFrom*, restricoesHierarquia* 

Procedimento: 

enquanto restricoesHierarquia.temProximo() faça 

  clausulaFrom.adicionar(metadados.obterTabela(nivelAtual)); 

fim-enquanto 

Saída: não se aplica 

 

O Quadro B.5 exibe o pseudocódigo da função que adiciona à cláusula FROM 

as tabelas necessárias para realizar a junção entre a tabela associada ao nível geográfico 

atual e a tabela associada ao nível geográfico destino. Note que a junção atual é saída 

desta função, pois é utilizada em outras funções do algoritmo do Motor AGIS (ver 

Seção 4.5). 

Quadro B.5 - Pseudocódigo da função clausulaFrom.adicionarTabelasHierarquia. 

Função: clausulaFrom.adicionarTabelasHierarquia 

Entrada:  clausulaFrom*, juncaoAtual*, nivelDestino* 

Procedimento: 

enquanto metadados.obterTabelaDireita(juncaoAtual) <> metadados.obterTabela(nivelDestino) faça 

  clausulaFrom.adicionar(metadados.obterTabelaDireita(juncaoAtual)); 

  juncaoAtual = metadados.obterJuncao(juncaoAtual); 

fim-enquanto 

Saída: juncaoAtual 
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O Quadro B.6 exibe o pseudocódigo da função que adiciona à cláusula FROM 

as cláusulas INNER JOIN entre as tabelas necessárias para realizar a junção entre a 

tabela associada ao nível geográfico destino e a tabela que faz junção com a tabela que 

contém as medidas. Note que a junção atual é saída desta função, pois é utilizada em 

outras funções do algoritmo do Motor AGIS (ver Seção 4.5). 

Quadro B.6 - Pseudocódigo da função clausulaFrom.adicionarTabelasInnerJoins. 

Função: clausulaFrom.adicionarTabelasInnerJoins 

Entrada:  clausulaFrom*, juncaoAtual*, tabelaMedidas* 

Procedimento: 

enquanto metadados.obterTabelaDireita(juncaoAtual) <> tabelaMedidas faça 

  clausulaFrom.adicionarTabelasInnerJoin(metadados.obterTabelaEsquerda(juncaoAtual), 

metadados.obterTabelaDireita(juncaoAtual)); 

  juncaoAtual = metadados.obterJuncao(juncaoAtual); 

fim-enquanto 

Saída: juncaoAtual 

 

O Quadro B.7 exibe o pseudocódigo da função que adiciona à cláusula WHERE 

as junções convencionais e espaciais necessárias para satisfazer as restrições na 

hierarquia geográfica. 

Quadro B.7 - Pseudocódigo da função clausulaWhere.adicionarRestricoesHierarquia. 

Função: clausulaWhere.adicionarRestricoesHierarquia 

Entrada:  clausulaWhere*, restricoesHierarquia* 

Procedimento: 

enquanto restricoesHierarquia.temProximo() faça 

  restricaoHierarquia = restricoesHierarquia.proximo(); 

  clausulaWhere.adicionar(metadados.obterDescritivo(nivelAtual), restricaoHierarquia.getValor()); 

  clausulaWhere.adicionar(restricaoHierarquia.getFuncaoEspacial(),  

    metadados.obterTabela(nivelAtual), metadados.obterTabela(nivelDestino)); 

fim-enquanto 

Saída: não se aplica 

 

O Quadro B.8 exibe o pseudocódigo da função que adiciona à cláusula WHERE 

a junção necessária para satisfazer as operações do tipo member, ou seja, quando 

membros geográficos são selecionados. 
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Quadro B.8 - Pseudocódigo da função clausuraWhere.adicionarSelecionados. 

Função: clausuraWhere.adicionarSelecionados 

Entrada:  clausulaWhere*, nivelAtual*, elementosSelecionados* 

Procedimento: 

se elementosSelecionados.temProximo() então 

  clausuraWhere.adicionar(metadados.obterDescritivo(nivelAtual), elementosSelecionado); 

fim-se 

Saída: não se aplica 

 

O Quadro B.9 exibe o pseudocódigo da função que adiciona à cláusula WHERE 

as junções necessárias para ligar a tabela associada ao nível geográfico atual à tabela 

associada ao nível geográfico destino. Note que a junção atual é saída desta função, pois 

é utilizada em outras funções do algoritmo do Motor AGIS (ver Seção 4.5). 

Quadro B.9 - Pseudocódigo da função clausulaWhere.adicionarJuncoesHierarquia. 

Função: clausulaWhere.adicionarJuncoesHierarquia 

Entrada:  clausulaWhere*, juncaoAtual*, nivelDestino* 

Procedimento: 

enquanto metadados.obterTabelaDireita(juncaoAtual) <> metadados.obterTabela(nivelDestino) faça 

  clausulaWhere.adicionar(metadados.obterTabelaEsquerda(juncaoAtual),  

    metadados.obterTabelaDireita(juncaoAtual)); 

  juncaoAtual = metadados.obterJuncao(juncaoAtual); 

fim-enquanto 

Saída: juncaoAtual 

 

O Quadro B.10 exibe o pseudocódigo da função que adiciona à cláusula 

WHERE as junções necessárias para satisfazer as restrições por filtros. Para os filtros 

convencionais, são adicionadas junções convencionais, enquanto que para filtros 

espaciais, são adicionadas junções espaciais. Note que a junção atual é saída desta 

função, pois é utilizada em outras funções do algoritmo do Motor AGIS (ver Seção 4.5). 

Quadro B.10 - Pseudocódigo da função clausulaWhere.adicionarRestricoesFiltros. 

Função: clausulaWhere.adicionarRestricoesFiltros 

Entrada:  clausulaWhere*, restricoesFiltros* 

Procedimento: 

enquanto restricoesFiltros.temProximo() faça 

  restricaoFiltro = restricoesFiltros.proximo(); 

  camposFiltro = restricaoFiltro.getFiltro().getCampos(); 

  enquanto camposFiltro.temProximo() faça 
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    campoFiltro = camposFiltro.proximo(); 

    clausulaWhere.adicionar(metadados.obterNomeCampo(campoFiltro), campoFiltro.getValor()); 

  fim-enquanto 

  se restricaoFiltro.getFiltro().getTipo() = ESPACIAL então 

    clausulaWhere.adicionar(restricaoFiltro.getFuncaoEspacial(), 

      metadados.obterTabela(restricaoFiltro), metadados.obterTabela(nivelDestino)); 

  senão 

    juncaoAtual = metadados.obterJuncao(restricaoFiltro); 

    enquanto metadados.obterTabelaDireita(juncaoAtual) <> tabelaMedidas faça 

      clausulaWhere.adicionar(metadados.obterTabelaEsquerda(juncaoAtual),  

        metadados.obterTabelaDireita(juncaoAtual)); 

      juncaoAtual = metadados.obterJuncao(juncaoAtual); 

    fim-enquanto 

  fim-se 

fim-enquanto 

Saída: juncaoAtual 

 

O Quadro B.11 exibe o pseudocódigo da função que adiciona à cláusula GROUP 

BY os campos descritivo e geométrico do tipo de feição associado ao nível geográfico 

destino, assim como as propriedades. 

Quadro B.11 - Pseudocódigo da função clausulaGroupBy.adicionarCampos. 

Função: clausulaGroupBy.adicionarCampos 

Entrada:  clausulaGroupBy*, nivelDestino*, propriedades* 

Procedimento: 

clausulaGroupBy.adicionar(metadados.obterDescritivo(nivelDestino)); 

clausulaGroupBy.adicionar(metadados.obterGeometria(nivelDestino)); 

enquanto propriedades.temProximo() faça 

  propriedade = propriedades.proximo(); 

  clausulaGroupBy.adicionar(propriedade); 

fim-enquanto 

Saída: não se aplica 

 

O Quadro B.12 exibe o pseudocódigo da função que adiciona à cláusula ORDER 

BY o campo descritivo do tipo de feição associado ao nível geográfico destino, bem 

como as propriedades. 
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Quadro B.12 - Pseudocódigo da função clausulaOrderBy.adicionarCampos. 

Função: clausulaOrderBy.adicionarCampos 

Entrada:  clausulaOrderBy*, nivelDestino*, propriedades* 

Procedimento: 

clausulaOrderBy.adicionar(metadados.obterDescritivo(nivelDestino)); 

enquanto propriedades.temProximo() faça 

  propriedade = propriedades.proximo(); 

  clausulaOrderBy.adicionar(propriedade); 

fim-enquanto 

Saída: não se aplica 

 

O Quadro B.13 exibe a função que concatena as cláusulas SELECT, FROM, 

WHERE, GROUP BY e ORDER BY para gerar a consulta SQL a ser executada pelo 

AGIS. 

Quadro B.13 - Pseudocódigo da função consulta.adicionar. 

Função: consulta.adicionar 

Entrada:  consulta*, clausulaSelect*, clausulaFrom*, clausulaWhere*, clausulaGroupBy*, 

clausulaOrderBy* 

Procedimento: 

consulta.adicionar(clausulaSelect); 

consulta.adicionar(clausulaFrom); 

consulta.adicionar(clausulaWhere); 

consulta.adicionar(clausulaGroupBy); 

consulta.adicionar(clausulaOrderBy); 

Saída: não se aplica 
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Apêndice C 
 

Este apêndice contém o script SQL, que é exibido no Quadro C.1 e é baseado 

nos padrões ISO/IEC SQL e ISO/OGC SQL. Este script foi elaborado para a criação do 

esquema físico de um banco de dados fictício para o Setor Elétrico, utilizado no estudo 

de caso apresentado no Capítulo 5 e cujo esquema lógico é detalhado na Seção 5.2. 

Quadro C.1 - Script SQL para criação do BDG para o Setor Elétrico. 

CREATE TABLE TB_PAIS ( 
PK_PAIS NUMBER PRIMARY KEY, 

NM_PAIS VARCHAR(50)); 
SELECT AddGeometryColumn('','TB_PAIS','GEO_PAIS','-1','MULTIPOLYGON', 2); 

 

CREATE TABLE TB_REGIAO ( 
PK_REGIAO NUMBER PRIMARY KEY, 

NM_REGIAO VARCHAR(50), 
FK_PAIS NUMBER, 

FOREIGN KEY(FK_PAIS) REFERENCES TB_PAIS (PK_PAIS)); 
SELECT AddGeometryColumn('','TB_REGIAO','GEO_REGIAO','-1', 'MULTIPOLYGON', 

2); 

 
CREATE TABLE TB_ESTADO ( 

PK_ESTADO NUMBER PRIMARY KEY, 
NM_ESTADO VARCHAR(50), 

FK_REGIAO NUMBER, 

FOREIGN KEY(FK_REGIAO) REFERENCES TB_REGIAO (PK_REGIAO)); 
SELECT AddGeometryColumn('','TB_ESTADO','GEO_ESTADO','-1', 'MULTIPOLYGON', 

2); 
 

CREATE TABLE TB_MESORREGIAO ( 
PK_MESO NUMBER PRIMARY KEY, 

NM_MESO VARCHAR(50), 

FK_ESTADO NUMBER, 
FOREIGN KEY(FK_ESTADO) REFERENCES TB_ESTADO (PK_ESTADO)); 

SELECT AddGeometryColumn('','TB_MESORREGIAO','GEO_MESO','-1', 
'MULTIPOLYGON',2); 

 

CREATE TABLE TB_MICRORREGIAO ( 
PK_MICRO NUMBER PRIMARY KEY, 

NM_MICRO VARCHAR(50), 
FK_MESO NUMBER, 

FOREIGN KEY(FK_MESO) REFERENCES TB_MESORREGIAO (PK_MESO)); 
SELECT AddGeometryColumn('','TB_MICRORREGIAO','GEO_MICRO','-1', 

'MULTIPOLYGON',2); 

 
CREATE TABLE TB_MUNICIPIO ( 

PK_MUNICIPIO NUMBER PRIMARY KEY, 
NM_MUNICIPIO VARCHAR(50), 

FK_MICRO NUMBER, 

FOREIGN KEY(FK_MICRO) REFERENCES TB_MICRORREGIAO (PK_MICRO)); 
SELECT AddGeometryColumn('','TB_MUNICIPIO','GEO_MUNICIPIO','-1', 

'MULTIPOLYGON',2); 
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CREATE TABLE TB_COMBUSTIVEL ( 
PK_COMB NUMBER PRIMARY KEY, 

NM_COMB VARCHAR(50), 
TP_COMB VARCHAR(50)); 

 

CREATE TABLE TB_USINA_TERMOELETRICA ( 
PK_UTE NUMBER PRIMARY KEY, 

NM_UTE VARCHAR(50), 
NR_POTENCIA_KW DOUBLE(10,2), 

NM_CONCES VARCHAR(50), 
FK_MUNICIPIO NUMBER, 

FK_COMB NUMBER, 

FOREIGN KEY(FK_MUNICIPIO) REFERENCES TB_MUNICIPIO (PK_MUNICIPIO), 
FOREIGN KEY(FK_COMB) REFERENCES TB_COMBUSTIVEL (PK_COMB)); 

SELECT AddGeometryColumn('','TB_USINA_TERMOELETRICA','GEO_UTE','-1', 
'POINT',2); 

 

CREATE TABLE TB_SUBESTACAO ( 
PK_SUBESTACAO NUMBER PRIMARY KEY, 

NM_SUBESTACAO VARCHAR(50), 
FK_ESTADO NUMBER, 

FOREIGN KEY(FK_ESTADO) REFERENCES TB_ESTADO (PK_ESTADO)); 
SELECT AddGeometryColumn('','TB_SUBESTACAO','GEO_SUBESTACAO','-1', 

'POINT',2); 

 
CREATE TABLE TB_BIOENERGIA ( 

PK_BIO NUMBER PRIMARY KEY, 
NM_USINA_BIO VARCHAR(50), 

FK_ESTADO NUMBER, 

FOREIGN KEY(FK_ESTADO) REFERENCES TB_ESTADO (PK_ESTADO)); 
SELECT AddGeometryColumn('','TB_BIOENERGIA','GEO_BIO','-1', 'POINT',2); 

 
CREATE TABLE TB_RESERVATORIO ( 

PK_RESVT NUMBER PRIMARY KEY, 

NM_RESVT VARCHAR(50), 
NR_AREA_KM2 NUMBER, 

NR_ANO_INI_OPER NUMBER, 
NM_CONCES VARCHAR(50), 

FK_MUNICIPIO NUMBER, 
FOREIGN KEY(FK_MUNICIPIO) REFERENCES TB_MUNICIPIO (PK_MUNICIPIO)); 

SELECT AddGeometryColumn('','TB_RESERVATORIO','GEO_RESVT','-1', 

'MULTIPOLYGON',2); 
 

CREATE TABLE TB_LINHA_TRANSMISSAO ( 
PK_LT NUMBER PRIMARY KEY, 

NM_LT VARCHAR(50), 

NR_EXTENSAO_KM NUMBER, 
NR_TENSAO_KV NUMBER, 

NM_AGENTE VARCHAR(50), 
TP_LT VARCHAR(50), 

DT_INI_OPER DATE); 
SELECT AddGeometryColumn('','TB_LINHA_TRANSMISSAO','GEO_LT','-1', 

'MULTILINESTRING',2); 

 
CREATE TABLE TB_USINA_HIDRELETRICA ( 

PK_UHE NUMBER PRIMARY KEY, 
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NM_UHE VARCHAR(50), 

NR_POTENCIA_KW DOUBLE(10,2), 
FK_MUNICIPIO NUMBER, 

FOREIGN KEY(FK_MUNICIPIO) REFERENCES TB_MUNICIPIO (PK_MUNICIPIO)); 
SELECT AddGeometryColumn('','TB_USINA_HIDRELETRICA','GEO_UHE','-1', 

'MULTIPOLYGON',2); 
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Apêndice D 
 

Este apêndice contém as consultas SQL, baseadas nos padrões ISO/IEC SQL e 

ISO/OGC SQL, as quais foram geradas pelo Motor AGIS a partir das consultas AGIS 

especificadas na Seção 5.4. 

A consulta SQL gerada pelo Motor AGIS a partir da Consulta AGIS 1 é exibida 

no Quadro D.1 a seguir. 

Quadro D.1 - Consulta SQL 1 gerada pelo Motor AGIS. 

SELECT RE.NM_REGIAO, RE.GEO_REGIAO,  

SUM(TB_USINA_HIDRELETRICA .NR_POTENCIA_KW) AS POT_TOT_UHE  

FROM  TB_PAIS PA, TB_REGIAO RE, TB_ESTADO ES, TB_MESORREGIAO ME, 

TB_MICRORREGIAO MI, TB_MUNICIPIO MU 

LEFT OUTER JOIN  TB_USINA_HIDRELETRICA ON (MU.PK_MUNICIPIO = 

TB_USINA_HIDRELETRICA.FK_MUNICIPIO) 

WHERE  PA.NM_PAIS = 'BRASIL'  

AND PA.PK_PAIS = RE.FK_PAIS  

AND RE.PK_REGIAO = ES.FK_REGIAO  

AND ES.PK_ESTADO = ME.FK_ESTADO  

AND ME.PK_MESO = MI.FK_MESO  

AND MI.PK_MICRO = MU.FK_MICRO  

GROUP BY RE.NM_REGIAO, RE.GEO_REGIAO  

ORDER BY RE.NM_REGIAO 

 

Ao receber a Consulta AGIS 2, a qual é composta por dois passos, o Motor 

AGIS gerou primeiramente a consulta SQL exibida no Quadro D.2. 

Quadro D.2 - Consulta SQL 2a gerada pelo Motor AGIS. 

SELECT ES.NM_ESTADO, ES.GEO_ESTADO,  

SUM(TB_USINA_TERMOELETRICA .NR_POTENCIA_KW) AS POT_TOT_UTE  

FROM  TB_REGIAO RE, TB_ESTADO ES, TB_MESORREGIAO ME, TB_MICRORREGIAO MI, 

TB_MUNICIPIO MU 

LEFT OUTER JOIN  TB_USINA_TERMOELETRICA ON (MU.PK_MUNICIPIO = 

TB_USINA_TERMOELETRICA.FK_MUNICIPIO) 

WHERE  RE.NM_REGIAO = 'NORDESTE'  

AND RE.PK_REGIAO = ES.FK_REGIAO  

AND ES.PK_ESTADO = ME.FK_ESTADO  

AND ME.PK_MESO = MI.FK_MESO  

AND MI.PK_MICRO = MU.FK_MICRO  
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GROUP BY ES.NM_ESTADO, ES.GEO_ESTADO  

ORDER BY ES.NM_ESTADO 

 

Em seguida, o Motor AGIS gerou a segunda consulta SQL (ver Quadro D.3), 

que corresponde ao segundo passo para satisfazer a Consulta AGIS 2. 

Quadro D.3 - Consulta SQL 2b gerada pelo Motor AGIS. 

SELECT ES.NM_ESTADO, ES.GEO_ESTADO,  

SUM(TB_USINA_TERMOELETRICA .NR_POTENCIA_KW) AS POT_TOT_UTE  

FROM  TB_ESTADO ES1, TB_ESTADO ES, TB_MESORREGIAO ME, TB_MICRORREGIAO MI, 

TB_MUNICIPIO MU 

LEFT OUTER JOIN  TB_USINA_TERMOELETRICA ON (MU.PK_MUNICIPIO = 

TB_USINA_TERMOELETRICA.FK_MUNICIPIO) 

WHERE  ES1.NM_ESTADO = 'PERNAMBUCO' 

AND ST_TOUCHES(ES.GEO_ESTADO, ES1.GEO_ESTADO) 

AND ES.PK_ESTADO = ME.FK_ESTADO  

AND ME.PK_MESO = MI.FK_MESO  

AND MI.PK_MICRO = MU.FK_MICRO  

GROUP BY ES.NM_ESTADO, ES.GEO_ESTADO  

ORDER BY ES.NM_ESTADO 

 

O Quadro D.4 exibe a consulta SQL gerada pelo Motor AGIS a partir da 

Consulta AGIS 3. 

Quadro D.4 - Consulta SQL 3 gerada pelo Motor AGIS. 

SELECT RE.NM_REGIAO, RE.GEO_REGIAO,  

SUM(TB_RESERVATORIO .NR_AREA_KM2) AS AREA_TOT_RESVT  

FROM  TB_LINHA_TRANSMISSAO LI, TB_PAIS PA, TB_REGIAO RE, TB_ESTADO ES, 

TB_MESORREGIAO ME, TB_MICRORREGIAO MI, TB_MUNICIPIO MU 

LEFT OUTER JOIN  TB_RESERVATORIO ON (MU.PK_MUNICIPIO = 

TB_RESERVATORIO.FK_MUNICIPIO) 

WHERE  PA.NM_PAIS = 'BRASIL'  

AND LI.NM_AGENTE = 'CHESF' 

AND ST_CONTAINS(RE.GEO_REGIAO, LI.GEO_LT) 

AND PA.PK_PAIS = RE.FK_PAIS  

AND RE.PK_REGIAO = ES.FK_REGIAO  

AND ES.PK_ESTADO = ME.FK_ESTADO  

AND ME.PK_MESO = MI.FK_MESO  

AND MI.PK_MICRO = MU.FK_MICRO  

GROUP BY RE.NM_REGIAO, RE.GEO_REGIAO  
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ORDER BY RE.NM_REGIAO 

 

O Quadro D.5 exibe a consulta SQL gerada pelo Motor AGIS a partir da 

Consulta AGIS 4. 

Quadro D.5 - Consulta SQL 4 gerada pelo Motor AGIS. 

SELECT ES.NM_ESTADO, ES.GEO_ESTADO,  

COUNT(TB_SUBESTACAO.PK_SUBESTACAO) AS TOT_SUB  

FROM  TB_BIOENERGIA BI, TB_REGIAO RE, TB_ESTADO ES 

LEFT OUTER JOIN  TB_SUBESTACAO ON (ES.PK_ESTADO = 

TB_SUBESTACAO.FK_ESTADO) 

WHERE  RE.NM_REGIAO = 'NORDESTE'  

AND ST_CONTAINS(ES.GEO_ESTADO, BI.GEO_BIO) 

AND RE.PK_REGIAO = ES.FK_REGIAO  

GROUP BY ES.NM_ESTADO, ES.GEO_ESTADO  

ORDER BY ES.NM_ESTADO 
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Apêndice E 
 

Este apêndice contém o esquema XML do AGIS (ver Quadro E.1), que foi 

definido de acordo com a especificação XML Schema [W3C09b]. 

Quadro E.1 – Esquema XML do AGIS. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
  <xs:simpleType name="T_Type"> 
    <xs:restriction base="xs:string"/> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="T_Table"> 
    <xs:restriction base="xs:string"/> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="T_LeftColumn"> 
    <xs:restriction base="xs:string"/> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="T_GeoAttribute"> 
    <xs:restriction base="xs:string"/> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="T_DefaultMeasure"> 
    <xs:restriction base="xs:string"/> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="T_DefaultLevel"> 
    <xs:restriction base="xs:string"/> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:complexType name="T_MetadataElement"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element ref="Name"/> 
      <xs:element ref="Caption" minOccurs="0"/> 
      <xs:element ref="Description" minOccurs="0"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="T_Property"> 
    <xs:complexContent> 
      <xs:extension base="T_MetadataElement"> 
        <xs:sequence> 
          <xs:element ref="Column"/> 
          <xs:element ref="Type" minOccurs="0"/> 
        </xs:sequence> 

      </xs:extension> 
    </xs:complexContent> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="T_MeasureUsage"> 
    <xs:attribute ref="measure" use="required"/> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="T_MeasureAttr"> 
    <xs:complexContent> 
      <xs:extension base="T_MetadataElement"> 
        <xs:attribute ref="id" use="required"/> 
      </xs:extension> 
    </xs:complexContent> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="T_Measure"> 
    <xs:complexContent> 
      <xs:extension base="T_MeasureAttr"> 
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        <xs:sequence> 
          <xs:element ref="Column"/> 
          <xs:element ref="Aggregator"/> 
          <xs:element ref="Table"/> 
        </xs:sequence> 
      </xs:extension> 
    </xs:complexContent> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="T_JoinKey"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element ref="LeftColumn"/> 
      <xs:element ref="RightColumn"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="T_Join"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element ref="RightTable"/> 
      <xs:element ref="JoinKey" maxOccurs="unbounded"/> 
      <xs:element ref="Join" minOccurs="0"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="T_GeoHierarchyUsage"> 
    <xs:attribute ref="geoHierarchy" use="required"/> 
  </xs:complexType> 

  <xs:complexType name="T_GeoHierarchyAttr"> 
    <xs:complexContent> 
      <xs:extension base="T_MetadataElement"> 
        <xs:attribute ref="id" use="required"/> 
        <xs:attribute ref="hasAll"/> 
      </xs:extension> 
    </xs:complexContent> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="T_GeoHierarchy"> 
    <xs:complexContent> 
      <xs:extension base="T_GeoHierarchyAttr"> 
        <xs:sequence> 
          <xs:element ref="DefaultLevel" minOccurs="0"/> 
          <xs:element ref="FeatureTypeLevel" maxOccurs="unbounded"/> 
        </xs:sequence> 
      </xs:extension> 
    </xs:complexContent> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="T_GeoContext"> 
    <xs:complexContent> 
      <xs:extension base="T_MetadataElement"> 
        <xs:sequence> 
          <xs:element ref="GeoHierarchyUsage"/> 
          <xs:element ref="MeasureUsage" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
          <xs:element ref="FilterUsage" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
          <xs:element ref="DefaultMeasure" minOccurs="0"/> 
        </xs:sequence> 
      </xs:extension> 
    </xs:complexContent> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="T_FilterUsage"> 
    <xs:attribute ref="filter" use="required"/> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="T_FilterField"> 
    <xs:complexContent> 
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      <xs:extension base="T_MetadataElement"> 
        <xs:sequence> 
          <xs:element ref="Column"/> 

        </xs:sequence> 
      </xs:extension> 
    </xs:complexContent> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="T_FilterAttr"> 
    <xs:complexContent> 
      <xs:extension base="T_MetadataElement"> 
        <xs:attribute ref="id" use="required"/> 
      </xs:extension> 
    </xs:complexContent> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="T_Filter" abstract="true"> 
    <xs:complexContent> 
      <xs:extension base="T_FilterAttr"> 
        <xs:sequence> 
          <xs:element ref="Source"/> 
          <xs:element ref="FilterField" maxOccurs="unbounded"/> 
        </xs:sequence> 
      </xs:extension> 
    </xs:complexContent> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="T_ConventionalFilter"> 
    <xs:complexContent> 
      <xs:extension base="T_Filter"> 
        <xs:sequence> 
          <xs:element ref="Join" minOccurs="0"/> 
        </xs:sequence> 
      </xs:extension> 
    </xs:complexContent> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="T_SpatialFilter"> 
    <xs:complexContent> 
      <xs:extension base="T_Filter"> 
        <xs:sequence> 
          <xs:element ref="GeoAttribute"/> 
        </xs:sequence> 
      </xs:extension> 
    </xs:complexContent> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="T_FeatureTypeLevel"> 

    <xs:sequence> 
      <xs:element ref="Join" minOccurs="0"/> 
    </xs:sequence> 
    <xs:attribute ref="featureType" use="required"/> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="T_FeatureTypeAttr"> 
    <xs:complexContent> 
      <xs:extension base="T_MetadataElement"> 
        <xs:attribute ref="id" use="required"/> 
      </xs:extension> 
    </xs:complexContent> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="T_FeatureType"> 
    <xs:complexContent> 
      <xs:extension base="T_FeatureTypeAttr"> 
        <xs:sequence> 
          <xs:element ref="Source"/> 
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          <xs:element ref="ThematicIdentifier"/> 
          <xs:element ref="GeoAttribute"/> 
          <xs:element ref="Property" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
        </xs:sequence> 
      </xs:extension> 
    </xs:complexContent> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="T_AgisSchema"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element ref="FeatureType" maxOccurs="unbounded"/> 
      <xs:element ref="GeoHierarchy" maxOccurs="unbounded"/> 
      <xs:element ref="Measure" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
      <xs:element ref="ConventionalFilter" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
      <xs:element ref="SpatialFilter" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
      <xs:element ref="GeoContext" maxOccurs="unbounded"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
  <xs:attribute name="measure" type="xs:IDREF"/> 
  <xs:attribute name="geoHierarchy" type="xs:IDREF"/> 
  <xs:attribute name="featureType" type="xs:IDREF"/> 

  <xs:attribute name="filter" type="xs:IDREF"/> 
  <xs:attribute name="id" type="xs:ID"/> 
  <xs:attribute name="hasAll" type="xs:boolean"/> 
  <xs:element name="Type" type="T_Type"/> 
  <xs:element name="ThematicIdentifier" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="Table" type="T_Table"/> 
  <xs:element name="Source" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="RightTable" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="RightColumn" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="Property" type="T_Property"/> 
  <xs:element name="Name" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="MeasureUsage" type="T_MeasureUsage"/> 
  <xs:element name="Measure" type="T_Measure"/> 
  <xs:element name="LeftColumn" type="T_LeftColumn"/> 
  <xs:element name="JoinKey" type="T_JoinKey"/> 
  <xs:element name="Join" type="T_Join"/> 
  <xs:element name="GeoHierarchyUsage" type="T_GeoHierarchyUsage"/> 
  <xs:element name="GeoHierarchy" type="T_GeoHierarchy"/> 
  <xs:element name="GeoContext" type="T_GeoContext"/> 
  <xs:element name="GeoAttribute" type="T_GeoAttribute"/> 
  <xs:element name="FilterUsage" type="T_FilterUsage"/> 
  <xs:element name="FilterField" type="T_FilterField"/> 
  <xs:element name="ConventionalFilter" type="T_ConventionalFilter"/> 
  <xs:element name="SpatialFilter" type="T_SpatialFilter"/> 
  <xs:element name="FeatureTypeLevel" type="T_FeatureTypeLevel"/> 
  <xs:element name="FeatureType" type="T_FeatureType"/> 
  <xs:element name="Description" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="DefaultMeasure" type="T_DefaultMeasure"/> 
  <xs:element name="DefaultLevel" type="T_DefaultLevel"/> 
  <xs:element name="Column" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="Caption" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="AgisSchema" type="T_AgisSchema"/> 
  <xs:element name="Aggregator" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 


