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Resumo 
 

São cada vez mais evidentes os desafios que as empresas do setor energético 

enfrentam atualmente. Se por um lado a procura tende a aumentar, por outro são impostas 

normas e regulações relativamente às atividades de produção, transporte, distribuição, e 

comercialização.  

Neste contexto surgem as smart grids como um novo fator disruptivo, associadas ao 

conceito de redes inteligentes, que prometem revolucionar a forma como usamos a 

energia, passando as empresas de Energy & Utitlies a ter disponíveis novos volumes de 

informação outrora inacessíveis. Estas passam, então, a ter necessidade de investigar 

novas técnicas inovadoras e diferenciadoras de modo a ser possível conceber ferramentas 

capazes de transformar os dados recolhidos em conhecimento útil. 

A informação acerca da localização sempre se revelou uma mais-valia no setor 

energético, particularmente na gestão de ativos e no planeamento de infraestruturas. No 

entanto, com a smart grid, a informação geográfica ganha um novo relevo, uma vez que 

todos os dados gerados pela rede possuem uma componente espacial. A possibilidade de 

relacionar geograficamente objetos que, aparentemente, não teriam qualquer ligação 

permite não só uma melhor compreensão da rede como um todo, mas também a deteção 

de tendências e padrões que se revelam fundamentais quando se pretende uma análise 

mais granular. Nesta perspetiva, os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

apresentam-se como uma ferramenta poderosa na gestão da informação, já que 

constituem uma interface comum para visualização de diversas camadas de abstração que 

podem ter diferentes graus de importância, consoante o objetivo do utilizador num dado 

momento.  

O trabalho descrito neste relatório contribui para o desenvolvimento de uma solução 

georreferenciada para o setor de Energy & Utilities. Esta apresenta um conjunto de 

características e funcionalidades que a tornam numa poderosa ferramenta analítica, capaz 

de dar resposta aos complexos desafios apresentados atualmente às empresas deste setor. 

 

 

Palavras-chave: sistemas de informação geográfica, business intelligence, energia, smart 

grid
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Abstract 
 

The challenges that energy companies face nowadays are increasingly evident. 

While demand tends to increase, more rules and regulations are being imposed regarding 

the activities of production, transport, distribution, and commercialization. 

Smart grids arise in this context as a new disruptive factor, bringing the concept of 

intelligent electrical networks, which promise to revolutionize the way we use energy. 

Thus, Energy & Utility companies will have new volumes of information at their disposal 

that were once inaccessible. Inevitably, these companies will need to research new 

innovative and differentiating techniques that allow them to design tools that can 

transform the collected data into useful knowledge. 

Information about location has always proved to be a surplus value in the energy 

sector, particularly in asset management and infrastructure planning. However, with the 

smart grid, geographic information takes on a new prominence, since all the data 

generated by the network has a spatial component. The ability to geographically relate 

objects which apparently would have no connection between them, allows not only a 

greater understanding of the network as a whole, but also the detection of trends and 

patterns that are revealed fundamental when a more granular analysis is intended. In this 

perspective, Geographic Information Systems (GIS) are presented as a powerful tool in 

managing information, as it constitutes a common interface for viewing multiple layers 

of abstraction that may have different degrees of importance, depending on the purpose 

of the user at a given time. 

The work described in this report contributes to the development of a georeferenced 

solution to the Energy & Utilities sector. This solution presents a set of features and 

functionalities that make it a powerful analytical tool, able to respond to the complex 

challenges currently presented to the companies in this sector. 
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Introdução 

Este capítulo oferece um enquadramento ao trabalho realizado, descrevendo o 

panorama no setor energético e a necessidade da adoção de novas técnicas que colmatem 

os desafios atualmente identificados neste domínio. É também apresentada a integração 

de SIG como resposta aos desafios emergentes. Para além deste enquadramento, 

descreve-se o contexto no qual o trabalho decorreu. 

 Motivação 

Tendo em consideração a revolução que se tem verificado nos últimos anos no setor 

da energia, as empresas responsáveis pela produção, transmissão, distribuição e 

comercialização vêm-se confrontadas com desafios que até há pouco tempo eram 

impensáveis.  

Por um lado existe cada vez mais uma maior procura por energia, os clientes finais, 

muito motivados pelo aparecimento de eletrodomésticos mais potentes e em maior 

quantidade, consomem mais energia, e estão mais dependentes do fornecimento de 

eletricidade. Por outro, existem mais restrições ambientais impostas às utilities em vários 

níveis da cadeia de valor (principalmente na produção, transmissão e distribuição). Em 

particular, é exigida a redução das emissões de gases de efeito de estufa e a integração de 

fontes renováveis na geração de energia, por substituição dos combustíveis fósseis [1].   

Ainda outro fator que tem revolucionado o setor enérgico, particularmente em 

Portugal (e noutros países europeus) é a liberalização do mercado. Empresas que 

anteriormente detinham o monopólio do setor são agora confrontadas com uma situação 

de concorrência, onde é exigida a adoção de estratégias inovadoras para que se consigam 

diferenciar dos concorrentes. 

A resposta das utilities passa pela implementação da tecnologia smart grid, uma rede 

elétrica “inteligente” composta por inúmeros dispositivos (por exemplo, sensores) 

instalados ao longo de toda a sua extensão e que têm a capacidade de comunicar de forma 

bidirecional com a utility. Um exemplo destes dispositivos são os smart meters, 
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contadores elétricos que se instalam nas residências dos clientes. Estes contadores têm a 

capacidade de recolher grandes volumes de dados (como a energia consumida num 

período de tempo), passíveis de análise por parte das empresas, que muitas vezes não 

estão preparadas para lidar com tais volumes. Verifica-se, assim, a necessidade de criar 

uma solução que seja capaz de organizar os dados recolhidos, construir conhecimento a 

partir deles, e reportar esse conhecimento às utilities, para que estas consigam otimizar 

os seus processos e fluxos de trabalho. 

Apesar do setor da energia elétrica ser tradicionalmente moroso na adoção de 

tecnologias que envolvem informação geográfica, a verdade é que os dados geográficos 

são uma mais-valia nesse domínio [2]. Mesmo antes do aparecimento das smart grids, os 

SIG já eram usados para atividades de planeamento e gestão, mas com os novos dados 

produzidos pela rede inteligente, a informação geográfica ganha mais destaque. Porque 

os dados gerados pelas smart grids são muitas vezes não-estruturados, são necessárias 

formas de organizar e relacionar essa informação. É precisamente neste ponto que os SIG 

se revelam uma boa ferramenta para qualquer empresa que esteja a implementar a 

tecnologia smart grid: todos os dados recolhidos pela rede, provenientes dos dispositivos 

instalados ao longo da sua extensão, têm informação geográfica. Deste modo, a 

informação geográfica permite relacionar dados que à partida não teriam qualquer relação 

[2].  

O Geospatial Media and Communications1 publicou em 2015 os resultados de um 

inquérito que contou com a participação de 170 empresas do setor da energia elétrica de 

todo o mundo, que revela a importância dada pelas utilities aos SIG. Enunciam-se de 

seguida algumas das conclusões deste estudo mais relevantes para o âmbito deste 

trabalho: 

 A maioria das empresas usam SIG para a gestão de registos (89%), gestão 

de ativos (84%), e monitorização da rede (70%); 

 As empresas que têm SIG integrados nos seus sistemas conseguiram 

melhores desempenhos ao nível da gestão de operações complexas (80%) e 

da prestação de serviços ao cliente (78%); 

 Os utilizadores consideram essencial a integração de SIG nos sistemas 

usados pela empresa; 

 Os utilizadores revelam que existe muitas vezes incompatibilidade de 

plataformas quando se tentam integrar SIG no sistema usado pela empresa. 

O trabalho apresentado neste relatório pretende, assim, contribuir para a 

construção de uma solução georreferenciada que constitua não só uma boa ferramenta de 

                                                 
1 http://geospatialmedia.net/ [Consultado a 21 de abril de 2015] 

http://geospatialmedia.net/
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visualização, mas principalmente de análise, conduzindo as empresas a melhores 

processos de tomada de decisão. O projeto foi realizado no âmbito da competência de 

Bussiness Analytics e da oferta de Energy & Utilities da empresa Novabase, em conjunto 

com uma equipa experiente e multidisciplinar. 

 

 Objetivos 

O principal objetivo deste PEI consiste em desenvolver uma aplicação web 

georreferenciada de caráter analítico que atue como uma ferramenta de apoio aos novos 

desafios verificados no setor de Energy & Utilities. Pretende-se, no entanto, que a 

aplicação seja genérica o suficiente para que possa ser facilmente integrada noutro 

negócio (ou domínio geográfico) que tenha o mesmo objetivo de visualização e análise 

da informação armazenada nos seus sistemas. Este grande objetivo pode ser divido em 

quatro objetivos que refletem as principais características que a solução deve ter: 

1. Visualização geográfica e unificada dos ativos da rede; 

2. Interação com o utilizador; 

3. Criação de um modelo dinâmico e multidimensional; 

4. Parametrização através de um BackOffice. 

Um primeiro requisito que a solução desenvolvida deve ter é a disponibilização de 

um conjunto de camadas de informação geográfica numa interface comum (um mapa), 

de modo a ser possível visualizar todos os ativos e atores envolvidos na rede, bem como 

quaisquer outras camadas que se considerem relevantes para o negócio. 

A aplicação deve ser interativa, permitindo que o utilizador tenha um papel ativo na 

visualização, manipulação e análise da informação georreferenciada. Um exemplo óbvio 

desta interação é a possibilidade do utilizador selecionar quais a camadas de informação 

que quer visualizar num mapa. Outros exemplos incluem a aplicação de filtros, operações 

espaciais, ou um clique sobre uma região do mapa para a obtenção dos valores de 

propriedades para o local selecionado. 

Outra característica que o produto desenvolvido neste PEI deve ter é a capacidade de 

analisar a informação segundo uma ou mais dimensões. É frequente as empresas 

guardarem informação relativa às dimensões: por exemplo, o consumo numa região num 

dado mês (neste caso, a dimensão será o mês). Um modelo multidimensional suporta 

dimensões associadas a factos e permite a análise dos valores agregados dos factos por 

todas as dimensões, ou desagregados por uma ou mais dimensões.  

Para agilizar o processo de parametrização dos principais componentes da aplicação, 

evitando situações de hard-coding e manipulação direta dos registos guardados em base 
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de dados, deve ser disponibilizada uma interface de administração (BackOffice) onde 

podem ser modificados aspetos referentes à configuração da aplicação principal. 

 

 Metodologia 

Todo o processo de desenvolvimento da solução foi baseado em metodologias ágeis. 

Um modelo ágil2 endereça os problemas da incerteza e da imprevisibilidade que 

tradicionalmente se verificam em projetos de software, e consiste essencialmente na 

construção rápida e adaptativa de incrementos de software (protótipos funcionais) de 

modo a obter feedback do cliente para que possam ser detetadas possíveis alterações aos 

requisitos inicialmente identificados [3].  

 

 

Essencialmente, o processo de desenvolvimento de software realizado neste PEI 

consistiu em identificar requisitos funcionais, (se necessário) adaptar a modelação para 

acomodar os novos requisitos, implementar as funcionalidades e integrá-las com o 

sistema existente, e validar o resultado junto do cliente. A Figura 1 esquematiza a 

metodologia seguida. 

                                                 
2 http://agilemanifesto.org/  

Análise

Desenho

ImplementaçãoIntegração

Validação

Figura 1 - Processos no desenvolvimento de software 

http://agilemanifesto.org/
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 Planeamento 

A concretização dos objetivos anteriormente enumerados seguiu o planeamento 

incluído no Relatório Preliminar, que é esquematizado de seguida: 

 

 

Uma vez que foi seguida uma metodologia ágil e adaptativa, estas tarefas nem 

sempre decorreram de forma sequencial. 

 

 Estrutura do documento 

Este documento está organizado da seguinte forma: 

 Capítulo 2 – Apresenta uma breve introdução aos Sistemas de Informação 

Geográfica, descrevendo conceitos essenciais para a compreensão do Trabalho 

Relacionado e do Trabalho Realizado. 

 Capítulo 3 – Descreve toda a estrutura que existia antes de o trabalho ter início. 

São também referidas as ferramentas e os componentes que suportam o trabalho 

realizado. 

Estado da arte 

•  Análise do estado da arte das soluções SIG para o setor das Energy & Utilities 
o  Duração aproximada  - 4 semanas 

  Análise 

•  Levantamento dos requisitos operacionais e de negócio dos processos a implementar 
o  Duração aproximada - 4 semanas 

  Desenho 

•  Desenho da arquitetura, módulos e principais funcionalidades da solução 
o  Duração aproximada - 4 semanas 

Implementação 

  Implementação técnica dos módulos da solução 
o  Duração aproximada - 18 semanas  

Integração 

•  Integração, testes e correções dos módulos da solução  
o  Duração aproximada - 3 semanas 

Relatório 

• Finalização e consolidação do relatório final 
o  Duração aproximada - 3 semanas  
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 Capítulo 4 – Descrição do trabalho realizado, incluindo as atividades de análise, 

desenho e implementação, as técnicas usadas e os princípios seguidos. 
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Introdução aos SIG 

Neste capítulo é apresentada uma visão geral dos SIG, destacando os aspetos mais 

relevantes no contexto do trabalho desenvolvido durante o PEI. 

2.1 O que são SIG 

 Um SIG é um sistema de informação que permite a captura, modelação, análise e 

apresentação de informação referenciada geograficamente [4]. Isto significa que os dados 

existentes no sistema devem ter registos relativos à sua localização, por exemplo um par 

latitude-longitude ou uma morada. Para além da informação espacial3, um SIG contém 

ainda um conjunto de dados relevantes para o domínio do problema que se propõe a 

resolver.  

 

 Componentes de um SIG 

Um SIG é essencialmente constituído por seis componentes [5, 6] (ilustrados na 

Figura 2):  

a. O hardware consiste no dispositivo do utilizador onde o sistema é executado. 

Tradicionalmente, trata-se de um desktop, no entanto, é cada vez mais 

comum o uso de dispositivos móveis (smartphones, tablets, etc.). 

b. O software é executado na máquina do utilizador que define o funcionamento 

do sistema através de um conjunto de programas. Pode ser um browser, ou 

uma aplicação desktop. 

                                                 
3 Usa-se aqui, e também ao longo de todo o texto, o termo “informação espacial” como sinónimo de 

“informação geográfica”. Existem, no entanto, diferenças entre as duas expressões. A informação 

geográfica está normalmente associada a uma localização à superfície da Terra, enquanto a informação 

espacial refere-se a posições mais genéricas, como por exemplo à superfície de outros planetas, ou áreas do 

corpo humano capturadas por imagens médicas [6].  
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c. As pessoas são fundamentais em várias frentes: para além de adquirir, 

analisar, modelar e estruturar os dados, são também elas que implementam, 

gerem e mantêm todo o sistema. 

d. Os processos são definidos pelas organizações que usam o sistema, e 

consistem principalmente em mecanismos e políticas de gestão e de garantia 

de qualidade das atividades associadas ao SIG. 

e. Os dados contêm as referências espaciais que são usadas pelo sistema e 

outros atributos considerados relevantes num determinado contexto. 

f. A rede é o meio de comunicação da informação geográfica entre todos os 

componentes do sistema. [7]. Pode tratar-se da Internet (considerando SIG 

web), ou redes locais como a intranet de uma organização. 

 

 Funcionalidades 

A funcionalidade de um SIG está dependente da sua finalidade, no entanto existe um 

conjunto de funções comum à grande maioria dos sistemas [8].   

 A visualização é talvez a componente mais atrativa para a maioria dos 

utilizadores, uma vez que consiste numa forma imediata e bastante intuitiva 

de ver a informação apresentada num contexto geográfico.  

 A capacidade de criar novos registos espaciais, editar ou transformar os 

já existentes. 

Figura 2 - Componentes de um SIG (reproduzido e traduzido de [6]) 
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 O armazenamento de informação georreferenciada é normalmente 

disponibilizada por uma base de dados espacial usada pelo SIG. 

 Para tirar partido da informação guardada, podem fazer-se interrogações 

sobre os dados. Esta funcionalidade é também suportada por bases de dados 

espaciais (secção 2.2.2), no entanto estas carecem de mecanismos de 

visualização. 

 Relacionando a informação geográfica de vários registos com outras 

variáveis é possível adquirir conhecimento, e criar análises a partir desse 

conhecimento. 

 A criação de novos mapas a partir da informação existente. 

 

 Comunicar a informação 

Porque os mapas sempre constituíram um bom meio para comunicar informação, a 

interação da maioria dos utilizadores com os SIG é feita através de um mapa. Tal como 

os mapas em papel, os mapas dos SIG são generalizações do mundo real, tipicamente 

projetadas num plano 2D. No entanto, existem características que tornam os mapas dos 

SIG únicos e extremamente valiosos: 

 Dinâmicos e interativos – Os mapas dos SIG têm uma escala dinâmica que 

torna possível a navegação e aplicação de controlos de zoom sem perder o 

nível de resolução.  

 Várias camadas de informação – Um utilizador tem normalmente várias 

camadas de informação espacial (layers) à sua disposição, e pode adicioná-

las simultânea ou individualmente ao mapa. 

 Baixo custo de distribuição – Porque se trata de informação digital, o custo 

de distribuir e transportar mapas produzidos por um SIG é bastante reduzido 

quando comparado com o tradicional mapa em papel. 

 Informação dinâmica – Quando existe uma alteração ao nível dos dados, o 

mapa reflete imediatamente essa alteração, sem a necessidade de modificar o 

produto final. 

 Capacidade de visualizar dados em 3D – Determinados SIG guardam 

dados tridimensionais (além das coordenadas tradicionais (𝑥, 𝑦), têm ainda 

uma coordenada 𝑧) e são capazes de apresenta-los numa interface gráfica.  

 Extensão – Uma vez que são interativos, os mapas dos SIG podem cobrir 

áreas geograficamente extensas. O utilizador tem simplesmente que navegar 

pelo mapa para visualizar a informação que lhe é relevante. Num mapa em 

papel seria necessário combinar várias folhas para conseguir alcançar o 

mesmo propósito. 
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 Qual a importância da informação espacial? 

A importância dos SIG está diretamente relacionada com a importância da 

informação espacial. Afinal, praticamente todos os acontecimentos ocorrem numa 

determinada localização [6], e todos os objetos ocupam uma posição no espaço. A 

Primeira Lei de Tobler4 “Tudo está relacionado com tudo, mas as coisas que estão 

próximas estão mais relacionadas entre si do que as mais distantes”, indica que a 

informação espacial de um determinado objeto ou evento pode revelar-se essencial para 

a compreensão daquilo que o rodeia. Aplicando este pensamento a áreas de negócio 

concretas, os SIG apresentam potencial para se tornarem uma ferramenta poderosa em 

frentes tão diversas como planeamento e construção de infraestruturas, ou criação de 

estratégias de marketing. 

Estima-se que cerca de 80% dos dados recolhidos pelas organizações têm alguma 

referência geográfica (uma morada, ou um código postal, por exemplo) [9, 10]. 

Geralmente as organizações optam por integrar SIG com o objetivo de tornar os seus 

processos operacionais mais eficazes, isto porque a informação espacial é uma linguagem 

de comunicação universal. Deste modo, os SIG constituem um meio comum e único para 

transmitir informação (espacial e não-espacial) a vários níveis de uma organização. 

 Bases de dados espaciais 

Tal como nos sistemas de informação tradicionais, também os SIG são geralmente 

suportados por bases de dados. Estas podem consistir em simples ficheiros que contêm 

os registos necessários para o sistema funcionar ao nível aplicacional. No entanto, nos 

casos de sistemas mais complexos, com uma maior tendência evolutiva, é comum o uso 

de um Sistema de Gestão de Bases de Dados (SGBD). Um SGBD é uma aplicação 

centralizada para a gestão e organização dos dados. É através deste sistema que é feita a 

comunicação com a base de dados, quer para a inserção, alteração ou remoção de registos, 

como para a recuperação de registos.  

Algumas das vantagens do uso de SGBD relativamente a ficheiros de dados 

prendem-se com questões como [11, 6]: 

 Desempenho e escalabilidade – Os SGBD são otimizados para lidar com 

acessos concorrentes de vários utilizadores, para guardarem e recuperarem 

grandes volumes de dados; 

                                                 
4 Waldo Tobler (1930-) é um geografo e cartógrafo. 
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 Diminuição de redundância – Os SGBD constituem um repositório único 

onde são armazenados todos os dados; 

 Portabilidade – A informação é facilmente transferida para outras 

aplicações; 

 Modificabilidade – A aplicação pode ser desenvolvida de forma 

independente dos dados; 

 Proteção e Segurança – Os SGBD permitem a definição de perfis e 

utilizadores, e suportam a criação de regras e restrições de acesso à 

informação. 

Os SGBD constituem assim uma peça central em qualquer sistema de informação de 

média-larga escala. No entanto, podem não ser as ferramentas indicadas para sistemas 

mais pequenos, onde, por exemplo, existe apenas um utilizador que acede aos dados. 

Nesse caso será mais eficiente o uso de ficheiros [6]. 

Como estamos a falar de SIG, é fundamental garantir que o SGBD suporte o 

armazenamento de dados espaciais e a execução de interrogações específicas sobre esses 

dados. Existem três tipos de bases de dados associadas a diferentes SGBD, que 

normalmente suportam os SIG: relacional, objeto, e híbrido (objeto-relacional). 

Uma base de dados relacional é composta por várias tabelas, e a informação é 

extraída através das associações entre elas. Trata-se de uma tecnologia bastante simples, 

mas que se revela flexível e eficaz para a maioria dos problemas que as bases de dados 

pretendem solucionar. Por isso, é a abordagem dominante em sistemas de informação [6]. 

Uma base de dados orientada a objetos deriva dos princípios das linguagens de 

programação OO (Object-oriented), aplicados à gestão de bases de dados [12]. O seu 

principal propósito é o suporte a tipos de dados mais ricos que os suportados pelos 

SGBDR (SGBD Relacionais), como os dados geográficos [6]. Outro ponto forte 

relativamente à tecnologia relacional é a separação entre a informação transiente da 

informação persistente [13]. As aplicações recorrerem frequentemente a dados que são 

gerados durante a utilização, mas que não necessitam de ser armazenados numa base de 

dados. Tratam-se de dados transientes, que são destruídos após o fim de (ou mesmo 

durante) uma sessão. A informação persistente, como o nome indica, tem um carater 

definitivo. 

Apesar das vantagens apresentadas pelos SGBDO (SGBD Orientado a objetos), a 

sua utilização não é tão frequente como se poderia esperar [6], isto porque os fabricantes 

de SGBDR optaram por integrar nas suas soluções conceitos do paradigma OO, 

construindo assim uma abordagem híbrida (também chamada de bases de dados objeto-

relacional). O princípio passa por armazenar objetos complexos em colunas de uma tabela 

relacional, em adição aos tipos básicos textuais, de data, ou numéricos. Para além disso, 
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é dado ao administrador do sistema a possibilidade de construir novos tipos de dados, e 

funções que os possam manipular [14]. 

 

 Dados espaciais 

A informação espacial pode ser guardada de duas formas distintas: raster ou vetorial 

(Figura 3). Um raster é uma matriz ou array de células (pixéis) dispostas por linhas e 

colunas, onde cada célula armazena informação sobre uma área específica, como por 

exemplo o valor da temperatura num determinado local. A informação espacial dos dados 

raster está contida no índice de cada pixel (a sua posição na matriz) [15]. Os raster 

conseguem representar vários objetos espaciais, como pontos (uma célula), linhas 

(disposição de células vizinhas), ou mesmo áreas (conjunto de células adjacentes). No 

entanto, dada a sua natureza, podem ser ineficientes em termos de armazenamento, apesar 

de existirem técnicas de compressão para colmatar esta ineficiência [4]. 

 

Um vetor é um segmento de reta definido pelas suas extremidades, expressas 

segundo um sistema de coordenadas [4]. Os dados vetoriais classificam-se segundo um 

tipo de geometria [6], que representa uma generalização do mundo real. Existem três 

categorias de representação geográfica a partir de dados vetoriais [16]:  

Pontos – São os elementos mais simples, compostos por um conjunto de 

coordenadas 2D (𝑥, 𝑦) ou 3D (𝑥, 𝑦, 𝑧) (Figura 4.a). 

Figura 3 - Vetor (a) e raster (b). (Fonte: [63])  
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Linhas – Definidas em termos dos pontos que as compõem (é necessário um 

mínimo de 2 pontos distintos). Uma linha pode ser curva ou reta. As linhas curvas 

são caracterizadas por um adensamento no número de pontos (Figura 4.b). 

Polígonos – São áreas fechadas definidas por um conjunto de linhas (Figura 4.c). 

Geralmente usam-se raster para representar variáveis contínuas no espaço, e vetores 

para representar valores discretos. Os dados vetoriais são mais compactos que os raster: 

eliminam a redundância e podem ser generalizados de tal modo que qualquer 

representação pode ser reduzida a um simples ponto [6, 11]. Muitas vezes os vetores são 

associados a uma maior precisão. No entanto, a verdade é que geralmente os próprios 

dados geográficos originais carecem de precisão, pelo que os raster são considerados um 

formato mais fiel que os vetores relativamente à fonte de dados. Ainda assim, o formato 

vetorial é globalmente aceite pela comunidade de SIG como o mais correto [6]: “Raster 

is faster, but vector is corrector”. 

Tipicamente, as bases de dados espaciais guardam a informação geográfica sobre 

forma vetorial, num objeto designado por feature. Uma feature pode ser simple ou 

topological, e é uma abstração de um fenómeno do mundo real que tem associados dados 

geográficos. As simple features são não-estruturadas, e os seus objetos não têm qualquer 

relação entre si. Por outro lado, as topoligical features são estruturadas segundo regras 

topológicas5.  

                                                 
5 A topologia é a ciência que estuda a relação entre entidades vetoriais para a validação de geometrias 

[6].  

Figura 4 - Ponto, Linha, e Polígono (Fonte [14]) 
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O Open Geospatial Consortium (OGC)6 definiu na especificação Simple features 

access7 um conjunto de propriedades para a representação de geometrias das simple 

features nas bases de dados espaciais [17]. A especificação define uma superclasse 

Geometry, que tem associado um sistema de referência espacial8. Existem quatro 

subclasses de Geometry: i) Point, ii) Curve, iii) Surface e iv) Geometry Collection. Todas 

as outras classes resultam de conjuntos destas geometrias. Por exemplo, uma LineString 

é formada por um conjunto de Points. Um esquema desta hierarquia pode ser consultado 

no Anexo A. 

 

A especificação identifica nove métodos para relacionar de forma espacial as 

diferentes classes de geometria:  

1. Equals – verdadeiro se duas geometrias são iguais (i.e., têm exatamente os 

mesmos pontos);  

2. Disjoints – verdadeiro se duas geometrias não têm nenhum ponto em comum; 

3. Intersects – verdadeiro se duas geometrias têm pelo menos um ponto em 

comum; 

4. Touches – verdadeiro se nenhum ponto comum a duas geometrias interseta 

o interior de nenhuma das geometrias. É requerido que pelo menos uma 

geometria seja da classe LineString, Polygon, MultilineString, ou 

MultiPolygon; 

5. Crosses – verdadeiro se as duas geometrias têm alguns pontos internos em 

comum, mas não todos; 

6. Within – verdadeiro se a primeira geometria está completamente contida na 

segunda geometria; 

7. Contains – verdadeiro se a primeira segunda geometria está completamente 

contida na primeira. É oposto da relação de pertença; 

8. Overlap – verdadeiro se a interseção de duas geometrias da mesma dimensão 

(dois Polygons, por exemplo) é diferente de ambas as geometrias e tem a 

mesma dimensão; 

9. Relate – verdadeiro se existem interseções entre limites interiores ou 

exteriores das duas geometrias. 

                                                 
6 O Open Geospatial Consortium é um consórcio internacional composto por mais de 500 empresas, 

agências governamentais e universidades, que trabalham em conjunto para desenvolver especificações de 

normalização das atividades que envolvem informação espacial. 
7 Disponível em http://www.opengeospatial.org/standards/sfa [Consultado a 28 de abril de 2015] 
8 Um sistema de referência espacial é uma indicação da projeção de um objeto real num plano [14].  

http://www.opengeospatial.org/standards/sfa
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O OGC define ainda métodos de análise espacial sobre geometrias, alguns dos quais 

são aqui enunciados: 

1. Distance – calcula a menor distância entre dois pontos de uma geometria; 

2. Buffer – devolve a geometria que inclui todos os pontos que estão a uma 

distância igual ou inferior a um determinado valor, relativamente a uma 

geometria; 

3. ConvexHull – devolve o menor polígono sem áreas concavas necessário para 

incluir uma geometria; 

4. Intersection – devolve uma geometria que contém todos os pontos que duas 

geometrias têm em comum;  

5. Union – devolve uma geometria que contém todos os pontos presentes em 

duas geometrias; 

6. Difference – devolve a parte da primeira geometria que não interseta a 

segunda geometria; 

7. SymDifference – devolve uma geometria que contém todos os pontos que 

pertencem apenas a uma das duas geometrias. 

 Interrogações espaciais 

Um dos principais objetivos do uso de bases de dados é a possibilidade de executar 

interrogações sobre a informação armazenada. É deste modo que se dá o primeiro passo 

no caminho da descoberta e consolidação da informação. Ao relacionar registos de 

entidades (tabelas ou objetos) diferentes, é possível extrair informação pertinente para um 

determinado domínio ou área de negócio. É também neste contexto que os modelos de 

dados se revelam fundamentais, uma vez que definem a forma como as entidades se 

estruturam e interagem entre si.  

As interrogações são comandos SQL (Structured Query Language) sobre 

determinadas colunas de uma ou mais tabelas, que devolvem um conjunto de registos 

(linhas) e que, tipicamente, satisfazem uma cláusula booleana. Do mesmo modo, uma 

interrogação espacial é uma interrogação sobre uma coluna em particular (Geometry) de 

uma tabela de dados geográficos ou espaciais. Logicamente, é permitido inquirir outras 

colunas, mas para se considerar espacial é necessário que a coluna que guarda a 

localização seja referida na interrogação. Em linguagem corrente, uma interrogação 

espacial assemelha-se a frases como: 

 “Devolve-me todas as cidades que ficam a menos de 50 quilómetros de 

Lisboa”; 

 “Devolve-me todos os restaurantes na cidade do Porto”; 

 “Encontra as 5 cidades mais próximas de Évora, ordenadas pela distância”; 
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 “Devolve-me os pares de cidades que estão a um máximo de 100 quilómetros 

de distância uma da outra”; 

 “Encontra todas as cidades de Portugal continental que estão próximas de 

uma nascente”. 

Conjugando interrogações destas com outras sobre atributos do domínio, torna-se 

possível tirar o melhor partido da informação espacial, para uma maior compreensão das 

relações entre processos, recursos e objetos.  

 

 Representação de informação espacial 

As bases de dados são uma solução de referência no armazenamento de informação 

espacial, mas não conseguem comunicar (diretamente) de forma clara e legível as 

representações que guardam. Por exemplo, executando uma simples interrogação SQL no 

PostGIS9 sobre uma coluna de uma tabela que contém representações de pontos, obtém-

se o seguinte resultado: 0101000020E61000008B15D2C123A71EC073DE544D94534440. No 

entanto, a maioria dos fornecedores de bases de dados espaciais disponibiliza funções que 

permitem a conversão de dados geográficos para formatos textuais mais compreensíveis.  

 Well-known Text 

Um dos formatos usados é o WKT (Well-known Text), inicialmente definido pelo 

OGC e cuja especificação está definida na norma ISO/IEC 13249-3:2011. O WKT 

consiste numa representação de geometrias em strings ASCII. É um formato suportado 

por diversas bases de dados espaciais como PostGIS, Microsoft SQL Server e DB2. 

No que se refere à geometria anteriormente considerada, a codificação   

0101000020E61000008B15D2C123A71EC073DE544D94534440 

é convertida para POINT(-7.66322234005691 40.652963320198). Existem dois aspetos 

que podem parecer pouco familiares nesta representação: as duas coordenadas não são 

separadas por uma vírgula; e a ordem do par é longitude-latitude (por oposição ao 

tradicional latitude-longitude). 

De uma forma mais geral, a representação pode ser vista como “<Tipo de 

geometria> (<Pares de coordenadas>)”, onde: 

                                                 
9 O PostGIS é uma extensão espacial para o SGBD open-source PostgreSQL. Estas duas ferramentas 

serão abordadas na secção 3.2.2  
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 <Tipo de geometria> é uma string que indica a classe da geometria em letras 

maiúsculas. Alguns exemplos: POINT, POLYGON, LINESSTRING, GEOMETRY, 

GEOMETRYCOLLECTION. 

 <Pares de coordenadas> são pares de coordenadas longitude-latitude 

separados por vírgula que indicam a localização geográfica do objeto 

segundo um sistema de projeção. 

Note-se que o WKT não oferece nenhuma indicação de qual é o sistema de projeção 

usado na geometria. O PostGIS dispõe de uma função que estende a conversão para WKT 

e que devolve uma string onde é incluído o identificador do sistema de projeção. 

Novamente, usando a geometria usada como exemplo, tem-se o output 

SRID=4326;POINT(-7.66322234005691 40.652963320198)10. 

 Keyhole Markup Language 

O KML (Keyhole Markup Language) é um formato baseado em XML (eXtensible 

Markup Language) desenvolvido pela empresa Keyhole Inc. (atualmente propriedade da 

Google) e reconhecido pelo OGC como um standard. É o formato usado em serviços 

como o Google Earth ou o Google Maps. 

O KML inclui, para além dos dados geográficos, indicações acerca da apresentação 

da informação, para as aplicações que fazem uso do formato, nomeadamente em termos 

do estilo aplicado às features [18].   

Ainda recorrendo ao exemplo da geometria usada nos exemplos anteriores,  

0101000020E61000008B15D2C123A71EC073DE544D94534440, 

e convertendo-a para uma representação KML, obtém-se  

<Point> 

<coordinates> 

-7.663222340056914,40.652963320197976 

</coordinates> 

</Point>" 

 

O formato KML é compatível apenas com coordenadas que usam o sistema 

EPSG:4326. 

                                                 
10 SRID é um identificador (id) de um sistema de referência de coordenadas. Em particular, o SRID 

4326 refere-se ao sistema WGS 84, também apresentado como EPSG:4326. 
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 Geography Markup Language  

O GML (Geography Markup Language) é outro formato baseado em XML, 

desenvolvido pelo OGC, mais usado em serviços web que em ficheiros estáticos [11]. 

Para além da informação geográfica, o GML devolve propriedades das features. 

A representação em GML da geometria usada nos exemplos anteriores é a 

seguinte11: 

<gml:Point srsName="EPSG:4326"> 

<gml:coordinates> 

-7.663222340056914,40.652963320197976 

</gml:coordinates> 

</gml:Point> 

 

 Geometry JavaScript Object Notation  

O GeoJSON (Geometry JavaScript Object Notation) é um formato baseado em 

JSON (JavaScript Object Notation) para a codificação de informação espacial. 

Uma representação em GeoJSON refere-se a uma geometria, a uma feature ou a um 

conjunto de features [19]. Tal como no GML, também a informação contida num 

GeoJSON inclui os dados espaciais e um conjunto de propriedades não-espaciais.  

A conversão da geometria  

0101000020E61000008B15D2C123A71EC073DE544D94534440 

para o formato GeoJSON resulta na seguinte representação: 

{ 

"type":"Point",  

"coordinates":[-7.66322234005691,40.652963320198] 

} 

 

 ESRI Shapefile 

A shapefile é um formato proprietário da Esri (Environmental Systems Research 

Institute) muito usado para visualização e transporte da informação espacial. Uma 

shapefile é composta por pelo menos três ficheiros, com diferentes extensões: 

 Um ficheiro .shp que guarda as geometrias. É importante referir que uma 

shapefile não pode conter geometrias de tipos diferentes, não é possível ter 

no mesmo ficheiro pontos e polígonos; 

                                                 
11 Este exemplo não inclui qualquer atributo. 
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 Um ficheiro .shx com índices das geometrias; 

 Um ficheiro .dbf que contém os atributos não-espaciais. 

Adicionalmente pode ainda existir um ficheiro com extensão .pjr que indica o 

sistema de projeção usado para representar a informação geográfica contida na shapefile. 

Este é um formato de referência que permite visualizar rapidamente a informação 

espacial, uma mais-valia para dados com estruturas mais complexas. 

 Software SIG 

Como a maioria dos sistemas, também os SIG têm sofrido alterações no que respeita 

à arquitetura, construção, interface e utilização. Os primeiros SIG consistiam em peças 

únicas, completamente centralizadas, e acedidas através de linhas de comando. Cada 

sistema tinha as suas próprias capacidades e características, com vista a solucionar um 

determinado problema. Na década de 1980, surgiram interfaces gráficas que permitiram 

uma maior usabilidade. Também surgiu a possibilidade de adotar especificações 

genéricas e desenvolver módulos personalizados para um domínio específico [6].  

Mais recentemente, com a proliferação da Internet, têm surgido soluções SIG 

baseadas na web. Os utilizadores não necessitam de instalar qualquer software – é apenas 

requerida a existência de um browser e uma ligação à rede – e podem aceder e interagir 

com a informação em qualquer parte do mundo. Para além das funcionalidades 

tradicionais, as aplicações SIG web dispõem de meios para a integração de dados 

provenientes de fontes diversas e dispersas por várias localizações [20]. As soluções web 

para SIG (como noutros domínios) têm vantagens relativamente às desktop. Uma delas é 

a compatibilidade: muito do software desenvolvido para desktop corre num único sistema 

operativo, ou apresenta comportamentos anormais quando é executado em diferentes 

plataformas12. Outro problema minimizado em soluções SIG web é a sobrecarga do 

servidor. Muitas funções de processamento geográfico são, na verdade, feitas no lado do 

cliente (que logicamente, é também responsável pela visualização), por outras palavras, 

um cliente de SIG web é normalmente um “cliente gordo”, por oposição aos “clientes 

magros” de SIG desktop. A Tabela 1 sumariza as diferenças entre estas categorias de SIG. 

 

 

                                                 
12 É importante referir que, como seria de esperar, as aplicações SIG web não estão livres dos 

problemas de compatibilidade, no entanto esta não se coloca tanto ao nível do sistema operativo, mas sim 

do browser escolhido pelo utilizador. 
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De uma forma geral, os SIG têm uma arquitetura em três níveis (three-tier): um nível 

para os dados, um nível de lógica aplicacional ou de negócio, e ainda um nível de 

apresentação [6, 21]. Esta separação permite desenvolver cada nível individualmente, 

tendo apenas em consideração as interfaces usadas para comunicar com os níveis 

adjacentes. Deste modo, uma arquitetura em três níveis oferece vantagens ao nível do 

desempenho, manutenibilidade, reusabilidade e escalabilidade [21]. A Figura 5 

esquematiza a arquitetura que é normalmente usada em SIG. 

O nível dos dados tem como objetivo armazenar e 

gerir a informação existente no sistema, dispondo ainda 

de um mecanismo de recuperação de informação, que 

permite executar consultas aos dados através de uma 

linguagem de interrogação (por exemplo, o SQL). 

Geralmente, isto é garantido por um SGBD que, para 

além dos mecanismos de gestão dos dados, dispõe de 

uma interface de consulta. No caso dos SIG, é 

necessário que este seja capaz de lidar com informação 

geográfica. 

O nível de lógica aplicacional consiste num 

conjunto de serviços, independentes que implementam 

as funcionalidades oferecidas pelo sistema. É, para isso, 

necessário uma interface que comunica com os dados, e 

outra que comunica com o utilizador através do nível de 

apresentação. Por se tratar de um SIG, a lógica 

aplicacional deve envolver operações de processamento 

ou transformação de dados geográficos [6].  

Característica Desktop Web 

Dimensão do cliente Magro Gordo 

Plataforma do cliente Windows/Unix/Linux Browser multiplataforma 

Dimensão do servidor Gordo Magro 

Plataforma do servidor Windows/Unix/Linux Windows/Unix/Linux 

Rede LAN/WAN LAN/WAN/Internet 

Tabela 1- Comparação entre SIG desktop e web (adaptado de [6]) 

Figura 5 - Arquitetura 

tradicionalmente usada em SIG 
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O nível de apresentação é o responsável pela interação entre o utilizador e o sistema. 

É ele que disponibiliza os meios para o utilizador comunicar com o sistema através de 

uma interface gráfica. Para além de exibir a informação (frequentemente, em forma de 

mapa), pode dispor de comandos que permitem a manipulação, adição, remoção, e 

consulta de dados. 

Note-se que os três níveis que constituem a arquitetura podem encontrar-se na 

mesma máquina física (típico em SIG desktop) ou máquinas em separadas. Por questões 

de eficiência, a segunda opção é normalmente preferida [6], por exemplo, manter os dados 

numa máquina com rápido acesso de leitura/escrita em disco, e as camadas de negócio e 

apresentação noutra máquina com grande capacidade de memória para suportar operações 

de processamento.  

 

 Serviços web   

Um serviço web é uma aplicação independente, auto descritiva e modular que pode 

ser publicada, localizada e invocada a partir de qualquer local através da Internet. Depois 

de publicados, estes serviços podem ser usados por outras aplicações. Os serviços web 

podem executar funções tão simples como o tratamento e resposta a pedidos, ou 

complexas operações de negócio. Neste sentido, os serviços web constituem um meio de 

acesso a informação fisicamente dispersa, de forma independente das plataformas que os 

diferentes utilizadores possam usar [22].   

De forma semelhante, o OGC tem como principio a construção de uma framework 

de protocolos para a integração de serviços de informação geográfica provenientes de 

diferentes fontes. Assim, é possibilitada a descoberta, acesso, análise, consulta, 

exploração, visualização e processamento de informação espacial dispersa, através de um 

único meio.  

A comunicação de informação em meios dispersos exige a definição de protocolos 

usados por todos os intervenientes, que garantam a integridade e a correção dos dados 

transmitidos, desde a origem até ao destino. Em particular, nos SIG web, isto significa 

que se, por exemplo, dois utilizadores acedem à mesma informação no mesmo instante, 

então ambos terão respostas idênticas; ou se um utilizador modificar num dado momento 

os dados existentes no servidor, outro utilizador que aceda a esses mesmos dados após a 

alteração irá ver a informação modificada. 

O OGC definiu um conjunto de protocolos que devem ser usados para a 

comunicação, visualização e modificação de dados geográficos através de um SIG 

distribuído, e que asseguram a portabilidade, correção e consistência da informação. O 
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WMS (Web Map Service) e o WFS (Web Feature Service) são duas normas definidas 

pelo OGC para operações de mapeamento (visualização da informação num mapa 

embutido numa página web). 

 

 Web Map Service 

O WMS constrói um mapa de forma dinâmica através de informação geográfica 

(raster ou vetor) num formato apropriado para ser mostrado num ecrã. Estes formatos são 

normalmente imagens (PNG, GIF, JPEG) ou gráficos vetoriais (SVG).  

Como os serviços do OGC são RESTful13, as operações do WMS são acedidas 

através de um URL (Uniform Resource Locator), que codifica um pedido HTTP GET ou 

POST.  

A norma da especificação do WMS OpenGIS Web Map Server Implementation 

Specification define as operações disponibilizadas por este serviço: 

 

GetCapabilities (requerido) 

Todos os servidores que implementem a especificação do WMS devem suportar a 

operação GetCapabilities. O resultado de um pedido GetCapabilities é um extenso 

ficheiro XML com informação acerca do serviço disponibilizado pelo servidor.  

O documento XML contém metadados que descrevem o serviço: 

i. Nome, 

ii. Título,  

iii. URL de um recurso web (pode referir-se ao endereço do site do servidor). 

Opcionalmente, podem ser indicados: 

i) Resumo,  

ii) Lista de palavras-chave,  

iii) Informações de contactos,  

iv) Taxas,  

v) Restrições de acesso,  

vi) Restrições ao número de layers ou às dimensões do mapa de num pedido 

GetMap.  

                                                 
13 Um serviço RESTful é baseado numa arquitetura que segue princípios REST (Representational 

State Transfer). Estes princípios focam-se nos recursos do sistema e na forma como são acedidos e 

transmitidos os seus estados. Por fazer uso de protocolos bem conhecidos da Internet, como HTTP e URI 

(Uniform Resource Identifier), torna-se numa escolha frequente para a implementação de serviços web.  
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O documento inclui também uma descrição das operações disponibilizadas pelo 

servidor, o prefixo para o acesso a cada uma, e os formatos de output suportados. É ainda 

incluída uma lista de todas as layers existentes no servidor e que podem ser acedidas 

através do WMS. Algumas propriedades requeridas para cada layer são o nome, o título, 

a sua bounding box14, e um ou mais sistemas de coordenadas. Opcionalmente podem ser 

associados um resumo, uma lista de palavras-chave, e zero ou mais estilos. Um estilo é 

definido num documento SLD (Styled Layer Descriptor), cuja especificação é também 

definida pelo OGC, que indica como deve ser apresentada uma layer através de 

propriedades CSS, como a cor ou a dimensão. Recorrendo a filtros, é ainda possível criar 

regras para formatação condicional. Por exemplo, todos os elementos com um atributo de 

valor superior a 500 podem ter uma cor, e os restantes elementos outra cor. O Anexo B 

inclui um exemplo de um SLD que contém regras para formatação condicional, a ser 

usado por uma layer composta por polígonos. 

 

GetMap (requerido) 

Esta é uma operação fundamental para qualquer aplicação web que exija a 

apresentação de informação recorrendo ao WMS. O resultado da operação GetMap é um 

mapa num formato indicado como parâmetro do pedido. Geralmente estes formatos 

correspondem a imagens, como PNG, GIF ou TIFF. 

 

GetFeatureInfo (opcional) 

Esta não é uma operação obrigatoriamente presente num servidor WMS. O seu 

propósito é disponibilizar mais informação para além da apresentada num GetMap. 

Geralmente, é essa a expectativa quando um utilizador clica sobre uma layer apresentada 

no mapa: espera-se que surja, algures, a informação sobre a feature selecionada. 

Um pedido GetFeatureInfo tem parâmetros que indicam o ponto clicado no mapa, 

mais especificamente um parâmetro para a coluna e outro para a linha do pixel 

selecionado. Esta informação é requerida porque o WMS é, tal como o HTTP, stateless, 

ou seja, não guarda informação do estado.  

 

                                                 
14 A bounding box de uma layer é o menor retângulo com os lados paralelos aos eixos que contém 

todas as features dessa layer [4]. 
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 Web Feature Service 

Ao contrário do WMS, o protocolo WFS devolve informação geográfica vetorial 

num estado “puro”, sem qualquer tipo de tratamento nem indicação de como deve ser 

apresentada. Para além disso, suporta operações de edição e interrogação sobre features 

através do protocolo HTTP. Uma vantagem deste serviço é o facto de todas as operações 

serem completamente independentes da fonte de dados [23]. 

A codificação dos pedidos WFS pode ser feita em XML ou KVP (Keyword-Value-

Pairs). A primeira recorre à função HTTP POST e a segunda à HTTP GET. 

Independentemente da codificação do pedido, a resposta deverá ter sempre o mesmo 

formato. 

A especificação do WFS é definida na norma do OGC Web Feature Service 

Implementation Specification e contém as seguintes operações: 

 

GetCapabilities (requerido) 

De forma semelhante à operação GetCapabilities do WMS, este pedido resulta num 

documento que contém toda a informação sobre o serviço disponibilizado pelo servidor. 

Para além de secções que identificam o servidor e o serviço implementado, o documento 

deve ainda incluir secções que indiquem as operações suportadas, uma lista de todas as 

feature types, e os filtros disponíveis. 

Tal como a secção de layers do GetCapabilities WMS, a secção de feature types 

do GetCapabilities do WFS contém o nome, título, sistema de coordenadas e a bounding 

box. Opcionalmente, cada feature type pode conter um resumo descritivo e uma lista de 

palavras-chave. 

 

Transaction (opcional) 

Esta operação permite a edição de features publicadas num servidor WFS (um 

servidor que implemente transações é também chamado de servidor WFS-T [23]).  

A operação Transaction inclui operações como INSERT, UPDATE e DELETE, no entanto, 

apenas DELETE está definida para pedidos com codificação KVP, as restantes, por serem 

mais complexas, exigem uma codificação XML.  

 

LockFeature (opcional) 

A operação LockFeature tem como objetivo garantir a consistência das features 

sobre as quais são feitas alterações (transações). Porque a web não mantém registo do 
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estado (por outras palavras, é stateless), é importante garantir que quando se modifica um 

recurso no lado do cliente, essa modificação é refletida no servidor. Em particular, é 

necessário garantir que as transações têm as propriedades ACID [24]:  

Atomicidade – ou são executadas todas as ações de uma transação, ou 

não é executada nenhuma ação; 

Consistência – o resultado de uma sequência de transações é sempre o 

mesmo, independentemente da ordem pela qual ocorrem; 

Isolamento – as transações ocorrem de forma independente umas das 

outras (sem concorrência); 

Durabilidade – o efeito de uma transação deve ser persistido no sistema. 

Assim, a operação LockFeature garante que uma feature sobre a qual foi aplicado 

um lock, e que, posteriormente, é alvo de uma transação, mantém a consistência do 

sistema. 

GetFeature (requerido) e GetFeatureWithLock (opcional) 

A operação GetFeature devolve informação espacial e não-espacial sobre uma ou 

mais features no formato GML (um subtipo do XML). 

Uma função semelhante à GetFeature é a GetFeatureWithLock, que para além de 

retornar a mesma informação, aplica um lock sobre as features devolvidas, por exemplo, 

para mais tarde aplicar uma transação sobre elas. 

 

DescribeFeatureType (requerido) 

Um pedido DescribeFeatureType resulta numa descrição GML (ou outro formato) 

de uma feature type, que inclui as propriedades (atributos) e a geometria. 

2.6 Aplicações dos SIG na energia 

 

Os SIG suportam grandes volumes de dados e são uma ferramenta de referência na 

visualização e análise da informação. Por essa razão, e porque a localização é um aspeto 

crucial em diversos domínios, são muito variadas as áreas de aplicação destes sistemas.  

As empresas de eletricidade consideram os SIG úteis na gestão da distribuição de 

energia, admitindo que é uma ferramenta valiosa não só para o mapeamento de recursos, 

como na tomada de decisão, e ainda na gestão de infraestruturas [25]. Tradicionalmente 

no setor elétrico, os SIG têm sido usados na energia para alocação de recursos e 

planeamento de infraestruturas [26].  
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De uma forma geral, podem identificar-se quatro áreas em que a integração de um 

SIG no sistema de uma utitliy se revela particularmente útil: 

Gestão de informação 

Um SIG suporta o armazenamento das localizações de circuitos aéreos e 

subterrâneos que suportam as redes de transmissão e distribuição [27, 28]. Ao relacionar 

diretamente a informação dos ativos com a informação de outros sistemas (por exemplo, 

um sistema de gestão de falhas, ou de clientes), torna-se possível monitorizar 

proactivamente um conjunto de atividades operacionais. 

Uma vez que permitem a visualização de grandes volumes de informação, os SIG 

constituem uma boa ferramenta de suporte a processos de tomada de decisão, e permitem 

reduzir perdas associadas às atividades da rede, identificando situações de falha e 

tomando ações para as prevenir ou corrigir [29].  

 

Planeamento e análise 

A ponderação de investimentos e o estudo da satisfação dos clientes são aspetos 

comuns a variadas áreas de negócio, e o setor elétrico não é exceção. Integrando a 

informação dos clientes com a dos ativos e recursos existentes (tendo em conta as suas 

localizações) é possível não só compreender de que forma os serviços prestados estão a 

responder à procura dos clientes, ou como os recursos existentes se relacionam com o 

meio que os rodeia.  

Ao combinar informação geográfica com algoritmos de otimização de rotas, um SIG 

permite o cálculo de percursos ou rotas que otimizem as atividades de transmissão de 

eletricidade. Para além disso, quando se considera ainda informação relativa ao meio que 

rodeia os ativos da empresa, torna-se possível avaliar o impacto ambiental provocado 

pelas atividades de produção, transmissão e distribuição, assegurando assim a 

conformidade com os regulamentos impostos [29].  

 

 

Automação de trabalhos 

A monitorização da localização e progresso do trabalho de equipas que estão no 

terreno permite uma melhor comunicação entre a empresa e esses colaboradores. Para 

além disso, o uso de ferramentas analíticas pode assegurar uma calendarização de 

trabalhos eficiente, pela redução de custos de transporte das equipas alocadas a atividades 

de manutenção ou recuperação de falhas, e otimização do tempo despendido nessas 

atividades, permitindo a resposta a mais chamadas ao serviço [27, 28].  
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Consciência situacional 

A visualização e monitorização do estado da rede elétrica permite acompanhar a 

evolução das operações e avaliar a sua conformidade com os requisitos impostos e o nível 

de resposta a falhas detetadas. Outra vertente é a financeira: com as ferramentas certas, 

um SIG assegura o controlo de custos monitorizando os gastos e as receitas. Assim, os 

SIG tornam-se um meio onde toda a informação fica à disposição da organização, desde 

os técnicos responsáveis por atividades de manutenção e operação, até aos gestores sénior 

envolvidos em processos de tomada de decisão [27, 28].  
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Trabalho Relacionado 

Neste capítulo é feito um enquadramento do projeto onde decorreu o trabalho, de 

forma a compreender o contexto em que se insere e a sua organização. 

 Arquitetura da solução 

 Um dos primeiros passos na conceção de qualquer sistema computacional passa 

necessariamente pela escolha da arquitetura. É a arquitetura que define a lógica do 

sistema, especificando a sua estrutura e a forma como os seus componentes se relacionam 

entre si, de modo a solucionar os problemas que o sistema se propõe a resolver [30].  

O trabalho concretizado no âmbito deste PEI consistiu no desenvolvimento de uma 

solução georreferenciada de caráter analítico para o setor da energia, que faz parte de um 

sistema maior, composto por módulos para monitorização, controlo, e gestão da rede 

elétrica inteligente. A arquitetura deste sistema é ilustrada na Figura 6. 

Figura 6 - Arquitetura da solução de monitorização, controlo, e gestão da rede 
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Para a solução georreferenciada apresentada no contexto deste PEI, optou-se por uma 

arquitetura em três níveis, semelhante à apresentada na secção 2.4: uma camada de 

dados, uma camada de negócio, e uma camada de apresentação. Cada uma delas é 

composta por um conjunto de componentes que, quando integrados, desempenham papéis 

únicos no funcionamento global do sistema. A Figura 7 ilustra a arquitetura usada. 

A camada de dados é a base do sistema, e é nela onde são armazenados todos os 

dados que alimentam as restantes camadas. Como na maioria dos projetos de Sistemas de 

Informação, também neste projeto os dados são armazenados numa base de dados 

relacional, composta por um conjunto de tabelas que modelam o domínio do problema. 

No entanto, por se tratar de um sistema de informação geográfica (SIG), a base de dados 

tem um componente espacial que permite não só a visualização da informação em mapas, 

mas também o uso de interrogações espaciais para fins analíticos. 

A camada de negócio funciona como um servidor de mapas que obtém a informação 

geográfica a partir da camada de dados e os publica, para acesso através de uma aplicação 

web. Concretamente, o servidor de mapas estabelece uma ligação com uma ou mais bases 

de dados e publica as tabelas espaciais sob a forma de layer. São vários os serviços para 

acesso à informação disponibilizados pelo servidor de mapas, sendo que os utilizados 

nesta aplicação são WMS e o WFS. É também na camada de negócio que se definem os 

estilos aplicados às diferentes layers.  

Finalmente, a camada de apresentação é responsável pela espacialização da informação 

presente na camada de dados e publicada na camada de negócio. É nesta camada que se 

processa toda a interação com o utilizador, através de uma interface gráfica integrada num 

browser. 

Figura 7 - Arquitetura da solução georreferenciada 
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 Principais componentes da arquitetura  

Outra variável que influencia todo o processo de desenvolvimento de um sistema é 

a escolha das ferramentas que suportam a arquitetura. Esta escolha condiciona a estrutura 

e representação dos dados, a forma como são acedidos, e como são apresentados.  

 

 Linguagens de programação 

Diferentes camadas da arquitetura envolvem diferentes formas de representação e 

acesso à informação, e envolvem, naturalmente diferentes linguagens de programação.  

Começando pela camada de dados, esta é baseada na linguagem de consulta SQL e 

em PL/pgSQL, a linguagem procedimental usada pelo PostgreSQL. 

A lógica aplicacional está fundamentalmente implementada na linguagem orientada 

a objetos Java.  

A construção das interfaces gráficas baseiam-se em XHTML e JavaScript. 

 PostgreSQL e PostGIS 

Uma das escolhas mais importantes num sistema de informação é a do SGBD usado. 

O núcleo da camada de dados é constituído pelo PostgreSQL, um SGBD objeto-relacional 

(ou híbrido) open source bastante poderoso [11], altamente escalável e flexível [31], 

sendo muitas vezes o eleito para projetos de Sistemas de Informação Geográfica [11].  

Para além dos tipos de dados habituais (numéricos, Strings, booleanos, etc.), o 

PostgreSQL tem ainda um tipo de dados built-in capaz de representar objetos num espaço 

bidimensional e que suporta várias geometrias: point, line, lineseg, box, path, polygon 

e circle [32]. No entanto, este é raramente escolhido para guardar dados geográficos, já 

que a sua implementação não está em conformidade com a norma definida pelo OGC e 

existe muito pouco suporte para a sua visualização. Assim, é frequente a inclusão da 

extensão PostGIS, que estende a funcionalidade do PostgreSQL ao introduzir uma nova 

classe de dados Geometry, que implementa a especificação OGC para dados geométricos. 

Este tipo divide-se em várias classes de geometria: Point, LineString, Polygon, os 

agrupamentos destas geometrias (MultiPoint, MultiLineString e MultiPolygon), e ainda 

as classes genéricas Geometry e GeometryCollection. Deste modo, o PostGIS suporta a 

execução de interrogações espaciais sobre qualquer Geometry. No entanto, nem todas as 

funções oferecidas pelo PostGIS são compatíveis com todos os tipos de Geometry.  
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O PostGIS permite não só a representação dos dados espaciais em formatos textuais 

de fácil leitura (por exemplo, o WKT, apresentado na secção 2.3.1), como possibilita 

ainda a criação de geometrias a partir destes formatos.  

 GeoServer 

O GeoServer é um servidor de mapas construído em Java e que disponibiliza um 

conjunto de serviços web do OGC. O facto de dispor de uma interface de administração 

gráfica (Figura 8) bastante intuitiva e de fácil utilização faz com que seja muitas vezes 

preferível a outras soluções que usam scripts de configuração, como o MapServer [14]. 

É o GeoServer que faz a ponte entre os dados armazenados em tabelas PostGIS e as 

representações em forma de mapa que são apresentadas na aplicação web, tipicamente 

através do serviço WMS e, ocasionalmente, por WFS. De recordar que um serviço WFS 

devolve informação geográfica e não-geográfica (esta última é normalmente conhecida 

por “atributos”) de dados vetoriais puros, sem qualquer indicação de como estes devem 

ser mostrados e permite a edição dos mesmos. Já o WMS é um bom método para obter 

resultados imediatos, uma vez que devolve a representação geográfica de uma layer no 

formato de imagem. 

A ligação entre o GeoServer e a base de dados é feita através de um repositório de 

dados (data store) PostGIS. O GeoServer suporta a criação de repositórios de dados de 

outros tipos (diretorias de shapefiles, ou ligações a outras bases de dados espaciais, como 

Oracle). No caso da solução aqui descrita, são apenas usados repositórios PostGIS. Em 

Figura 8 - Interface de administração do GeoServer 
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particular, é criada um repositório por cada esquema da base de dados que contém tabelas 

com geometrias.  

O GeoServer trata cada tabela PostGIS como uma Feature Type, um objeto que 

contém um conjunto de dados não-espaciais (atributos) e um tipo de dados que permite a 

sua representação num mapa (geometria). Para tornar uma Feature Type acessível a partir 

da web, é necessário publicá-la através da interface do GeoServer. A uma Feature Type 

publicada dá-se o nome de layer.  

Depois de publicada, uma layer fica disponível para ser acedida pelos serviços 

disponibilizados pelo GeoServer, nomeadamente WMS e WFS. Em ambos é possível 

filtrar os elementos da layer que são mostrados, com base nos seus atributos ou na sua 

geometria (de recordar os predicados espaciais definidos pelo OGC e enunciados na 

secção 2.2.1). Considere-se o caso dos pedidos GetMap do WMS disponibilizado pelo 

GeoServer. Para além dos parâmetros requeridos num pedido deste tipo (secção 2.5.1, é 

possível definir alguns parâmetros específicos suportados pela implementação que o 

GeoServer oferece. Um destes parâmetros é o cql_filter, onde se especificam filtros 

sobre atributos não-geográficos de uma layer e/ou com predicados espaciais. Estes filtros 

são expressos numa linguagem definida pelo GeoServer chamada de ECQL (Extended 

Contextual Query Language), que por sua vez é uma extensão de CQL (Contextual Query 

Language15), uma linguagem de interrogação simples, intuitiva e expressiva, facilmente 

legível para quem não é especialista, ao contrário de outras linguagens como o SQL [65]. 

Para além de publicar diretamente tabelas e vistas presentes na base de dados, o 

GeoServer permite a publicação de layers a partir de uma interrogação SQL sobre a base 

de dados, ou seja, é possível criar layers a partir de novas vistas sobre tabelas (ou mesmo 

sobre vistas) de uma base de dados. Esta abordagem permite não só escolher os 

parâmetros (atributos) que são publicados juntamente com uma layer, como possibilita 

ainda a utilização de funções de agregação sobre atributos. No entanto, o ponto forte das 

layers criadas a partir de vistas SQL é a possibilidade destas serem parametrizadas, o que 

possibilita a definição de parâmetros que podem ser dinamicamente instanciados a partir 

de pedidos WMS ou WFS. 

O GeoServer permite a criação de workspaces, que são geralmente usados para 

agrupar layers que estão de algum modo relacionadas. Esta relação entre layers do mesmo 

workspace é puramente lógica e não tem qualquer impacto no acesso às layers. 

O GeoServer dispõe de uma configuração RESTful que possibilita o acesso ou a 

alteração de qualquer recurso disponível através de um simples pedido HTTP, que pode 

                                                 
15 Anteriormente designada por Common Query Language. 
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ser codificado num URL. Por exemplo, é possível obter a lista de layers publicadas, 

publicar uma nova layer ou remover uma já existente usando para isso um URL único. 

O GeoServer dispõe ainda de um editor de ficheiros SLD, onde são definidos os 

estilos ou mapas temáticos que podem ser usados por uma ou mais layers. Para além do 

editor, é possível carregar diretamente no GeoServer um ficheiro SLD criado 

previamente. O facto de ter uma interface de administração gráfica torna-se 

particularmente vantajoso para a previsualização da informação publicada. O GeoServer 

oferece um conjunto de formatos relativamente comuns para a visualização de qualquer 

layer disponível, PNG, Tiff, JPEG, PDF (todos estes são formatos suportados pelo 

WMS). Outros são mais específicos da informação geográfica: KML, GML, GeoJSON 

(suportados pelo WFS).  

 OpenLayers e MapOLKit 

O OpenLayers é uma biblioteca JavaScript usada para a criação de mapas web 

interativos, como tal, funciona no lado do cliente, mais concretamente num browser. O 

seu propósito na arquitetura é de ser o cliente de serviços web disponibilizados pelo 

GeoServer. Toda a comunicação entre o OpenLayers e o servidor é feita de forma 

assíncrona, seguindo a tecnologia AJAX. Note-se que de cada vez que o utilizador 

interage com o mapa e a vista é alterada (seja por uma ação de zoom, ou mesmo de 

deslocamento), o OpenLayers envia novos pedidos ao servidor a fim de ser mostrado o 

mapa com outras configurações. 

Uma das vantagens no uso do OpenLayers relativamente a outras bibliotecas 

semelhantes (como o MapBuilder ou a biblioteca JavaScript Google Maps) é a sua 

flexibilidade e capacidade de personalização de uma grande variedade de aspetos do 

mapa, desde a aparência das layers que o compõem, os controlos do mapa, ou a captura 

de eventos.  

Um mapa do OpenLayers é normalmente composto por dois tipos de layers: uma 

layer de base e zero ou mais overlay layers. As layers de base surgem sempre por trás 

das overlay layers e são usadas para dar contexto, mostrando em que região do mundo as 

outras layers se localizam. Um mapa tem, em cada instante, exatamente uma única layer 

de base selecionada. Já as overlay layers são usadas para representar layers vetoriais que 

contêm um conjunto de informação geográfica e não-geográfica. Um mapa pode ter tantas 

overlay layers quanto seja necessário (tendo no entanto em atenção possíveis restrições 

de memória, já que todo o processamento dos dados a apresentar é feito no browser do 

cliente). 

O OpenLayers suporta, entre outros, layers WMS e Vector, sendo este último usado 

para apresentar layers através de WFS.  
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Todo o código JavaScript da solução desenvolvida que corre no browser do cliente 

não usa diretamente o OpenLayers, mas sim o MapOLKit, uma interface JavaScript que 

funciona como cliente do OpenLayers e que tem sido totalmente desenvolvida na 

Novabase. É através do MapOLKit (via OpenLayers) que a aplicação comunica com o 

GeoServer para a apresentação das layers selecionadas pelo utilizador. 

  Outros componentes 

Para além dos componentes orientados para as funcionalidades de caráter espacial, 

existem outros que são transversais a todo o sistema (que engloba outros módulos). 

 JBoss Application Server 

O JBoss AS (JBoss Application Server) é um servidor aplicacional Java que, para 

além de criar o ambiente para a execução da aplicação, trata de questões como a ligação 

a bases de dados, operações de autenticação, ou a gestão dos recursos da aplicação [33]. 

 Hibernate e Hibernate Spatial 

O Hibernate é uma framework ORM (Object Relational Mapping) para Java que 

permite a ligação entre as classes que compõem a aplicação e a base de dados. Esta 

abordagem consiste numa alternativa ao uso da API JBDC (Java Database Connectivity), 

que apresenta vantagens ao nível da portabilidade (não são necessários drivers específicos 

para cada base de dados) e permite mapear facilmente o estado de objetos Java em linhas 

de uma tabela na base de dados.  

Para fazer o mapeamento Objeto/Relacional, o Hibernate recorre à JPA (Java 

Persistance API) e às suas anotações. A declaração de uma classe persistente é feita com 

recurso à anotação @Entity, e adicionalmente – no caso do nome da classe ser diferente 

do nome da tabela – com a anotação @Table, onde se indica o nome da tabela na base de 

dados a que a classe se refere. Outras anotações são a @Column para indicar que um atributo 

corresponde a uma coluna da tabela e a @Id para indicar que se trata de uma chave 

primária. O mapeamento pode ser completamente feito num ficheiro XML, em vez de se 

utilizarem anotações, no entanto as anotações são muitas vezes preferíveis pela sua 

concisão e por serem verificadas em tempo de compilação [34].   

A JPA permite a persistência de objetos, ou seja, permite persistir na base de dados 

qualquer alteração sobre a instância de um objeto durante a execução da aplicação. A 

classe responsável pela gestão de uma entidade é a EntityManager, sobre a qual são 

invocados todos os métodos que acedem à base de dados:  

i) persist(Object entity) que faz a persistência de um objeto na tabela da 

entidade; 
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ii) remove(Object entity) que remove um objeto da tabela;  

iii) getReference(Class<T> entityClass, Object primaryKey) e 

find(Class<T> entityClass, Object primaryKey) que devolvem um objeto 

cuja chave primária é indicada no parâmetro primaryKey.  

É ainda possível declarar interrogações manualmente recorrendo à linguagem do 

Hibernate HQL (Hibernate Query Language) ou mesmo ao típico SQL. A principal 

diferença entre o HQL e o SQL é que o primeiro abrange noções específicas do paradigma 

OO (Object-oriented) como herança, polimorfismo e associações [35].  

Alternativamente à JPA, o Hibernate implementa outra solução para garantir a 

persistência de objetos, que consiste no uso da classe Session (e SessionFactory). No 

entanto, considera-se preferível a implementação da JPA por se tratar de um standard, 

este apresenta vantagens ao nível da portabilidade, sendo facilmente substituída a 

implementação do Hibernate por qualquer outra, sem a necessidade de alterar código.  

O Hibernate Spatial é uma extensão do Hibernate que usa o JTS (Java Topology 

Suite) como modelo de geometria. O JTS é uma implementação da especificação Simple 

Features for SQL do OGC. Deste modo, o Hibernate Spatial permite o tratamento de 

dados geográficos ao nível do Java [36, 37].  

 JavaServer Faces e PrimeFaces 

O JSF (JavaServer Faces) é uma framework baseada em componentes para a 

construção de páginas web com recurso ao Java de forma ágil. Com o JSF é possível 

apresentar, por exemplo, uma tabela gerada dinamicamente com valores de atributos de 

um objeto.  

Para fazer uso do JSF, são necessários dois tipos de ficheiros diferentes: Beans, e 

páginas XHTML. Um Bean é uma classe Java que expõe propriedades de uma framework 

[38], para isso devem ser anotados com @ManagedBean ou @Named. Na verdade, esta última 

anotação refere-se a CDI Beans (Contexts and Dependency Injection Beans). A diferença 

entre estes e os Beans tradicionais é que os CDI Beans estão associados a um contexto e 

permitem a invocação de métodos de outros Beans. Para além de declarar uma classe 

como um Bean é necessário atribuir-lhe um âmbito (ou âmbito), definindo uma validade 

para o seu tempo de vida. Alguns dos âmbito mais usados são: 

 @SessionScoped: Indica que o Bean mantém o contexto desde o início da 

sessão até o seu término. Tipicamente as sessões são iniciadas após uma ação 

de login, e terminam quando é feito logout ou quando a janela do browser é 

fechada. A grande maioria dos Beans da aplicação tem este âmbito. 

 @RequestScoped: O Bean só guarda o contexto desde o momento em que é 

submetido um formulário até que ser recebida uma resposta do servidor. 
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 @ViewScoped: É guardado o contexto do Bean enquanto a mesma página 

estiver visível. 

 @ApplicationScoped: O Bean existe durante todo o período em que a 

aplicação está a ser executada. Isto é particularmente útil quando existe um 

Bean que tem de ser partilhando por todas as sessões. 

Os Beans são invocados em páginas XHTML (Extensible Hypertext Markup 

Language). Uma página XHTML é semelhante a uma página HTML, no entanto em vez 

de se declararem as tags habituais do HTML, declaram-se os componentes do JSF e de 

quaisquer outras bibliotecas que estendam a framework (é no entanto possível usar tags 

HTML em páginas XHTML). O JSF faz uso da linguagem Facelets para a declaração de 

vistas, de forma a definir o layout das páginas XHTML. Deste modo é possível definir 

elementos comuns a várias páginas web, como o cabeçalho, o rodapé, ou uma barra que 

deve sempre ser mostrada em todas as páginas. Relativamente aos Beans, estes são 

sempre invocados através da EL (Expression Language), por exemplo para popular um 

componente como uma dataTable. 

O PrimeFaces é uma biblioteca da framework JSF, composta por mais de 100 

componentes que permite a construção de interfaces gráficas. Alguns destes componentes 

são extensões dos componentes base do JSF mas com os estilos definidos pelo 

PrimeFaces, outros são componentes únicos da biblioteca. O PrimeFaces disponibiliza 

cerca de 30 temas, prontos a serem usados nas aplicações web. Outras possibilidades 

passam pela definição de novos temas ou pela modificação dos existentes [39, 40].  

Tanto o PrimeFaces como o JSF suportam AJAX para pedidos assíncronos ao 

servidor, estes dispõem de mecanismos de validação e conversão de dados, e permitem 

ainda o tratamento de eventos. Tudo isto com um nível de abstração suficientemente alto 

que dispensa o programador de conceitos demasiado técnicos relacionados com as 

tecnologias subjacentes, ficando assim unicamente focado na lógica aplicacional.  

No contexto da solução georreferenciada, o PrimeFaces é, a par do OpenLayers, uma 

peça fundamental na interface web. 

 Apache Maven 

O Maven é uma ferramenta de gestão de projetos baseada no conceito POM (Project 

Object Model), que permite a gestão de um projeto a partir de uma peça central de 

informação. Entre outras coisas, o Maven gere as dependências de bibliotecas externas 

do projeto, para além disso, permite ainda executar relatórios, gerar web sites e facilitar 

a comunicação entre os membros da equipa [41]. 
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 Git e TortoiseGit 

O Git é um exemplo de um sistema de controlo de versões, um sistema que regista 

alterações feitas sobre um conjunto de ficheiros, e que permite a recuperação de um estado 

anterior desses ficheiros. No entanto, ao contrário de outros sistemas deste género (por 

exemplo, o Subversion), o Git não guarda explicitamente as alterações feitas em cada 

ficheiro de um projeto. Em vez disso, são guardadas “imagens” (snapshots) dos ficheiros 

que foram alterados desde o último commit16. 

Outra diferença entre o Git e outros sistemas de controlo de versões é o facto de 

praticamente todas as operações executadas serem locais, e por isso não existe a 

necessidade de estar na ligado a uma rede para fazer um commit. Isto acontece porque o 

Git cria uma base de dados local onde regista todos os snapshots. Deste modo é possível, 

recuperar uma versão antiga de um ficheiro (calculando a diferença entre a versão atual e 

do snapshot) sem ligação à rede. Muitos sistemas de controlo de versões não permitem 

sequer a alteração de ficheiros quando se está offline [42].  

A utilização do Git pode ser feita pela tradicional linha de comandos ou recorrendo 

a uma interface gráfica. O TortoiseGit17 é uma dessas interfaces, que permite executar 

ações do Git de forma mais simples, mas com o mesmo efeito que um comando.  

 

 Eclipse Java EE IDE for Web Developers 

O Eclipse é um ambiente de desenvolvimento integrado (Integrated Development 

Environment, IDE) que suporta o desenvolvimento e debug de programas escritos em 

Java, no entanto, é altamente extensível a outras linguagens através da instalação de plug-

ins [43]. 

Existem disponíveis para download diferentes produtos Eclipse com determinados 

plug-ins instalados para o desenvolvimento de aplicações baseadas noutras linguagens 

que não Java. Um desses produtos é o Eclipse Java EE IDE for Web Developers, que 

inclui ferramentas para a construção de aplicações web usadas no desenvolvimento desta 

solução, como JSF, JBoss, Apache Maven, Git, entre outras. 

 

                                                 
16 No Git, um commit consiste essencialmente em tirar uma fotografia do estado do projeto, e guardar 

a imagem de cada ficheiro alterado. No caso dos ficheiros que não sofreram alterações, é guardada uma 

referência para a última imagem. 
17 https://code.google.com/p/tortoisegit/ [Consultado a 20 de abril de 2015] 

https://code.google.com/p/tortoisegit/
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 Estado do projeto 

A componente de georreferenciação já havia sido iniciada anteriormente, pelo que já 

tinham sido levadas a cabo algumas atividades de desenvolvimento do sistema, 

particularmente ao nível dos dados, da análise e da implementação. Existiam três tabelas 

na base de dados, previamente criadas, que representam três níveis diferentes de 

informação de negócio (Figura 9): 

 t_drc_month – representação geográfica de Direções de Rede e Clientes  

(DRC) definidas pelo cliente, com dados sobre um conjunto de atributos 

desagregados por mês.   

 t_ao_month – representação geográfica de Áreas Organizacionais (AO) 

usadas pelo cliente, com dados sobre um conjunto de atributos desagregados 

por mês e por tipo de  contrato.  

 t_meters_month – representação geográfica de contadores inteligentes 

(smart meters), com dados sobre um conjunto de atributos desagregados por 

mês e por marca do dispositivo.  

Os indicadores disponíveis em todas as tabelas são outages, consumption e fraud, 

respeitantes a número de falhas de energia, energia consumida e número de casos de 

fraude. Note-se que os dados apresenntados sobre os indicadores não são reais, nem os 

dados geográficos dos meters, servem apenas para visualização e simulação de análises. 

Em termos geográficos, as colunas de geometria (the_geom) das duas primeiras tabelas 

guardam MultiPolygons (porque algumas regiões de Portugal apresentam na sua costa 

pequenas ilhas, como ilustrado na Figura 10), enquanto a coluna de geometria da última 

tabela guarda simples Points.  

Figura 9 - As três layers existentes: (a) DRC, (b) AO, e (c) meters. 
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Estas tabelas foram publicadas no GeoServer como layers, para serem acedidas no 

contexto aplicacional. No entanto, a publicação não foi direta. As layers que existem no 

GeoServer não são espelhos exatos das tabelas, uma vez que as layers criadas no servidor 

de mapas são vistas SQL sobre as tabelas. Estas vistas contêm a soma dos agregados de 

cada indicador por indivíduo, em vez dos valores desagregados por dimensões. Isto quer 

dizer que em vez de existirem 6𝑛 features na layer de DRC (correspondentes às 6 linhas 

na tabela para 𝑛 meses), existem apenas 6 features (uma por DRC, na qual cada atributo 

corresponde à soma de um indicador para os 𝑛 meses). Esta é uma decisão que terá de ser 

alvo de análise no futuro, quando os dados se tornarem tão volumosos que os agregados 

dos totais deixam de fazer sentido.  

Uma vez publicadas no GeoServer, as layers ficam disponíveis para serem mostradas 

na aplicação web, através das bibliotecas do MapOLKit e do OpenLayers. A aplicação é, 

naturalmente, composta por um mapa, e por um painel posicionado no lado esquerdo do 

ecrã, onde são manipulados os elementos do mapa (layers), como ilustrado na Figura 11. 

Figura 10 - Mapa da AO Caldas da Rainha, onde se verifica a necessidade da representação das áreas como 

MultiPolygons: o arquipélago das Berlengas é representado como um polígono separado da restante AO.  
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Assim, na fase inicial do trabalho era possível executar as seguintes operações: 

1. Selecionar e desselecionar layers: selecionar uma layer significa adicioná-

la ao mapa como uma overlay layer (Figura 12). Neste caso existem três 

layers que podem ser selecionadas, não existindo limite ao número de layers 

selecionadas simultaneamente. Sempre que deseje, o utilizador pode remover 

uma layer do mapa. 

Figura 11 - Interface principal da solução georreferenciada. 

Figura 12 - A layer DRC foi selecionada por drag & drop e o mapa reflete esta alteração. Os botões 

apresentados junto à layer indicam as opções disponíveis: (da esquerda para a direita) alternar a visibilidade 

da layer, mudar a ordem da layer, e remover a layer.  
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2. Alternar a visibilidade de uma layer selecionada: seguindo a lógica das 

overlay layers, é possível tornar uma layer selecionada invisível (Figura 13). 

Isto é particularmente útil quando uma layer não tem transparência e não 

permite visualizar outras layers por trás dela. 

 

3. Mudar a ordem das layers selecionadas: no OpenLayers, as layers são 

mostradas seguindo uma lógica LIFO (Last In, First Out), ou seja a última 

layer a ser adicionada é a que surge à frente no mapa. É, no entanto, possível 

trocar a ordem de duas layers, habilitando, mais uma vez, a visibilidade de 

qualquer layer que possa estar sobreposta por outra(s). 

De um ponto de vista arquitetural, o software referente à aplicação divide-se por 

quatro camadas distintas (esquematizadas na Figura 14): 

data: Camada composta por classes DAO (Data Access Object) que acedem à 

base de dados através do EntityManager do Hibernate.  

domain: Camada constituída pelas classes que pertencem ao domínio do problema, 

e que mapeiam tabelas da base de dados. 

business: Camada correspondente à lógica de negócio da aplicação através do uso 

de EJB que comunicam com a camada data. 

Figura 13 - Apesar de estarem duas layers selecionadas, só uma delas é visível no mapa (os meters). 
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web: Camada composta por todos os módulos responsáveis pela visualização da 

aplicação, seguindo uma abordagem MVC18. Inclui classes Java, páginas 

XHTML e ficheiros JavaScript.  

 

 Casos de estudo 

Existem diversas soluções SIG adotadas pelas mais variadas empresas de prestação 

de serviço, incluindo, empresas de Energy & Utilities. Nesta secção apresentam-se dois 

casos de software SIG web (proprietário) que são aplicados por empresas dessa natureza.  

 ArcGIS for Electric Utilities 

O ArcGIS é um pacote desenvolvido pela Esri, empresa líder no mercado de SIG, 

fundada em 1969 nos Estados Unidos da América desenvolvimento de software 

proprietário se integra em praticamente todos os tipos de organizações [44]. São muito 

diversos os produtos desenvolvidos pela Esri, com diferentes objetivos: desde 

ferramentas de visualização, análise e mapeamento, até a instrumentos robustos (ArcInfo) 

[6].  

                                                 
18 MVC (Model-View-Controller) é padrão de arquitetura de software, que será abordado na secção 

4.2.2  

Figura 14 - Arquitetura do software para a solução georreferenciada. 

Nota: A maioria das classes e ficheiros que fazem parte do sistema global foi omitida deste esquema. 
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O ArcGIS for Electric Utilities inclui um conjunto de mapas e aplicações prontos a 

usar que auxiliam as utilities a tirar partido da informação geográfica de que dispõem. 

Assim, é possível monitorizar eficientemente o estado do serviço, a segurança dos 

colaboradores e clientes, e responder mais prontamente a falhas [45] (Figura 15).  

Os componentes disponíveis no ArcGIS for Electric Utilities dividem-se em oito 

grupos [47]:  

 

 Soluções fundamentais: conjunto de serviços e mapas que permitem uma 

configuração inicial do ArcGIS; 

 Manutenção dos ativos: conjunto de mapas usados para armazenar um extenso 

volume de informação distribuída; 

 Resposta a tempestades: conjunto de mapas e aplicações para a otimização do 

tempo de resposta e dos esforços da equipa; 

 Aumento da segurança da equipa: conjunto de mapas e aplicações usados para 

garantir a segurança da equipa e disponibilizar um maior conhecimento acerca de 

perigos identificados no terreno; 

 Comunicação com os clientes: conjunto de mapas e aplicações que 

disponibilizam ao público informação sobre as atividades e serviços da empresa; 

 Modernizar uso de questionários: conjunto de serviços, mapas e aplicações que 

registam e monitorizam o uso de questionários; 

 Geração de relatórios: a aplicação Pole Report permite a construção de relatórios 

acerca das áreas de atuação da empresa; 

 Captura de notas no terreno: a aplicação Map Notes poder usada tanto no 

escritório como no terreno, e tem a capacidade de registar e partilhar mapas com 

notas detalhadas ou situações de perigo. 

 

Figura 15 - O ArcGIS for Electric Outages é um mapa incluído no ArcGIS for Electric Utilities que 

permite comunicar aos consumidores o estado do sistema elétrico por região 
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Para além da grande variedade de aplicações oferecidas, os utilizadores têm a 

possibilidade de configurar as suas próprias aplicações, tornando a solução bastante 

extensível e promissora para quaisquer desafios de negócio que se possam verificar [48].  

 

 SuperMap Web 

O SuperMap Web19 é uma solução desenvolvida pela empresa brasileira Inovação, 

líder de mercado de energia, utilities, e telecomunicações [49] no Brasil.  

Este produto tem como objetivo a criação de servidores SIG para o armazenamento 

e partilha de informação geográfica, através de uma interface web (Figura 16). Para isso, 

o SuperMap Web dispõe de meios para a fácil integração SIG noutros sistemas de 

informação usados normalmente por empresas de áreas específicas, como por exemplo, 

os Sistemas de Supervisão e Aquisição de Dados, SCADA (Supervisory Control and 

Data Acquisition). A sua arquitetura SOA (Service-Oriented Architecture) permite não 

só a integração com os serviços disponibilizados por outros sistemas, como o 

desenvolvimento de aplicações web personalizáveis, satisfazendo as necessidades de 

negócio de forma flexível e eficaz, permitindo que os programadores se abstraiam dos 

conceitos técnicos de SIG (deixados ao cuidado do SuperMap), e se foquem apenas na 

lógica de negócio.  

A complacência com as normas do OGC WMS e WFS (entre outras), e o uso de 

formatos bem conhecidos como KML, permite que os dados sejam corretamente 

mantidos no lado do servidor, e acedidos pelo cliente através de um browser. 

                                                 
19 http://inovacaogis.com.br/index.php/produtos/pagina-gis/supermap-web [Consultado a 11 de 

junho de 2015] 

Figura 16 - O município sueco de Nyköping  usa a solução SuperMap Web para o mapeamento.  

Fonte: [64] 

http://inovacaogis.com.br/index.php/produtos/pagina-gis/supermap-web
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Trabalho Realizado 

Sendo o principal objetivo deste trabalho a construção de uma aplicação 

georreferenciada de carater analítico, o trabalho realizado consistiu em atividades de 

desenvolvimento de software, incluídas tarefas de análise, modelação e implementação 

dessa aplicação. Por ter sido adotada uma metodologia ágil, o ciclo de desenvolvimento 

passou por identificar os requisitos, adaptar (se necessário) o modelo existente para 

cumprir esses requisitos, desenvolver módulos que os implementem, integrá-los na 

aplicação, e validar a sua funcionalidade. 

Para a concretização do trabalho foram definidos quatro objetivos relativamente 

amplos, mas que, quando aplicados aos requisitos encontrados, se traduzem em tarefas 

concretas. Estes objetivos são enumerados de seguida e serão aprofundados ao longo do 

texto. 

 

Objetivo 1. Visualização geográfica e unificada dos ativos da rede 

O princípio de qualquer SIG é mostrar as várias camadas de informação de maneira 

unificada na mesma interface [50, 26, 51]. Assim, é fundamental que a informação 

georreferenciada apresentada seja consistente entre si, de forma a torna-la útil e valiosa. 

Adicionalmente aos ativos da rede, é importante adicionar dados que possam ser 

relevantes para o negócio, e garantir a sua completa integração nos já existentes. 

 

Objetivo 2. Interação com o utilizador 

São raros os programas ou aplicações computacionais que não incluem algum tipo 

de interação com o utilizador. Tipicamente, num SIG a interação básica consiste no 

utilizador escolher o que quer visualizar em cada momento [52]. Outras interações podem 

incluir a obtenção de informação não-geográfica acerca de algum ponto ou área do mapa 

através de um simples clique sobre o mesmo; filtragem de elementos de uma layer; 

manipulação de dados geográficos; execução de interrogações espaciais [4, 52, 53, 54].  
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Objetivo 3. Criação de um modelo dinâmico e multidimensional  

Um modelo multidimensional é composto por factos e dimensões. Um facto é uma 

métrica, tradicionalmente um valor numérico contínuo e aditivo [55]. Uma dimensão é 

um atributo, geralmente textual, que caracteriza uma entidade sobre a qual se pretende 

guardar um registo [56], por exemplo dimensões de tempo (dias, meses ou anos), 

categorias ou tipos de produtos. Estes modelos permitem visualizar a informação 

agregada, composta pela soma20 dos valores dos factos segundo todas as dimensões, ou 

desagregada por uma ou mais dimensões.  

 

Objetivo 4. Parametrização através de um BackOffice  

A manipulação do modelo de dados através de comandos SQL pode ser pouco 

eficiente, principalmente quando se trata de um modelo complexo e que tem tendência a 

crescer com o tempo. Outro problema com a inserção, remoção ou alteração de registos 

de uma base de dados de forma manual é a probabilidade de serem cometidos erros na 

execução da operação, por exemplo pela passagem de um parâmetro incorreto. A 

construção de um BackOffice no contexto deste PEI permite parametrizar um conjunto 

de objetos usados pela aplicação, como layers e atributos.  

 

 Análise 

O trabalho realizado tem como objetivo principal o desenvolvimento de uma 

aplicação web georreferenciada de carater analítico (doravante designada por 

GeoAnalytics) que auxilie empresas de Energy & Utilities a melhorar os seus serviços, 

através do estudo do comportamento da rede a vários níveis. De recordar que uma das 

principais características de um sistema de informação geográfica é a sua capacidade de 

mostrar numa interface única (geralmente um mapa) várias camadas de informação que 

representam algum fenómeno ou objeto real (layers). Aplicado a este contexto particular, 

isto significa que podem ser visíveis num mapa vários componentes ou áreas da rede de 

distribuição, transversalmente acessível a toda a organização.  

Frequentemente, as empresas mantêm um registo sobre os seus ativos, recursos e 

clientes, e muitas vezes isso inclui a informação acerca da localização dos mesmos [9, 

10, 57]. No entanto, nem sempre é tirado partido dessa informação geográfica. É também 

comum, em instituições que atuam a um nível mais amplo, como a nível nacional, 

                                                 
20 Os valores agregados não têm necessariamente de representar uma soma, podem ser, por exemplo, 

uma média dos factos.  
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definirem-se áreas de atuação ou organização, como por exemplo direções regionais. 

Logicamente, a informação dos ativos, recursos ou clientes está diretamente relacionada 

com as áreas definidas, isto é, cada ativo pertence exclusivamente a uma dessas áreas (o 

mesmo para os recursos ou clientes). Mas é sempre possível acrescentar mais dados que 

enriqueçam a informação disponível e que conduzam a melhores processos de tomada de 

decisão. Como seria de esperar, com o volume crescente de registos presentes nos 

sistemas de informação das empresas atualmente (big data), torna-se imperativo 

encontrar um meio onde essa informação é facilmente lida e compreendida. É, portanto, 

fundamental a integração de SIG nos sistemas de informação usados pelas utilities. 

 Assim, o GeoAnalytics deve ser uma aplicação interativa, composta por um 

conjunto de dados georreferenciados das áreas de atuação da EDP-Distribuição associada 

a vários indicadores de negócio. Para além disso, e porque se trata de uma ferramenta de 

análise, deve ainda ser capaz de relacionar essa informação com outra que se considere 

relevante com a finalidade de criar conhecimentos valiosos para o negócio. Por exemplo, 

a combinação de dados de negócio com dados demográficos nas áreas de atuação pode 

revelar informações fundamentais para a criação de estratégias de marketing sobre 

populações que apresentem um comportamento comum. Mesmo a combinação da 

informação dos próprios ativos com a de outros atores da rede torna-se uma mais-valia 

para a melhoria dos processos operacionais da empresa de distribuição, através 

compreensão das relações existentes de uma forma clara e imediata. 

Para além do GeoAnalytics, é necessário dispor de uma interface que permita 

parametrizar diversos aspetos relativos à aplicação: que layers mostrar, quais os 

indicadores disponíveis para filtro, que mapas temáticos estão disponíveis. Para isso, é 

urgente a construção de um BackOffice (GeoBackOffice), simples e intuitivo, que permita 

de forma rápida e eficaz modificar uma variedade de configurações da aplicação 

principal. 

 

 Levantamento de requisitos 

 

O levantamento de requisitos resultou de reuniões de ponto de situação com os 

elementos da equipa que têm contacto direto com o cliente. Assim, e conjugando a 

informação retirada dessas comunicações com os objetivos anteriormente definidos, 

surge a lista de requisitos apresentada no final desta secção, da qual se retiram os casos 

de uso identificados na secção 4.1.2. Note-se que não são incluídos requisitos funcionais 

referentes a funcionalidades já implementadas aquando do início do trabalho e descritas 

no Capítulo 3. 
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Um dos requisitos basilares de qualquer SIG é a possibilidade de interrogar a 

informação existente, por outras palavras, aplicar filtros sobre os dados. Recordando que 

os dados mostrados no GeoAnalytics estão agregados (cada atributo numérico 

corresponde à soma de todas dimensões), um filtro pode ser tão simples como “Devolve-

me todas as DRC que têm (no total) mais de 5000 falhas”, ou pode envolver interrogações 

mais complexas, como “Devolve-me todas as DRC que no mês de junho de 2014 tiveram 

mais de 1250 falhas”. Porque se trata de informação espacial, é importante incluir 

interrogações que tenham essa informação “especial” em consideração, de forma a 

relacionar informação não-geográfica de features que estão geograficamente 

relacionadas. Identificam-se, assim, três categorias de filtros: sobre indicadores 

(factuais), de dimensão, e espaciais. 

Depois, porque a informação pode ser extensa, de difícil visualização e análise, surge 

a necessidade de aplicar mapas temáticos sobre layers. Deste modo, é possível avaliar a 

distribuição de um indicador sobre todas as features de uma layer, identificando situações 

de alerta (por exemplo, uma determinada região apresenta muito mais situações de fraude 

que todas as outras). Os mapas temáticos são uma forma de visualizar o comportamento 

dos diversos objetos mapeados e de criar conhecimento acerca do modo como se 

relacionam, rápida e intuitivamente. 

Também associada à quantidade de informação que pode estar instanciada em cada 

momento no GeoAnalytics, surge a necessidade de criar um mecanismo que permita ao 

utilizador guardar toda a informação que está a visualizar (isto é, layers, filtros, e mapas 

temáticos), para recuperá-la mais tarde, sem ter repetir todo o processo de seleção de 

layers, atributos para filtro, ou mapas temáticos. Porque se trata de uma aplicação de 

caracter analítico, usa-se o termo “análise” para designar todos os componentes 

instanciados e visíveis no mapa num dado instante. Assim, o GeoAnalytics deve suportar 

a criação de análises, compostas por todos os elementos anteriormente selecionados pelo 

utilizador, e, posteriormente, deve permitir a seleção de qualquer análise guardada, 

instanciando todos os elementos que fazem parte dela. 

A informação geográfica dispõe de formatos indicados para o seu transporte entre 

diferentes aplicações, como foi referido na secção 2.3, no entanto, pode ser desejável 

dispor de um formato mais genérico, usado noutros domínios que não o geográfico. Um 

destes formatos é o CSV (comma-separated values), que consiste num ficheiro de texto 

composto por vários registos (linhas), onde cada registo tem associado um conjunto de 

campos (colunas) separados por vírgula [46]. Deste modo, o GeoAnalytics deve ter a 

capacidade de exportar a informação de qualquer layer selecionada para o formato 

CSV, incluindo o valor dos indicadores e a geometria de cada elemento que a compõe. 
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Como a interação é também um dos aspetos mais importantes e atrativos de um SIG, 

pretende-se oferecer ao utilizador formas de criar as suas próprias camadas de 

informação, a partir das existentes. Com este objetivo em mente, o GeoAnalytics deve 

possibilitar ao utilizador um meio para desenhar polígonos sobre layers compostas por 

pontos (os meters, por exemplo). Para além do desenho, e reforçando o caráter analítico 

da aplicação, deve ser possível obter valores dos indicadores da layer sobre a qual se 

desenhou, calculados para a área do(s) polígono(s) desenhados. Considerando os meters, 

e assumindo que o utilizador desenhou dois polígonos que contêm várias instâncias de 

meters, a aplicação deve calcular, para cada polígono, a soma de cada um dos indicadores 

da layer meters e o resultado deve ser mostrado ao utilizador. 

Um bom SIG deve ter a capacidade de relacionar dados provenientes de diferentes 

fontes, para gerar, assim, nova informação que não seria obtida de outra forma. Com esse 

objetivo em mente, o GeoAnalytics deve conseguir conjugar informação de dois grupos 

de layers, que se relacionam de alguma maneira. Em particular, deve ser capaz de 

construir uma análise demográfica, relacionando dados das áreas de negócio com dados 

demográficos (a população residente em determinadas AO, por exemplo) provenientes 

dos Censos.  

Apelando novamente às facetas interativa e analítica da aplicação, deve ser possível 

visualizar (para layers que tenham uma dimensão temporal, e que tenham um mapa 

temático selecionado) um histórico sobre um dos indicadores de uma layer. O utilizador 

pode ativar manualmente a seleção do valor temporal, ou pode deixar a aplicação 

apresentar de forma automática a evolução do indicador escolhido para os valores 

temporais existentes. 

Por fim, a aplicação deve reagir ao clique sobre uma região do mapa, apresentado ao 

utilizador uma caixa de diálogo com valores dos indicadores essa região, juntamente 

com um conjunto de gráficos que permitam uma análise imediata sobre os dados. 

Por sua vez, o GeoBackOffice deve dispor de funcionalidades que permitam 

modificar as instâncias do GeoAnalytics através de uma interface gráfica.  

De modo a adaptar facilmente a solução a outras áreas geográficas que não Portugal 

continental, o GeoBackOffice deve possibilitar a alteração do mapa inicial (aquele que 

é carregado quando se inicia a aplicação), nomeadamente a sua extensão.  

Um dos componentes mais marcantes do GeoAnalytics são as layers que o 

compõem, pelo que se revela fundamental dispor de um meio para definir quais as layers 

que são instanciadas, e quais as suas características. Para além de editar as layers 

existentes, será importante também possibilitar ao utilizador a criação de novas layers, 
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por exemplo a partir de uma shapefile existente. Outra operação essencial será a de 

remover definitivamente da aplicação uma layer. 

Os atributos estão diretamente relacionados com as layers, e têm também uma 

grande importância na aplicação: são necessários para aplicar filtros, e são eles que 

revelam a informação importante para o domínio. Quando se edita (ou se cria) uma layer, 

o GeoBackOffice deve possibilitar a seleção dos atributos associados. Para além disso, 

deve ser possível modificar certos aspetos de cada atributo, por exemplo, uma indicação 

se é um atributo factual (indicador ou métrica) ou se é um atributo de dimensão (de 

desagregação).  

Para facilitar a criação de mapas temáticos (tradicionalmente esta é feita através da 

definição de um ficheiro SLD), o GeoBackOffice deve dispor de um editor de estilos 

interativo que permita a alteração das regras de estilos existentes.  

Com o previsível aumento do número de layers, surge a necessidade de criar uma 

lógica de organização baseada em grupos de layers. Um grupo (ou tipo) de layers é 

constituído por um conjunto de layers que têm alguma espécie de relação, que pode ser 

meramente conceptual. Pode considerar-se, por exemplo, que as DRC, AO, e os meters 

pertencem todos ao mesmo grupo, Business. Assim, o GeoBackOffice deve permitir criar 

novos grupos de layers, e alterar ou remover os existentes. 

Também devem ser disponibilizados meios para remover ou renomear uma análise 

existente. 

Finalmente, o GeoBackOffice deve permitir a seleção da cor das layers desenhadas, 

e ainda a alteração do nome ou a remoção de uma layer desenhada existente. 

A Tabela 2 enumera todos os requisitos funcionais identificados tanto para o 

GeoAnalytics (RF 1, até RF 8), como para o GeoBackOffice (RF 9 até RF 15).  
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RF 1. Filtros 

RF 1.1. Filtros sobre indicadores 

RF 1.1.1. Visualizar indicadores disponíveis para uma layer selecionada 

RF 1.1.2. Selecionar um ou mais indicadores 

RF 1.1.3. Selecionar um operador de comparação 

RF 1.1.4. Aplicar filtro com valor inserido pelo utilizador 

RF 1.1.5. Remover filtros sobre indicadores 

RF 1.2. Filtros de dimensão 

RF 1.2.1. Visualizar atributos de dimensão disponíveis para uma layer selecionada 

RF 1.2.2. Selecionar um ou mais atributos de dimensão 

RF 1.2.3. Escolher um valor para cada dimensão selecionada 

RF 1.2.4. Remover filtro de dimensão 

RF 1.3. Filtros espaciais 

RF 1.3.1. Visualizar layers disponíveis para filtros espaciais 

RF 1.3.2. Selecionar duas layers para o filtro 

RF 1.3.3. Escolher operação espacial que faça sentido para as 

layers selecionadas 

1.3.3.1. Within 

1.3.3.2. Intersects 

RF 1.3.4. Remover filtro espacial 

RF 2. Mapas temáticos 

RF 2.1. Visualizar mapas temáticos disponíveis para um layer selecionada 

RF 2.2. Selecionar um mapa temático 

RF 2.3. Remover um mapa temático selecionado 

RF 3. Exportar dados RF 3.1. Exportação de dados de uma layer para formato CSV 

RF 4. Análises 

RF 4.1. Guardar uma análise 

RF 4.2. Selecionar uma análise guardada 

RF 4.3. Atualizar uma análise 

RF 4.4. Remover uma análise 

RF 5. Desenho de layers e 

cálculo de atributos 

RF 5.1. Desenhar polígonos sobre layers selecionadas 

RF 5.2. Calcular valor dos atributos das layers sobre as quais se desenhou 

RF 5.3. Guardar os cálculos e desenhos 

RF 5.4. Selecionar um desenho anteriormente guardado 
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RF 5.5. Remover layer desenhada 

RF 6. Análises 

demográficas 

RF 6.1. Selecionar uma layer de negócio 

RF 6.2. Selecionar uma layer demográfica 

RF 6.3. Obter cálculo de indicadores demográficos para uma área de negócio 

RF 7. Visualizar o histórico 

de uma layer 

RF 7.1. Ativar opção de histórico 

RF 7.2. Atualização do mapa de forma automática 

RF 7.3. Atualização feita através de interação  

RF 7.4. Remover o histórico 

RF 8. Visualização 

complementar da 

informação 

RF 8.1. Caixa de diálogo com informação de atributos em forma tabular 

RF 8.2. Componente com gráficos  

RF 9. Editar mapa inicial RF 9. Editar mapa inicial 

RF 10. Gestão de layers 

RF 10.1. Visualizar todas as layers existentes 

RF 10.2. Modificar propriedades de uma layer existente 

RF 10.2.1. Nome 

RF 10.2.2. Descrição 

RF 10.2.3. Visibilidade 

RF 10.2.4. Tipo 

RF 10.3. Eliminar uma layer 

RF 10.4. Criar uma nova layer RF 10.4.1. Instanciar uma tabela já criada 

  RF 10.4.2. Carregar uma shapefile 

RF 10.5. Selecionar atributos 

RF 10.6. Associar mapas temáticos 

RF 11. Gestão de atributos 

RF 11.1. Visualizar atributos existentes 

RF 11.2. Modificar propriedades de um atributo existente 

RF 11.2.1. Nome 

RF 11.2.2. Disponível para filtro 

RF 11.2.3. Visível na caixa de diálogo de uma layer 

RF 11.3. Adicionar um novo atributo 
RF 11.3.1. Indicador 

RF 11.3.2. De dimensão 
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RF 11.4. Eliminar atributo 

RF 12. Gestão de mapas 

temáticos 

RF 12.1. Editar um estilo existente 

RF 12.1.1. Modificar regras 

RF 13. Gestão de grupos de 

layers 

RF 13.1. Visualizar grupos existentes 

RF 13.2. Modificar propriedades um grupo existente RF 13.2.1. Nome 

RF 13.3. Criar um novo grupo 

RF 13.4. Remover um grupo 

RF 14. Gestão de análises 

RF 14.1. Visualizar análises existentes 

RF 14.2. Modificar propriedades de uma análise existente RF 14.2.1. Nome 

RF 14.3. Remover uma análise 

RF 15. Gestão de layers 

desenhadas 

RF 15.1. Visualizar layers desenhadas existentes 

RF 15.2. Modificar propriedades de uma layer desenhada 

existente 
RF 15.2.1. Nome 

RF 15.3. Remover uma layer desenhada existente 

RF 15.4. Modificar aspetos de layers desenhadas no 

GeoAnalytics 

RF 15.4.1. Cor de uma layer desenhada 

RF 15.4.2. Cor de uma layer desenhada selecionada 

Tabela 2 - Requisitos  funcionais do GeoAnalytics e do GeoBackOffice 
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Para além dos requisitos funcionais, identificam-se ainda um conjunto de requisitos 

não-funcionais, que o todo o sistema (tanto o GeoAnalytics como o GeoBackOffice) deve 

ter: 

RNF 1. Flexibilidade – o sistema deve conseguir lidar com dados provenientes de 

várias fontes, e com diferentes estruturas; 

RNF 2. Robustez – o sistema deve conseguir gerir grandes volumes de informação, 

sem prejuízo no desempenho nem na qualidade dos resultados apresentados; 

RNF 3. Escalabilidade – o sistema deve ser capaz de responder positivamente a uma 

intensificação no número de acessos e no número de pedidos; 

RNF 4. Modularidade – o sistema deve ser construído de tal modo que é possível 

substituir ou remover um componente existente, ou adicionar um novo, sem 

que exista a necessidade de redesenhar todo o sistema; 

RNF 5. Interoperabilidade – o sistema deve ser facilmente integrável com outros 

sistemas. 

 Utilizadores 

Apesar de estar fora do âmbito deste PEI a criação de utilizadores e perfis, considera-

se útil referir que, no futuro, será necessário criar uma distinção entre utilizadores que 

influenciará a interação dos mesmos com o GeoAnalytics e com o GeoBackOffice. Esta 

distinção torna também mais clara a definição dos casos de uso apresentados na secção 

seguinte (4.1.2). Assim, identificam-se duas categorias de utilizador: 

 “Utilizador” – pode interagir com todas as funcionalidades do GeoAnalytics, 

limitado pelas seguintes restrições. 

o Só pode eliminar permanentemente uma análise que tenha criado; 

o Só pode eliminar permanentemente uma layer desenhada que tenha 

criado; 

o Só pode eliminar permanentemente uma análise demográfica que 

tenha criado. 

 “Administrador” – tem todas as capacidades de um “Utilizador” e tem acesso 

ao GeoBackOffice. 
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 Casos de uso 

Os casos de uso identificados derivam dos requisitos funcionais anteriormente 

enunciados. Listam-se na Tabela 3 os casos de uso considerados a um nível mais abstrato, 

tanto para o GeoAnalytics (UC 1 até UC 13, inclusive) como para o GeoBackOffice (UC 

14 até UC 32). 

 

GeoAnalytics GeoBackOffice 

UC 1. Aplicar filtro sobre indicador de 

uma layer 

UC 2. Aplicar filtro espacial sobre duas 

layers 

UC 3. Aplicar filtro de dimensão sobre 

layer 

UC 4. Selecionar mapa temático para 

layer 

UC 5. Exportar dados de uma layer para 

CSV 

UC 6. Guardar uma análise 

UC 7. Selecionar uma análise guardada 

UC 8. Apagar definitivamente uma 

análise guardada 

UC 9. Desenhar polígonos no mapa 

UC 10. Apagar definitivamente cálculos 

de desenhos feitos 

UC 11. Cálculos demográficos sobre 

áreas de negócio 

UC 12. Visualização de histórico 

UC 13. Clique num ponto do mapa 

UC 14. Modificar extensão do mapa 

inicial 

UC 15. Visualizar lista de layers 

UC 16. Alterar layer 

UC 17. Remover uma layer 

UC 18. Visualizar lista de atributos 

UC 19. Modificar atributo 

UC 20. Remover um atributo 

UC 21. Adicionar um novo atributo 

UC 22. Modificar regras de um mapa 

temático 

UC 23. Visualizar lista de grupos de 

layers 

UC 24. Alterar o nome de um grupo de 

layers 

UC 25. Criar um novo grupo de layers 

UC 26. Remover um grupo de layers 

UC 27. Visualizar lista de análises 

UC 28. Alterar o nome de uma análise 

UC 29. Eliminar uma análise 

UC 30. Visualizar lista de layers 

desenhadas 

UC 31. Alterar nome de uma layer 

desenhada 
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UC 32 Alterar cores aplicadas às layers 

desenhadas 

Tabela 3 - Casos de uso identificados 

Esta tabela pode ser esquematizada nos diagramas de casos de uso ilustrados pela 

Figura 18, referente aos casos de uso de um “Utilizador”, e pela Figura 17, referente aos 

casos de uso de um “Administrador”. 

Figura 17 - Diagrama de casos de uso para "Administrador" 

Figura 18 - Diagrama de casos de uso para "Utilizador" 
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Por questões de legibilidade foram omitidas as fronteiras dos sistemas GeoAnalytics 

e GeoBackOffice. 

Uma descrição formal de todos os casos de uso apresentados pode ser consultada no 

Anexo C. 

 Desenho 

As tarefas de desenho consistiram na conceção de um modelo que permitisse a 

instanciação de novas layers e atributos na aplicação, sem que exista alteração da lógica 

na lógica aplicacional. Anteriormente, como indicado na secção 3.4, o GeoAnalytics 

possuía apenas três layers, que eram explicitamente declaradas no código da aplicação. 

O mesmo se verificava para os atributos. Logicamente, com o enriquecimento da 

componente espacial causado pela adição de novas layers e novos atributos, esta 

abordagem deixa de ser viável. 

Assim, o modelo construído pretende facilitar a adição de novos elementos, e a 

edição ou remoção dos existentes, bem como a implementação dos requisitos enunciados 

na secção 4.1.1.  

 Modelo de dados 

Pretendia-se a criação de um modelo que fosse suficientemente genérico para ser 

integrado em qualquer domínio de negócio, mas que, ao mesmo tempo, fosse capaz de 

suportar os requisitos identificados. 

Um aspeto que influenciou o desenho foi a decisão de mostrar por omissão os dados 

dos indicadores das layers de forma agregada segundo todas as dimensões existentes. 

Assume-se que cada tabela geográfica (que origina uma layer) contém linhas que são 

factos, representados por um conjunto de métricas ou indicadores numéricos. Para além 

dos factos, as tabelas têm também dimensões que categorizam cada elemento. É, portanto 

necessário criar um modelo que abstraia a estrutura interna de cada tabela geográfica e 

que permita carregar a informação presente na base de dados em tempo de execução.  

Com este objetivo em mente, foi criado o modelo ilustrado no diagrama da Figura 

19. Apresenta-se de seguida uma breve descrição de cada entidade criada (uma descrição 

mais exaustiva e que inclui também todos os atributos das entidades pode ser consultada 

no Anexo D). 
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 ref_layer_type – Um tipo de layer é um grupo composto por várias layers 

que apresentam alguma relação entre si; 

 ref_layer – Layers que são instanciadas pela aplicação; 

 ref_attribute – Atributos associados às layers, usados para filtro; 

 ref_style – Mapas temáticos associados a uma layer (podem estar ou não 

associados também a um atributo); 

 analysis – Representa uma análise criada pelo utilizador; 

 analysis_layers – Representação de uma layer associada a uma análise; 

 analysis_layers_style – Um mapa temático aplicado a uma layer de uma 

análise; 

 ref_analysis_filter – Referência com filtros que podem ser aplicados e 

guardados numa análise (deve incluir todos os filtros suportados pela 

aplicação); 

 

 

Figura 19 - Diagrama UML do modelo de dados criado. 
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 ref_analysis_type_filter – Categorização dos filtros de uma análise, que 

podem ser factuais (sobre indicadores), de dimensão, espaciais ou lógicos21; 

 analysis_layers_filter – Instâncias dos filtros de uma layer de análise; 

 draw_layer – Layers desenhadas pelo utilizador (podem ser polígonos ou 

multipolígonos); 

 draw_layer_geom – Os polígonos que fazem parte de uma layer desenhada; 

 draw_layer_attributes – Resultado dos cálculos dos indicadores, feitos 

para cada polígono. 

Adicionalmente, foi criada uma tabela de configuração (t_geo_config), onde são 

parametrizados valores instanciados quando se inicia uma sessão no GeoAnalytics, como 

a definição da extensão do mapa inicial. 

Este modelo garante: 

A separação entre os dados e a lógica aplicacional, pela abstração da 

informação específica de cada layer. Aqui, todas as layers são vistas do mesmo 

modo, independentemente da sua estrutura e dos seus atributos, e os únicos 

aspetos que são relevantes para a aplicação são parametrizados num único local 

(na tabela ref_layer). 

A aplicação a diferentes domínios de negócio, pela conceptualização dos 

objetos envolvidos na solução, e comuns a outras soluções que usam informação 

georreferenciada.  

A aplicação a diferentes áreas geográficas, assegurada pela tabela de 

configuração. 

A desagregação dos valores sobre indicadores das layers em tempo de 

execução, pela definição de um template SQL, que pode ser completado com 

quaisquer filtros especificados pelo utilizador. Recorde-se que o GeoServer 

oferece a possibilidade de criar layers a partir de interrogações SQL, neste caso, 

será a interrogação gerada a partir do template. 

A agilização de todo o processo de implementação, pelo nível de abstração 

usado que pretende generalizar o mais possível o domínio da aplicação por forma 

a evitar situações em que parâmetros de configurações estão indicados 

explicitamente no código. 

                                                 
21 Um filtro lógico consiste na conjunção (AND) ou disjunção (OR) de dois ou mais filtros sobre 

indicadores de uma mesma layer.  
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 Arquitetura de software 

O software é composto por todos os ficheiros Java, XHTML e JavaScript 

responsáveis pelo funcionamento da aplicação, e a sua arquitetura enquadra-se na 

enunciada na secção 3.4. Face aos novos requisitos, foi exigida a criação de novas classes 

de domínio, e classes que tratam de questões relacionadas com o acesso e manipulação 

dos dados. 

As classes do domínio derivam do modelo de dados apresentado anteriormente 

(secção 4.2.1). Do mesmo modo, as classes que comunicam com a base de dados para a 

manipulação e consulta dos objetos de domínio (chamadas de DAO, Data Access Object) 

derivam das classes de domínio. Em particular, existe uma DAO para cada classe do 

domínio.  

Existem também classes que estendem o modelo de dados para suportar as 

funcionalidades requeridas. Alguns exemplos são objetos que abstraem o conceito de 

filtro sobre um indicador, ou o conceito de filtro espacial22. 

Para além das classes referentes aos dados, ao domínio e ao modelo, existem também 

classes que atuam como controladores das ações executadas pelo utilizador. Tem-se 

assim, uma arquitetura de software que segue o padrão MVC, onde: 

i. o componente model corresponde às classes dos pacotes de dados (data) e de 

domínio (domain); 

ii. o componente view corresponde às páginas XHTML do pacote de 

apresentação (web) que usam a framework JSF; 

iii. o componente controller, faz a ponte entre os dois outros componentes, e  

corresponde às classes (Beans) do pacote de apresentação (web) que fornecem 

à view a informação a ser mostrada a partir do model e, de forma semelhante, 

trata de adaptar o modelo segundo os comandos do utilizador. 

Esta divisão resulta da arquitetura anteriormente criada e descrita no Capítulo 3, e 

que foi seguida durante todo o processo de desenvolvimento. 

 

 Implementação 

A fase de implementação consistiu na concretização do modelo de dados (4.2.1) e 

no desenvolvimento de código Java, JavaScript e XHTML que pretendem satisfazer os 

requisitos funcionais e não-funcionais identificados (4.1.1). De referir que a estrutura 

                                                 
22 No futuro, estes conceitos poderão fazer parte do modelo de dados, possibilitando, por exemplo, a 

personalização dos filtros disponibilizados pelo GeoAnalytics.  
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geral da interface do GeoAnalytics já tinha sido previamente concebida, sendo constituída 

por um painel lateral do lado esquerdo e um mapa que ocupa o restante espaço. No painel 

são mostradas as layers e os filtros selecionados. Logicamente, com o aparecimento de 

novos requisitos, surgiu a necessidade de alterar a interface, de modo a acomodar as 

funcionalidades desenvolvidas. Por outro lado, no que respeita à interface, o 

GeoBackOffice foi completamente construído de raiz, usando as mesmas ferramentas que 

o GeoAnalytics (isto é, PrimeFaces, e OpenLayers para os mapas).  

Dois aspetos contribuíram para um processo de implementação bastante mais 

agilizado e focado na lógica aplicacional. O primeiro é a construção prévia de toda uma 

framework, que constitui a arquitetura do software do sistema (secção 3.4), e que está 

pronta a ser adaptada a vários domínios, mediante a construção de novas entidades ou 

classes específicas para cada solução. Depois, o modelo de dados criado e a forma como 

abstrai os conceitos da solução georreferenciada (por exemplo, o conceito de layer, ou de 

atributo), permite reforçar a separação de conceitos (seperation of concerns).  

 Funcionalidades implementadas 

O primeiro passo consistiu na materialização do modelo de dados na base de dados 

usada para desenvolvimento. Numa fase inicial, este modelo consistia em três tabelas 

(ref_layer, ref_attribute, e ref_layer_type), e foi sendo expandido durante todo o 

processo de desenvolvimento, para conseguir responder aos novos requisitos que 

surgiram.  

Uma validação inicial do modelo de dados consistiu na instanciação das layers 

usadas à partida pelo GeoAnalytics (DRC, AO, e meters), e dos seus atributos que 

correspondem a indicadores (outages, fraud, e consumption). 

Para a implementação dos requisitos identificados seguiu-se o princípio de criar um 

controlador (Controller) para todos os grupos de funcionalidades de alto nível (isto é, 

filtros, análises, etc.), que tratam de comunicar com as entidades envolvidas nessa 

funcionalidade e que dispõem de estruturas de dados apropriadas para serem mostradas 

na interface. Por sua vez, com o JSF e com o PrimeFaces, é feito o acesso aos objetos 

pertencentes a essas estruturas de dados. Por exemplo, o controlador dos filtros mantém 

uma lista de todos os filtros selecionados em cada instante e estes são expostos através da 

interface do GeoAnalytics, para que o utilizador interaja com eles, atribuindo um valor 

ou um operador (em caso de filtros sobre indicadores). Estes controladores não são mais 

que CDI Beans, que fazem de ponte entre o modelo (dados) e a camada de apresentação, 

e com o JSF é possível invocar métodos sobre eles. No Anexo E apresenta-se uma lista 

de todos os controladores construídos e as funcionalidades que implementam. 
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Seguidamente são revisitados os requisitos funcionais enunciados na secção 4.1.1  

por forma a compreender como foram concretizados segundo o modelo criado. 

RF 1. Filtros 

Cada layer tem associado um conjunto de atributos, determinado pela associação 

entre a tabela ref_layer e ref_attribute, por sua vez, cada atributo tem duas 

propriedades que moldam a implementação dos filtros. Uma delas é, logicamente, o valor 

booleano de filter_visible que indica se um atributo deve ser usado para filtro (sobre 

indicadores ou de dimensão). Outra é o valor indicado em attribute_type, que deve ser 

fct ou dim e que distingue filtros sobre indicadores de filtros de dimensão. Esta distinção 

é apenas relevantes para incluir na interface componentes adequados aos inputs de cada 

filtro: 

Os filtros sobre indicadores têm uma estrutura <indicador> <operador> <valor 

numérico>, onde <operador> ∈ {=, <, >, <=, >=}. 

Os filtros de dimensão têm uma estrutura <dimensão> <valor>, onde <valor> é um 

dos valores para a dimensão. Por exemplo, se a dimensão for “mês”, então, os 

valores possíveis serão todos os meses do ano. 

A concretização dos filtros recorre ao serviço RESTful do GeoServer. Recorde-se 

que as layers publicadas no servidor contêm os indicadores agregados por todas as 

dimensões, pelo que não seria possível filtrar por uma dimensão usando CQL ou 

ECQL (seria, no entanto, possível filtrar por indicadores), porque simplesmente não 

são configurados os atributos de dimensão. Assim, a alternativa passa pela 

publicação de layers de forma dinâmica, através de uma interrogação SQL, gerada 

em tempo de execução. Isto é conseguido através do template SQL de cada layer, 

que é completado quando se aplica um filtro. Considere-se o caso simples de um 

filtro sobre um indicador outages de uma layer, será necessário instanciar a cláusula 

WHERE da interrogação para outages>150000, por exemplo. No caso dos filtros de 

dimensão, o princípio é semelhante, apenas é necessário garantir que o atributo está 

presente não só no WHERE, como nas cláusulas SELECT e GROUP BY. Para fazer uso das 

capacidades REST do GeoServer, recorreu-se a uma biblioteca externa, o 

GeoServer-Manager que será abordada na secção 4.3.2. Na Figura 20 mostram-se 

duas vistas SQL que correspondem a layers criadas no GeoServer por aplicação de 

filtros através do GeoAnalytics. De referir que estas layers são meramente 

temporárias, pelo que quando o utilizador termina a sessão no GeoAnalytics, estas 

são removidas do GeoServer. A captura do evento de fim de sessão é feita através da 

anotação @PreDestroy dos Beans SessionScoped. 
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Já os filtros espaciais são implementados recorrendo às funções ECQL 

disponibilizadas pelo GeoServer, e que implementam a especificação do OCG para 

simple features (referida na secção 2.2.1). Em particular, são usadas as funções 

INTERSECTS e WITHIN sobre duas geometrias, que devolvem todas as features da primeira 

geometria que se relacionam com a segunda, por se interseção ou por pertença. Note-se 

que não fará sentido aplicar um WITHIN se a primeira geometria for composta por 

polígonos ou linhas e a segunda for composta por pontos. Tal como não fará sentido 

verificar se uma área que resulta da agregação de outras mais pequenas está dentro das 

que a originaram. Veja-se o caso dos distritos e dos concelhos de Portugal: é legítimo 

verificar que o concelho de Sintra está dentro do distrito de Lisboa, mas não será correto 

verificar que o distrito de Lisboa está dentro de qualquer concelho. Para evitar estas 

situações, é feito um pré-processamento das funções a apresentar quando se selecionam 

as duas layers, com base no atributo layer_order de cada uma (pressupõe-se que uma 

ordem maior corresponde a um nível mais granular, e uma ordem menor corresponde a 

um maior nível de agregação). Alternativamente, seria possível fazer o mesmo pré-

processamento com base no campo geometry_type, que guarda uma string com a classe 

de geometria da layer. 

 

RF 2. Mapas temáticos 

Os mapas temáticos (ou estilos) estão sempre associados a uma layer e 

frequentemente podem estar associados também a um atributo. Um estilo é definido num 

ficheiro SLD e determina a aparência de uma layer que é obtida através de um pedido 

GetMap do WMS, incluindo a cor de preenchimento das features, a sua opacidade, 

Figura 20 - Vistas SQL que originam layers por aplicação de (a) um filtro sobre um indicador; e (b) 

um filtro de dimensão.  
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contorno e outras propriedades. É particularmente útil definir mapas temáticos com base 

em regras, onde se define a aparência das features segundo uma condição lógica. 

Para concretizar o uso de mapas temáticos no GeoAnalytics, foram criados no 

GeoServer novos SLD para os indicadores das diferentes layers, compostos por regras 

que definem diferentes graus de severidade: alto, médio, e baixo (ver Anexo B) Uma vez 

criados os mapas temáticos, estes foram instanciados no modelo de dados (tabela 

ref_style) com o mesmo nome que têm no GeoServer e foram associados às respetivas 

layers. Para que o mapa reflita a seleção de um estilo torna-se necessário incluir no pedido 

WMS feito ao GeoServer o nome do SLD respeitante ao mapa temático selecionado.  

RF 3. Exportar dados 

A exportação das features de uma layer para o formato CSV recorre ao componente 

FileDownload do PrimeFaces, que permite a obtenção de um ficheiro através de um 

InputStream do Java. Assim, o PrimeFaces trata de todos os processos relacionados com 

a transferência, e o foco da implementação passa a ser unicamente a construção do 

ficheiro. Esta é feita com base em vários aspetos, nomeadamente: 

 As colunas são especificadas no template SQL da layer a exportar; 

 A interrogação é completada com quaisquer filtros que tenham sido 

aplicados sobre a layer (para não incluir features que não são visíveis no 

mapa, ou para desagregar a informação); 

 Os valores dos indicadores de cada feature são obtidos através da execução 

da interrogação na base de dados em tempo de execução. 

A Figura 21 mostra o conteúdo do ficheiro CSV para a layer DRC. 

RF 4. Análises 

Uma análise envolve diversos conceitos implementados no GeoAnalytics, como 

layers, filtros de qualquer ordem, e estilos. Em particular, uma análise guarda de forma 

persistente instâncias concretas desses conceitos. Este foi, assim, o primeiro requisito que 

exigiu o uso do Hibernate para a persistência de objetos na base de dados PostgreSQL. 

Figura 21 - CSV da layer DRC 
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Quando o utilizador indica que pretende guardar uma análise, são verificadas todas 

as estruturas que guardam as layers, filtros, e mapas temáticos que existem no contexto 

da sessão. Depois, são criados objetos que refletem o estado de cada instância no 

momento da criação da análise, por exemplo qual o estilo que estava selecionado para a 

layer AO, ou que indicador, operador e valor estava selecionado para um filtro dos meters. 

Em concreto, são instanciados objetos que mapeiam as tabelas analysis, 

analysis_layers, analaysis_layers_filter, e analysis_layers_style. 

Depois de persistida, a análise surge na interface como “selecionada” até ao fim da 

sessão. Quando o utilizador encerra a sessão, a análise fica disponível para ser 

selecionada, de forma análoga às layers. Listam-se de seguida algumas decisões ao nível 

do design da interface e da lógica de implementação relativamente às análises: 

 A seleção de uma análise faz-se de forma idêntica à seleção de layers, ou seja, 

por drag & drop; 

 Só pode existir uma análise selecionada em cada instante23; 

 Uma análise só pode ser selecionada se não existir nenhuma layer selecionada 

(o raciocínio é semelhante ao ponto anterior); 

 Se estiver selecionada uma análise e forem removidas todas as layers 

selecionadas, a análise é também removida. 

Uma análise pode ser modificada a qualquer momento, pela adição, remoção ou 

alteração de layers, filtros e estilos. Para que as alterações sejam refletidas no modelo, é 

apenas necessário regravar a análise. Quando é guardada uma análise, o sistema verifica 

se ela já existe (pelo nome) e atualiza a informação associada, caso já exista, comparando 

a informação anteriormente guardada com os objetos instanciados no GeoAnalytics. Do 

mesmo modo, é possível remover uma análise, eliminando toda a informação que lhe está 

associada de forma persistente. As operações de criação, modificação e remoção (ao nível 

dos dados) são conseguidas com os métodos da API do JPA persist, merge, e remove, 

implementadas pelo Hibernate. 

 

RF 5. Desenho de layers e cálculo de atributos 

A implementação deste requisito envolve essencialmente quatro passos: 

1. Possibilitar o desenho de polígonos sobre o mapa; 

2. Capturar a geometria dos polígonos desenhados; 

3. Calcular os indicadores da layer de negócio que está selecionada; 

                                                 
23Seguindo o principio de que uma layer só pode estar disponível para seleção se e só se ainda não 

foi selecionada; duas análises podem conter layers em comum, o que iria contra quebrar esse princípio. 
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4. Persistir os cálculos e as geometrias na base de dados. 

Os dois primeiros pontos são assegurados pelo OpenLayers, através do MapOLKit. 

Este último estende funcionalidades do OpenLayers, e permite, neste caso em particular, 

o desenho de geometrias em formato vetorial (pontos, linhas, e polígonos). Por outro lado, 

oferece também funções para a exportação da geometria de uma layer vetorial no formato 

WKT. 

Assim, a geometria correspondente à layer desenhada (neste caso sempre um 

polígono) é transmitida da camada de apresentação para a camada da lógica de negócio, 

para ser posteriormente armazenada na base de dados. Ainda ao nível da lógica 

aplicacional, é construída uma interrogação dinâmica, com base na layer de negócio sobre 

a qual o desenho foi feito (por exemplo, os meters) e a geometria da layer desenhada. O 

resultado desta interrogação é composto pelos indicadores da layer de negócio e o valor 

da soma de cada um para cada polígono desenhado. Note-se que se existirem filtros sobre 

a layer de negócio, o valor devolvido pela interrogação deve refletir esses mesmos filtros. 

Finalmente, é persistida toda a informação relativa à layer desenhada: i) a sua 

geometria, para que mais tarde possa ser novamente desenhada; ii) e os indicadores 

calculados. Como a geometria obtida a partir do MapOLKit está no formato WKT, e a 

base de dados espera uma representação digital, da classe Geometry do PostGIS, é 

necessária uma conversão. Esta é conseguida através da biblioteca externa GeoTools, que 

será abordada na secção 4.3.2. Note-se que a mesma conversão poderia ser feita com a 

função do PostGIS ST_GeomFromText. A Figura 22 ilustra a funcionalidade de desenho de 

layers no GeoAnalytics. 

Figura 22 - Resultado do desenho de dois polígonos sobre um conjunto de meters.  

Os valores dos atributos que surgem no pop-up são referentes ao polígono inferior (a azul). 
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RF 6. Análises demográficas 

As análises demográficas assemelham-se ao desenho de layers, no sentido em que é 

produzida uma nova layer e são calculados valores para essa layer. No entanto, aqui a 

nova layer resulta da interseção de duas outras já existentes (em particular uma layer de 

negócio e uma layer demográfica), e não é diretamente construída pelo utilizador. Deste 

modo, pode afirmar-se que a funcionalidade de análises demográficas estende a 

funcionalidade de desenho de layers. Isto significa que o modelo de dados criado para 

suportar layers desenhadas (composto pelas tabelas draw_layer, draw_layer_geom e 

draw_layer_attribute) é suficientemente genérico para suportar também as layers 

resultantes de uma análise demográfica. 

Assim, a lógica da implementação das análises demográficas inclui os seguintes 

passos: 

1. Calcular a interseção de duas layers selecionadas (uma de negócio e uma 

demográfica); 

2. Calcular os atributos demográficos para a layer de interseção; 

3. Persistir os cálculos e a geometria na base de dados. 

A diferença para a funcionalidade do desenho de layers está unicamente no primeiro 

passo. Para calcular a interseção é construída uma interrogação dinâmica com base nos 

templates das duas layers envolvidas na análise. Como seria de esperar, esta interrogação 

é espacial e usa a operção ST_Within do PostGIS (que implementa a especificação do 

OGC para simple features). 

Figura 23 - Resultado de uma análise demonográfica 
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Os restantes passos foram implementados usando as funcionalidades garantidas pela 

implementação do desenho de layers. Na Figura 23 mostra-se o resultado de uma análise 

demográfica que envolve a DRC Mondego (e os dados dos Censos de 2011). 

 

RF 7. Visualizar o histórico de uma layer 

A opção de ativar o histórico para uma layer fica disponível quando são reunidas 

duas condições: i) a layer tem um mapa temático selecionado, e ii) a layer tem um atributo 

de dimensão temporal. O objetivo é visualizar a evolução de um indicador, associado ao 

mapa temático, ao longo do tempo, de forma interativa. 

Ao nível da interface foi usado o componente slider do PrimeFaces, que pode ser 

manipulado pelo utilizador para selecionar um valor concreto da dimensão temporal (por 

exemplo, o mês de junho), ou pode ser atualizado dinamicamente através de um 

temporizador, percorrendo todas os valores existentes para a dimensão temporal. A 

Figura 24 ilustra o funcionamento do histórico interativo. 

A implementação passou pela criação de uma nova layer a partir de uma vista 

parametrizada no GeoServer, que recebe, de cada vez que é feito um novo pedido, dois 

argumentos: o nome da tabela que contém os dados geográficos e não-geográficos da 

layer, e o valor da dimensão temporal (a Figura 25 mostra esta vista para as layers AO, 

DRC e meters). Estes parâmetros são enviados ao GeoServer pelo MapOLKit, para que 

seja feita a atualização da informação apresentada no mapa. 

 

Figura 24 - Histórico do indicador fraud para a DRC.  

Mostra-se a variação entre dois meses consecutivos (junho e julho de 2014). 
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RF 8. Visualização complementar da informação 

O GeoServer implementa a função GetMap do WMS, e dispõe de vários formatos 

para o acesso à informação obtida, sendo um deles o GML. Deste modo, foi adicionada 

ao MapOLKit uma função que, através do OpenLayers, obtém os valores de todos os 

atributos não-espaciais para a feature selecionada. Estes valores são usados para popular 

uma caixa de diálogo do PrimeFaces (dialog) que é mostrada ao utilizador com todos os 

atributos e valores associados à feautre. Note-se que independentemente dos pares 

atributo/valor devolvidos pelo GeoServer, é feito ainda um processamento ao nível da 

camada de lógica para determinar que atributos devem realmente fazer parte da caixa de 

diálogo. Este processamento tem por base a propriedade booleana info_visible, 

associada a cada instância de ref_attribute. 

Para além desta caixa de diálogo, foi feita uma primeira integração com a biblioteca 

Highcharts, que será abordada na secção 4.3.2. Esta integração consistiu na criação de 

outra caixa de diálogo com informação da feature selecionada sob a forma de gráfico para 

todos os indicadores da layer. Em particular é possível visualizar: 

i. Um gráfico circular com duas segmentações, um respeitante ao peso da 

feature selecionada para um indicador, e outra que representa as restantes 

features; 

ii. Um gráfico de barras com as cinco features onde se registam os maiores 

valores de um indicador; 

iii. Um gráfico de linhas que mostra a evolução do indicador para a feature 

selecionada ao longo de uma dimensão temporal. 

Figura 25 - Vista criada no GeoServer para o histórico e os parâmetros que recebe 
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Todos estes gráficos (Figura 26) são construídos a partir dos resultados de 

interrogações executadas na base de dados, e que têm por base o template da layer em 

questão, apenas com ligeiras adaptações que permitem o tratamento correto da 

informação. Isto inclui, por exemplo, (i) um limite ao número de registos devolvidos ou  

(ii) a obtenção de 𝑛 registos desagregados por uma dimensão temporal. Por uma questão 

de coerência, optou-se por incluir nos gráficos os mesmos atributos que surgem na caixa 

de diálogo informativa. 

 

RF 9. Editar mapa inicial 

A alteração da extensão do mapa inicial pode ser feita de duas maneiras: 

i. O utilizador insere manualmente os valores das quatro coordenadas 

(min 𝑥, min 𝑦) e (max 𝑥 , max 𝑦), no sistema EPSG:385724; 

ii. O utilizador move o mapa para a localização pretendida. 

A única diferença nas duas abordagens está na forma como são obtidos os novos 

valores. O segundo caso é bastante simples, porque resulta de uma submissão de um 

formulário XHTML (análogo ao HTML). Já o primeiro, requere a utilização de controlos 

do OpenLayers que tratam eventos sobre o mapa, em particular o moveend, que é ativado 

após se alterar a extensão do mapa. Depois, também recorrendo ao OpenLayers (através 

do MapOLKit) é feita a captura das novas coordenadas.  

Uma vez definido a nova extensão, esta é persistida na base de dados, na tabela de 

configuração t_geo_config. 

                                                 
24 De salientar que, apesar de toda a informação geográfica que alimenta o GeoAnalytics estar no 

sistema EPSG:4326, a projeção das geometrias no mapa disponibilizado pela aplicação é feita recorrendo 

ao EPSG:3857. 

Figura 26 - Gráficos sobre o indicador outages da DRC Norte: 

(a) Comparação entre a DRC Norte e o agregado das restantes DRC;  

(b) As cinco DRC com maior valor de outages;  

(c) evolução do indicador para a DRC Norte, e comparação com a média de todas as DRC. 
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RF 10. Gestão de layers 

As layers são a base do GeoAnalytics, são elas que permitem a representação dos 

indicadores num mapa, num contexto georreferenciado. Associados às layers estão um 

conjunto de atributos e propriedades que são refletidos no GeoAnalytics. Por exemplo, 

todas as layers têm um nome, e todas as layers pertencem a um grupo. Estas e outras 

propriedades são configuráveis a partir do GeoBackOffice.  

No GeoBackOffice é possível visualizar sob a forma de tabela (Figura 27) todas as 

layers existentes, e algumas das suas propriedades mais relevantes (o nome, a 

visibilidade, o grupo a que pertence, etc.). Em JSF, e em particular com o PrimeFaces, 

estas estruturas tabulares são suportadas pelo componente dataTable, que é apresentada 

no browser como um tabela HTML e dispõe de paginadores, filtros, e mecanismos de 

ordenação, funcionalidades particularmente úteis quando se está a lidar com grandes 

quantidades de informação. Cada linha da tabela corresponde, assim, a uma layer e, para 

além das colunas correspondentes às propriedades a ela associadas, todas as linhas 

apresentam comandos que levam às operações de edição e remoção da layer. 

A edição e a criação de uma layer (Figura 28) são divididas na configuração: 

 Das suas propriedades: nome, código, ordem, grupo, visibilidade; 

 Dos seus atributos;  

 Dos mapas temáticos associados. 

 

Figura 27 - Interface de visualização das layers existentes no GeoBackOffice 



74 

 

Os dois últimos aspetos serão tema dos requisitos RF 11 e RF 12. Relativamente às 

propriedades, estas são inseridas ou modificadas através de componentes típicos para o 

input de dados (caixas de texto, menus dropdown, spinners ou checkboxes). 

A criação de uma nova layer pode ser feita através da instanciação direta de uma 

tabela PostGIS já existente, ou através do carregamento de uma shapefile25. Ambos os 

métodos fizeram uso de funcionalidades disponibilizadas pela biblioteca GeoTools, 

nomeadamente: 

 Para o estabelecimento de uma ligação à base de dados PostGIS 

 Para a conversão da informação contida na shapefile numa tabela PostGIS. 

Ambas as situações são, na verdade, referentes a DataStore, mas de diferentes tipos. 

A primeira engloba uma JDBCDataStore do tipo PostGIS, e a segunda engloba num 

primeiro momento uma ShapefileDataStore, e posteriormente também JDBCDataStore 

(para criar a tabela espacial que suporta a nova layer). 

RF 11. Gestão de atributos 

Os atributos são tratados de forma semelhante às layers: i) podem ser consultados 

numa interface comum em forma de tabela; ii) podem ser editados; iii) ou removidos. No 

entanto, para serem criados é necessária a existência de uma layer suportada por uma 

                                                 
25 De recordar que uma shapefile é composta por três ficheiros com extensões distintas (.shp, .shx, e 

.dbf). Por esta razão, o GeoBackOffice está à espera de receber um .zip com esses três ficheiros, em vez 

de um ficheiro único com extensão .shp. 

Figura 28 - Edição das propriedades de uma layer 
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tabela que contém uma coluna que representa o atributo. Por isso, a adição de um novo 

atributo é feita no ecrã de edição ou de criação de uma layer.  

Assim, o EditLayerController (tal como AddLayerController) é sempre referente 

a uma layer em particular e, de cada vez que é acedido, carrega a lista de atributos 

associados a essa layer, bem como uma lista das colunas da tabela que a suporta que não 

foram ainda instanciadas em ref_attribute. Deste modo, garante-se que um atributo é 

uma só vez instanciado no modelo de dados, e é possível adicionar novos atributos 

factuais ou de dimensão. A Figura 29 mostra a criação de um novo atributo. 

Para os atributos de dimensão, é gerada uma coluna que indexa todos os valores 

possíveis para a dimensão. Por exemplo, se o atributo for o mês, então, existirão 12 

valores possíveis (no caso de um ano, 24 no caso de dois anos, e assim sucessivamente). 

Uma vez criada esta nova coluna, é também criada uma vista que contém todos os pares 

identificador-valor para a dimensão. Note-se que este processo é completamente 

transparente para o utilizador, mas é essencial para garantir a multidimensionalidade do 

modelo de dados. 

A adição é refletida necessariamente nas propriedades sql_template e sql_default 

da layer, de modo a garantir o correto funcionamento dos filtros aplicados no 

GeoAnalytics. Estas alterações são também transparentes para o utilizador. 

Por sua vez, a edição é feita pelo controlador EditAttributeController e é em tudo 

semelhante à edição das propriedades de uma layer. Aqui o utilizador pode configurar 

aspetos de um atributo como a sua visibilidade na seleção de filtros e na caixa de diálogo 

informativa de uma layer, a sua descrição, a sua label (nome que é usado no GeoAnalytics 

Figura 29 - Criação de um novo atributo 
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para representar o atributo) ou mesmo o seu tipo. Por questões de segurança e integridade, 

o único parâmetro que não pode ser alterado é o nome da coluna que guarda os valores 

do atributo.  

A remoção de um atributo tem influência na layer a que pertence, na medida em que: 

 O atributo não surge disponível para filtro factual ou de dimensão; 

 O atributo não surge na caixa de diálogo com a informação relativa a uma 

feature selecionada do mapa; 

 O atributo não surge nos gráficos associados à layer/feature. 

 

RF 12. Gestão de mapas temáticos 

A alteração de um mapa temático pode ser uma tarefa complexa, uma vez que a 

definição do mesmo é feita num ficheiro de texto, que necessitaria de ser alvo de uma 

análise sintática para que fosse possível extrair a informação nele contida.  

No entanto, a biblioteca GeoTools dispõe de um mecanismo que permite converter 

uma string (que representa o conteúdo de um ficheiro SLD) num objeto Style. Estes 

objetos contêm toda a informação relativa a um estilo (por exemplo, o nome, descrição, 

título) e permitem a manipulação das regras que estão definidas. Na verdade, não é o 

objeto Style que dispõe destas operações, mas sim os objetos FeatureTypeStyle e Rule.   

Um Style tem normalmente uma ou mais instâncias de FeatureTypeStyle, que por 

sua vez podem ter várias Rules. As Rules podem ter filtros (Filter) que são usados para 

uma formatação condicional de certas features, e têm obrigatoriamente pelo menos um 

Simbolizer26 que descreve a forma como deve ser representada cada feature (a cor, 

opacidade, contorno, etc.). Qualquer regra pode ter um TextSymbolizer onde são 

especificadas etiquetas (ou labels) para as features.  

A edição de um mapa temático inclui a modificação de vários aspetos de cada uma 

das regras existentes: 

 Nome 

 Título (texto que surge na legenda)  

 A que propriedade (atributo) se refere, no caso de ter um filtro 

 Tipo de filtro (“propriedade igual a…”, “propriedade menor que…”) 

 Valores do filtro 

 Cor e opacidade para o preenchimento 

                                                 
26 A interface Symbolizer do GeoTools implementa a norma Symbology Encoding do OGC 

(http://www.opengeospatial.org/standards/symbol). 
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 No caso de se tratarem de Points, qual a sua forma27 

A persistência das alterações feitas é, neste caso, garantida pelo GeoServer, através 

da biblioteca GeoServer Manager, que possibilita a atualização de um estilo definido num 

SLD. Note-se que do mesmo modo que o GeoTools disponibiliza um conversor de SLD 

para Style (SLDParser), disponibiliza também um conversor inverso (SLDTransformer), 

que dado um objeto Style devolve uma string com a notação SLD. A Figura 30 representa 

a interface desenvolvida para modificar as regras de um estilo associado a um atributo. 

Para além de editar através da interface, é dada a possibilidade de o utilizador 

importar um ficheiro SLD guardado na sua máquina. O PrimeFaces dispõe de um 

componente para a importação de ficheiros que, quando associado a um método Java, 

obtém um InputStream. Este é depois convertido para um Style do GeoTools, tal como 

o SLD lido do GeoServer.  

RF 13. Gestão de grupos de layers 

Tal como as layers e os atributos, também é possível criar, editar ou remover os 

grupos de layers. A visualização dos grupos existentes foi concretizada de forma análoga 

à desses conceitos: sob a forma de uma tabela (Figura 31).  

Neste caso, esta tabela é mais simples, uma vez que um grupo de layers possui apenas 

uma propriedade (o nome), em contraste com o conjunto de propriedades associadas às 

                                                 
27 Uma forma pode ser especificada como uma Well-known Mark (círculo, estrela, quadrado, etc.) 

ou por uma imagem externa. 

Figura 30 - Ecrã de alteração de um estilo 
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layers ou aos atributos. Também por esta razão, a edição de um grupo de layers é feita 

inline, na própria tabela, sem a navegação para um novo ecrã. Isto é conseguido pelo 

componente cellEditor do PrimeFaces, que permite a edição de uma célula pertencente 

a uma dataTable. A ação de editar uma célula despoleta um evento, que é capturado ao 

nível do servidor, a fim de ser feita a persistência na base de dados através do método 

merge do JPA.  

A criação de um novo grupo foi também simplificada pelo mesmo motivo: é apenas 

necessário o utilizador indicar o título do grupo. Deste modo, não se considerou 

necessária a construção de um novo ecrã, e a instanciação de um grupo de layers é feita 

com uma caixa de diálogo, onde é inserido o nome do mesmo. Uma vez criado, o grupo 

é persistido na base de dados com um identificar gerado automaticamente pelo Hibernate 

e que, à partida, não está associado a nenhuma das layers existentes28.  

Por sua vez, a remoção de um grupo segue os mesmos princípios das outras 

entidades: cada linha da tabela tem um botão que impulsiona o processo de eliminação, e 

mediante a confirmação dada pelo utilizador, executa a ordem de remoção na base de 

dados. Note-se que ao eliminar um grupo de layers eliminam-se todas as layers a ele 

associadas, uma vez que não faria sentido, conceptualmente, ter uma layer sem grupo. 

 

                                                 
28 A associação entre uma layer e um grupo é feita exclusivamente na criação/edição de layers. 

Figura 31 - Interface para gestão de grupos de layers 
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RF. 14 Gestão de análises 

De forma similar aos grupos de layers, as análises são relativamente simples do 

ponto de vista das operações que são disponibilizadas pelo GeoBackOffice. Os requisitos 

prendiam-se com questões como a visualização, alteração do nome, e remoção de 

análises. 

Mantendo o princípio da simplicidade, todas as operações são disponibilizadas na 

mesma interface, uma tabela que contém a lista de todas as análises existentes.  

Tal como nos grupos de layers, a alteração do nome de uma análise é feita na própria 

tabela, com o componente cellEditor do PrimeFaces, e a remoção (que envolve todos os 

objetos associados – layers de análise, filtros, e estilos) é acionada por um botão. Estas 

operações envolvem os métodos JPA merge e persist. A Figura 32 ilustra a ação de 

renomear uma análise. 

 

RF. 15 Gestão de layers desenhadas 

As layers desenhadas podem ser também ser removidas e o seu nome modificado 

através do GeoBackOffice, do mesmo modo que os grupos de layers as análises.  

Para além disso, é possível configurar aspetos relacionados com a aparência de todas 

as layers desenhadas, nomeadamente a sua cor por omissão e a cor quando se seleciona 

uma feature (passando o rato por cima dela). A seleção de cores é feita com o componente 

Figura 32 - Renomeação de uma análise 
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do PrimeFaces colorPicker, que dispõe de uma palete de cores pronta a ser usada, e que 

guarda numa String Java o código hexadecimal correspondente à cor selecionada.  

Os valores escolhidos para ambas as cores são persistidos na tabela de configuração 

t_geo_config através da substituição do value pelos novos códigos hexadecimais pelo 

merge com os anteriormente existentes. Na Figura 33 é possível observar a interface para 

a gestão de layers desenhadas, que inclui meios para a alteração das cores aplicadas a 

estas layers. 

 

 Bibliotecas usadas 

Para além das bibliotecas apresentadas ao longo do Capítulo 3 foram introduzidas 

novas bibliotecas para atingir alguns dos objetivos propostos.  

O GeoServer Manager29 é uma biblioteca cliente do serviço REST do GeoServer. 

Através dela é possível não só consultar todas as layers disponíveis no servidor de mapas, 

como é também possível publicar novas layers, ou remover as existentes, através de 

simples invocações de métodos Java.  

O GeoTools30 é uma biblioteca Java que implementa um conjunto de especificações 

do OGC, e que permite o processamento de informação geográfica necessário para 

                                                 
29 https://github.com/geosolutions-it/geoserver-manager/wiki [Consultado a 17 de abril de 2015] 
30 http://geotools.org/ [Consultado a 27 de abril de 2015] 

Figura 33 - Seleção de cores para layers desenhadas 

https://github.com/geosolutions-it/geoserver-manager/wiki
http://geotools.org/
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implementar um SIG. O GeoServer é implementado com o GeoTools, o que demonstra a 

capacidade desta biblioteca. 

O Highcharts31 é uma biblioteca JavaScript para a criação de gráficos interativos e 

dinâmicos. Esta foi a escolha para a integração de uma componente de gráficos no 

GeoAnalytics pois, apesar da simplicidade que oferece em criar gráficos, possui uma 

grande variedade de aspetos que podem ser configurados. De referir que esta não é, ao 

contrário das outras bibliotecas usadas, uma biblioteca livre para uso comercial. 

 

 Projeto complementar 

Para além das tarefas realizadas ao nível do GeoAnalytics e do GeoBackOffice, 

surgiu ainda a oportunidade de participar no desenvolvimento de módulos para um 

sistema integrado de controlo e gestão da rede elétrica de Cabo Verde, doravante 

designado por SIGR (Sistema Integradado de Gestão da Rede).  

O SIGR divide-se em vários sistemas – um por cada ilha do arquipélago de Cabo 

Verde, e um central, composto por todas as ilhas.  

Este sistema é, à semelhança do GeoAnalytics/GeoBackOffice, executado num 

browser web e engloba, entre outras, funcionalidades de monitorização do estado da rede 

e de controlo de perdas, para as quais foram desenvolvidas funcionalidades que envolvem 

informação geográfica. 

Os dados espaciais que alimentam o SIGR são compostos pelos limites oficiais dos 

territórios de Cabo Verde (ilhas e concelhos), e pela localização geográfica de todos os 

postos de transformação (PT) que pertencem à rede. Para além da informação acerca da 

sua localização, cada PT tem associado um conjunto de indicadores relevantes para o 

negócio: 

 

 

 Indicador Dimensões 

M
o
n

it
o
ri

za
çã

o
 

Estado (ativo ou em corte) 

Não tem 
Estado da comunicação (online ou offline) 

Potência instalada 

Carga lida na última comunicação 

                                                 
31 http://www.highcharts.com/ [Consultado a 17 de abril de 2015] 

http://www.highcharts.com/
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C
o
n

tr
o
lo

 d
e 

p
er

d
a
s 

Consumo do PT em kWh 

Mês 

Consumo de IP32 em kWh 

Energia faturada em kWh 

Perdas técnicas em kWh e ECV33 

Perdas não técnicas em kWh e ECV 

Perdas totais em kWh, ECV e percentagem 

Fator de representatividade 
Tabela 4 - Indicadores e dimensões do SIGR (para PT) 

 Análise 

Em termos de requisitos funcionais, a componente georreferenciada do SIGR deve 

possibilitar ao utilizador visualizar a informação relativa às métricas anteriormente 

enunciadas no contexto de um mapa, tanto na monitorização da rede, como no controlo 

de perdas. A informação das perdas deve ser consultada por um dado mês, enquanto a 

monitorização deve retornar os dados mais recentes. 

Para uma procura mais fácil, deve também ser possível filtrar um determinado 

PT e focá-lo no mapa.  

O subsistema de controlo de perdas deve possibilitar a configuração de três 

níveis de alarme, consoante o valor de perdas verificado em cada PT. Esta configuração 

deve ser refletida no mapa que representa as perdas. 

 Desenho e implementação 

Uma vez que as funcionalidades requeridas para a componente georreferenciada do 

SIGR são de visualização, e não tanto de análise, e a sua complexidade é relativamente 

baixa, não se considerou a necessidade de construir um modelo de dados como o do 

GeoAnalytics/GeoBackOffice. Neste caso, existem essencialmente tabelas espaciais de 

referência, e tabelas que são usadas diretamente pelo servidor de mapas34. O diagrama da 

Figura 34 ilustra este modelo35. Este diagrama inclui as tabelas de factos e dimensões 

                                                 
32 IP – Iluminação pública 
33 ECV – Escudos cabo-verdianos 
34 Estas tabelas são, na verdade, views que usam as tabelas de referência para obtenção das 

geometrias, e tabelas de factos para os valores das métricas. 
35 Todos os sistemas (correspondentes às várias ilhas) têm a mesma configuração de base de dados. 

O sistema central é uma união de todos os sistemas locais. 
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usadas, no entanto, não foram incluídas todas as colunas dessas tabelas (apenas as usadas 

pelas vistas espaciais). 

 

Por outro lado, o software foi integrado nas funcionalidades que foram desenvolvidas 

por outros elementos da equipa. Por exemplo, a capacidade de filtrar um PT para 

visualizá-lo no mapa é suportada por um componente do PrimeFaces, a tree (Figura 35), 

pelo que a funcionalidade foi integrada no controlador que trata do conteúdo e eventos 

desse mesmo componente. A exceção foi a construção de um controlador responsável 

pelo conteúdo mostrado quando o utilizador clica sobre um PT, a fim de obter informação 

relativa ao mesmo. Essencialmente este controlador obtém os dados devolvidos pelo 

GeoServer ao MapOLKit (via OpenLayers) para um dado PT e prepara esses dados36 para 

serem mostrados de forma integrada na interface do SIGR, num dialog do PrimeFaces. 

A implementação dos filtros por feature, como foi referido, faz uso do controlador 

responsável pela tree para obter o nó (PT, ilha, ou concelho) selecionado, de modo a 

enviar o seu identificador ao MapOLKit (que, por sua vez, o envia ao GeoServer por 

                                                 
36 De recordar (do GeoAnalytics) que estes dados vêm em formato textual, em GML.  

Figura 34 - Diagrama UML da componente georreferenciada do SIGR 
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ECQL) para aplicar o filtro. Uma vez que no controlo de 

perdas a informação deve ser filtrada pela dimensão “mês”, 

este valor é também transmitido ao GeoServer para que 

sejam sempre apresentados os valores relativos ao mês 

selecionado. Esta é uma clara diferença entre o 

GeoAnalytics e o SIGR: por omissão, o primeiro exibe, os 

indicadores agregados por todas as dimensões, enquanto o 

último exibe (no controlo de perdas) os indicadores 

desagregados pelo último mês.  

Por fim, a configuração de perdas implica a alteração 

de um estilo no GeoServer, atualizando os valores-limite 

para cada uma das cores. Estes são obtidos pelo 

controlador responsável pela configuração, que é também 

o responsável por enviar ao GeoServer os novos valores. À 

semelhança do que foi feito no GeoBackOffice, também 

aqui foram usadas as bibliotecas GeoServer Manager e 

GeoTools. A primeira para a obtenção do SLD 

correspondente ao estilo das perdas, e posteriormente para 

sua republicação; e a segunda para a modificação das 

regras, com os novos valores 

A Figura 36 ilustra o ecrã de controlo de perdas para 

a ilha de Santiago enquanto a Figura 37 ilustra o ecrã de controlo (ou monitorização) da 

Figura 35 - Parte da tree do 

sistema central do SIGR 

Figura 36 - Ecrã de controlo de perdas e caixa de diálogo informativa sobre as perdas de um PT. 
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rede. Em ambas as figuras é visível uma caixa de diálogo com a informação de um PT 

selecionado no mapa, no contexto do ecrã (perdas ou estado). 

 

 Resultados 

Uma vez que o trabalho realizado neste PEI não incluiu fases de teste, os resultados 

aqui apresentados têm por base a instanciação de layers e atributos com dados reais no 

modelo criado. 

Vale, no entanto, a pena referir que, graças ao processo de desenvolvimento de 

software adotado em todo o projeto e às ferramentas usadas, a integração das novas 

funcionalidades com as anteriormente existentes torna-se mais imediata, o que permite 

verificar o seu correto funcionamento (no sentido em que o sistema apresenta o 

comportamento esperado). Deste modo, sempre que foram atingidos níveis consideráveis 

de estabilidade nas funcionalidades desenvolvidas, foi feito um deployment da aplicação 

num servidor de desenvolvimento, que fica disponível para o acesso dos utilizadores 

(nomeadamente para demostração do protótipo funcional junto dos clientes).  

 

Figura 37 - Ecrã de monitorização da rede e caixa de diálogo com informação do estado de um PT 
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 InovGrid  

O InovGrid é o projeto de implementação da rede inteligente (smart grid) em 

Portugal, que está a ser conduzido pela EDP-Distribuição. Os principais objetivos passam 

por dotar a rede elétrica de equipamentos e informação necessária para automatizar a 

gestão da rede, melhorar a qualidade do serviço, e promover a eficiência energética e a 

sustentabilidade ambiental [58, 59]. 

A implementação desta tecnologia envolve infraestruturas e equipamentos a vários 

níveis, desde a central de produção, até ao consumidor de baixa tensão, passando pela 

rede de distribuição de alta, média e baixa tensão. A arquitetura técnica da solução é 

ilustrada na figura Figura 38. Esta é uma arquitetura hierárquica e multinível, capaz de 

gerir informação técnica e comercial, de forma conjunta ou separada [61]. Os principais 

componentes da arquitetura são: 

 Os EB (Energy box) são equipamentos instalados junto dos clientes de baixa 

tensão para contagem, monitorização e gestão de energia [60]; 

 Os DTC (Distribution Transformer Controller) são equipamentos instalados nos 

postos de transformação para automação e monitorização, apesar de terem 

variadas funções, atuam principalmente como gestores de EB, fazendo a ligação 

entre a rede de baixa tensão e os sistemas de informação [60]; 

 Os sistemas de informação fazem a integração e processamento de dados [60]; 

 A rede de telecomunicações prolonga-se desde as instalações dos clientes até aos 

sistemas de informação e suporta a integração de toda a infraestrutura [60]. 

Figura 38 - Arquitetura do InovGrid. Fonte: [60] 
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Este sistema está a ser implementado desde 2010 no município de Évora, passando 

esta a ser a primeira região a receber a tecnologia de rede inteligente. Foram instalados 

nos clientes domésticos da SmartCity cerca de 31.000 EB que substituíram os tradicionais 

contadores de energia. Estes aparelhos têm características e funcionalidades que 

permitem o acesso e controlo do consumo, tanto ao consumidor como ao operador da 

rede. O impacto deste projeto-piloto foi bastante positivo, tendo sido possível reduzir o 

consumo energético entre 2010 e 2012 a vários níveis [62].  

Durante este PEI, foi concedida à Novabase a informação geográfica dos mais de 340 

DTC implementados na SmartCity. Esta informação foi cruzada com os dados de eventos 

registados por cada DTC, e pode ser analisada segundo várias dimensões:  

i. Mês – indicação do mês referente ao número de eventos; 

ii. Categoria – categorização do evento (comunicação, fraude, qualidade de energia, 

etc.); 

iii. Tipo – natureza do evento (um EB ligado ao DTC ficou indisponível, foi 

adicionado um novo EB ou foi removido um existente, etc.). 

Para além do número de eventos, existem outros atributos que não variam em 

nenhuma das dimensões, como a potência total do DTC. 

Assim, e aplicando os conceitos presentes no modelo de dados a este caso de negócio 

real: 

 Foi criada e publicada no servidor de mapas uma layer que guarda tanto a 

geometria, como os valores de factos ou métricas (número de eventos, potência 

total, etc.), e respetivas dimensões; 

 Foram devidamente instanciados os atributos factuais e de dimensão na tabela 

de atributos; 

 Foi criado um estilo para categorizar cada DTC pelo seu número de eventos.  

Na Figura 39 é possível observar a layer referente aos DTC instalados na cidade de 

Évora, no âmbito do projeto InovGrid. Note-se a seleção do estilo sobre o número de 

eventos: cada DTC apresenta uma cor que reflete um intervalo no número de eventos que 

registou. 
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 Georreferenciação de dados dos Açores 

No âmbito de uma empresa do setor energético dos Açores, foi instanciada no 

GeoAnalytics um conjunto de informação georreferenciada, que inclui: 

 Duas centrais geotérmicas, a sua capacidade37, e o valor de produção de energia 

por mês; 

 Nove centrais termoelétricas, a sua capacidade, e o valor de produção de energia 

por mês; 

 Onze centrais hídricas, a sua capacidade, e o valor de produção de energia por 

mês;  

 Oito parques eólicos, a sua capacidade, e o valor de produção de energia por mês; 

Para além desta informação, foi também instanciada no modelo uma layer que 

representa a geometria de todo o arquipélago dos Açores, e que tem associados os mesmos 

indicadores de negócio que as DRC, AO e meters (isto é, outages, consumption, e 

fraud)38. A Figura 40 apresenta um exemplo de aplicação da informação georreferenciada 

dos Açores.  

                                                 
37 Por capacidade entende-se o valor máximo de energia que a fonte consegue produzir. 
38 Tal como no caso das layers indicadas, os valores destes indicadores são completamente aleatórios, 

e tiveram como finalidade unicamente a demostração da aplicação modelo num novo contexto geográfico. 

Figura 39 - Layer de DTC do InovGrid instanciada no GeoAnalytics 
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 SIGR 

A integração da componente georreferenciada no SIGR foi bem-sucedida, dando 

uma resposta positiva relativamente ao armazenamento de dados reais e em grande 

volume. A quantidade de informação existente no SIGR, que inclui registos para um 

conjunto de mais de 600 PT, para dois anos permite validar o bom desempenho da 

arquitetura e da abordagem seguidas. A Tabela 5 sintetiza os registos existentes nas bases 

de dados do SIGR aquando da escrita deste relatório. 

 

Ilhas Concelhos # PT # Meses 

Santiago 

Praia 209 

22 

Ribeira Grande de Santiago 14 

São Lourenço dos Órgãos 10 

São Salvador do Mundo 11 

Santa Cruz 31 

Santa Catarina 58 

São Miguel 21 

Figura 40 - Parte do mapa dos Açores com uma layer que representa as ilhas (a amarelo) e outra os 

parques eólicos (a azul). Foram aplicados filtros sobre as duas layers e ainda um filtro espacial que devolve 

apenas os parques eólicos (com capacidade até 4000) que pertencem às ilhas com mais de 600 falhas. 
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Tabela 5 - Dados existentes no SIGR 

O SIGR está acessível através de um servidor de desenvolvimento, e também num 

de produção. 

Tarrafal 31 

São Domingos 32 

São Vicente São Vicente 118 24 

Sal Sal 68 1 

Central -- 603 24 
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Conclusão 

O trabalho realizado neste PEI consistiu, desde o início, um enorme desafio. Primeiro 

por se tratar de um projeto com objetivos ambiciosos e de complexidade e dimensão 

elevadas, diferente de todos os realizados em âmbito académico. Depois, por se inserir 

num domínio completamente novo, o dos sistemas de informação geográfica. 

Se por um lado, o período de integração e a passagem de conhecimento feita pelos 

restantes elementos da equipa se revelou fundamental para ultrapassar adversidades 

técnicas e relacionadas com o domínio do projeto, por outro as competências adquiridas 

durante o percurso académico permitiram adquirir uma sólida base de conhecimentos 

essencial para a adaptação para o desenvolvimento de projetos com diferentes requisitos.  

Em jeito de balanco, e revisitando os objetivos anteriormente enunciados, é feita de 

seguida uma breve avaliação do trabalho realizado. 

Objetivo 1. Visualização geográfica e unificada dos ativos da rede 

O GeoAnalytics constitui um meio onde é possível aceder à informação guardada 

sob a forma de layer de um mapa. A possibilidade de instanciar novas layers permite 

enriquecer o modelo criado, aumentando o conhecimento extraído pelo uso do 

GeoAnalytics. Por exemplo, a integração de informação demográfica no modelo pode 

permitir uma análise de marketing, comparando os clientes da utility com a população 

numa dada região (a sua idade, o tipo de residência onde habitam, o setor em que 

trabalham, etc.). Por outro lado, a integração de informação relativa a ativos da rede, como 

centrais de produção, permite avaliar como a sua localização se relaciona com os 

indicadores de negócio das áreas a que pertencem.  

Durante o trabalho foi, assim, enriquecido o modelo de dados (que inicialmente era 

composto por apenas três layers, e um total de nove atributos), na sua maioria, com dados 

reais. Este enriquecimento foi bem integrado na informação existente, o que permite 

relacionar as novas layers com as antigas. 

A concretização deste objetivo exigiu o estudo de diversos conceitos relacionados 

com SIG: geometrias, feature types e layers, shapefiles, bases de dados espaciais, WMS, 

WFS, entre outros. Foi também fundamental a exploração do servidor de mapas 

GeoServer, que se revelou de fácil utilização, graças à sua interface gráfica. Toda a parte 

de visualização do mapa no browser foi conseguida pelo uso do OpenLayers, através do 
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MapOLKit. Este último já dispunha de um leque de operações, que foram sendo 

estendidas ao longo deste PEI para acomodar as novas funcionalidades.  

 

Objetivo 2. Interação com o utilizador 

O GeoAnalytics é uma aplicação totalmente interativa. É o utilizador que escolhe as 

layers que quer visualizar. Mas mais do que isso, existe a possibilidade de filtrar os 

elementos de cada layer segundo um atributo, de acordo com uma ou mais dimensões, e 

com operações espaciais. 

O desenho de layers é uma interação que é, por vezes, disponibilizada em aplicação 

web que dispõem de um mapa, no entanto a funcionalidade é limitada: o utilizador 

desenha um polígono e daí não surge nenhum resultado, ou quando ocorre o seu resultado 

é redutor. No GeoAnalytics, o desenho de um polígono tem um output que se revela muito 

interessante: o valor dos agregados dos indicadores de negócio referentes aos meters que 

pertencem à área desenhada. Isto permite avaliar a variação dos indicadores para áreas 

definidas pelo utilizador. 

Se por um lado, o MapOLKit/OpenLayers é fundamental na interação com o mapa, 

por outro, o PrimeFaces revela-se fundamental para a construção da interface web que 

contém o mapa, permitindo a sua integração no sistema como um todo. 

 

Objetivo 3. Criação de um modelo dinâmico e multidimensional  

A aplicação de filtros de dimensão sobre valores agregados exigiu a construção de 

um modelo que permitisse dinamicamente, em tempo de execução, a desagregação sobre 

uma dada dimensão. Este modelo é independente da natureza dos dados (inclusivamente, 

estes podem nem ter uma única dimensão) e portanto aplica-se a qualquer tipo de layer. 

O único requisito é a correta definição de um template SQL, pronto a ser completado pela 

componente lógica da aplicação. Esta solução, apesar de parecer simples, revela-se 

poderosa e muito eficaz.  

A construção deste modelo, a sua implementação e manutenção, permitiram a 

aquisição novos conceitos e técnicas relacionados não só como o SGBD, mas também 

com a persistência e mapeamento de classes e objetos Java em registos de uma tabela de 

uma base de dados. 

 

Objetivo 4. Parametrização através de um BackOffice 
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A construção de uma interface de administração que permite instanciar e 

parametrizar uma série de objetos usados pela aplicação principal, como layers, atributos, 

grupos de layers e estilos. A implementação do GeoBackOffice tirou partido da forma 

como foi definido o modelo de dados, permitindo a fácil manipulação dos objetos que o 

compõem. Mudar o nome de uma layer, adicionar ou remover atributos, ou mesmo alterar 

a sua aparência são operações que só seriam exequíveis por comandos SQL e definição 

de ficheiros SLD, o que nem sempre se revela a solução mais prática. 

Por ter sido uma interface construída única e totalmente durante este PEI, permitiu a 

consolidação e aprofundamento do conhecimento das ferramentas usadas, principalmente 

no que toca ao JSF, PrimeFaces, e Hibernate.  

Trabalho futuro 

Graças à forma como tanto o GeoAnalytics, como o GeoBackOffice foram 

construídos, promovendo a sua extensibilidade e modularidade, é possível encontrar um 

conjunto de aspetos que poderão ser alvo de um trabalho futuro: 

 Migração para novas versões das ferramentas/componentes usados na 

solução – Um caso notável é o do OpenLayers, a biblioteca JavaScript usada 

para construir mapas web. A versão 3.6.0 havia sido a última a ser lançada, 

aquando da escrita deste relatório, em contraste com a usada no GeoAnalytics 

(2.13.1). Este não é um problema preocupante, no sentido em que a versão 

usada cobre as funcionalidades necessárias para GeoAnalytics, contudo será 

sempre desejável dotar o sistema com as versões mais atuais, nomeadamente 

para questões de suporte. 

 Otimização dos componentes da solução para dispositivos móveis – São 

cada vez mais as soluções desenhadas para serem executadas num desktop 

ou acedidas num browser que integram uma componente móvel, permitindo 

a sua utilização no terreno. Algumas das ferramentas usadas no 

desenvolvimento da solução otimizaram o seu funcionamento para 

dispositivos móveis, como é o caso dos componentes responsáveis pela 

camada de apresentação (OpenLayers e PrimeFaces).  

 Integração com big data – Referiu-se diversas vezes ao longo deste relatório 

a necessidade de novas ferramentas de análise que sejam capazes de lidar 

com os grandes volumes de informação que estão atualmente à disposição 

das empresas (particularmente de Energy & Utilities). Seria interessante fazer 

uma avaliação de possíveis novos componentes a integrar na arquitetura que 

possam auxiliar nos desafios impostos pelo big data. 
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 Aplicação da solução noutros domínios – O facto da solução desenvolvida 

ter sido construída de uma forma modular permite que esta seja integrada 

noutros domínios de negócio que não o de Energy & Utilities, ou noutros 

domínios geográficos que não Portugal. Assim, uma próxima etapa seria 

integrar a solução num novo domínio, seja de negócio ou geográfico. Esta 

integração certamente revelar-se-á um veículo para a definição de novos 

requisitos funcionais e novos casos de uso. 

Relativamente ao trabalho realizado, e porque o software pode ser sempre alvo de 

melhorias e de extensibilidade, identificam-se alguns aspetos que poderão ser tema de 

trabalhos futuros: 

 Suporte multiutilizadores – A definição de perfis de utilizadores com 

diferentes permissões irá garantir o correto funcionamento do 

GeoAnalytics/GeoBackOffice e, portanto, será fundamental quando a 

solução for instalada no cliente. 

 Suporte a layers definidas noutros sistemas de coordenadas – O 

EPSG:4326 (ou WGS 84) é um dos sistemas de coordenadas mais conhecido 

e comumente usado sendo, por exemplo, utilizado nos GPS (Global 

Positioning Systems). Para manter coerência nos dados geográficos 

armazenados pelo GeoAnalytics/GeoBackOffice, todos as geometrias estão 

no sistema EPSG:4326, e assim quando é adicionada uma nova layer é 

exigido que a sua geometria esteja neste sistema. Futuramente poderá ser 

desejável permitir que sejam instanciadas layers noutros sistemas de 

coordenadas. 

 Extensão da funcionalidade de edição de estilos – A construção de uma 

interface gráfica que pretende ser tão flexível quanto a definição de um 

ficheiro constitui sempre um grande desafio. Aparentemente nada consegue 

ser tão flexível e abrangente quanto um ficheiro SLD construído para um 

único propósito. Durante este PEI, foi dado um primeiro passo na definição 

da lógica e na construção de uma interface de edição de estilos, normalmente 

definidos num ficheiro SLD. Um próximo passo será a criação automática de 

escalas para formatação condicional, e adição e remoção de regras existentes. 

 Realização de testes – Apesar de ter sido validado o correto funcionamento 

das funcionalidades implementadas, será desejável a realização de testes que 

devem ser devidamente documentados, para que possam ser corrigidos 

eventuais erros ou falhas detetados.   



 

 

Abreviaturas 

AJAX  Asynchronous Javascript and XML 

AO Área Organizacional 

API  Application Programming Interface 

ASCII American Standard Code for Information Interchange 

CDI Contexts and Dependency Injection 

CQL  Contextual Query Language 

CSS Cascading Style Sheets 

CSV comma-separated values 

DAO Data Access Object 

DRC Direção de Rede e Clientes   

DTC Distribution Transformer Controller 

EB Energy Box 

ECQL Extended CQL 

EJB Enterprise JavaBeans 

EL Expression Language 

GIS Geographic information system 

HQL Hibernate Query Language 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

IDE Integrated Development Environment 

IEC International Electrotechnical Commission 

IP  Iluminação Pública 

ISO International Organization for Standardization 

JBDC  Java Database Connectivity 



 

 

JPA  Java Persistance API 

JPEG Joint Photographic Experts Group 

JTS  Java Topology Suite 

KVP Keyword-Value-Pairs 

LIFO Last In, First Out 

MIME Multipurpose Internet Mail Extensions 

MVC Model-view-controller 

OGC Open Geospatial Consortium 

OO Object-oriented 

ORM  Object Relational Mapping 

PDF Portable Document Format 

PEI Projeto em Engenharia Informática 

PNG Portable Network Graphics 

POM Project Object Model 

PT Posto de Transformação 

REST Representational state transfer 

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition 

SGBD Sistema de Gestão de Bases de Dados 

SGBDO  SGBD Orientado a objetos 

SGBDR  SGBD Relacional 

SIG Sistema de Informação Geográfica 

SIGR Sistema Integradado de Gestão da Rede 

SLD Styled Layer Descriptor 

SOA Service-Oriented Architecture 

SQL Structured Query Language 

SVG Scalable Vector Graphics 

TIFF Tagged Image File Format 

URL Uniform Resource Locator 

WFS Web Feature Service 



 

 

WKT Well-known Text 

WMS Web Map Service 

XHTML eXtensible Hypertext Markup Language 

XML eXtensible Markup Language 
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Anexo A. Hierarquia de classes de geometria definida pelo OGC
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Anexo B. Exemplo de ficheiro SLD 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<StyledLayerDescriptor xmlns="http://www.opengis.net/sld" 

xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" 

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0.0" 

xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld 

StyledLayerDescriptor.xsd"> 

   <NamedLayer> 

      <Name>fraud_drc</Name> 

      <UserStyle> 

         <Title>fraud_drc</Title> 

         <FeatureTypeStyle> 

            <Rule> 

               <Name>Fraud DRC</Name> 

               <Title>Fraud DRC</Title> 

               <PolygonSymbolizer> 

                  <Fill> 

                     <CssParameter name="fill">#ffffff</CssParameter> 

                     <CssParameter name="fill-

opacity">0.4</CssParameter> 

                  </Fill> 

               </PolygonSymbolizer> 

            </Rule> 

            <Rule> 

               <Name>high</Name> 

               <Title>&gt; 50.000</Title> 

               <Abstract /> 

               <ogc:Filter> 

                  <ogc:PropertyIsGreaterThan> 

                     <ogc:PropertyName>fraud</ogc:PropertyName> 

                     <ogc:Literal>50000</ogc:Literal> 

                  </ogc:PropertyIsGreaterThan> 

               </ogc:Filter> 

               <PolygonSymbolizer> 

                  <Fill> 

                     <CssParameter name="fill">#253494</CssParameter> 

                     <CssParameter name="fill-

opacity">0.6</CssParameter> 

                  </Fill> 

                  <Stroke> 

                     <CssParameter 

name="stroke">#000000</CssParameter> 

                     <CssParameter name="stroke-

width">0.5</CssParameter> 

                  </Stroke> 

               </PolygonSymbolizer> 

            </Rule> 

            <Rule> 

               <Name>medium</Name> 

               <Title>30.000 - 50.000</Title> 

               <Abstract /> 

               <ogc:Filter> 

                  <ogc:PropertyIsBetween> 

                     <ogc:PropertyName>fraud</ogc:PropertyName> 

                     <ogc:LowerBoundary> 

                        <ogc:Literal>30000</ogc:Literal> 

                     </ogc:LowerBoundary> 
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                     <ogc:UpperBoundary> 

                        <ogc:Literal>50000</ogc:Literal> 

                     </ogc:UpperBoundary> 

                  </ogc:PropertyIsBetween> 

               </ogc:Filter> 

               <PolygonSymbolizer> 

                  <Fill> 

                     <CssParameter name="fill">#41b6c4</CssParameter> 

                     <CssParameter name="fill-

opacity">0.4</CssParameter> 

                  </Fill> 

                  <Stroke> 

                     <CssParameter 

name="stroke">#000000</CssParameter> 

                     <CssParameter name="stroke-

width">0.5</CssParameter> 

                  </Stroke> 

               </PolygonSymbolizer> 

            </Rule> 

            <Rule> 

               <Name>low</Name> 

               <Title>&lt; 30.000</Title> 

               <Abstract /> 

               <ogc:Filter> 

                  <ogc:PropertyIsLessThan> 

                     <ogc:PropertyName>fraud</ogc:PropertyName> 

                     <ogc:Literal>30000</ogc:Literal> 

                  </ogc:PropertyIsLessThan> 

               </ogc:Filter> 

               <PolygonSymbolizer> 

                  <Fill> 

                     <CssParameter name="fill">#ffffcc</CssParameter> 

                     <CssParameter name="fill-

opacity">0.2</CssParameter> 

                  </Fill> 

                  <Stroke> 

                     <CssParameter 

name="stroke">#000000</CssParameter> 

                     <CssParameter name="stroke-

width">0.5</CssParameter> 

                  </Stroke> 

               </PolygonSymbolizer> 

            </Rule> 

         </FeatureTypeStyle> 

      </UserStyle> 

   </NamedLayer> 

</StyledLayerDescriptor> 
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Anexo C. Descrição dos casos de uso 

 

UC 1. Aplicar filtro sobre indicador de uma layer 

Ator principal: Utilizador 

Stakeholders 

Utilizador: Pretende filtrar elementos de uma layer segundo um ou mais 

indicadores 

Pré-condições: Existe uma layer l selecionada que tem pelo menos um indicador 

disponível para filtro. 

Pós-condições: A informação dos indicadores de l aparece filtrada segundo a 

condição indicada pelo utilizador. O filtro escolhido aparece na lista de filtros 

selecionados. 

Cenário principal: 

1. O utilizador clica no botão de filtro de l. 

2. O GeoAnalytics mostra os indicadores de l disponíveis para filtro. 

3. O utilizador escolhe um ou mais indicadores disponíveis. 

4. O utilizador submete a seleção. 

5. O utilizador seleciona um operador para o filtro. 

6. O utilizador insere um valor para o filtro. 

 O utilizador repete os passos 5 e 6 para cada atributo selecionado em 3. 

7. O utilizador pressiona o botão “Filter”. 

8. O GeoAnalytics apresenta a layer l filtrada. 

 

UC 2. Aplicar filtro espacial sobre duas layers 

Ator principal: Utilizador 

Stakeholders 

Utilizador: Pretende relacionar espacialmente duas layers  

Pré-condições: Existem duas layer l1 e l2 selecionadas. 

Pós-condições: 
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Cenário principal: 

1. O utilizador clica no botão de filtro espacial. 

2. O GeoAnalytics mostra as layers disponíveis para filtro. 

3. O utilizador seleciona duas layers. 

4. O utilizador submete a seleção. 

5. O utilizador seleciona a operação espacial para o filtro. 

6. O utilizador pressiona o botão “Filter”. 

7. O GeoAnalytics apresenta a layer l1 filtrada segundo a operação escolhida. 

 

 

UC 3. Aplicar filtro de dimensão sobre layer 

Ator principal: Utilizador 

Stakeholders 

Utilizador: Pretende obter a informação correta e com pouco esforço 

Pré-condições: Existe uma layer l selecionada que tem pelo menos um atributo 

de dimensão. 

Pós-condições: A informação dos indicadores de l aparece desagregada pela 

dimensão escolhida. O filtro escolhido aparece na lista de filtros selecionados. 

Cenário principal: 

8. O utilizador clica no botão de filtro de l. 

9. O GeoAnalytics mostra os atributos de dimensão de l disponíveis para filtro. 

10. O utilizador escolhe um ou mais atributos de dimensão disponíveis. 

11. O utilizador submete a seleção. 

12. O utilizador seleciona um valor para o filtro de dimensão. 

 O utilizador repete o passo 5 para cada atributo selecionado em 3. 

13. O utilizador pressiona o botão “Filter”. 

14. O GeoAnalytics apresenta a layer l filtrada. 

 

 

UC 4. Selecionar mapa temático para layer 
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Ator principal: Utilizador 

Stakeholders  

Utilizador: Pretende aplicar um mapa temático a uma layer. 

Pré-condições: Existe uma layer l selecionada que tem pelo menos um mapa 

temático disponível. 

Pós-condições: A aparência da layer reflete o mapa temático escolhido; O mapa 

temático é adicionado à lista de estilos selecionados. 

Cenário principal: 

1. O utilizador clica no botão de escolha de estilos de l. 

2. O GeoAnalytics mostra os mapas temáticos disponíveis para l. 

3. O utilizador escolhe um dos mapas temáticos disponíveis para l. 

4. O utilizador submete a seleção. 

5. O GeoAnalytics mostra a aparência de l atualizada. 

 

UC 5. Exportar dados de uma layer para CSV 

Ator principal: Utilizador 

Stakeholders:  

Utilizador: Pretende obter a informação de uma layer no formato CSV 

Pré-condições: Existe uma layer l selecionada. 

Pós-condições: Fica disponível para download um ficheiro CSV.  

Cenário principal: 

1. O utilizador clica no botão de exportar informação de l. 

2. O GeoAnalytics inicia a transferência do ficheiro. 

 

 

UC 6. Guardar uma análise 

Ator principal: Utilizador 

Stakeholders:  

Utilizador: Pretende gravar no GeoAnalytics de forma persistente um conjunto 

de layers, filtros e mapas temáticos selecionados. 
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Pré-condições: Existe pelo menos uma layer selecionada. 

Pós-condições: A análise guardada aparece como selecionada; Quando o utilizador 

regressa à aplicação, a análise surge na lista de análise disponíveis. 

Cenário principal: 

1. O utilizador clica no botão “Save”. 

2. O utilizador insere um nome que identifica a análise. 

3. O utilizador pressiona o botão “Submit”. 

4. O GeoAnalytics guarda a análise. 

 

 

UC 7. Selecionar uma análise guardada 

Ator principal: Utilizador 

Stakeholders 

Utilizador: Pretende selecionar uma análise anteriormente guardada. 

Pré-condições: Não está selecionada nenhuma layer; Existe uma análise guardada a. 

Pós-condições: Todas as layers, filtros e estilos de a são instanciados, respetivamente, 

nas listas de layers selecionadas, filtros selecionados e estilos selecionados. 

Cenário principal: 

1. O utilizador seleciona o tabulador “Analysis”. 

2. O utilizador arrasta uma análise para o espaço “Selected Analysis”. 

3. O GeoAnalytics atualiza a interface e o mapa para apresentar todos os 

elementos da análise. 

 

UC 8. Apagar definitivamente uma análise guardada 

Ator principal: Utilizador 

Stakeholders  

Utilizador: Pretende apagar uma análise de forma persistente. 

Pré-condições: Existe uma análise a na lista de análises disponíveis. 

Pós-condições: A análise é removida do GeoAnalytics de forma defnitiva. 

Cenário principal: 
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1. O utilizador clica no botão de eliminar a análise disponível. 

2. O utilizador confirma que deseja remover a análise, pressionando o botão “Yes” 

da caixa de diálogo de confirmação. 

 

 

UC 9. Desenhar polígonos no mapa 

Ator principal: Utilizador 

Stakeholders  

Utilizador: Pretende desenhar um ou mais polígonos sobre o mapa, e pretende 

saber os valores da soma dos indicadores correspondentes aos pontos contidos 

nos polígonos desenhados. 

Pré-condições: Existe uma layer l do tipo “Business” com representação geométrica 

de pontos na lista de layers selecionadas e que tem pelo menos um indicador. 

Pós-condições: Sobre cada um dos polígonos desenhados, surgem os valores 

calculados para a área correspondente; O desenho fica disponível para ser selecionado, 

numa sessão futura. 

Cenário principal: 

1. O utilizador pressiona o botão “Draw”. 

2. O utilizador desenha o(s) polígono(s) através do rato. 

3. O utilizador pressiona o botão “Save draw”. 

4. O utilizador insere um nome para o desenho. 

5. O utilizador pressiona o botão “Submit”. 

6. O GeoAnalytics calcula, para cada polígono, a soma de cada indicador dos 

elementos da layer l contidos no polígono. 

7. O utilizador passa o rato sobre uma área que desenhou para visualizar os 

resultados dos cálculos efetuados. 

 

 

UC 10. Apagar definitivamente uma análise guardada 

Ator principal: Utilizador 

Stakeholders  



116 

 

Utilizador: Pretende eliminar de forma persistente um desenho anteriormente 

guardado e todos os cálculos associados. 

Pré-condições: Existe um desenho d na lista de desenhos disponíveis. 

Pós-condições: O desenho é removido do GeoAnalytics de forma definitiva. 

Cenário principal: 

1. O utilizador clica no botão de eliminar o desenho disponível. 

2. O utilizador confirma que deseja remover o desenho, pressionando o botão 

“Yes” da caixa de diálogo de confirmação. 

 

UC 11. Cálculos demográficos sobre áreas de negócio 

Ator principal: Utilizador 

Stakeholders 

 Utilizador: Pretende calcular indicadores demográficos sobre áreas de 

negócio. 

Pré-condições: Existe pelo menos uma layer do tipo “Business” b que é do tipo 

geométrico (multi-)polígono e pelo menos uma layer do tipo “Demographics” d 

selecionadas. 

Pós-condições: Aparecem os valores demográficos calculados para cada área de 

negócio visível. 

Cenário principal: 

1. O utilizador clica no botão de análise demográfica. 

2. O GeoAnalytics mostra as layers “Business” disponíveis para o cálculo. 

3. O GeoAnalytics mostra as layers “Demographics” disponíveis para o cálculo. 

4. O utilizador seleciona uma layer de negócio disponível. 

5. O utilizador seleciona uma layer demográfica disponível. 

6. O utilizador insere um nome para a análise demográfica. 

7. O utilizador pressiona o botão “Submit”. 

8. O GeoAnalytics calcula a soma dos indicadores demográficos para as áreas de 

negócio. 

9. O utilizador passa o rato sobre qualquer área de negócio para visualizar os 

valores demográficos calculados. 
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UC 12.  Visualização de histórico 

Ator principal: Utilizador 

Stakeholders  

Utilizador: Pretende calcular visualizar de forma interativa e dinâmica a 

evolução de indicador sobre uma dimensão temporal. 

Pré-condições: Existe uma layer com um estilo selecionado, e que tem um atributo de 

dimensão. 

Pós-condições: A aparência da layer é atualizada para refletir a desagregação temporal. 

Cenário principal: 

1. O utilizador clica no botão de histórico associado ao estilo de uma layer. 

2. O utilizador interage com o painel de histórico, alterando o valor temporal. 

3. O GeoAnalytics atualiza a aparência do mapa para no novo valor temporal. 

 

UC 13. Clique numa área ou ponto do mapa 

Ator principal: Utilizador 

Stakeholders:  

Utilizador: Pretende obter informação sobre os indicadores de qualquer área 

ou ponto existente no mapa. 

Pré-condições: Existe uma layer l selecionada. 

Pós-condições: É visível uma caixa de diálogo com os dados dos indicadores de l 

para a região clicada; No caso de existirem filtros de dimensão, a informação reflete a 

desagregação feita por esses filtros. 

Cenário principal: 

1. O utilizador clica sobre qualquer ponto do mapa. 

2. O utilizador visualiza uma tabela informativa e/ou um gráfico com os 

indicadores da área ou ponto onde clicou. 

 

UC 14. Modificar extensão do mapa inicial 
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Ator principal: Administrador 

Stakeholders:  

Administrador: Pretende alterar a extensão do mapa inicial do GeoAnalytics 

para outra área geográfica. 

Pré-condições: --  

Pós-condições: A nova extensão é guardada e é refletida numa próxima sessão do 

GeoAnalytics. 

Cenário principal: 

1. O administrador seleciona “Map” no menu do GeoBackOffice. 

2. O GeoBackOffice mostra um ecrã com a visão atual do mapa do GeoAnalytics 

e um painel com os valores da sua extensão. 

3. O administrador insere os quatro valores das coordenadas do canto superior 

direito e do canto inferior direito no sistema de coordenadas EPSG:3857. 

4. O administrador pressiona “Save”. 

5. O GeoBackOffice regista a nova extensão. 

 

 

UC 15. Visualizar lista de layers 

Ator principal: Administrador 

Stakeholders:  

Administrador: Pretende ver todas as layers existentes sob a forma de tabela. 

Pré-condições: --  

Pós-condições: É mostrada uma tabela com todas as layers existentes. 

Cenário principal: 

1. O administrador seleciona a opção “Layers” no menu do GeoBackOffice. 

2. O GeoBackOffice mostra uma tabela com todas as layers existentes e 

algumas das suas propriedades. 

 

 



119 

 

UC 16. Alterar layer 

Ator principal: Administrador 

Stakeholders:  

Administrador: Pretende modificar propriedades de uma layer. 

Pré-condições: --  

Pós-condições: As alterações feitas pelo administrador são guardadas. 

Cenário principal: 

1. O administrador seleciona a opção “Layers” no menu do GeoBackOffice. 

2. O administrador seleciona a layer que deseja alterar, pressionando o botão 

“Edit” referente à layer. 

3. O GeoBackOffice mostra todas as propriedades que podem ser alteradas 

para a layer selecionada. 

4. O administrador modifica os campos pretendidos. 

5. O administrador pressiona o botão “Save”. 

6. O GeoBackOffice guarda as alterações feitas. 

 

 

UC 17. Remover uma layer 

Ator principal: Administrador 

Stakeholders:  

Administrador: Pretende remover uma layer existente. 

Pré-condições: Existe uma layer l.  

Pós-condições: A layer l é eliminada; Todos os atributos de l são eliminados; 

Todos os estilos associados a l ou aos seus atributos são eliminados; O grupo a que l 

pertence fica intacto. 

Cenário principal: 

1. O administrador seleciona a opção “Layers” no menu do GeoBackOffice. 

2. O administrador seleciona a layer que deseja alterar, pressionando o botão 

“Delete” referente à layer. 
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3. O GeoBackOffice mostra uma caixa de diálogo de confirmação da 

remoção. 

4. O administrador seleciona “Yes”, indicando que pretende remover a layer. 

5. O GeoBackOffice elimina a layer e todos os objetos que dela dependem. 

6. O GeoBackOffice atualiza a interface, já sem a layer removida. 

 

 

UC 18. Visualizar lista de atributos 

Ator principal: Administrador 

Stakeholders:  

Administrador: Pretende visualizar todos os atributos existentes sob a forma 

de tabela. 

Pré-condições: --   

Pós-condições: É mostrada uma tabela com todas as layers existentes. 

Cenário principal: 

1. O administrador seleciona a opção “Attributes” no menu do 

GeoBackOffice. 

2. O GeoBackOffice mostra uma tabela com todos os atributos existentes e 

as suas propriedades. 

 

UC 19. Modificar atributo 

Ator principal: Administrador 

Stakeholders:  

Administrador: Pretende alterar um atributo existente. 

Pré-condições: --   

Pós-condições: As alterações feitas pelo administrador são guardadas. 

Cenário principal: 

1. O administrador seleciona a opção “Attributes” no menu do 

GeoBackOffice. 



121 

 

2. O administrador seleciona o atributo que deseja alterar, pressionando o 

botão “Edit” referente ao atributo. 

3. O GeoBackOffice mostra todas as propriedades que podem ser alteradas 

para o atributo selecionado. 

4. O administrador modifica os campos pretendidos. 

5. O administrador pressiona o botão “Save”. 

6. O GeoBackOffice guarda as alterações feitas. 

 

UC 20. Remover um atributo 

Ator principal: Administrador 

Stakeholders:  

Administrador: Pretende remover um atributo. 

Pré-condições: Existe um atributo a.  

Pós-condições: O atributo a é eliminado; Todos os estilos associados a a são 

eliminados; A layer a que a pertence fica intacta. 

Cenário principal: 

1. O administrador seleciona a opção “Attributes” no menu do 

GeoBackOffice. 

2. O administrador seleciona o atributo que deseja alterar, pressionando o 

botão “Delete” referente ao atributo. 

3. O GeoBackOffice mostra uma caixa de diálogo de confirmação da 

remoção. 

4. O administrador seleciona “Yes”, indicando que pretende remover o 

atributo. 

5. O GeoBackOffice elimina o atributo e todos os objetos que dele dependem. 

6. O GeoBackOffice atualiza a interface, já sem o atributo removido.  
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UC 21. Adicionar um novo atributo 

Ator principal: Administrador 

Stakeholders:  

Administrador: Pretende adicionar um atributo. 

Pré-condições: --  

Pós-condições: É criado um novo atributo e é associado a uma layer. 

Cenário principal: 

1. O administrador seleciona a opção “Layers” no menu do GeoBackOffice. 

2. O administrador seleciona a layer que a que irá pertencer o atributo, 

pressionado o botão “Edit” associado à layer. 

3. O GeoBackOffice mostra todos os atributos já existentes para a layer 

selecionada. 

4. O administrador pressiona o botão “Add new attribute”. 

5. O GeoBackOffice mostra as colunas que podem ser instanciadas como 

atributos. 

6. O administrador seleciona uma das colunas e preenche os campos 

necessários para instanciar o atributo. 

7. O administrador pressiona “Save”. 

8. O GeoBackOffice guarda o novo atributo. 

 

UC 22. Modificar regras de um mapa temático 

Ator principal: Administrador 

Stakeholders:  

Administrador: Pretende alterar uma ou mais regras de um mapa temático. 

Pré-condições: Existe uma layer que tem associado um mapa temático m. 

Pós-condições: As regras de m são atualizadas. 

Cenário principal: 

1. O administrador seleciona a opção “Layers” no menu do GeoBackOffice. 



123 

 

2. O administrador seleciona a layer à qual o mapa temático está associado, 

pressionando o botão “Edit”. 

3. O GeoBackOffice mostra uma lista de todos mapas temáticos associados à 

layer selecionada. 

4. O administrador seleciona um dos mapas temáticos, pressionando o botão 

“Edit”.  

5. O GeoBackOffice mostra as regras do mapa temático selecionado e um 

painel de previsualização. 

6. O administrador seleciona uma regra e edita algum aspeto, por exemplo a 

cor. 

7. O administrador o botão “Refresh” do painel de previsualização. 

8. O GeoBackOffice mostra o mapa temático atualizado. 

9. O administrador pressiona “Save” 

10. O GeoBackOffice guarda as alterações feitas ao mapa temático. 

 

UC 23. Visualizar lista de grupos de layers 

Ator principal: Administrador 

Stakeholders:  

Administrador: Pretende visualizar todos os grupos de layers existentes sob 

a forma de tabela. 

Pré-condições: --   

Pós-condições: É mostrada uma tabela com todos os grupos de layers existentes. 

Cenário principal: 

1. O administrador seleciona a opção “Layer Types” no menu do 

GeoBackOffice. 

2. O GeoBackOffice mostra uma tabela com todos os grupos de layers 

existentes as layers associadas a cada um. 
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UC 24. Alterar o nome de um grupo de layers 

Ator principal: Administrador 

Stakeholders:  

Administrador: Pretende mudar o nome de um grupo de layers. 

Pré-condições: Existe um grupo de layers g. 

Pós-condições: O nome do grupo de layers g é atualizado; As layers associadas a 

g ficam intactas. 

Cenário principal: 

1. O administrador seleciona a opção “Layer Types” no menu do 

GeoBackOffice. 

2. O administrador ativa a edição de uma linha da tabela de grupos de layers, 

indicando qual o grupo que pretende editar. 

3. O GeoBackOffice habilita a edição da linha correspondente ao grupo. 

4. O administrador insere o novo nome. 

5. O administrador indica que terminou a edição, pressionando um botão. 

6. O GeoBackOffice atualiza o nome do grupo de layers. 

 

UC 25. Criar um novo grupo de layers 

Ator principal: Administrador 

Stakeholders:  

Administrador: Pretende criar um novo grupo de layers. 

Pré-condições: -- 

Pós-condições: É criado um novo grupo, sem layers associadas. 

Cenário principal: 

1. O administrador seleciona a opção “Layer Types” no menu do 

GeoBackOffice. 

2. O administrador pressiona o botão “Add a new layer type”. 
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3. O GeoBackOffice mostra uma caixa de diálogo para a criação do novo 

grupo. 

4. O administrador insere o nome a dar ao grupo. 

5. O administrador pressiona o botão “Save”. 

6. O GeoBackOffice guarda o novo grupo de layers. 

 

UC 26. Remover um grupo de layers 

Ator principal: Administrador 

Stakeholders:  

Administrador: Pretende remover um grupo de layers. 

Pré-condições: Existe um grupo de layers g. 

Pós-condições: É eliminado o grupo, e todas as layers a ele associadas. 

Cenário principal: 

1. O administrador seleciona a opção “Layer Types” no menu do 

GeoBackOffice. 

2. O administrador seleciona o grupo de layers que pretende remover, 

pressionado o botão “Delete” referente ao grupo.  

3. O GeoBackOffice mostra uma caixa de diálogo de confirmação da 

remoção  

4. O administrador pressiona o botão “Yes”, indicando que pretende remover 

o grupo. 

5. O GeoBackOffice elimina o grupo e todas as layers que o compõem (bem 

como os atributos e mapas temáticos destas). 

6. O GeoBackOffice atualiza a interface, já sem o grupo removido.  

 

UC 27. Visualizar lista de análises 

Ator principal: Administrador 

Stakeholders:  
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Administrador: Pretende visualizar todas as análises criadas no 

GeoAnalytics. 

Pré-condições: --   

Pós-condições: É mostrada uma tabela com todas as análises existentes. 

Cenário principal: 

1. O administrador seleciona a opção “Analyses” no menu do 

GeoBackOffice. 

2. O GeoBackOffice mostra uma tabela com todas as análises existentes. 

 

UC 28. Alterar o nome de uma análise 

Ator principal: Administrador 

Stakeholders:  

Administrador: Pretende mudar o nome de uma análise. 

Pré-condições: Existe uma análise a. 

Pós-condições: O nome da análise a é atualizado; Todos os objetos associados a 

a ficam intactos. 

Cenário principal: 

1. O administrador seleciona a opção “Analyses” no menu do 

GeoBackOffice. 

2. O administrador ativa a edição de uma linha da tabela de análises, 

indicando qual pretende editar. 

3. O GeoBackOffice habilita a edição da linha correspondente à análise. 

4. O administrador insere o novo nome. 

5. O administrador indica que terminou a edição, pressionando um botão. 

6. O GeoBackOffice atualiza o nome da análise. 

 

UC 29. Eliminar uma análise 

Ator principal: Administrador 
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Stakeholders:  

Administrador: Pretende remover uma análise. 

Pré-condições: Existe uma análise a. 

Pós-condições: É eliminada análise, e todos os objetos a ela associados. 

Cenário principal: 

1. O administrador seleciona a opção “Analyses” no menu do 

GeoBackOffice. 

2. O administrador seleciona a análise que pretende remover, pressionado o 

botão “Delete” referente à análise.  

3. O GeoBackOffice mostra uma caixa de diálogo de confirmação da 

remoção. 

4. O administrador pressiona o botão “Yes”, indicando que pretende remover 

a análise. 

5. O GeoBackOffice elimina a análise e todas as layers, filtros e estilos 

associados à anallise. 

6. O GeoBackOffice atualiza a interface, já sem  a análise.  

 

UC 30. Visualizar lista de layers desenhadas 

Ator principal: Administrador 

Stakeholders:  

Administrador: Pretende visualizar todas as layers desenhadas no 

GeoAnalytics. 

Pré-condições: --   

Pós-condições: É mostrada uma tabela com todas as layers desenhadas existentes. 

Cenário principal: 

1. O administrador seleciona a opção “Draw Layers” no menu do 

GeoBackOffice. 

2. O GeoBackOffice mostra uma tabela com todas as layers desenhadas 

existentes. 
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UC 31. Alterar nome de uma layer desenhada 

Ator principal: Administrador 

Stakeholders:  

Administrador: Pretende mudar o nome de uma layer desenhada. 

Pré-condições: Existe uma layer desenhada d. 

Pós-condições: O nome da layer desenhada d é atualizado. 

Cenário principal: 

1. O administrador seleciona a opção “Draw Layers” no menu do 

GeoBackOffice. 

2. O administrador ativa a edição de uma linha da tabela de layers 

desenhadas, indicando qual pretende editar. 

3. O GeoBackOffice habilita a edição da linha correspondente à layer 

desenhada selecionada. 

4. O administrador insere o novo nome. 

5. O administrador indica que terminou a edição, pressionando um botão. 

6. O GeoBackOffice atualiza o nome da layer desenhada. 

 

UC 32 Alterar cores aplicadas às layers desenhadas 

Ator principal: Administrador 

Stakeholders:  

Administrador: Pretende mudar a cor das layers desenhadas no 

GeoAnalytics. 

Pré-condições: --  

Pós-condições: As layers desenhadas no GeoAnalytics adotam as novas cores. 

Cenário principal: 

1. O administrador seleciona a opção “Draw Layers” no menu do 

GeoBackOffice. 
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2. O administrador seleciona uma cor para as layers desenhadas. 

3. O administrador seleciona uma cor para as layers desenhadas quando estão 

selecionadas. 

4. O administrador pressiona o botão “Save”. 

5. O GeoBackOffice atualiza as cores das layers desenhadas. 
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Anexo D. Descrição das entidades e atributos do 

modelo de dados 

 

Entidade Atributos Descrição 

ref_layer_type 

Um tipo de layer é um 

grupo composto por várias 

layers que apresentam 

alguma relação entre si 

id_layer_type Identificador 

layer_type Nome 

last_update Data da última atualização 

user_update Utilizador que fez a última alteração 

ref_layer 

Layers que são instanciadas 

pela aplicação 

id_layer Identificador 

layer_code Nome da layer no GeoServer 

dsc_layer Descrição 

layer_order 
Ordem da layer relativamente às 

layers do mesmo grupo 

layer_name Nome da layer 

last_update Data da última atualização 

user_update Utilizador que fez a última alteração 

sql_default 
Interrogação SQL com valores dos 

atributos agregados 

sql_template 
Interrogação SQL a instanciar com 

filtros 

geom_type Classe de geometria da layer 

is_draw Indica se é uma layer desenhada 

visible Indica se a layer é visível para seleção 

id_layer_type 
Chave estrangeira para grupo de 

layers 

ref_attribute 

Atributos associados às 

layers, usados para filtro 

id_attribute Identificador 

attribute 
Nome da coluna correspondente ao 

atributo 

last_update Data da última atualização 

user_update Utilizador que fez a última alteração 

val_db_object 
Nome da vista onde estão os valores 

para uma dimensão 
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info_visible 

Indica se o atributo deve aparecer na 

caixa de diálogo de informação de 

uma layer 

filter_ 

visible 
Indica se um atributo é filtrável 

label Título para o atributo 

dsc_attribute Descrição do atributo 

id_layer 
Chave estrangeira para a layer à qual 

pertence o atributo 

ref_style 

Estilos associados a uma 

layer (podem estar ou não 

associados também a um 

atributo) 

id_style Identificador 

name Nome do estilo no GeoServer 

is_default 
Indica se é o estilo aplicado por 

omissão a uma layer 

is_enabled 
Indica se o estilo está disponível para 

ser selecionado 

last_update Data da última atualização 

user_update Utilizador que fez a última alteração 

id_attribute 
Chave estrangeira para o atributo que 

está associado ao estilo (se aplicável) 

id_layer 
Chave estrangeira para a layer 

associada ao estilo 

analysis 

Representa uma análise 

criada pelo utilizador 

id_analysis Identificador 

name Nome da análise 

creation_date Data de criação da análise 

modify_date Data da última alteração da análise 

user 
Nome do utilizador que criou a 

análise 

analysis_layer 

Representação de uma layer 

associada a uma análise 

id_analysis_ 

layer 
Identificador 

creation_date Data de criação da layer 

modify_date Data da última alteração da layer 

id_analysis 
Chave estrangeira para a análise à 

qual a layer pertence 
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id_layer 
Chave estrangeira para a layer a que 

corresponde esta instância 

analysis_layer_style 

Um estilo aplicado a uma 

layer de uma análise 

id_analysis_ 

layer_style 
Identificador 

creation_date Data de criação da layer 

modify_date Data da última alteração da layer 

id_style Chave estrangeira para o estilo 

id_anlysis_ 

layer 

Chave estrangeira para a layer de 

análise 

ref_analysis_filter 

Referência com filtros que 

podem ser aplicados e 

guardados numa análise 

(deve incluir todos os filtros 

suportados pela aplicação) 

id_ref_analys
is_filter 

Identificador 

sql_code Expressão SQL equivalente ao filtro 

spatial_ 

function 

Função espacial (no caso de filtro 

espacial) 

id_ref_ 

analysis_ 

type_filter 

Chave estrangeira para o tipo de filtro 

creation_date Data de criação do filtro 

modify_date Data da última alteração filtro 

ref_analysis_type_filter 

Categorização dos filtros de 

uma análise, que podem ser 

factuais (sobre indicadores), 

de dimensão, espaciais ou 

lógicos39 

id_ref_ 

analysis_ 

type_filter 

Identificador 

type Nome do tipo 

creation_date Data de criação do tipo de filtro 

modify_date 
Data da última alteração do tipo de 

filtro 

analysis_layers_filter 

Instâncias dos filtros de uma 

layer de análise 

id_analysis_ 

layer_filter 

Identificador 

id_analysis_ 

layer_left 

Chave estrangeira para a layer de 

análise à qual foi aplicado o filtro. No 

caso de ser um filtro lógico, pode ser 

um filtro de análise em vez de uma 

layer 

                                                 
39 Um filtro lógico consiste na conjunção (AND) ou disjunção (OR) de dois ou mais filtros sobre 

indicadores de uma mesma layer.  
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name_ 

attribute_ 

left 

Nome do atributo correspondente ao 

filtro, se aplicável 

id_analysis_ 

layers_right 

Chave estrangeira para o segundo 

filtro de análise, se aplicável 

is_logical Verdadeiro se o filtro for lógico 

id_ref_ 

analysis_ 

filter 

Chave estrangeira para a categoria de 

filtro 

value 
Valor aplicado ao filtro, se aplicável 

(factual ou de dimensão) 

creation_date Data de criação da instância de filtro 

modify_date 
Data da última alteração da instância 

de filtro 

draw_layer 

Layers desenhadas pelo 

utilizador (podem ser 

polígonos ou 

multipolígonos) 

id_draw_layer Identificador 

name Nome dado à layer 

id_layer 
Chave estrangeira para a layer criada 

em ref_layer 

creation_date Data de criação da layer desenhada 

modify_date 
Data da última alteração da layer 

desenhada 

draw_layer_geom 

Os polígonos que fazem 

parte de uma layer 

desenhada 

id_draw_ 

layer_geom 

Identificador 

id_draw_layer 
Chave estrangeira para a layer 

desenhada à qual a geometria pertence 

creation_date Data de criação da geometria 

modify_date Data da última alteração da geometria 

geom A geometria 

draw_layer_attributes 

Resultado dos cálculos dos 

indicadores, feitos para 

polígono 

id_draw_layer

_attributes 
Identificador 

name Nome do atributo 

value Valor calculado 

id_draw_layer
_geom 

Chave estrangeira para a geometria 

sobre a qual foi calculado o valor do 

atributo 
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creation_date Data de criação do atributo/valor 

modify_date 
Data da última alteração do 

atributo/valor 
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Anexo E. Lista de controladores 

 

Controlador 

Implementa 

req. 

funcionais 

Acede à 

BD? 

Controladores 

injetados 

(@Inject) 

AnalysisController 

Trata da gravação de 

análises, seleção de 

análises, e remoção 

RF 4 (RF 4.1 a 

RF 4.4) 

Sim, para 

persistência 

e consulta 

LayersController 

FiltersController 

SpatialFiltersContr

oller 

StylesController 

ChartsController 

Criação de gráficos 
RF 8.2 

Sim, para 

consulta 

LayersController 

FiltersController 

InfoController 

DemographicsController 

Criação de análises 

demográficas 

RF 6 (RF 6.1 a 

RF 6.3) 
Não 

DrawLayers 

Controller 

LayersController 

DrawLayersController 

Trata de gravação de 

layers desenhadas, cálculo 

do valor de indicadores, 

seleção, remoção de layers 

desenhadas 

RF 5 (RF 5.1 a 

5.5) 

Sim, para 

persistência 

e consulta 

LayersController 

FiltersController 

ExportController 

Trata da exportação de 

dados de uma layer para 

.csv 

RF 3 (RF 3.1) 
Sim, para 

consulta 

FiltersController 

SpatialFilters 

Controller 

FiltersController 

Trata de seleção, remoção, 

e reordenação de filtros 

RF 1 (RF 1.1 a 

RF 1.2) 

Sim, para 

consulta40 
LayersController 

                                                 
40 Consulta dos valores para os filtros de dimensão. 
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GeoParamController 

Carregar ou modificar 

parâmetros de 

configuração 

Não 

aplicável41 

Sim, para 

consulta e 

persistência 

Nenhum 

GeoServerController 

Comunicação com o 

GeoServer (publicar 

layers, remover layers, 

obter estilos) 

Não 

aplicável42 
Não 

GeoParamController 

LayersController 

FiltersController 

SpatialFiltersContr

oller 

 

HistoryController 

Trata da funcionalidade de 

histórico: valores em que 

varia a dimensão, alteração 

do valor atual 

RF 7 (RF 7.1 a 

RF 7.4) 

Sim, para 

consulta 
Nenhum 

InfoController 

Trata da informação 

mostrada na caixa de 

diálogo que surge quando 

se clica sobre layer no 

mapa 

RF 8 (8.1) Não ChartsController 

LayersController 

Trata todas as operações 

de layers: selecionar, 

remover, ordenar, agrupar 

por tipos 

Não 

aplicável43 

Sim, para 

consulta de 

layers e 

grupos 

FiltersController 

SpatialFilters 

Controller 

StylesController 

SpatialFilters RF 1 (RF 1.3) Não LayersController 

                                                 
41 Este é um controlador criado para ser usado por diversos outros controladores, por exemplo o 

GeoServerController para obter o endereço do servidor. Também é usado para instanciar dinamicamente 

o mapa inicial num dado ponto, através da bounding box parametrizada na base de dados. 
42 Inicialmente construído para a publicação de layers dinâmicas (associadas a filtros de dimensão), 

foi expandido para lidar também com a manipulação de estilos e publicação de layers baseadas em tabelas. 
43 Corresponde, na sua maioria, a funcionalidades que já haviam sido implementadas anteriormente 

ao início do trabalho. No entanto, foi sendo expandida ao longo do tempo para abranger as novas 

funcionalidades (não sendo responsável pela totalidade da implementação destas). 
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Controller 

Trata dos filtros espaciais, 

seleção, remoção 

StylesController 

Trata da seleção, remoção 

de estilos 

RF 2 (RF 2.1 a 

RF 2.3) 

Não 

 

LayersController 

 

AddAttributeController 

Trata da operação de 

adicionar um novo atributo 

à tabela ref_attribute 

RF 11 (RF 

11.3) 

Sim, para 

persistência 
EditLayerController 

AddLayerController 

Trata da operação de 

adicionar uma nova layer à 

ref_layer 

RF 10 (RF 

10.4) 

Sim, para 

persistência 

EditLayerController 

GeoServerController 

AddNewTypeController 

Trata da operação de 

adicionar um novo grupo 

de layers à tabela 

ref_layer_type 

RF 13 (RF 

13.3) 

Sim, para 

persistência 

e consulta 

LayerTypesConfig 

Controller 

AnalysesConfig 

Controller 

Trata de remoção ou 

renomeação de análises 

RF 14 (RF 

14.1 a RF 

14.3) 

Sim, para 

persistência 

e consulta 

Nenhum 

AttributeEditController 

Trata de editar um atributo 

RF 11 (RF 

11.2) 

Sim, para 

persistência 

e consulta 

Nenhum 

AttributesConfig 

Controller 

Trata da visualização de 

todos os atributos, e 

remoção 

RF 11 (RF 

11.1 e RF 

11.4) 

Sim, para 

persistência 

e consulta 

AttributeEdit 

Controller 
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BackofficeProcess 

Controller 

Trata da navegação entre 

as várias páginas do 

GeoBackOffice 

Não 

aplicável44 
Não Nenhum 

DrawConfigController 

Trata da configuração de 

aspeto das layers 

desenhadas, listagem das 

existentes, renomeação e 

remoção 

RF 15 (RF 

15.1 a RF 

15.4) 

Sim, para 

persistência 

e consulta 

GeoParamController 

 

EditLayerController 

Trata da edição de uma 

layer 

RF 10 (RF 

10.2) 

Sim, para 

persistência 

e consulta 

StyleEditController 

LayersConfigController 

Trata da remoção e 

visualização de layers 

RF 10 (RF 

10.1) 

Sim, para 

persistência 

EditLayerController 

GeoServerController 

LayerTypesConfig 

Controller 

Trata da criação, 

visualização, renomeação 

e remoção de grupos de 

layers 

RF 13 (RF 

13.1, 13.2 e 

13.4) 

Sim, para 

persistência 
Nenhum 

MapConfigController 

Trata da configuração do 

mapa inicial 

RF 9 (RF 9.1) 
Sim, para 

persistência 
GeoParamController 

StyleEditController 

Edição de um estilo, com 

alteração das regras e 

previsualização 

RF 12 (RF 

12.1) 
Não GeoServerController 

 

                                                 
44 BackofficeProcessController serve unicamente de suporte para a gestão da navegação entre os 

diferentes ecrãs do GeoBackOffice. 
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