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Resumo 
Um sistema para consultas espaciais visuais a Bancos de Dados Geográficos 

(BDG) é caracterizado pela utilização de representações gráficas que visam abstrair a 

sintaxe da linguagem de consulta do BDG. Web Mapping é um serviço disponibilizado 

na Web que permite a criação e visualização de mapas e rotas a partir de um Web site. 

Neste contexto, apesar da popularidade dos serviços de Web Mapping (e.g., Google 

Maps, Yahoo Maps e Bing Maps), estes não foram concebidos para realizar consultas 

espaciais (e.g. topológicas, métricas e direcionais) sobre BDG. Visando propor uma 

alternativa a esta limitação, esta dissertação especifica e implementa o sistema Visual 

Spatial Query (ViSQ) para, a partir de um serviço de Web Mapping, realizar consultas 

espaciais visuais sobre um BDG. O ViSQ faz uso de tecnologias abertas, extensíveis e 

de acordo com padrões consolidados, como Java, XML e SQL. Como avaliação do 

conceito, é realizado um estudo de caso com dados sobre o setor elétrico que mostra a 

viabilidade do sistema ViSQ. 

 

Palavras-chave: Consultas Espaciais Visuais, Banco de Dados e Web Mapping. 



   

Abstract 
A system for visual spatial queries in Geographical Database (GDB) is 

characterized by the use of graphical representations that aim to abstract the syntax of 

the query language of the GDB. Web mapping is a service available on the Web that 

allows creating and displaying maps and routes from a Website. In this context, despite 

the popularity of Web Mapping Services (e.g., Google Maps, Yahoo Maps, and Maps 

Bing), these tools were not designed to perform spatial queries (e.g., topological, 

directional and metric) in a GDB. Aiming to offer an alternative to this limitation, this 

dissertation implements and specifies the Visual Spatial Query (ViSQ) system, which 

uses a Web Mapping service to perform spatial queries in a visual GDB. The ViSQ 

makes use of open, extensible and standard technologies, such as Java, XML and SQL. 

As proof of concept, we executed a case study with real data from the electricity sector 

that shows the viability of the ViSQ system. 

 

 

 

Keywords: Visual Spatial Query, DataBase and Web Mapping. 
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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 

Bancos de Dados Geográficos (BDG) implementam rotinas específicas para 

armazenar e recuperar dados geográficos (e.g., ponto, linhas, polígonos, etc.). Os BDG 

são utilizados em sistemas que gerenciam informações espaciais ou geográficas sobre 

diversas áreas do conhecimento (e.g., cartografia, medicina, segurança, entre outros.). 

[GG03]. É necessário utilizar uma linguagem especifica para ter acesso aos dados 

espaciais ou geográficos contidos em um BDG. O uso dessa linguagem apresenta certa 

complexidade, pois o usuário deverá possuir um domínio sobre seus conceitos e sintaxe 

[Cav95].  

Com base na complexidade do uso e aprendizado de uma linguagem específica 

para manipular dados espaciais ou geográficos em um BDG, é possível utilizar um 

sistema para consultas espaciais visuais.  Este tipo de sistema proporciona a formulação 

de consultas espaciais utilizando objetos gráficos que visam abstrair dos usuários grande 

parte da sintaxe e semântica da linguagem utilizada pelo BDG. 

Esta dissertação especifica e implementa o sistema Visual Spatial Query (ViSQ) 

para, a partir de um serviço de Web Mapping, realizar consultas espaciais visuais sobre 

um BDG. O ViSQ faz uso de tecnologias abertas, extensíveis e de acordo com padrões 

consolidados, como Java, XML e SQL. Como avaliação de conceito, é realizado um 

estudo de caso com dados reais sobre o setor elétrico que mostra a viabilidade do sistema 

ViSQ. Isto é, mostrar como criar graficamente uma nova consulta espacial e como o 

resultado desta consulta pode ser visualizado na forma de tabela ou de um mapa na Web. 

1.2 Motivação 

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

Sistemas de Informação Geográfica na Web estão em evidência; 2) existem várias 

ferramentas para análise de dados geográficos na Web (chamadas de serviços de Web 

Mapping). Contudo, estes serviços de Web Mapping não permitem realizar operações 

espaciais (e.g. topológicas e/ou direcional) em seus mapas; e 3) dos trabalhos 
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relacionados pesquisados, nenhum propõe uma solução baseada em serviços de Web 

Mapping. 

 

1.3 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é especificar e desenvolver o sistema ViSQ, o 

qual visa permitir a utilização de serviços de Web Mapping para a realização de 

Consultas Espaciais Visuais sobre Banco de Dados Geográficos. 

A partir do objetivo geral, podem-se descrever os seguintes objetivos específicos 

deste trabalho:  

• Propor uma arquitetura para o sistema ViSQ;  

• Especificar e implementar um metamodelo para o sistema ViSQ; 

• Especificar e implementar uma API para utilização do sistema ViSQ; e 

• Especificar e implementar uma cliente Web para utilização do sistema 

ViSQ. 

 

1.4 Estrutura 

Visando atingir os objetivos citados anteriormente, bem como tratar alguns 

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

dissertação estão organizados da seguinte maneira: o Capítulo 2 aborda 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 ViSQ; o Capítulo 

5 contém a implementação do cliente Web ViSQ, o Capítulo 6 apresenta um estudo de 

caso baseado na implementação do cliente Web ViSQ, e por fim, o Capítulo 7 consiste 

nas conclusões e propostas de trabalhos futuros. 
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2 Conceitos Básicos 

Neste capítulo serão abordados os principais conceitos relacionados à Web 

Mapping de consultas visuais a banco de dados geográficos, os quais são fundamentais 

para possibilitar um melhor entendimento dos próximos capítulos desta dissertação. As 

seções seguintes apresentam os principais conceitos sobre: sistemas de banco de dados, 

banco de dados geográficos, sistemas de informações geográficas e Web Mapping. 

2.1 Sistemas de Banco de dados 

Bancos de dados são conjuntos de dados integrados e armazenados em um 

sistema computacional, visando atender a uma determinada realidade de um indivíduo 

ou organização [Dat00a]. Tem como principais objetivos:  

• Armazenar da dos de forma íntegra, consistente e organizada; 

• Gerenciar os dados armazenados, podendo o usuário realizar as 

operações de atualizações, exclusões e novos armazenamentos; e 

• Disponibilizar as informações aos usuários quando solicitadas. 

Os sistemas de banco de dados dão suporte a gerir informações em volumes 

muito grandes. A gestão das informações contidas no banco de dados implica em 

garantir o acesso às informações contidas na base, bem como definir as estruturas de 

armazenamento e uma interface para disponibilizar a forma no qual os usuários poderão 

manipular os dados [Sil99]. 

2.2 Banco de Dados Geográficos 

Os bancos de dados geográficos além de representar informações convencionais, 

ou seja, informações apenas de caráter descritivo, eles representam informações 

espaciais ou geométricas. Estas informações espaciais ou geométricas são capazes de 

representar formas de determinados objetos. (e.g., pontos, linhas, polígonos, entre 

outros.). Os dados que representam as formas geométricas podem ser aplicadas em 

diversas áreas do conhecimento (e.g., cartografia, medicina, segurança, entre outros.) 

[GG03]. 

Dados geográficos contem informações sobre um sistema de coordenadas 

terrestres e são utilizados para referenciar informações sobre a superfície da terra. O 

banco de dados geográficos é composto por estas informações e as mesmas servem para 
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processar operações georreferenciadas (e.g., representar os bairros de uma cidade, as 

avenidas de um bairro, os lotes de uma rua, entre outros.) [Gom08]. 

O banco de dados geográfico oferece suporte a operações espaciais e operações 

georreferenciadas, estas operações dão suporte para que o resultado de uma consulta 

seja exibido na forma gráfica ou por tabelas [Gom08]. 

A apresentação na forma gráfica apresenta limitações do tipo: ambiguidade no 

cenário apresentado, pois o objeto apresentado na consulta pode representar mais de 

uma entidade no mundo real. A representação gráfica ainda encontra limitações quanto 

ao nível de aplicação, devido à capacidade computacional e o nível de representação 

com clareza dos cenários propostos para cada consulta [Cam05]. 

Modelos de Arquitetura 
 

O banco de dados geográfico adota um modelo específico de arquitetura para 

gerenciar seus dados espaciais. Estes modelos tratam da forma no qual os dados são 

armazenados e gerenciados. Existem dois modelos de arquitetura: dual e integrada 

[Sil04]. 

2.2.1.1 Arquitetura Dual 
 

A arquitetura dual armazena separadamente os dados convencionais dos dados 

geográficos, utilizando bases de dados distintas. Existem duas formas de tratamento 

para a arquitetura dual, a primeira forma traz a base de dados integrada à ferramenta 

SIG (Sistemas de Informação Geográfica). A segunda forma traz a base de dados 

independente da ferramenta SIG [Sil04]. A Figura 1 representa os modelos descritos 

acima. 

1

2

1

2

 
Figura 1 - Modelo de Arquitetura Dual (1) Banco de Dados Interno (2) Banco de Dados Externo 
[Sil04] 
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A ligação entre as bases de dados convencionais e geográficos ocorre utilizando 

um identificador comum entre as tabelas das bases. No caso da base de dados não 

pertencer ao SIG é utilizado um software para gerenciar a ligação entre os dados 

convencionais e geográficos [Sil04]. 

A arquitetura dual tem como pontos fracos: a dificuldade de garantir integridade 

entre as bases de dados, visto que as bases descritivas e geométricas são gerenciadas 

individualmente, e quando é preciso responder uma consulta dois processos são 

executados, um para trazer as informações descritivas (e.g., informações sobre o nome 

do estado) e outra para as informações geográficas (e.g., as geometrias que representam 

as cidades de um estado), assim obtendo uma resposta composta [Sil08]. 

Segundo Câmara (2005) as principais desvantagens dessa arquitetura são:  

• Dificuldades no controle e manipulação dos dados espaciais; 

• Dificuldade em manter a integridade entre o componente espacial e o 

componente alfanumérico; 

• Consultas mais lentas, pois são processadas separadamente. A parte 

convencional da consulta é processada pelo SGBD (Sistema Gerenciador 

de Banco de Dados) separado da parte espacial, a qual é processada pelo 

aplicativo utilizando os arquivos proprietários; e 

• Falta de interoperabilidade entre os dados. Cada sistema produz seu 

próprio arquivo proprietário sem seguir um formato padrão, o que 

dificulta a integração desses dados. 

2.2.1.2 Arquitetura Integrada 
 

A arquitetura integrada armazena os dados descritivos e geográficos em uma 

mesma base de dados, o SGBD utilizado faz a integração entre os dados descritivos e 

geográficos, e oferece suporte para manipulação e tratamento para dados complexos e 

criação de novos tipos. A Figura 2 representa a arquitetura integrada [Cam05]. 

 
Figura 2 - Arquitetura integrada [Cam05] 
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A integração dos dados em um mesmo SGBD favorece o armazenamento e 

recuperação das informações, pois é necessário realizar apenas uma consulta para 

retornar os dados desejados. 

Segundo Câmara, 2005, as principais desvantagens da arquitetura integrada são:  

• Não é capaz de capturar a semântica dos dados espaciais: como o SGBD 

trata o campo longo como uma cadeia binária, não é possível conhecer a 

semântica do seu conteúdo; 

• Métodos de acesso espacial e otimizador de consultas devem ser 

implementados pelo SIG: como o SGBD trata os dados espaciais como 

uma cadeia binária, não possui mecanismos satisfatórios para o seu 

tratamento; e 

• Limitações da linguagem SQL para a manipulação dos dados espaciais: a 

SQL padrão oferece recursos limitados para o tratamento de campos 

longos. 

Análise Espacial 
 

Os bancos de dados geográficos alem de armazenar atributos descritivos e 

espaciais eles armazenam também os relacionamentos entre os objetos espaciais. Os 

relacionamentos espaciais tratam das operações que podem ser realizadas entre 

determinadas geometrias (e.g., entre pontos, entre linhas, entre áreas) [RSV02]. O 

Quadro 1 demonstra exemplos de relacionamentos entre objetos espaciais. 
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Quadro 1 - Alguns exemplos de relacionamentos [Cav05]. 
Tipo Descrição Exemplo de consulta 

Vizinhança Liste todos os postos de gasolina (representados por 

pontos) existentes num raio de 20 km de um hospital. 
Entre pontos 

O mais próximo Identifique o posto da polícia rodoviária federal mais 

próximo do local do acidente. 

Cruza Verifique as rodovias que cruzam o ponto “P”. 

Entre linhas Flui para Identifique quais são os rios que são afluentes do rio São 

Francisco. 

Sobrepõe Verifique se a área de incidência da dengue sobrepõe-se a 

uma área sem infra-estrutura de água e esgoto. 

Mais próximo Encontrar o lago mais próximo da área do incêndio 

florestal. 

Entre áreas 

É adjacente Identificar os bairros adjacentes ao bairro. 

 

A recuperação de informações espaciais em um SGBD geográfico segue 

critérios de natureza espacial e não espacial, para tal tarefa é necessário propor um 

conjunto de operadores espaciais para manipulação dos objetos espaciais [ECF94]. 

Estes operadores espaciais podem ser aplicados a consultas espaciais, uma consulta 

espacial pode ser classificada como: seleção espacial, junção espacial, seleção por 

ponto, seleção por região e seleção por janela [FCQ+05]. 

A seleção espacial é a aplicação de uma operação espacial em um conjunto de 

objetos geométricos (e.g., selecione todas as cidades de Pernambuco adjacentes a 

Recife). A junção espacial é aplicação de uma operação espacial entre dois conjuntos de 

objetos geométricos distintos (e.g., para cada estrada da Amazônia, selecione as 

reservas indígenas a menos de 5 km de uma estrada). A seleção por ponto é uma 

seleção espacial onde a operação geométrica é aplicada entre um ponto e um conjunto 

de objetos geométricos (e.g., selecione todos os hospitais que ficam a 500 metros do 

Hospital da Restauração). A seleção por região é uma seleção espacial onde a operação 

geométrica é aplicada entre uma região e um conjunto de objetos geométricos (e.g., 

selecione todas as cidades que não são adjacentes a Olinda) e a seleção por janela é 

uma seleção espacial onde a operação geométrica é aplicada entre figura geométrica e 

um conjunto de objetos geométricos (e.g., dado um retângulo R, selecione todas as 

cidades contidas no retângulo R) [FCQ+05].  

Os operadores espaciais para manipulação de objetos são detalhados na próxima 

seção. 
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Operações sobre Dados Geográficos 
 

A realização de operações sobre dados geográficos se encontra agrupada nas 

seguintes categorias: conjunto, métrico, direcional e topológico.  

 

2.2.1.3 Conjunto 
 

As operações baseadas na teoria dos conjuntos podem ser aplicadas para 

combinar objetos geográficos, trazendo como retorno um novo objeto que representa a 

aplicação de uma função. As funções de conjunto são: diferença, interseção e união. O 

Quadro 2 ilustra a aplicação de cada função [Cav05]. 

 

Quadro 2 – Representação da aplicação das funções de conjunto. Fonte: adaptada de [Cav05]. 
Operação Descrição Representação 
Diferença 
(diference) 

O objeto geográfico resultante ocupa a área de 
um dos objetos geográficos que os outros não 
ocupam 

 
Interseção 
(intersection) 

O objeto geográfico resultante ocupa a área 
dos objetos geográficos que é coincidente a 
todos. 

 
União (union) O objeto geográfico resultante ocupa toda 

área que os objetos geográficos ocupavam. 
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2.2.1.4 Métrico 
 

As operações métricas sobre dados geográficos são aplicadas para obtenção de 

um resultado escalar. Estas operações podem ser aplicadas em um único objeto 

geográfico ou entre objetos geográficos. As funções métricas são: área, distância e 

perímetro. O Quadro 3 ilustra a aplicação de cada função [Cav05]. 

 

Quadro 3 – Representação da aplicação das funções métricas. Fonte: adaptada de [Cav05]. 
Operação Descrição Representação 
Área (área) Calcula a área de um objeto geográfico. 

 
Distância 
(distance) 

Calcula a distância entre dois objetos 
geográficos. 

 
Perímetro 
(perimeter) 

Calcula o perímetro de um objeto geográfico. 
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2.2.1.5 Direcional 
 

As operações direcionais sobre dados geográficos são aplicadas para descrever 

como os objetos estão posicionados com relação uns aos outros. As funções direcionais 

são: abaixo, acima, direita, esquerda, leste de, norte de, oeste de e sul de. O Quadro 4 

ilustra a aplicação de cada função [Cav05]. 

 
Quadro 4 – Representação da aplicação das funções direcionais. Fonte: adaptada de [Cav05]. 
Operação Descrição Representação 
Abaixo (below) Verifica os objetos geográficos que estão 

localizados abaixo em relação a outro objeto 
geográfico. 

 
Acima (above) Verifica os objetos geográficos que estão 

localizados acima em relação a outro objeto 
geográfico. 

 
Direita (rigth) Verifica os objetos geográficos que estão 

localizados a direita em relação a outro 
objeto geográfico. 

 
Esquerda (left) Verifica os objetos geográficos que estão 

localizados a esquerda em relação a outro 
objeto geográfico. 

 
Leste de (east) Verifica os objetos geográficos que estão 

localizados ao leste de outro objeto 
geográfico. 

 
Norte de 
(north) 

Verifica os objetos geográficos que estão 
localizados ao norte de outro objeto 
geográfico. 

 
Oeste de (west) Verifica os objetos geográficos que estão 

localizados ao oeste de outro objeto 
geográfico. 

 
Sul de (south) Verifica os objetos geográficos que estão 

localizados ao sul de outro objeto 
geográfico. 
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2.2.1.6 Topológico 
 

As operações topológicas sobre dados geográficos são aplicadas para descrever a 

relação de vizinhança interna e vizinhança externa dos objetos. As funções topológicas 

são: igual, disjunto, coberto por, cobre, toca, intersecta, dentro e contém. As operações 

topológicas seguem o conceito da matriz de interseção [Cav05]. 

Para descrever os possíveis relacionamentos entre dois objetos espaciais, 

Egenhofer e Franzosa (1991) apresentaram um modelo conhecido como Matriz de 4-

Interseções. O modelo toma por base a relação entre fronteira (阿O) e interior (O°) de 

cada objeto espacial contido no relacionamento [EH91b]. 

A Matriz de 4-Interseções pode ser representada como uma matriz de 2x2 e 

considera os valores vazio (挨) e não vazio (¬挨) entre as interseções. A Figura 3 

representa esse modelo [Cam05]. 

 
Figura 3 - Matriz de 4-Interseções para relações entre duas regiões. 

Fonte adaptada de [Ege97]. 
 

O modelo da Matriz de 4-Interseções foi estendido por Egenhofer e Herring, 

(1991). O novo modelo passou a considerar a relação de interseção com os exteriores 

dos objetos (O-), foi denominado Matriz de 9-Interseções. A Figura 4 ilustra o modelo 

da Matriz de 9-Interseções [Cam05]. 
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Figura 4 - Matriz de 9-Interseções para relações entre duas regiões. 

Fonte adaptada de [EEEG97]. 
 

Nesse novo modelo foi possível detectar novas configurações de 

relacionamentos topológicos (e.g., relacionamento entre linhas, relacionamento entre 

linhas e regiões). O modelo estendido faz uma combinação de 512 tipos de 

relacionamentos diferentes [Cam05]. 

Além das operações topológicas citadas acima, a Figura 5 mostra as operações 

espaciais topológicas refinadas, as quais correspondem a intersecções entre dois objetos 

onde o resultado não seja vazio. Este resultado tem um refinamento quanto a: [Ege97]. 

a) Sequência – consiste na orientação dos objetos relacionados;  

b) Dimensão – se a intersecção é um ponto ou uma linha; 

c) Tipo limite de fronteira – se intersecta em apenas uma parte, ou em mais 

partes; 

d) Sentido da passagem – se o sentido está fora e/ou dentro da intersecção; 

e) Limite da fronteira – se a fronteira limite fica dentro ou ao longo da 

união entre dois objetos; e 

f) Complemento do relacionamento – se o complemento do relacionamento 

fica no exterior aberto ou fechado. 
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Figura 5 – Representação das relações topológicas refinadas [Ege97]. 

 

As operações métricas se referem a medidas aplicadas nos refinamentos de 

operações topológicas cujo resultado não seja vazio. Essas medidas são aplicadas as 

áreas, comprimento de limites interiores ou exteriores. A Figura 6 mostra a 

representação das aplicações das operações métricas em operações topológicas. 

 

 
Figura 6 - Refinamentos métricos em operações topológicas [Ege97]. 

 

As operações topológicas implementadas foram Norte (N), Nordeste (NE), leste 

(E), sudeste (SE), Sul (S), sudoeste (SW), oeste (W), noroeste (NW). Neste caso ao 

utilizar estas operações o resultado será os objetos que se localizam na direção escolhida 

em relação e um objeto base. As operações topológicas refinadas tratam da operação 

entre dois objetos, um objeto base e o objeto alvo. Quando estes objetos se intersectam, 
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o sistema toma por base o objeto alvo e apresenta o percentual de cada ponto cardeal 

que o objeto base toca, conforme mostra a Figura 7. 

 
Figura 7 - Os pontos cardeais são descritos por divisórias no qual o objeto B se encontra (N, E, SE, 
S, 0) e as instruções detalhadas cardeais são descritos pelas percentagens que B (N = 28%, 0 = 42%, 

E = 16%, SE = 8%, S = 6%). [Ege97] 
 

Linguagem de Representação e Consulta Geográfica 
 

A linguagem utilizada para representação e consulta geográfica é a SQL 1999 

[Dat00b]. O SQL: 1999 dispõem de: definição de tipos de dados, manipulação de 

informações convencionais, consultas recursivas, gatilhos e implementa conceitos de 

orientação a objetos [Dat00b]. 

Há uma tentativa de padronização para representação de SQL espacial. Essa 

padronização conhecida como PostGis, é fomentada pela empresa Refractions Research 

Inc [POS10a]. O PostGis segue o padrão OpenGis da Open Geospatial Consortium 

(OGC), A OGC define uma padronização para gerenciamento das informações espaciais 

nos BDGeo e promove a interoperabilidade entre diferentes sistemas que envolvem 

informações espaciais [Cam05]. 

 

Sistemas de Banco de dados com extensões espaciais 
 

O gerenciamento de informações geográficas só é possível se as geometrias dos 

objetos estiverem contidas em um SGBDGeo. Esse gerenciamento tem que seguir o 

padrão adotado pelo Open GIS. A seguir, são apresentadas as principais características 

de dois SGBDG que suportam operações espaciais PostgreSQL/PostGis e o Oracle 

Spatial. 
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2.2.1.7 PostGIS para PostgreSQL 
 

O PostGis é a extensão espacial para o PostgreSql, e segue o padrão OpenGis da 

Refractions Research Inc. O PostGis é uma distribuição gratuita e de código livre aberto 

que permite o gerenciamento de objetos espaciais. O gerenciamento envolve o 

armazenamento, recuperação, funções básicas para conversões e manipulação de 

objetos geográficos e também suporte a índices espaciais [Cav05]. 

O PostGis pode armazenar objetos do tipo point, linestring, polygon, multipoint, 

multiline, multipolygon, e coleções geométricas, as especificações para seu 

armazenamento foram propostas pelo Open GIS. Os operadores espaciais 

implementadas no PostGis dão suporte a operações geométricas de: conjunto, 

direcionais, métricas e topológicas [POS10a]. A Figura 8 apresenta hierarquia entre os 

objetos geográficos representados pelo PostGis. 

 
Figura 8 - Tipos de geometrias armazenadas no postgis [POS10b]. 

 
Os operadores espaciais implementadas no PostGis dão suporte a operações com 

objetos geográficos [POS10a]. É possível realizar todas as operações sobre dados 

geográficos descritas na seção 2.2.3 (conjunto, métrico, direcional e topológico). As 

operações topológicas foram implementadas levando em consideração a matriz de 9-

interseções. 

 

2.2.1.8 Oracle Spatial 
 

O Oracle Spatial é uma extensão espacial do Oracle e utiliza um conjunto de 

funcionalidades e procedimentos para gerenciar informações espaciais. O 
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gerenciamento das informações espaciais provê acesso, análise, armazenamento, e 

modificação dos dados espaciais [ORC10]. 

O Oracle Spatial é baseado na especificação do OpenGis e pode representar 

objetos do tipo: Point, LineString, Polygon, MultiPolygon, MultiLinesString, 

MultiPolygon e Layer, O tipo Layer é formado por um conjunto de geometrias que 

possuem os mesmos atributos [ORC10]. 

O Oracle Spatial oferece um conjunto de funções e operadores espaciais, 

podendo ser utilizado juntamente com a linguagem SQL. Estes operadores e funções são 

utilizadas para relações entre objetos espaciais. A utilização dos operadores e funções é 

da seguinte forma: table.field.operation(parameters) [ORC10]. 

Para as operações sobre dados geográficos descritas na seção 2.2.3 (conjunto, 

métrico, direcional e topológico). O Oracle Spatial apresenta algumas limitações, 

apenas as operações topológicas são implementadas por completo, para esta 

implementação foi levado em consideração à matriz de 9-interseções. Para as operações 

métricas apenas a operação de perímetro foi implementada. Para as operações de 

conjunto apenas a operação diferença foi implementada. Não foram encontradas 

implementações para as operações direcionais.  

2.3 Sistemas de Informações Geográficas (SIG) 

 

Basicamente um Sistema de Informações Geográficas integra dados espaciais e 

dados descritivos em uma única aplicação com suporte a visualização de objetos 

espaciais. Algumas definições para SIG foram citadas por: 

• "Qualquer conjunto de procedimentos manuais ou baseados em 

computador destinados a armazenar e manipular dados referenciados 

geograficamente" [Aro89];  

• "Um caso especial de sistema de informação, em que o banco de dados é 

formado por características, atividades ou eventos distribuídos 

espacialmente" [DUE79];  

• "Um poderoso conjunto de ferramentas para coleta, armazenagem, 

recuperação e exibição de dados do mundo real para determinados 

propósitos" [Bur86];  
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• "Um sistema de apoio à decisão que envolve a integração de dados 

espacialmente referenciados, em um ambiente para resolução de 

problemas" [Cow88];  

• "Uma tecnologia de informação que armazena, analisa e exibe dados 

espaciais ou não - SIG é de fato uma tecnologia e necessariamente não é 

limitada a um simples e bem definido sistema de computador" [Par88];  

• "Uma entidade institucional, refletindo uma estrutura organizacional que 

integra tecnologia com um banco de dados, expertise e continuado apoio 

financeiro" [Car94]; e 

• "Um sistema de informações baseado em computador que permite a 

captura, modelagem, manipulação, recuperação, análise e apresentação 

de dados georreferenciados" [Wor95].  

 

Os SIG podem ser utilizados nas áreas de meio ambiente, comércio, agricultura, 

telecomunicações, governo, entre outros. Oferecem vantagens como [Abl88]: 

• Aumenta nosso conhecimento acerca dos recursos disponíveis numa 

dada área geográfica; 

• Facilita a formulação, a avaliação de diferentes estratégias alternativas, 

respondendo a questões do tipo "what if" relativas a políticas, análises e 

distribuição de recursos; 

• Reduz o tempo gasto para preparação de relatórios, gráficos e mapas, o 

que melhora a eficácia da informação geográfica usada em análise de 

políticas e avaliação de opções de planejamento; 

• Melhora o planejamento de futuras pesquisas; por disponibilizar os dados 

já existentes e estabelecer linhas mestras para coleta, armazenagem e 

processamento dos novos dados a serem capturados; 

• Melhora o tempo de resposta aos pedidos de informações gerados por 

gerentes e planejadores, por tornar as informações mais acessíveis;  

• Produz novas informações pela sua capacidade de manipular dados 

anteriormente disponíveis, graças à capacidade de manipulação de dados 

via computador; 

• Facilita o desenvolvimento de modelos dinâmicos para apoio ao 

planejamento; e 
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• Permite uma utilização mais adequada dos recursos humanos disponíveis 

para coleta e análise de dados - já se viu que os custos desses recursos 

são altos - pela eliminação de redundâncias e sobreposições de dados e 

esforços. 

Os SIG realizam análise, captura, armazenamento, manipulação, recuperação e 

apresentação de dados através da visualização de feições georreferenciadas, estas 

feições são apresentadas visualmente através de mapas representando cenários descritos 

pelo usuário. Este mapa é representado em uma escala e sobre uma superfície plana, 

representando a superfície terrestre [Bar09]. 

Um SIG pode representar várias camadas, onde estas camadas podem ser 

sobrepostas e representam cenários com informações georreferenciadas distintas. Essa 

abordagem auxilia na análise das informações apresentadas, uma vez que permite a 

combinação de várias camadas para processar uma determinada consulta [Bar09]. A 

Figura 9 representa exemplos de cenários a serem apresentados por um SIG. 

 
Figura 9 - Exemplo de sobreposição de temas [Bar09]. 

 



  19 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG) na Web 
Segundo Furquim (2008) os SIG podem ser divididos em duas categorias: SIG 

Desktop e SIG Web (também chamada de Web Mapping). O Quadro 5 resume as 

características de cada tipo de SIG [FO08]. Ressalta-se a simplicidade com que os dados 

são apresentados e estruturados em uma aplicação Web Mapping, permitindo que 

usuários com pouca experiência em SIG possam realizar consultas e análises espaciais 

sem grandes dificuldades. Além disso, o uso de Web Mapping provê independência de 

plataforma, pois os clientes só precisam de um navegador Web. 

 

Quadro 5 - Quadro comparativo entre SIG WEB e SIG Desktop 
Características SIG Desktop SIG Web 

Abrangência Dirigida ao usuário da 

estação de operação do 

SIG 

Usuários que possuem 

acesso a rede 

Software Arquitetura voltada ao 

padrão Desktop 

Arquitetura cliente-

servidor 

Atualização/Implementação 

de dados 

Exclusiva da estação de 

trabalho 

Pode ser implementada 

remotamente 

Banco de Dados Instalado na estação do 

servidor 

Utiliza o conceito cliente-

servidor 

Velocidade Depende da capacidade da 

máquina em operação 

Depende da velocidade 

redes/servidores 

Segurança Restrita à permissão do uso 

da estação 

Depende de protocolos 

mais eficientes de 

autorização 

 

De forma objetiva pode-se dizer que a tecnologia de Web Mapping [DLS06] 

consiste basicamente na publicação de mapas dinâmicos ou estáticos na Web. A 

representação dinâmica permite ao usuário interagir com o mapa, requisitando novas 

visões dos dados geográficos, enquanto que a estática apenas permite a visualização de 

mapas pré definidos. Para visualizar os dados geométricos de um mapa, seja ele estático 

ou dinâmico, os sistemas de Web Mapping utilizam os serviços de um servidor de 

mapas, o qual é responsável pelo cálculo, montagem e envio do mapa para um cliente 
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Web. O OGC [OGC09] define os padrões WMS (Web Map Service) [OGC09] e WFS 

(Web Feature Services) [OGC09] para manipulação de dados geográficos na Web. O 

WMS é um serviço para a produção de mapas que serão apenas uma representação 

visual dos dados espaciais e não os dados em si. Estas representações serão geradas no 

formato de imagem, como JPEG, PNG e GIF ou em formato vetorial, como o Scalable 

Vector Graphics (SVG). Ressalta-se que este serviço só permite operações de consulta 

aos dados, sendo todo o processo da renderização do mapa executado no servidor. O 

WFS é um serviço que permite, além de consultar, inserir, atualizar e excluir os objetos 

geográficos de um mapa na Web. Além disso, o WFS transporta objetos geográficos no 

forma GML (Geography Markup Language) [OGC09], enquanto o WMS transporta os 

dados geográficos como uma imagem gráfica.  

Em linhas gerais, a produção de um mapa na Web usando WMS ou WFS ocorre 

da seguinte forma: do lado cliente, executa-se uma aplicação SIG que envia uma 

solicitação (e.g. visualização de um mapa) via HTTP para o servidor WEB, este  repassa 

a solicitação para o servidor de mapas. O servidor de mapas recebe o pedido do servidor 

Web, faz o processamento do pedido (i.e. calcula e monta o mapa requisitado) e devolve 

ao servidor Web o mapa solicitado. O servidor Web envia o mapa para o cliente de 

forma que este possa visualizá-lo através de tecnologias para visualização de mapas na 

Web (e.g. Google Maps e OpenLayers) [DLS06]. Sobre o Google Maps [GOO10] e o 

OpenLayers [OPE09], As duas ferrramentas possuem as seguintes características: 

• Suporte à manipulação de dados geográficos (e.g., seleção de 

geometrias, informações das geometrias em janelas pop-up, zoom, pan); 

• Importação de informações geográficas nos formatos KML [OPE09], 

XML[OPE09] e shapefile [OPE09]; 

• Utilização de API AJAX [OPE09] que tornam as aplicações mais 

interativas com o usuário; 

• Facilidade na manipulação de eventos; e 

• Visualização em diversos formatos de mapa (e.g., imagens de satélite, 

imagens de mapas, entre outros.). 

Vale salientar que o Google Maps e o OpenLayers são de uso livre, mas apenas 

o OpenLayers é OpenSource.  
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2.4 Considerações Finais 

Neste capítulo foram levantados os principais aspectos sobre sistemas de banco 

de dados, banco de dados geográficos e sistemas de informação geográfica. 

Sobre sistemas de banco de dados foram abordados os principais conceitos e 

características. Sobre banco de dados geográficos foram descritas os modelos de 

arquitetura utilizadas, os possíveis tipos de análise espacial entre os objetos geométricos 

manipulados por banco de dados geográficos, as operações sobre dados geográficos, 

linguagem de representação e consulta geográficas, banco de dados com extensões 

espaciais. 

Sobre sistemas de informações geográficas foram citados os principais conceitos 

e as principais características sobre os SIG Desktop e WEB. Foram encontradas na 

literatura sistemas que utilizam serviços de Web Mapping, sendo elas: SIGaesa-web 

[SAW10], UGRHI [UGR10] e o GISMAPS [GIM10], essas propostas disponibilizam as 

a apresentação das informações geométricas em um serviço de Web Mapping, porém 

não possuem as funcionalidades para especificar dinamicamente uma camada.  

 

O próximo capítulo aborda os principais trabalhos relacionados a consultas 

visuais a banco de dados. 
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3 Trabalhos Relacionados 

 

Neste capítulo são discutidos os principais trabalhos relacionados a consultas 

visuais a banco de dados geográficos. De forma a realizar uma discussão sistematizada 

desses trabalhos, este capítulo esta organizado da seguinte forma: inicialmente são 

apresentadas as características usadas para avaliação dos trabalhos relacionados; depois 

é feito um estudo de cada trabalho relacionado, procurando evidenciar seus pontos 

fortes e fracos e, por fim, os trabalhos relacionados são comparados segundo as 

características previamente estabelecidas. 

3.1 Características para avaliação 

Com o objetivo de analisar os trabalhos relacionados a consultas visuais a banco 

de dados geográficos, a seguir são apresentadas as características que este trabalho usa 

para avaliá-los: 

1. Ambiente - se a proposta foi concebida para funcionar em uma plataforma 

WEB, desktop ou em um dispositivo móvel; 

2. Precisão da notação - se a representação gráfica da linguagem é precisa ou 

pode gerar interpretações ambíguas; 

3. Metamodelo geo - se a proposta utiliza algum tipo de metamodelo para 

auxiliar a configuração e a manipulação do ambiente; 

4. OpenSource - se a proposta utiliza tecnologias OpenSource; 

5. Operadores direcionais: se a proposta dá suporte à definição de consultas 

visuais usando operadores espaciais direcionais; 

6. Operadores lógicos - se a proposta dá suporte à definição de consultas visuais 

usando operadores lógicos; 

7. Operadores métricos - se a proposta dá suporte à definição de consultas 

visuais usando operadores espaciais métricas; 

8. Operadores relacionais - se a proposta dá suporte à definição de consultas 

visuais usando operadores relacionais; 

9. Operadores topológicos - se a proposta dá suporte à definição de consultas 

visuais usando operadores espaciais topológicos; 

10. Junção espacial - se a proposta permite operações espaciais entre camadas; 
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11. Representação icônica - se é possível configurar uma consulta ou uma camada 

através do manuseio de ícones ou representações gráficas; e 

12. Web Mapping - se a proposta faz uso de um serviço de Web Mapping Open 

Source. 

 

A seguir são destacadas as propostas estudadas: CIGALES (Cigales: A 

Graphical Query Language For Geographical Information Systems) [PM00], GinisNT 

(A scaleable object-oriented GIS framework) [MMD+96], Spatial-Query-by-Sketch 

(Query Processing in Spatial-Query-by-Sketch) [Ege97] e o S-TVQE (Um Ambiente 

Visual de Consulta a Banco de Dados Espaço-Temporal) [Cav05]. Essas propostas são 

discutidas a seguir. 

 

3.2 CIGALES 

O CIGALES [PM00] é um ambiente para aplicações multiplataforma desktop 

que utiliza uma abordagem visual para geração de consultas a banco de dados 

geográficos. A abordagem para confecção de consulta oferece ao usuário uma 

orientação visual baseada em esboço, o qual permite representar através de um desenho 

uma consulta geográfica. Uma consulta é expressa através de uma combinação de 

operadores, os quais são representados por um conjunto de ícones estáticos, os quais 

visam facilitar o uso [Cav05]. Apesar de disponibilizar operadores espaciais direcionais 

e topológicos, não foram encontrados exemplos de consultas que utilizassem operadores 

lógicos, operadores relacionais e operadores espaciais métricos. Também não foram 

encontrados exemplos na literatura de consultas com junção espacial entre duas 

camadas cadastradas, bem como não foi encontrado se o CIGALES utiliza Web 

Mapping. 

O CIGALES visa facilitar a confecção de uma consulta por meio do desenho de 

objetos visuais. Contudo, isto pode gerar interpretações visuais ambíguas, pois alguns 

cenários dependem do ponto de vista do observador e, por isso, podem ter 

interpretações diferentes sob o ponto de vista dos usuários [PM00]. Por exemplo, uma 

cidade que é cruzada por um rio e tem uma área de floresta, a Figura 10 ilustra três 

possíveis interpretações para o mesmo cenário.  
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Figura 10 - Possíveis representações de cenários ambíguos [PM00] 

 
A interface principal do CIGALES é dividida em duas partes: a primeira 

apresenta um conjunto de ícones estáticos que representam as operações disponíveis e a 

segunda apresenta o resultado final da consulta. A primeira localiza-se na parte 

esquerda e na parte superior da Figura 11 e a segunda localiza-se na parte central da 

mesma figura. A Figura 11 expressa a seguinte consulta “Encontre todas as áreas 

urbanas com uma parte da floresta" [Cav05]. 

 

Figura 11 - Cigales visual Language – [PB99] 
 

A representação visual de uma consulta é expressa através de uma combinação 

entre operadores (e.g., cruza, contem, entre outros.) e objetos (e.g., rio, cidade, floresta, 

entre outros.) e para obter o resultado de uma consulta expressa através de um desenho, 

o CIGALES utiliza três componentes: Analisador, responsável por converter as 
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representações gráficas em expressões funcionais. Gerenciador de dados, responsável 

por converter as expressões funcionais em comandos específicos para o modelo de 

dados e o Tradutor, responsável por mapear os dados obtidos para uma estrutura de 

dados e enviar para o analisador transmitir o resultado para a interface do CIGALES 

[Cav05].  

 

Segundo as características discutidas na seção 3.1, o Quadro 6 apresenta a 

avaliação da proposta CIGALES. 

Quadro 6 - Avaliação CIGALES. 
CIGALES 

Ambiente  Desktop 

Precisão da notação  Ambígua 

Metamodelo geo  Não foi possível avaliar 

Open Source  Não foi possível avaliar 

Operadores direcionais  Oferece suporte 

Operadores lógicos  Não foi possível avaliar 

Operadores métricos  Não foi possível avaliar 

Operadores relacionais  Não foi possível avaliar 

Operadores topológicos  Oferece suporte 

Junção espacial  Não foi possível avaliar 

Representação icônica  Oferece suporte 

Web Mapping  Não oferece suporte 

 

3.3 GinisNT 

O GinisNt [MMD+96] oferece as principais funcionalidades presentes em 

aplicações SIG (e.g. operações direcionais, métricas e topológicas). O GinisNt é 

baseado em um modelo de dados orientado a objeto e utiliza um framework para 

abstrair do usuário a complexidade do armazenamento e organização da base de dados, 

tornando transparente o mapeamento entre a GUI e a base de dados.  

O framework do GinisNT é composto pelos componentes: Object Wizard, 

Mediator e o SpaTemp [SDS00]. O Object Wizard é responsável por definir o esquema 

para dar suporte na fase de modelagem da consulta. Esse componente mapeia 

automaticamente o modelo OO (Object-Oriented) do framework para um esquema 
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relacional e também armazena a definição do repositório de metadados. O mediator atua 

entre a aplicação OO e o banco de dados relacional, fornecendo suporte, em tempo de 

execução, ao processamento de consultas do usuário. Ele também é responsável pelo 

gerenciamento dos dados, persistência dos dados, controle de versão e evolução do 

esquema de dados. O mediator interpreta as consultas dos usuários e realiza tarefas para 

minimizar o tempo de resposta de uma consulta (e.g Invocando métodos adequados, 

gerando operações no banco de dados). Por fim, o SpaTemp é responsável pelo 

gerenciamento espaço-temporal dos dados. Este componente permite tratamento 

atômico e integrado na gestão dos dados temporais. Ele representa o núcleo de uma 

aplicação SIG que utiliza operações temporais, dando suporte ao sistema no seu 

desenvolvimento, bem como em tempo de execução. 

O GinisNT possui uma interface de interação com o usuário que oferece técnicas 

como WYSIWYG (What You See Is What Yoou Get), ícones, manipulação direta em 

objetos, caixas de diálogo. Estas técnicas facilitam o uso do sistema para usuários com 

pouca experiência em aplicações SIG. A Figura 12 mostra a GUI do ambiente desktop 

do GinisNT. 

 

 
Figura 12 Interface do GINISNT [SDS00]. 

 

A interface do GinisNT oferece dispositivos de manipulação direta (e.g. ícones, 

menus e caixas de diálogos). Isto permite ao usuário confeccionar consultas visuais 
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interativas utilizando uma definição gráfica, pois na tela principal estão dispostas as 

operações a serem realizadas. Na barra de ícones da GUI é possível visualizar todas as 

operações espaciais específicas para aplicações SIG. O GinisNT permite realizar o 

cadastro de uma nova camada, apenas com a manipulação de elementos gráficos, 

oferecendo operadores lógicos, operadores relacionais e operadores espaciais. A Figura 

13 mostra a consulta “casas a venda com mais de três quartos, que estão dentro do 

Parque Verde e a oeste da ponte Karl”, e também apresenta a caixa de diálogo Query 

Builder onde o usuário pode configurar as condições alfanuméricas das consultas.  

 
Figura 13 - Refinamento de consultas GinisNT [SDS00] 

  

O GinisNT oferece suporte as operações espaciais métricas, direcionais e 

topológicas, mas apresenta algumas limitações referentes as operações espaciais 

topológicas e direcionais. Nas operações topológicas não foram identificadas as 

funções: cobre (covers), abrangidas por (covered by) e igual (equals). Nas direcionais 

não foram identificadas as funções: leste de (east), oeste de (west), norte de (north) , sul 

de (south), implementando as funções acima (above), abaixo (below), direita (rigth) e 

esquerda (left). O GinisNT realiza consultas espaciais em uma camada, mas não foi 

identificado se ele consegue realizar junções espaciais entre camadas, se foi 

desenvolvido com tecnologias OpenSource e se o mesmo utiliza Web Mapping. 
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Segundo as características discutidas na Seção 3.1, o Quadro 7 apresenta a 

avaliação da proposta GinisNT. 

 

Quadro 7 - Avaliação GinisNT. 
GinisNT 

Ambiente  Desktop 

Precisão da notação  Não ambígua 

Metamodelo geo  Não foi possível avaliar 

OpenSource  Não foi possível avaliar 

Operadores direcionais  Oferece suporte 

Operadores lógicos  Oferece suporte 

Operadores métricos  Oferece suporte 

Operadores relacionais  Oferece suporte 

Operadores topológicos  Oferece suporte 

Junção espacial  Não foi possível avaliar 

Representação icônica  Oferece suporte 

Web Mapping  Não oferece suporte 

 

3.4 Spatial-Query-by-Sketch 

O Spatial-Query-by-Sketch [EG97] é uma ferramenta que traduz um desenho 

feito na tela do computador para uma consulta a um banco de dados espacial. Esta 

tradução é realizada através de um modelo que utiliza cinco tipos de relações espaciais: 

topológicas, topológicas refinadas, métricas, direcionais e direcionais refinadas [Ege97]. 

O Spatial-Query-by-Sketch foi desenvolvido para um ambiente desktop e não foi 

possível identificar se este foi desenvolvido a partir de tecnologias Open Source. As 

operações espaciais topológicas implementadas são: disjunto, toca, sobrepõe, contém, 

cobre, dentro de, coberto por e igual. A análise destas relações é realizada através do 

modelo de 9-intersecções. Para as operações direcionais foram implementadas as 

seguintes funcionalidades: Norte (N), Nordeste (NE), leste (E), sudeste (SE), Sul (S), 

sudoeste (SW), oeste (W), noroeste (NW). O mesmo oferece suporte às operações 

métricas de área, distância e perímetro [Ege97]. Não foi possível avaliar se o Spatial-

Query-By-Sketch realiza junção espacial entre camadas. 
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A formulação da consulta é realizada através do uso de uma caneta e o usuário 

tem a liberdade de expressar a consulta desenhando a mão livre. Essa abordagem 

favorece o uso da ferramenta, pois o usuário não precisa aprender nenhuma linguagem 

nova. Em contrapartida, a representação do cenário de uma consulta pode ter várias 

interpretações, pois a representação mental de cada cenário depende do ponto de vista 

de cada usuário.  

A Figura 14 mostra a representação da consulta “quais os monumentos 

históricos que estão situados em uma área urbana e a 500 metros de um rio” na 

interface do Spatial-Query-By-Sketch [PB99]. 

 
Figura 14 - Spatial-Query-By-Sketch Language [PB99] 

 

Caso haja alguma ambiguidade no desenho representado pelo usuário, o Spatial-

Query-By-Sketch tentará resolver através da interação com referido o usuário. O Spatial-

Query-By-Sketch utilizará o desenho para extrair as relações espaciais entre os objetos 

gráficos. Para isso, Spatial-Query-By-Sketch realiza a análise do desenho e mapeia para 

o formalismo do sistema. Em seguida, o resultado retornado pelo banco de dados é 

apresentado ao usuário por ordem de semelhança com o que foi proposto no desenho. 
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Segundo as características discutidas na Seção 3.1, o Quadro 8 apresenta a 

avaliação da proposta Spatial-Query-By-Sketch. 

Quadro 8 - Avaliação Spatial-Query-By-Sketch. 
Spatial-Query-By-Sketch 

Ambiente  Desktop 

Precisão da notação  Ambígua 

Metamodelo geo  Não foi possível avaliar 

OpenSource  Não foi possível avaliar 

Operadores direcionais  Oferece suporte 

Operadores lógicos  Oferece suporte 

Operadores métricos  Oferece suporte 

Operadores relacionais  Oferece suporte 

Operadores topológicos Oferece suporte 

Junção espacial  Não foi possível avaliar 

Representação icônica  Não oferece suporte 

Web Mapping  Não oferece suporte 

 

3.5 S-TVQE 

 

O S-TVQE (Spatio-Temporal Visual Query Environment) [Cav05] é um sistema 

visual de consulta à banco de dados geográficos e a banco de dados temporais. Ele 

permite realizar, em um único ambiente, consultas convencionais, espaciais, temporais e 

espaço-temporal. O S-TVQE usa elementos de confecção de interfaces de sistemas (e.g. 

clareza visual, facilidade de uso, simplicidade e transparência) que visam promover 

uma melhor usabilidade do sistema pelo usuário. A Figura 15 apresenta a interface 

principal do S-TVQE. A mesma é subdividida em: Visual Selection (1), Searching 

Attributes (2), Query Item Edition (3), Current Query (4) e Operators (5) [Cav05]. 
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Figura 15 - Interface principal do S-TVQE 

 

A área Visual Selection (1) apresenta os recursos para a definição do espaço 

geográfico no qual estão os atributos a serem utilizados para definição da consulta. A 

área Searching Attributes (2) contém os atributos presentes no espaço geográfico 

definido. Os atributos são classificados segundo a dimensão associada, sendo elas: 

convencional, espacial e temporal. A área Query Item Edition (3) permite que o usuário 

defina restrições para o atributo selecionado na área (2). A área Current Query (4) 

contém o resumo dos atributos adicionados à consulta. A área Operators (5) contém os 

operadores associados a um determinado atributo escolhido, os operadores estão 

agrupados em convencionais, espaciais e temporais. A formulação de consultas é feita 

através de componentes gráficos, evitando a manipulação textual, que é um fator 

importante para reduzir a disseminação de erros sintático e semânticos. O  

S-TVQE possui filtros para operadores convencionais, operadores espaciais direcionais e 

métricos, e operadores temporais de instante e período [Cav05]. Não foi identificado a 

implementação de operadores lógicos e direcionais; se o mesmo implementa junções 

espaciais entre camadas e se utiliza Web Mapping. 

O resultado das consultas realizadas pelo sistema é apresentado na forma de 

mapas, tabelas e/ou gráficos. O S-TVQE foi desenvolvido utilizando a linguagem 

orientada a objetos Java, e com tecnologia JSP (Java Server Pages) [JAV10] que 

permite o desenvolvimento de aplicações Web. O S-TVQE trabalha com manipulação de 

arquivos de configuração XML, no qual é descrito o esquema do banco de dados. Com 
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isto é possível o sistema se adaptar à base de dados apenas modificando o arquivo XML 

de configuração [Cav05]. 

Segundo as características discutidas na Seção 3.1, o Quadro 9 apresenta a 

avaliação da proposta S-TVQE. 

Quadro 9 - Avaliação S-TVQE. 
S-TVQE 

Ambiente  Web 

Precisão da notação  Não ambígua  

Metamodelo geo  Oferece suporte 

OpenSource  Oferece suporte 

Operadores direcionais  Oferece suporte 

Operadores lógicos  Oferece suporte 

Operadores métricos  Oferece suporte 

Operadores relacionais  Não foi possível avaliar 

Operadores topológicos Não foi possível avaliar 

Junção espacial Não foi possível avaliar 

Representação icônica  Oferece suporte 

Web Mapping  Não oferece suporte 
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3.6 Quadro Comparativo 

O Quadro 10 segue as características apresentadas na Seção 3.1 e faz uma 

comparação das propostas discutidas neste capítulo. Os marcadores +, –, e “ ” (branco) 

denotam, respectivamente, que a proposta oferece suporte, não oferece suporte ou não 

foi possível avaliar o critério. 

 

Quadro 10 - Avaliação das ferramentas contidas no estudo de caso  
Trabalhos / 

Característica 

CIGALES GinisNT Spatial-Query-

By-Sketch 

S-TVQE 

Ambiente Desktop Desktop Desktop Web 

Precisão da 

notação 

- + - + 

Metamodelo geo “ ” “ ” “ ” + 

OpenSource “ ” “ “ ” “ + 

Operadores 

direcionais 

+ + + + 

Operadores 

lógicos 

“ “ + + + 

Operadores 

métricos 

“ “ + + + 

Operadores 

relacionais 

“ “ + + “ “ 

Operadores 

topológicos 

+ + + “ “ 

Junção espacial “ “ “ “ “ “ “ “ 

Representação 

icônica 

+ + - + 

Web Mapping - - - - 
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3.7 Considerações Finais 

Neste capítulo, foram abordadas propostas que realizam consultas visuais a 

banco de dados. As propostas apresentadas realizam seleção espacial a partir das 

camadas cadastradas, entretanto não foi possível avaliar se as propostas apresentadas 

realizam operação de junção espacial entre as camadas cadastradas. 

Todas as propostas apresentadas oferecem representação gráfica para 

configuração e confecção de um cenário a ser consultado, seja ela por meio de desenho 

ou por meio da manipulação de representações gráficas (e.g. ícones, imagens). Vale 

ressaltar que não foram encontradas versões demos para avaliação prática das 

ferramentas, por isso as avaliações foram feitas a partir dos artigos relacionados aos 

trabalhos estudados. 

Com relação às propostas apresentadas, apenas o S-TVQE utiliza um 

metamodelo geo (um arquivo XML) para auxiliar na configuração e parametrização do 

sistema, oferecendo uma maior flexibilidade para mudanças de contexto. Além disso, o 

S-TVQE, dentre os trabalhos pesquisados, foi o único desenvolvido para o ambiente 

WEB com tecnologias Open Source. O próximo capítulo apresenta o trabalho 

desenvolvido nesta dissertação. 

Além das propostas apresentadas neste Capítulo, foram encontradas na literatura 

outras propostas que utilizam ambiente web e disponibilizam suas informações 

geográficas em serviços de Web Mapping. Algumas das propostas verificadas foram: 

SIGaesa-web [SAW10], UGRHI [UGR10] e o GISMAPS [GIM10], essas propostas 

apresentam uma relação de camadas previamente cadastradas, disponibilizando apenas 

funcionalidades para apresentação das camadas em um mapa. As propostas verificadas 

não possuem as funcionalidades para especificar dinamicamente uma camada, sendo 

assim não foi possível avaliá-las segundo as características de avaliação apresentadas na 

Seção 3.1.  
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4 Sistema ViSQ 

Este capítulo tem como objetivo principal apresentar o sistema Visual Spatial 

Query (ViSQ), o qual permite, graficamente, construir consultas espaciais sobre um 

banco de dados geográficos. As seções a seguir detalham a arquitetura, seu 

funcionamento e o cliente Web ViSQ.  

4.1 Arquitetura 

A Figura 16 ilustra a arquitetura do sistema ViSQ, a qual é dividida em três 

camadas: Cliente ViSQ, Servidor ViSQ e Servidor de Dados. A camada Cliente ViSQ 

interage com a camada Servidor ViSQ através da Fachada, e a camada Servidor ViSQ 

interage com a camada SGBD Espacial através da API BD (JDBC). Esta arquitetura foi 

projetada para que seus componentes ficassem desacoplados, delimitando claramente a 

responsabilidade de cada camada e facilitando o reuso, manutenção e extensão da 

arquitetura. 

 
Figura 16 - Arquitetura ViSQ  

 
A seguir são descritos os componentes da arquitetura do sistema ViSQ. 

Editor de Consultas: Componente que usa um conjunto de objetos gráficos para 

capturar os parâmetros que serão usados na construção das consultas espaciais sobre o 

BDG. Este componente foi desenvolvido a partir da biblioteca JQuery [JQR10], a qual 

disponibiliza uma API para a construção e manipulação de Websites baseados em 
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JavaScript [JAV10] e em HTML [JAV10]. A biblioteca JQuery foi escolhida por ser é 

baseada em linguagens de programação Web que são bem aceitas (JavaScript e HTML) 

e porque consegue abstrair muitos dos problemas de incompatibilidade dos navegadores 

atuais. 

Gerenciador de Mapas: Componente responsável por exibir, remover e 

configurar o layout das camadas de um mapa. Este componente foi desenvolvido 

utilizado bibliotecas JQuery e OpenLayers. A escolha do OpenLayers foi motivada pelo 

fato deste disponibilizar uma API Open Source para a exibição de dados espaciais em 

páginas Web. 

API ViSQ: Componente que corresponde à interface de comunicação com o  

Engenho ViSQ. Este componente foi desenvolvido utilizando a linguagem Java. A 

escolha de Java foi motivada por esta ser uma linguagem multiplataforma e com uma 

grande comunidade de usuários. 

Gerador de Consultas: Este componente, a partir dos parâmetros enviados pelo 

Editor de Consultas, gera uma consulta SQL espacial para ser executada no BDG. Este 

componente foi desenvolvido utilizando a linguagem Java.  

Metamodelo ViSQ XML: Componente que corresponde ao repositório de 

metadados XML (de acordo com o metamodelo ViSQ - ver Seção 4.2), que define os 

metadados necessários para gerar as consultas espaciais. 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 destas consultas. Este 

componente utiliza a API DOM [W3C09b] para manuseio dos arquivos XML. 

Gerenciador de Metadados: Este componente é responsável por gerenciar (i.e., 

consultar, incluir e excluir) os metadados do metamodelo ViSQ XML. Estes metadados 

podem ser consumidos pelo Editor de Consultas (e.g. nomes das tabelas e nomes das 

colunas a serem consultadas) durante a construção visual das consultas espaciais ou pelo 

Gerenciador de Mapas (e.g. nome e SQL de criação de uma camada) durante a 

visualização dos mapas. Este componente foi desenvolvido utilizando a linguagem Java. 

A escolha de Java foi motivada pelos mesmos motivos citados para os componentes 

Fachada e Gerador de Consultas. 

SGBD Espacial: Este componente corresponde ao SGBD PostgreSQL com a 

extensão espaciais PostGIS, a qual executa as consultas geográficas construídas pelo 

componente Gerador de Consultas. As funcionalidades de gerenciamento de cache, 

otimização de consultas, gerenciamento de transações, controle de concorrência e de 
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integridade, são desempenhadas por este componente. A escolha do 

PostgreSQL/PostGis foi motivada porque o PostgreSQL ser um SGBD grátis e de 

código aberto e da extensão espacial PostGIS ser aderente ao padrão OpenGis. 

API DB e API-XML: Componentes que correspondem às interfaces de 

programação utilizadas para acessar o SGBDE (e.g. JDBC) e o Metamodelo ViSQ-

XML (e.g. DOM e SAX) [W3C09b], respectivamente. Este componente foi 

desenvolvido utilizando a linguagem Java. A escolha de Java foi motivada pelos 

mesmos motivos citados para o componente Gerador de Consultas. 

 

A seguir é apresentado o metamodelo que contém as descrições/metadados 

necessários para que os componentes da camada Servidor ViSQ possam traduzir as 

requisições dos componentes da camada Cliente ViSQ em consultas SQL/PostGis. 

 

4.2 Metamodelo ViSQ 

A Figura 17 apresenta o metamodelo ViSQ (i.e., suas metaclasses e 

relacionamentos) segundo a notação de diagrama de classe da UML (Unified Modeling 

Language) [UML10].  

 
Figura 17 - Metamodelo ViSQ 
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Catalogo (Catalog) representa a metaclasse raiz do modelo proposto, ela é composta por 

um conjunto de Projetos. A metaclasse Projeto (Project) representa um projeto 

configurado para ser manipulado pelo sistema e possui os seguintes atributos: removido 

(removed) - identifica se o projeto se encontrará disponível para ser utilizado pelo 

sistema; identificador do projeto (id) - identifica unicamente o projeto; nome (name) - 

descreve o nome do projeto; layout - descreve o arquivo CSS (Cascading Style Sheets) 

que será aplicado no projeto, descrição (description) - texto sobre observações gerais do 

projeto.  

Além dos atributos citados anteriormente, o Projeto também é composto por um 

conjunto de Camadas (Layers), as quais descrevem os metadados das regiões 

geográficas de interesse. No sistema ViSQ uma camada corresponde a uma instrução 

SELECT (com vários campos descritivos, mas necessariamente um único campo 

espacial/geométrico) sobre visões e/ou tabelas. A metaclasse Camada possui os 

seguintes atributos: removido (removed) - identifica se a camada se encontrará 

disponível para ser utilizada pelo sistema; identificador da camada (id) - identifica 

unicamente a camada no projeto; nome (name) - descreve o nome da camada e SQL - 

instrução SELECT correspondente a representação de criação da camada. Uma 

metaclasse camada também é composta por um conjunto de Tabelas, as quais 

correspondem às tabelas da cláusula FROM da consulta SQL. A metaclasse Tabela 

(Table) possui os seguintes atributos: identificador da tabela(id) - chave identificadora e 

nome (name) - descreve o nome da tabela. Uma tabela é composta por um conjunto de 

campos. Cada metaclasse Campo (Field) representa uma coluna da cláusula SELECT. 

A metaclasse Campo possui os seguintes atributos: tipo do campo (fieldType) - descreve 

se o campo é geométrico, identificador ou descritivo; nome do campo (fieldName) - 

descreve o nome do campo utilizado na cláusula SELECT; tipo do dado (dataType) - 

descreve o tipo do campo como: geométrico, texto ou numérico e alias - descreve o 

nome do alias aplicado ao campo da cláusula SELECT.  

Para auxiliar a configuração das operações convencionais (e.g., =, >, < >=, <=), 

geográficas (e.g., st_distance(), st_area(), st_perimeter()) e de agregação (e.g., sum(), 

count(), avg()), tem-se a metaclasse Função (Function). Esta metaclasse possui os 

seguintes atributos: src - imagem que representa graficamente a função; identificador da 

função (idFunction)  identifica unicamente a função; nome da função (fucntionName) - 

identifica o nome da função, tipo da função (functionType) - identifica o tipo da função 

que pode ser aplicada para seleção/restrição espaciais (e.g., conjunto, topológicas, 
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direcionais e métricas); tipo do campo (fieldType) - identifica qual o tipo de campo que 

a função pode ser aplicada (e.g. geométrico, texto e numéricos). 

A próxima seção apresenta uma implementação XML do Metamodelo ViSQ. 

Metamodelo ViSQ em XML  
 

O metamodelo ViSQ foi implementado em XML a partir de três arquivos. O 

primeiro é utilizado para armazenar as funções espaciais e convencionais a serem 

utilizadas no sistema. O segundo armazena as camadas que podem ser utilizadas na 

configuração inicial de um novo projeto. O terceiro armazena as configurações de cada 

projeto.  A seguir, cada um desses arquivos é detalhado. 

O arquivo de funções armazena as funções a serem aplicadas no sistema, a 

configuração para cada função dependerá do BDGeo utilizado ViSQ (e.g. Oracle 

Spatial, PostgreSQL/PostGIS, etc.). O arquivo de camadas define a configuração inicial 

para os usuários utilizarem o ViSQ, os mesmos são gerenciados pelo administrador do 

sistema, pois o referido administrador é conhecedor da estrutura lógica do ViSQ. As 

camadas configuradas podem ser utilizadas na configuração inicial de cada projeto. E o 

arquivo de projetos define a configuração dos projetos utilizados pelo ViSQ. Esta 

configuração inicial é definida a partir da escolha das camadas previamente cadastradas 

no arquivo de camadas. Tomando como base as camadas iniciais, o usuário pode 

configurar novas camadas para o referido projeto. 

De forma a contemplar os arquivos descritos anteriormente,  o metamodelo 

ViSQ é implementado para que este seja independente de linguagem de programação e 

multiplataforma. Ele foi implementado em XML. Os elementos, atributos e tipos do 

XML Schema do metamodelo ViSQ seguem a notação gráfica da ferramenta XMLSpy 

[SPY09], pois essa é amigável e bem aceita pelas comunidades acadêmica e industrial.  

A Figura 18 detalha o elemento função (function), o qual é definido pelos 

atributos src, identificador (idfunction), tipo da função (functiontype), nome da função 

(functionname) e tipo do campo (fieldtype). O objetivo do elemento função é configurar 

a forma de utilização das funções pelo ViSQ.  
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Figura 18 - Elemento function do esquema XML do ViSQ 

 
A Figura 19 detalha o elemento camada (layer). As camadas têm por finalidade 

configurar uma consulta espacial onde são colocados os seguintes metadados XML: 

removido (removed), id, nome da camada (layername), SQL, lista de tabelas da cláusula 

FROM (tablelist), nome de cada tabela (tablename), Identificador de cada tabela 

(idtable), lista de campos da cláusula SELECT (fieldlist), tipo do campo (fieldtype), 

nome do campo (fieldname), tipo do dado (datatype) e alias. 
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Figura 19 - Elemento layer do esquema XML do ViSQ 

 

Na camada é possível configurar qualquer consulta espacial e não há limitação 

quanto à quantidade de campos nem quanto à quantidade de tabelas contidas na 

instrução SQL da camada. Para possibilitar uma análise espacial, é necessário definir os 

projetos-base. Um projeto-base é composto por informações sobre a sua identificação e 

sobre suas respectivas camadas. Um projeto-base deverá ter no mínimo uma camada 

configurada e não há limite máximo para o número de camadas. A Figura 20 mostra o 

elemento projeto (project) com os seguintes metadados XML: removido (removed), 

nome do projeto (projectname), descrição (description), lista de camadas (layerslist). 
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Figura 20 - Elemento project do esquema XML do ViSQ 

 

A seguir será apresentado a API (Application Programming Interface) do 

Engenho ViSQ. 

 

4.3 API ViSQ 

A API do Engenho ViSQ foi desenvolvida usando a linguagem Java e o padrão 

JDBC para conectividade com Banco de Dados. A Figura 21 mostra o diagrama de 

pacotes da API do Engenho ViSQ. O pacote ViSQ é definido por quatro subpacotes: 

fachada, projeto, funcao e camada. O pacote fachada tem uma dependência com os 

pacotes função, projeto e camada. Esta dependência se dá pelo fato da camada fachada 

centralizar as chamadas para os métodos de manipulação dos metamodelos e para os 

métodos de consultas no BDGeo. Também há uma dependência entre os pacotes projeto 

e camada, esta dependência se dá ao fato da representação do metamodelo descrito na 

seção 4.2, pois um projeto é composto por um conjunto de camadas. 
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Figura 21 - Dependência entre os pacotes da API ViSQ. 

 
 

Na Figura 22 a classe fachada provê uma interface de comunicação com o 

Cliente ViSQ. Esta interface centraliza as chamadas para os métodos de manipulação e 

navegação no XML Schema ViSQ (deleteCamadaXml, insertNovaCamadaXml, 

selectFuncoesXml, selectInformacoesCamadaXml e selectProjetoXml) e para os 

métodos de manipulação das informações contidas no BDGeo (select). O método select 

tem por objetivo retornar todos os registros referentes a uma instrução SQL. O método 

deleteCamadaXml tem por objetivo remover uma camada pertencente a um projeto. O 

método insertNovaCamadaXml tem por objetivo cadastrar uma nova camada em um 

projeto. O método selectFuncoesXml() tem por objetivo retornar a lista com todas as 

funções armazenadas. O método selectInformacoesCamadaXml tem por objetivo 

retornar as informações pertencentes a uma camada e o método selectProjetoXml tem 

por objetivo retornar as informações pertencentes a um projeto. 
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Figura 22 - Pacote fachada da API ViSQ 

 

Na Figura 23 têm-se as classes Camada, Tabela, Campo, Registro, 

ControladorCamada, AcessoCamada e ManipularArquivoXmlCamada.  

 
Figura 23 - Pacote camada da API ViSQ 

 
As classes Camada, Tabela e Campo retratam a estrutura definida no 

metamodelo descrito na seção 4.4. A classe Camada possui os atributos nome, sql, um 

conjunto de Tabelas e de Registros. A classe Registro tem a finalidade de armazenar o 

resultado de uma consulta SQL sendo composta por um conjunto de campos da 

consulta. A classe ControladorCamada possui o método select que recebe como 

parâmetro um objeto do tipo Camada. O método select fará uma validação nos valores 

contidos nos atributos do objeto Camada (e.g., verificar se o atributo SQL está 

preenchido com uma instrução SQL válida), e, após a validação, o método chamará o 

método select da classe AcessoCamada que, usando a interface Java.sql do padrão 
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JDBC realizará uma consulta ao BDGeo. A classe ManipularArquivoXmlCamada é 

responsável pela manipulação das camadas de um projeto. Estas camadas são definidas 

pelo administrador do sistema na configuração inicial de um novo projeto. A classe 

ManipularArquivoXmlCamada possui os métodos: insereCamada, removeCamada, 

obterCamada e obterListaCamada. O método insereCamada é responsável por 

armazenar uma nova camada no projeto. O método removeCamada é responsável por 

remover uma camada do projeto. O método obterCamada é responsável por retornar 

uma determinada camada do projeto e o método obterListaCamada é responsável por 

retornar uma lista de todas as camadas do projeto. 

A Figura 24 detalha o pacote funcao, que disponibiliza as classes Funcao e 

ManipularArquivoXmlFuncao. A classe Funcao retrata a estrutura para uma função 

definida no metamodelo descrito na seção 4.2 

 
Figura 24 - Pacote funcao da API ViSQ 

 
A classe ManipularArquivoXmlFuncao é responsável pela manipulação do XML 

Schema ViSQ referente às funções que serão configuradas pelo administrador do 

sistema. A classe ManipularArquivoXmlFuncao possui os métodos: insereFuncao, 

obterFuncao, obterListaFuncao e removeFuncao. O método insereFuncao é 

responsável por armazenar uma nova função no arquivo XML de funções configuradas. 

O método obterFuncao é responsável por retornar uma determinada função do arquivo 
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XML de configuração de funções cadastradas. O método obterListaFuncoes é 

responsável por retornar a lista de todas as funções pertencentes ao arquivo XML de 

configuração das funções e o método removeFuncao é responsável por remover uma 

função do arquivo XML de funções configuradas.  

A Figura 25 detalha o pacote projeto, que disponibiliza as classes Projeto e 

ManipularArquivoXmlProjeto. A classe Projeto retrata a estrutura para um projeto 

definida no metamodelo descrito na seção 4.2. 

 
Figura 25 - Pacote projeto da API ViSQ 

 
A classe ManipularArquivoXmlProjeto é responsável pela manipulação do XML 

Schema ViSQ referente aos projetos que serão configuradas pelo administrador do 

sistema. A classe ManipularArquivoXmlProjeto possui os métodos: insereProjeto, 

removeProjeto, obterProjeto, obterListaProjetos, insereCamadaProjeto, 

obterCamadaProjeto e removeCamadaProjeto. O método insereProjeto é responsável 

por armazenar um novo projeto no arquivo XML de projetos configurados. O método 

obterProjeto é responsável por retornar um determinado projeto do arquivo XML de 

configuração de projetos cadastrados. O método obterListaProjetos é responsável por 

retornar a lista de todos os projetos pertencentes ao arquivo XML de configuração dos 

projetos. O método removeProjeto é responsável por remover um projeto do arquivo 

XML de projetos configurados. O método insereCamadaProjeto é responsável por 
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inserir uma nova camada a um projeto. O método obterCamadaProjeto é responsável 

por retornar uma camada de um determinado projeto do arquivo XML de projetos 

configurados. E o método removeCamadaProjeto é responsável por remover uma 

camada de um projeto. 

A próxima seção explica o funcionamento da arquitetura ViSQ, apresentando 

diagramadas de atividade representando as operações de cadastro de uma nova camada 

e representação das informações geométricas de uma camada. 

 

4.4 Funcionamento da Arquitetura 

Serão apresentados de forma simplificada dois diagramas de atividades que 

representam as operações mais importantes da arquitetura ViSQ, a saber: cadastro de 

uma nova camada e consulta espacial sobre camadas.  

A Figura 26 apresenta o diagrama de atividades referentes ao cadastro de uma 

nova camada para um projeto. Esta camada pode conter uma seleção espacial (e.g., 

selecione as cidades que estão ao sul de Caruaru) ou uma junção espacial (e.g., 

selecione todas as cidades que estão contidas no estado da Paraíba). Esta operação é 

realizada em quatro etapas: 1) a camada WebViSQ submete as informações referentes a 

configuração de uma nova camada, neste caso são passadas os seguintes parâmetros: o 

identificador do projeto, a instrução SQL, a lista de campos contidas na projeção da 

instrução SQL e a lista de tabelas contidas no FROM da instrução SQL; 2) O Gerador de 

Consultas recebe os parâmetros listados anteriormente e os coloca em uma estrutura que 

representa a organização de uma camada prevista no metamodelo; 3) O Construtor de 

Consultas solicita ao Leitor de Metadados o armazenamento da camada; e 4) O Leitor 

de Metadados armazena a camada no repositório de metadados. 
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Figura 26 - Diagrama de Atividades Nova Camada 

 

A Figura 27 apresenta o diagrama de atividades referentes à apresentação das 

geometrias pertencentes a uma camada, seja a camada uma representação de uma 

seleção ou junção espacial. Esta operação é realizada em oito etapas: 1) a camada 

WebViSQ envia ao Gerador de Consulta os parâmetros: identificador do projeto e o 

identificador da referida camada (e.g., estados pertencentes à região Nordeste); 2) O 

Gerador de Consultas recebe os parâmetros citados anteriormente e solicita ao Leitor de 

Metadados as informações de configuração da referida camada; 3) O Leitor de 

Metadados recebe o identificador do projeto e o identificador da camada; 4) Realiza 

uma pesquisa no repositório de Metadados para obter as informações da referida 

camada (lista das tabelas, lista dos campos, instrução SQL, nome da camada, entre 

outros.) e retorna ao Gerador de Consultas as informações desta camada; 5) O Gerador 

de Consulta recebe as informações de configuração da camada e solicita a execução da 
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instrução SQL que representa a referida camada; 6) O SGBD Espacial efetua o 

processamento da instrução SQL e retorna ao Construtor de Consulta o resultado do 

processamento; 7) O Gerador de Consultas recebe o resultado do processamento da 

instrução SQL e formatará esse resultado em uma lista de parâmetros a fim de ser 

enviada ao Web ViSQ; 8) O WebViSQ recebe esta lista de parâmetros e apresentará no 

mapa as informações referentes ao campo geométrico da referida camada. 

 
Figura 27 - Diagrama de Atividade Geometrias Camada 

 
No capítulo a seguir serão apresentados as principais funcionalidades e telas do 

sistema WebViSQ. 
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5 WebViSQ 

O WebViSQ é um sistema desenvolvido para ambiente WEB utilizando 

tecnologias abertas como Java, JSP (Java Server Pages), OpenLayers e JQuery. O 

WebViSQ envia requisições através do Servidor ViSQ. Cada requisição tem por 

finalidade processar uma consulta espacial e apresentar o resultado no formato de tabela 

e no formato de mapa. A formulação de consultas é feita através de componentes 

gráficos, evitando a manipulação textual, que é um fator importante na disseminação de 

erros. O Cliente WebViSQ será demonstrado a partir de um cenário que representa as 

regiões, estados e municípios brasileiros. As próximas seções apresentam a GUI do 

WebViSQ, descrevendo suas principais funcionalidades e telas. 

5.1 Escolha do projeto 

 

O WebViSQ trabalha com a metáfora de projetos. Portanto, é necessário 

escolher um projeto previamente cadastrado ou configurar um novo projeto. Na Figura 

28, pode-se observar a tela com as opções de escolher um projeto previamente 

cadastrado e a opção de visualizar a configuração de cada projeto já cadastrado. 

 
Figura 28 - Tela inicial WebViSQ 

 
Na Figura 29 pode-se observar que o usuário optou pela opção de visualizar a 

configuração dos projetos existentes, mais especificamente é apresentada ao usuário a 

listagem das camadas que compõe o referido projeto. 
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Figura 29 - Tela configurações do projeto WebViSQ 

 
Na Figura 30 pode-se observar que o usuário optou pela opção da escolha de um 

projeto. Neste caso são apresentadas ao usuário as opções de projetos previamente 

cadastrados. Para carregar um deles é necessário o usuário escolher o projeto e clicar no 

botão Carregar projeto. Nesta tela também é possível iniciar a configuração de um novo 

projeto, para isso deve-se clicar no botão Novo. 

 

 
Figura 30 - Tela escolha do projeto WebViSQ 
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Manipulação das Funcionalidades Básicas na Interface 
 

A Figura 31 ilustra a tela principal do WebViSQ, a qual se encontra dividida em 

duas áreas principais. Na área (1) é utilizado o serviço de Web Mapping OpenLayers 

para visualizar a representação dos objetos espaciais contidos em cada camada 

pertencente ao projeto. Na área (2) são visualizadas as seguintes opções: o tipo de 

visualização do mapa, camadas do projeto e escolha do tema para layout do sistema. 

 

 
Figura 31 - Tela principal WebViSQ 

 
A Figura 32 ilustra através de um serviço Web Mapping a representação de um 

mapa global, neste mapa são visualizadas as representações espaciais das camadas 

pertencentes ao projeto.  Ela é subdividida em três partes, (1) área de visualização das 

representações espaciais da camada, (2) janela para facilitar a navegabilidade no mapa, 

e (3) conjunto de botões para manipulação do mapa. 

1 

2 
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Figura 32 - Tela mapa global WebViSQ. 

 
A Figura 33 ilustra as operações possíveis de se realizar no serviço Web 

Mapping: podem-se realizar as operações de seleção de área de zoom, navegar no mapa 

(pan), mapa na escala original, zoom in, zoom out, e descrição da geometria em janelas 

pop-up. As operações descritas acima correspondem à ordem de apresentação da 

esquerda para a direita.  

 
Figura 33 - Área manipulação do mapa ViSQ 

 

A Figura 34 ilustra as opções de tipos de mapa que a ferramenta pode 

representar na sua interface gráfica. Basta clicar no tipo de mapa pretendido e a 

ferramenta carrega automaticamente sua visualização.  

 

1 

2 

3 
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Figura 34 - Tela visões do mapa WebViSQ 

 
A Figura 35 ilustra as camadas previamente configuradas para o projeto 

corrente. Para cada camada é possível realizar as operações de: visualização das 

informações gerais sobre a camada, visualização de suas geometrias no mapa, remoção 

da camada no projeto corrente, e a escolha da cor que representa suas geometrias no 

mapa. O botão Nova camada serve para iniciar a configuração de uma nova camada que 

o usuário queira adicionar ao projeto. 

 

 
Figura 35 - Área camadas pertencentes ao projeto 
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A Figura 67 ilustra as opções de layout disponíveis para o projeto. Para mudar a 

aparência do projeto, é necessário escolher um dos layouts disponíveis e clicar nele. O 

sistema atualizará o layout e salvará as suas configurações. 

 

 
Figura 36 - Área opções de layouts para o projeto 

 
A Figura 37 mostra as informações de uma camada. Estas estão contidas no 

arquivo de configuração dos projetos cadastrados. O sistema faz uma leitura das 

informações contidas nesse arquivo e as apresenta ao usuário. A área (1) da Figura 37 

mostras estas informações. Também é exibido o resultado da consulta SQL configurada 

para a camada (área (2) da Figura 37). 

 

 
Figura 37 - Tela informações sobre a configuração de uma camada 

1 
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O usuário pode optar pela configuração da cor da representação das geometrias 

de uma camada. Para isto, ele acessa a tela configuração da cor de uma camada (Figura 

38) e escolhe a cor pretendida. 

 

 
Figura 38 - Tela configuração da cor de uma camada 

 
 

A Figura 39 ilustra a representação dos objetos espaciais que fazem parte da 

camada. Neste caso, foi apresentado no serviço Web Mapping os objetos espaciais 

referente à camada dos estados do Brasil. 

 

 
Figura 39 - Representação das informações geográficas da camada 
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A Figura 40 ilustra a informação de uma geometria espacial apresentada em uma 

janela pop-up. Para realizar esta operação é necessário escolher a opção de informação 

adicional do mapa (1) e clicar na geometria pretendida (2). 

 

 
Figura 40 - Apresentação da informação sobre a geometria em um popu-up 

 

5.2 Configuração de Uma Nova Camada 

 

A criação de uma nova camada é feita a partir de uma consulta espacial sob uma 

das camadas previamente cadastradas no projeto. A consulta pode ser feita em uma 

única camada (operação de seleção espacial) ou entre duas camadas (operação de junção 

espacial). Para criar uma nova camada é necessário seguir os seguintes passos: 

1. Uma camada escolhida 

1.1 Escolher a camada que fará parte da consulta (obrigatório). 

1.2 Informar os campos que farão parte da projeção (obrigatório). 

1.3 Informar as operações convencionais (opcional). 

1.4 Informar as operações espaciais (opcional). 

1.5 Informar as condições de agrupamento (opcional). 

2 Duas camadas escolhidas 

2.1 Escolher as camadas que farão parte da consulta (obrigatório) 

2.2 Informar os campos que farão parte da projeção (obrigatório). 

2.3 Informar as operações convencionais (opcional). 

1 

2 
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2.4 Informar as operações espaciais (opcional). 

2.5 Informar as operações espaciais entre camadas (opcional). 

2.6 Informar as condições de agrupamento (opcional). 

Para escolher a(s) camada(s) que farão parte da consulta espacial para criação de 

uma nova camada, o usuário irá escolher a opção “Nova camada”. A figura 41 apresenta 

ao usuário a tela contendo todas as camadas pertencentes ao projeto. 

 

 
Figura 41 – Tela para escolha das camadas que farão parte de uma nova camada 

 

Após escolher a(s) camada(s), o sistema apresentará a tela (Figura 42) de 

especificação da consulta espacial para a criação da nova camada. Esta tela é dividida 

em duas partes principais: (1) área de especificação da consulta espacial e (2) área de 

visualização das especificações realizadas. 
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Figura 42 - Tela de especificação de uma nova camada 

 

A área de especificação da consulta está subdividida em cinco partes (Figura 43): 

(1.1) área de especificação das projeções; (1.2) área de especificação das restrições 

convencionais (seleção convencional); (1.3) área de configuração das restrições de 

agrupamento; (1.4) área de configuração das restrições espaciais por camada (seleção 

espacial); e (1.5) área de configuração de restrições espaciais entre camadas (junção espacial).  

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

 
Figura 43 - Áreas da tela de especificação de uma consulta espacial  

 
As projeções configuradas pelo usuário farão parte da cláusula SELECT. A camada 

e o campo são informações obrigatórias. Ao escolher a camada, são carregados 

1 

2 
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automaticamente os campos que fazem parte da mesma. O alias e a função de agregação 

são opcionais (área (1.1) da Figura 43). As restrições convencionais configuradas pelo 

usuário farão parte do WHERE. Todas as informações são obrigatórias: camada, campo, 

operação e valor. Ao escolher a camada, o sistema carrega automaticamente os campos da 

referida camada. Ao escolher o campo, o sistema carrega automaticamente os valores do 

campo (área (1.2) da Figura 43). As condições de agrupamento configuradas pelo usuário 

farão parte do HAVING. Os campos que serão apresentados para esta rotina são os que 

foram incluídos na projeção e possuem função de agregação. Esta configuração é (área 

(1.3) da Figura 43). Na área de especificação das restrições espaciais por camada (área 

(1.4) da Figura 43) é possível realizar operações topológicas, métricas e direcionais. Estas 

restrições foram agrupadas por telas distintas. Para especificar uma restrição na camada é 

necessário informar a camada e escolher a operação espacial a ser utilizada. Dependendo do 

tipo da operação espacial, o sistema apresentará a tela (Figura 44). Vale salientar que as 

operações espaciais em cada tela estão configuradas no arquivo de configuração de Funções 

e são carregadas dinamicamente durante a execução desta tarefa. Na área (1) estão as 

funções direcionais, na área (2) as funções topológicas e na área (3) as funções métricas. 

1

2

3

1

2

3

 
Figura 44 - Telas de operações espaciais na camada (seleção espacial) 

 

Na tela (Figura 45) de especificação das operações espaciais entre camada 

(junção espacial) é possível realizar operações topológicas e direcionais. Estas restrições 

foram agrupadas por telas distintas. Para configurar uma operação espacial entre 

camada é necessário informar as camadas e o tipo de operação espacial a ser aplicado. 
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Cada área da Figura 45 representa um agrupamento de funções que podem ser aplicadas 

entre as camadas. As funções dispostas em cada tela da Figura 45 também estão 

configuradas no arquivo de configuração de Funções e são carregadas dinamicamente 

durante a execução desta tarefa. Na área (1) estão as funções direcionais e na área (2) as 

funções topológicas.  

1

2

1

2

 
Figura 45 - Telas de configuração das restrições espaciais entre camadas 

 
A Figura 46 ilustra a área de apresentação da configuração de uma nova camada. 

Esta área é subdividida em quatro partes: (2.1) área de apresentação dos campos que 

fazem parte da projeção (cláusula SELECT); (2.2) área de apresentação das restrições 

convencionais, restrições espaciais na camada e restrições espaciais entre camadas; (2.3) 

área de apresentação dos agrupamentos; (2.4) área de apresentação da instrução SQL 

gerada a partir das especificações gráficas da consulta feita pelo usuário. 
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.1

2.2

2.3

2.4

 
Figura 46 - Áreas de apresentação das configurações de uma nova camada 

 
Assim que o usuário finalizar a especificação da nova camada/consulta espacial, 

o sistema fará validações referentes aos conectivos lógicos e ao uso dos parênteses 

(Figura 47). 

 
Figura 47 - Mensagens de validação de uma consulta 
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Finalizando a especificação de uma nova Camada 
 

Para finalizar a especificação da consulta para criação de uma nova Camada, se 

a consulta foi apenas sob uma camada, a coluna geométrica para geração do mapa é 

definida automaticamente. Caso a consulta seja sobre duas camadas, o sistema 

apresentará uma tela para que o usuário escolha a geometria que represente a camada 

que ele deseja visualizar no mapa (Figura 48 área1). 

1

2

3

1

2

3

 
Figura 48 - Telas de finalização da criação de uma nova camada 

 
A Figura 48 área 2 apresenta a tela de finalização da consulta espacial para 

criação de uma camada, onde o usuário informará o nome da camada e também é 

apresentada a instrução SQL que representa a camada. Na Figura 48 área 3 é 

apresentada a representação geográfica da camada configurada pelo usuário. 

Outras Funcionalidades 
 

As operações espaciais em uma consulta sob uma única camada pode ser feita de 

duas formas. Na primeira, o usuário desenha uma área adhoc no mapa e usa essa área 

para fazer a restrição espacial (Figura 49 área 2). Na segunda, o usuário clica com o 

mouse em um objeto do mapa para capturar a sua geometria para fazer a restrição 

espacial (Figura 49 área 3). Para permitir estas funcionalidades o sistema apresentará 

uma sub-tela com um mapa contendo a camada a ser consultada. Para realizar esta 
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operação é necessário o usuário escolher a opção “adhoc” no combobox Valor (Figura 

49 área 1, refere-se à Figura 44). 

 

 
Figura 49 - Telas de outras funcionalidades WebViSQ. 

 

5.3 Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentados a arquitetura, o metamodelo, a API e uma 

implementação Web para o sistema WebViSQ, o qual é um sistema Web Mapping para 

realizar consultas espaciais em bancos de dados geográficos. Como diferenciais do 

WebViSQ, pode-se destacar que ele faz uso de tecnologias abertas, extensíveis e de 

acordo com padrões consolidados, como Java, XML, JQuery, Open Layers e SQL.  

Além dos diferenciais citados acima, podendo se citar como diferenciais as 

seguintes funcionalidades: personalizar as configurações das camadas cadastradas, 

como mudança da cor das geometrias apresentadas no serviço Web Mapping, realizar 

consultas espaciais por seleção espacial, junção espacial, seleção por ponto, seleção por 

região e seleção por janela. 

O ViSQ oferece uma interface capaz de abstrair os usuários da complexidade 

para a construção de uma consulta espacial sem ambiguidades, apresentando de forma 

gráfica os principais operadores utilizados na configuração das seleções e junções 

espaciais. São contemplados os principais operadores espaciais direcionais, métricos e 
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topológicos, bem como os operadores lógicos e relacionais. O uso do metamodelo 

permite gerenciar facilmente os operadores citados anteriormente, pois não é necessário 

atualizar o código fonte do sistema para reconfigurá-lo, sendo necessário apenas 

atualizar os arquivos XML de configuração. 

O Quadro 11 segue as características apresentadas na Seção 3.1 e faz uma 

comparação das propostas discutidas no Capítulo 3 e o WebViSQ. Os marcadores +, –, 

e “ ” (branco) denotam, respectivamente, que a proposta oferece suporte, não oferece 

suporte ou não foi possível avaliar o critério. 

Quadro 11 - Avaliação das ferramentas contidas no estudo de caso e o ViSQ 
Trabalhos / 

Característica 

CIGALES GinisNT Spatial-

Query-By-

Sketch 

S-TVQE WebViSQ 

Ambiente Desktop Desktop Desktop Web Web 

Precisão da 

notação 

- + - + + 

Metamodelo 

geo 

“ ” “ ” “ ” + + 

OpenSource “ ” “ “ ” “ + + 

Operadores 

direcionais 

+ + + + + 

Operadores 

lógicos 

“ “ + + + + 

Operadores 

métricos 

“ “ + + + + 

Operadores 

relacionais 

“ “ + + “ “ + 

Operadores 

topológicos 

+ + + “ “ + 

Junção espacial “ “ “ “ “ “ “ “ + 

Representação 

icônica 

+ + - + + 

Web Mapping - - - - + 

 

A fim de avaliar os conceitos e idéias proposta neste capítulo, a seção a seguir 

apresenta um estudo de caso. 
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6 Estudo de Caso 

Como avaliação de conceito das idéias propostas no capítulo anterior, este 

capítulo apresenta um estudo de caso que visa avaliar o WebViSQ a partir de um estudo 

de caso com dados reais sobre o setor elétrico do Brasil. Neste estudo de caso, uma base 

de dados relacional é modelada e construída. Em seguida, são criados os metadados 

para configuração dos projetos espaciais a serem consultados no sistema WebViSQ. Por 

fim, são apresentadas as consultas realizadas e seus resultados exibidos na GUI do 

WebViSQ. 

6.1 Base de Dados Geográfica Utilizada no Estudo de Caso 

Para a construção da base de dados deste estudo de caso, foram obtidos arquivos 

no formato shapefile sobre o setor elétrico do Brasil. Os arquivos foram obtidos a partir 

do site http://sigel.aneel.gov.br/brasil/viewer.htm da SIGEL (Sistemas de Informações 

Georeferenciadas do setor Elétrico). A partir desta fonte de dados foram obtidas 

informações geográficas sobre as regiões, estados, municípios, subestações e centrais 

geradoras hidroelétricas do território brasileiro. A Figura 50 ilustra o esquema lógico da 

base de dados geográfico com tabelas sobre as regiões, estados, municípios, subestações 

e central geradora hidroelétrica, as quais, respectivamente, com os seguintes tipos 

geométricos: polígono, polígono, polígono, ponto e ponto  

 

 

 
Figura 50 - Esquema lógico da base de dados.  
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6.2 Instanciação dos Metadados 

 

Será utilizado como base para o estudo de caso os arquivos de configuração 

representando as funções, camadas e o projeto base. A Figura 51 ilustra a instanciação 

do metamodelo funções configuradas. Pode-se observar que estão configuradas funções 

de agregação, operadores lógicos, operadores relacionais, funções topológicas, funções 

direcionais, funções métricas e funções de conjunto. 

 
Figura 51 - Configuração do metamodelo representando as funções configuradas 

 

A Figura 52 ilustra a instanciação do metamodelo camadas configuradas. Pode-

se observar que estão configuradas as camadas das regiões brasileiras, estados 

brasileiros, municípios da região Nordeste, subestações brasileiras e centrais geradoras 

de energia brasileiras. Estas camadas servem de base para a configuração inicial de 

qualquer projeto. 
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Figura 52- Configuração do metamodelo representando as camadas configuradas 

 

Será utilizado como base um projeto que possui as camadas de: regiões 

brasileiras, estados brasileiros, municípios da região Nordeste, subestações brasileiras e 

centrais geradoras brasileiras. A Figura 53 ilustra a instanciação do metamodelo projeto 

intitulado Estudo de Caso. Pode-se observar que as camadas acima citadas fazem parte 

do referido projeto. 

 
Figura 53- Configuração do metamodelo representando o projeto base utilizado para o estudo de 
caso 
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A Figura 54 ilustra a instanciação do metamodelo representando a camada das 

regiões brasileiras. Pode-se observar que a tabela “regiao” utilizada na cláusula FROM 

da instrução SQL está devidamente representada no elemento “<table idtable = 0 

tablename=’regiao’>”, e os campos: “nome” e “the_geom”, que fazem parte da 

cláusula SELECT, estão devidamente representados nos elementos “field”. 

 

 
Figura 54 - Configuração do metamodelo representando a camada das regiões brasileiras 

 
Seguindo o mesmo esquema apresentado na Figura 54, a Figura 55 ilustra a 

instanciação do metamodelo para as camadas: estados (1), municípios (2), subestações 

(3) e central geradora hidroelétrica (4). 

 

 

Figura 55 - Configuração do metamodelo representando as camadas: estados, municípios, 
subestações e central geradora hidroelétrica 
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6.3 Especificação de consultas geográficas 

 

Esta subseção apresenta a especificação de consultas geográficas e seus 

resultados no sistema WebViSQ. Foram especificados cinco consultas. A primeira 

representa uma seleção espacial convencional; a segunda representa uma seleção 

espacial topológica; a terceira representa uma seleção espacial direcional; a quarta 

representa uma junção espacial topológica; e por fim a quinta representa uma junção 

espacial direcional. 

Cada consulta é especificada a partir de um conjunto de telas. A Figura 56 ilustra 

o conjunto de telas que o usuário utiliza para especificar uma consulta espacial. Nota-se 

que o conteúdo destas telas depende da especificação da consulta. Isto é, para cada tipo 

de consulta (e.g., projeção, restrição convencional ou restrição espacial) tem-se uma tela 

diferente (ver os cinco exemplos de consultas a seguir). 

 

 
Figura 56 - Telas de especificação de uma consulta espacial.  
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A Figura 57 mostra o conjunto de telas com as informações geradas pelo sistema 

WebViSQ. Note que estas telas, independente do tipo de consulta, têm a mesma 

estrutura/objetos visuais. Na Figura 57, a área 1 apresenta a tela de finalização da 

consulta espacial para criação de uma camada, no qual o usuário informará o nome da 

camada e também é apresentado a instrução SQL que representa a camada; a área 2 

apresenta as informações da camada, no qual aparecem as informações de configuração 

e também é exibido o resultado da consulta SQL configurada para a camada; e a área 3 

apresenta a representação geográfica da camada configurada pelo usuário.  

 
Figura 57 - Conjunto de telas com as informações geradas pelo sistema 

 
A seguir são mostradas as consultas deste estudo de caso. 

 

Consulta 1 ViSQ – Seleção Espacial Convencional 
 

A Consulta 1 representa uma seleção espacial convencional, utilizando-se como 

base a camada dos Estados do Brasil, para realizar a consulta “Selecionar o estado 

Pernambuco”. A Figura 58 apresenta as telas de configuração para a Consulta 1, a qual 

está subdividida em seis áreas: área 1 apresenta a camada escolhida (Estados do Brasil) 

que servirá de base para configuração desta nova camada; área 2 apresenta os campos 
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(uf e estado) que farão parte desta nova camada; e na área 3 apresenta o filtro aplicado 

(Estados Brasil.uf = ‘PE’). 

 
Figura 58 - Telas de configuração e apresentação das informações da Consulta 1 

 
A Figura 59 ilustra a instanciação do metamodelo representando a camada do 

estado de Pernambuco. Pode-se observar que foi adicionado ao arquivo de projetos 

configurados um elemento Camada (layer) contendo as informações (nome da camada, 

instrução SQL, tabelas e colunas) desta camada. A tabela “estado” utilizada na cláusula 

FROM da instrução SQL está devidamente representada no elemento “<table idtable = 

0 tablename=’estado’>”. Os campos: “uf” e “the_geom” que fazem parte da cláusula 

SELECT da instrução SQL estão devidamente representados nos elementos “field”. 

 
Figura 59 - Instanciação do metamodelo para representar a camada estado de Pernambuco. 



  73 

 

Consulta 2 ViSQ – Seleção Espacial Topológica 
 

A Consulta 2 representa uma seleção espacial topológica, no qual se utiliza 

como base a camada das Regiões do Brasil para realizar a consulta “Selecionar todas as 

regiões que tocam o Nordeste”. A Figura 60 apresenta as telas de configuração para a 

Consulta 2, no qual está subdividida em sete áreas: área 1 apresenta a camada escolhida 

(Regiões do Brasil) que servirá de base para configuração desta nova camada; a área 2 

apresenta os campos (nome e sigla) que farão parte desta nova camada; a área 3 

apresenta a tela de configuração das operações espaciais topológicas (foi escolhida a 

operação A touch B); e na área 4 apresenta o filtro aplicado (st_touches(Regiões 

Brasil.nome, Nordeste)).  

 

 
Figura 60 - Telas de configuração e apresentação das informações da Consulta 2 

 
A Figura 61 ilustra a instanciação do metamodelo representando a camada das 

regiões que tocam a região Nordeste. Pode-se observar que foi adicionado ao arquivo de 

projetos configurados um elemento Camada (layer) seguindo o mesmo padrão 

apresentado para a Consulta 1. 
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Figura 61 - Configuração do metamodelo representando a camada regiões que tocam a região NE 

 

Consulta 3 ViSQ – Seleção Espacial Direcional 
 

A Consulta 3 representa uma seleção espacial direcional, na qual se utiliza como 

base a camada dos Estados do Brasil e realiza a consulta “Selecionar todos os estados 

que ficam acima da Bahia”. A Figura 62 apresenta as telas de configuração para a 

Consulta 3, a qual está subdividida em sete áreas: área 1 apresenta a camada escolhida 

(Estados do Brasil) que servirá de base para configuração desta nova camada; a área 2 

apresenta os campos (uf e estado) que farão parte desta nova camada; n área 3 apresenta 

a tela de configuração das operações espaciais (foi escolhida a operação A below B); e a 

área 4 apresenta o filtro aplicado (Estados Brasil.estado <<| Bahia).  
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Figura 62 - Telas de configuração e apresentação das informações da Consulta 3 

 
A Figura 63 ilustra a instanciação do metamodelo representando a camada dos 

estados que ficam acima do estado da Bahia. Pode-se observar foi adicionado ao 

arquivo de projetos configurados um elemento Camada (layer) seguindo o mesmo 

padrão apresentado para a Consulta 1. 

 
Figura 63 - Configuração do metamodelo representando a camada estados que ficam acima do 

estado da Bahia 
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Consulta 4 ViSQ – Junção Espacial Topológica 
 

A Consulta 4 representa uma junção espacial topológica, na qual se utiliza como 

base as camadas Estados do Brasil e Centrais Geradoras, para realizar a consulta 

“Selecionar todas as centrais geradoras que estão contidas no estado de Pernambuco”. 

A Figura 64 apresenta as telas de configuração para Consulta 4, na qual está subdividida 

em sete áreas: área 1 apresenta a camada escolhida (Estados do Brasil e Centrais 

Geradoras) que servirá de base para configuração desta nova camada; a área 2 apresenta 

os campos (nome da central geradora) que farão parte desta nova camada; a área 3 

apresenta a tela de configuração das operações espaciais direcionais (foi escolhida a 

operação A contains B); e a área 4 apresenta os filtros aplicados (Estados Brasil.uf = 

‘PE’ and st_contains(Central Geradora.nome, Estado Brasil.estado)).  

 

 
Figura 64 - Telas de configuração e apresentação das informações da Consulta 4 

 

A Figura 65 ilustra a instanciação do metamodelo representando a camada das 

centrais geradoras de energia que estão contidas no estado de Pernambuco. Pode-se 
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observar que foi adicionado ao arquivo de projetos configurados um elemento Camada 

(layer) seguindo o mesmo padrão apresentado para a Consulta 1. 

 

 
Figura 65 - Configuração do metamodelo representando a camada centrais geradoras de energia do 

estado de Pernambuco. 
 
 
 

Consulta 5 ViSQ – Junção Espacial Direcional 
 

A Consulta 5 representa uma junção espacial direcional, na qual se utiliza como 

base as camadas das Subestações do Brasil e do Estado de Tocantins, para realizar a 

consulta “Selecionar todas as subestações que estão a leste do estado de Tocantins”. A 

Figura 66 apresenta as telas de configuração para a Consulta 5, a qual está subdividida 

em sete áreas: área 1 apresenta a camada escolhida (Subestações do Brasil e do Estado 

de Tocantins) que servirá de base para configuração desta nova camada; a área 2 

apresenta os campos (nome da subestação) que farão parte desta nova camada; a área 3 

apresenta a tela de configuração das operações espaciais topológicas (foi escolhido a 

operação A west B); e a área 4 apresenta o filtro aplicado (Estado TO.uf = ‘TO’ and 

Estado TO.estado &< Subestações.nome).  

. 
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Figura 66 - Telas de configuração e apresentação das informações da Consulta 5 

 
 

A Figura 67 ilustra a instanciação do metamodelo representando a camada das 

subestações situadas a leste do estado de Tocantins. Pode-se observar que foi 

adicionado ao arquivo de projetos configurados um elemento Camada (layer) seguindo 

o mesmo padrão apresentado para a Consulta 1. 

 

 
Figura 67 - Configuração do metamodelo representando a camada subestações que ficam a leste do 

estado de Tocantins 
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6.4 Considerações Finais 

 

Neste capítulo foi apresentado um estudo de caso, realizado a partir de dados 

reais sobre o setor elétrico Brasileiro, que visa servir como avaliação de conceito para 

avaliação do sistema WebViSQ. Sobre este sistema, vale ressaltar que ele foi todo 

desenvolvido a partir de tecnologias Open Source e aderentes a padrões abertos. Além 

disso, o sistema WebViSQ mostrou que é configurável (dimensão dos mapas, nível de 

definição, campos de pesquisa, logotipos, fundos, disposição das diferentes estruturas, 

entre outros) 

Os estudos de caso realizados demonstram o nível de abstração utilizado para 

realizar as operações de seleção e junção espacial, onde os resultados de cada camada 

podem ser apresentados de duas formas: na forma de tabela, onde é apresentado na 

forma descritiva o resultado da instrução referente à camada, e na forma gráfica, onde 

são apresentadas as informações geométricas de cada camada em um serviço Web 

Mapping. Também é possível configurar de forma intuitiva a aplicação dos operadores 

lógicos nas restrições aplicadas em cada camada. 

O ViSQ utiliza a metáfora de projetos, onde cada projeto possui um conjunto de 

camadas, estas camadas servem de base para a configuração de novas camadas, sendo 

possível aplicar as principais operações espaciais, lógicas e relacionais.    
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7 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, limitações e algumas indicações para trabalhos futuros. 

7.1 Considerações Finais 

Os principais objetivos deste trabalho foram alcançados. Isto é, a especificação 

de uma arquitetura de software, um metamodelo e sua implementação em XML Schema, 

a especificação de uma API e a implementação de um sistema Web Mapping (Web 

ViSQ) para a realização de consultas espaciais sobre banco de dados. 

Como avaliação de conceito das idéias apresentadas, foi realizado um estudo de 

caso, a partir de dados reais do setor elétrico Brasileiro, que implementa uma instância 

do metamodelo ViSQ e mostra como consultas espaciais podem ser feitas no sistema 

WebViSQ. Assim, o trabalho desenvolvido mostrou-se viável ao propósito ao qual foi 

destinado. A próxima seção apresenta as principais contribuições deste trabalho. 

7.2 Contribuições 

As principais contribuições oriundas deste trabalho são: 

• A arquitetura ViSQ, a qual especifica os principais componentes de uma 

aplicação Web Mapping para realização de consultas espaciais sobre 

BDGeo; 

• O metamodelo ViSQ e sua implementação em XML, os quais 

especificam os principais metadados para construção de um sistema Web 

Mapping; 

• A API ViSQ, a qual provê uma estrutura de interfaces para a utilização 

das funcionalidades do ViSQ; e 

• O Sistema WebViSQ, o qual é baseado em tecnologias de Web Mapping 

que são abertas e bem aceitas pela comunidade acadêmica e industrial. 

 

7.3 Limitações 

O sistema ViSQ apresenta as seguintes limitações: exportação dos resultados 

obtidos nas consultas espaciais para os formatos shapefile, XML e KML (Keyhole 
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Markup Language); e representação de um grande volume de dados geométricos no 

serviço Web Mapping. 

 

7.4 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 ViSQ, de forma que venha a 

seguir um passo-a-passo intuitivo de geração dos metadados a serem 

usados por aplicações que utilizarem o ViSQ; 

• Exportação dos resultados obtidos nas consultas espaciais para os 

formatos shapefile, XML e KML (Keyhole Markup Language, formato de 

importação para o Google Maps); 

• Extensão da API ViSQ para contemplar filtros de fontes de dados 

externas, visto que esta só permite o acesso a tabelas do mesmo BDGeo. 

Ou seja, na implementação atual, o usuário que desejar utilizar um filtro 

em formato shapefile deve importar estes dados para uma tabela na base 

de dados para então poder realizar uma consulta ViSQ; 

• Avaliação da API ViSQ para utilização de outros SGBDE. Apesar da 

atual versão do WebViSQ 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 ViSQ com outros SGBDE. 

Assim, um trabalho a ser realizado é avaliar a necessidade de criar 

drivers ViSQ para outros SGBDE; e 

• Validação do ViSQ em um estudo de caso com um grande volume de 

dados geométricos. 
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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 representando as regiões, 

estados e municípios do território brasileiro, utilizado como exemplo guia para o 

Capítulo 4 e cujo esquema conceitual é detalhado na Seção 4.2. 

Esquema Lógico 

O esquema lógico exibido na Figura A.1 foi gerado a partir do esquema 

conceitual da base de dados utilizada no estudo de caso conforme descrito na seção 4.2. 

O esquema se encontra com as devidas normalizações. 

 
Figura A.1 - Esquema lógico para representar as geometrias das regiões, estados e municípios do 

território brasileiro. 

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 BD do exemplo guia. 

CREATE TABLE Regiao ( 

  gId INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  nome VARCHAR NULL, 

  sigla VARCHAR NULL, 
  the_geom GEOMETRY NULL, 

  PRIMARY KEY(gId) 

); 
SELECT AddGeometryColumn('','Regiao',THE_GEOM','-1','MULTIPOLYGON',2); 

 
CREATE TABLE Estado ( 

  gId INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  Regiao_gId INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 

  uf VARCHAR NULL, 

  nome VARCHAR NULL, 
  the_geom GEOMETRY NULL, 

  PRIMARY KEY(gId), 
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  INDEX Estado_FKIndex1(Regiao_gId), 
  FOREIGN KEY(Regiao_gId) 

    REFERENCES Regiao(gId) 

      ON DELETE NO ACTION 
      ON UPDATE NO ACTION 

); 
SELECT AddGeometryColumn('','Estado',THE_GEOM','-1','MULTIPOLYGON',2); 

 

CREATE TABLE Municipio ( 
  gId INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  Estado_gId INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  nome VARCHAR NULL, 

  populacao INT NULL, 
  the_geom GEOMETRY NULL, 

  PRIMARY KEY(gId), 

  FOREIGN KEY(Estado_gId) 
    REFERENCES Estado(gId) 

      ON DELETE NO ACTION 
      ON UPDATE NO ACTION 

); 

SELECT AddGeometryColumn('','Municipio',THE_GEOM','-1','MULTIPOLYGON',2); 

 



  91 

Apêndice B 
 

Este apêndice contém o esquema lógico e o script SQL, compatível com a 

especificação ISO/OGC SQL, para criação do banco de dados representando as regiões, 

estados, municípios, subestações e centrais geradoras hidroelétricas do território 

brasileiro, utilizado como exemplo guia para o Capítulo 5 e cujo esquema conceitual é 

detalhado na Seção 5.1. 

Esquema Lógico 

O esquema lógico exibido na Figura B.2 foi gerado a partir do esquema 

conceitual da base de dados utilizada no estudo de caso conforme descrito na seção 5.1. 

O esquema se encontra com as devidas normalizações. 

 
Figura B.2 - Esquema lógico para representar as geometrias das regiões, estados, 

municípios, subestações e centrais geradoras hidroelétricas do território brasileiro. 

 

Este apêndice contém o script SQL, que é exibido no Quadro B.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, utilizado no estudo de caso apresentado 

no Capítulo 6 e cujo esquema lógico é detalhado na Seção 6.1. 

 

Quadro B.1 - Script SQL para criação do BDG para o Setor Elétrico. 

CREATE TABLE Regiao ( 

  gId INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  nome VARCHAR NULL, 
  sigla VARCHAR NULL, 

  the_geom GEOMETRY NULL, 
  PRIMARY KEY(gId) 

); 
SELECT AddGeometryColumn('','Regiao',THE_GEOM','-1','MULTIPOLYGON',2); 
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CREATE TABLE Estado ( 

  gId INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  Regiao_gId INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  uf VARCHAR NULL, 

  nome VARCHAR NULL, 
  the_geom GEOMETRY NULL, 

  PRIMARY KEY(gId), 

  INDEX Estado_FKIndex1(Regiao_gId), 
  FOREIGN KEY(Regiao_gId) 

    REFERENCES Regiao(gId) 
      ON DELETE NO ACTION 

      ON UPDATE NO ACTION 
); 

SELECT AddGeometryColumn('','Estado',THE_GEOM','-1','MULTIPOLYGON',2); 

 
CREATE TABLE Municipio ( 

  gId INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  Estado_gId INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 

  nome VARCHAR NULL, 

  populacao INT NULL, 
  the_geom GEOMETRY NULL, 

  PRIMARY KEY(gId), 
  FOREIGN KEY(Estado_gId) 

    REFERENCES Estado(gId) 
      ON DELETE NO ACTION 

      ON UPDATE NO ACTION 

); 
SELECT AddGeometryColumn('','Municipio',THE_GEOM','-1','MULTIPOLYGON',2); 

 
CREATE TABLE SubEstacao ( 

  gId INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  Municipio_gId INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  nome VARCHAR NULL, 

  the_geom GEOMETRY NULL, 
  PRIMARY KEY(gId), 

  FOREIGN KEY(Municipio_gId) 

    REFERENCES Municipio(gId) 
); 

SELECT AddGeometryColumn('','SubEstacao',THE_GEOM','-1','MULTIPOLYGON',2); 
 

 
CREATE TABLE CentralGeradoraHidro ( 

  gId INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  Municipio_gId INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  nome VARCHAR NULL, 

  the_geom GEOMETRY NULL, 
  PRIMARY KEY(gId), 

  FOREIGN KEY(Municipio_gId) 

    REFERENCES Municipio(gId) 
); 

SELECT AddGeometryColumn('','CentralGeradoraHidro',THE_GEOM','-
1','MULTIPOLYGON',2); 
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