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RESUMO 

 

Professores e estudantes de Geologia sentiam a necessidade de uma ferramenta única que unisse 

todas as aplicações consideradas por eles necessárias para a compilação dos seus projectos e 

compêndios didácticos. Os requisitos e os detalhes para cada um dos conteúdos foram adquiridos nas 

diversas entrevistas com o Professor João Cascalho da FCUL e alguns dos seus estudantes. Havia 

também a necessidade de apresentar esses conteúdos online, no entanto, sem conhecimentos de 

programação a produção de documentos HTML, mesmo que estático, torna-se morosa. O uso de 

Workbooks é uma solução inteligente e inovadora, contudo estes não existiam no âmbito da Geologia. 

A partir do Kajero foi possível criar um workbook com todas as aplicações necessárias onde o utilizador 

poderá facilmente produzir conteúdos interativos como mapas, gráficos e imagens focados para a 

divulgação e disseminação de conteúdos e conhecimento de Geologia. Este workbook desenvolvido, é 

um bloco de notas editável online totalmente programado em JavaScript que permite a fácil adição de 

texto em Markdown, código e após o carregamento das bases de dados em JSON e das bibliotecas 

adicionadas, os restantes conteúdos desejados. 

A API de mapas é o leaflet que inclui zoom, marcadores, pop-ups e manipulação de eventos. O 

Grangraph usa NVD3, que inclui um histograma, uma curva de frequência e um gráfico cumulativo, o 

segundo gráfico, ternário, usa Plotly, ambos projetados de acordo com as necessidades estipuladas. 

Em último, o Annotorious, uma API que permite a inserção de imagens e a sua anotação  

 

Palavras Chave: 

Workbooks, Documentos interactivos, HTML, JavaScript, Geologia, Bibliotecas gráficas; 
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ABSTRACT 

 

Students and Geology scholars felt the need of a single tool that gathered all required application to 

compile their projects and didactic textbooks, since that so far it would be necessary to resort to a few 

different tools to achieve their goals. The requirements and details for each of the contents were 

assembled during several interviews with Professor João Cascalho from FCUL and four of his students. 

There was also the need to display those contents online, however without programming knowledge the 

production of HTML documents can become arduous. The use of Workbooks is a clever and innovative 

solution, yet they were inexistent in the scope of Geology. 

Based on Kajero, it was possible to create a workbook with all the necessary applications where the 

user could easily produce interactive content like maps, plots and images focused on propagation and 

dissemination of Geology content and knowledge. This workbook, it’s an online editable notebook totally 

programmed in JavaScript that allows the easy addition of text in Markdown, code and the remaining 

desired contents. These contents can only function thanks to the libraries that were included and after 

the notebook is loaded with JSON databases. 

Leaflet is the map API which includes zoom, markers, pop-ups and event manipulation. Grangraph 

uses NVD3, which includes and histogram, a frequency curve and a cumulative curve. The Ternary 

graph uses Plotly and both graphs were tailored to fit the needs stipulated. Lastly, Annotorious, an 

API that allows inserting images with comments or labels on them. 

 

Key Words: 

Workbooks, Interactive Documents, HTML, JavaScript, Geology, Chart Libraries; 
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1. INTRODUÇÃO 

O conceito de workbook é tradicionalmente aplicado às áreas de Programação e Matemática, onde os 

autores interligam o texto com código. 

A ideia de um documento em workbook (interactivo e fácil de desenvolver) pode também ser aplicado 

noutras áreas se adicionadas as APIs apropriadas. Neste estudo serão definidos os requisitos e as 

ferramentas necessárias para a disseminação e divulgação de conteúdos de Geologia. Será 

desenvolvida uma ferramenta online que permitirá ao autor produzir conteúdos interactivos com mapas, 

gráficos e imagens. 

A Casa das Ciências [1] é um projeto académico de apoio ao ensino das ciências no ensino básico e 

secundário que com a participação de professores universitários construiu uma plataforma online que 

contém diversos recursos educativos direcionados para várias disciplinas incluindo a de Geologia. 

Professores e estudantes de Geologia sentiam a necessidade de uma ferramenta única que unisse 

todas as aplicações consideradas por eles necessárias para a compilação dos seus projectos e 

compêndios didáticos e informativos, uma vez até ao momento era necessário recorrerem a diferentes 

ferramentas e a conhecimentos informáticos para cumprirem os seus objectivos, para que estes fossem 

interactivos ou para os disponibilizar na plataforma existente.  

Até agora recorriam a ferramentas como o Microsoft Word, Excel, e Google Maps que, para além da 

falta de praticidade que implica esta utilização múltipla, apresentam limitações que condicionam o 

trabalho produzido. Existia sempre a alternativa de usar algumas das ferramentas apresentadas neste 

projecto ou semelhantes, no entanto estas requerem compreensão e conhecimentos de programação, 

o que por sua vez gera uma barreira para muitos dos utilizadores alvo. 

No caso do Microsoft Word, embora seja um dos programas mais usados e completos para edição de 

texto e documentos no geral não permite a inserção de conteúdos interactivos como desejado, sendo 

possível exportar apenas como PDF ou HTML estático. 

Em relação ao Excel, existiam já modelos e folhas de cálculo de referência nas quais os estudantes 

inseriam os dados e os gráficos criados seriam depois transplantados para o documento. No entanto, 

pretendia-se que os gráficos permitissem a sobreposição de diferentes amostras e que pudessem ser 

interactivos facilitando deste modo a sua consulta e a comparação entre elas quando o mesmo fosse 

desejado. 

Para a edição de imagem e colocação das possíveis marcações era utilizado o Paint que causa uma 

repetição exaustiva da mesma imagem quando vários tipos de legendagem são precisos ou então uma 

excessiva legendagem da mesma imagem, o que se quer evitar no resultado final. 

Por fim, a georreferenciação das amostras realizada com uso do Google Maps permitia apenas a 

colocação de um simples pin, e o mapa, estático, era copiado através de uma captura de ecrã e 

colocado no documento em forma de imagem, quando existe a possibilidade de utilizar uma biblioteca 

que permite fazer múltiplas marcações, legendagem das mesmas e a livre movimentação a que se está 

acostumado.  
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O objectivo primordial deste projecto é a criação de uma ferramenta online baseada num notebook já 

existente onde, além de texto e código, o utilizador poderá facilmente produzir conteúdos interativos 

com mapas, gráficos e imagens focados para a divulgação e disseminação de conteúdos de Geologia. 

Este workbook baseia-se no Kajero, um bloco de notas editável online totalmente programado em 

JavaScript que permite a fácil adição de texto, código em várias linguagens de programação e também 

gráficos de linha, de barras e circulares. Tudo isto pode ser personalizado após a página ser carregada 

e, dependendo das opções escolhidas, ser reexecutado sempre que o utilizador desejar. Também 

permite que páginas de dados sejam adicionadas a partir de um endereço web sem uma estrutura de 

dados específica, que podem ser carregadas e acedidas em blocos de código, ou para criar gráficos. 

Inicialmente, a capacidade de adicionar coordenadas como uma entrada de dados foi implementada 

para permitir que os mapas fossem adicionados da mesma forma que os gráficos e com o acesso a 

esses valores em qualquer lugar do workbook. A API de mapas é o leaflet que inclui zoom, marcadores 

em diferentes formas e tamanhos, pop-ups e manipulação de eventos. 

Além disso, mais dois tipos de gráficos serão adicionados. O primeiro é o Grangraph usando NVD3, 

que inclui um histograma, uma curva de frequência e um gráfico cumulativo, e o segundo é um gráfico 

Ternário, usando Plotly, ambos projetados de acordo com as necessidades estipuladas. Ambos os 

gráficos serão incluídos nas bibliotecas existentes e podem ser usados em blocos de códigos e gráficos. 

Em último, incluiremos o Annotorious, uma API que permite a inserção de imagens e comentários ou 

legendagem nessas mesmas imagens. A capacidade de ampliar as imagens e adicionar outras 

imagens nestas anotações também pode ser adicionada. 

Após a integração destas ferramentas serão incluídos botões que a partir de ficheiros JSON (JavaScript 

Object Notation) permitam que sejam adicionados os componentes desejados com facilidade e sem 

recorrer ao código que por trás transforma os dados fornecidos. 

O presente documento encontra-se organizado em quatro capítulos principais, começando por alguma 

da história das publicações online, o aparecimento dos Notebooks e o seu impacto já demonstrado na 

educação. Neste capítulo é ainda realizada um estudo comparativo entre alguns dos Notebooks mais 

comuns e as razões que levaram à escolha do Kajero como Notebook de partida para este trabalho. 

São ainda inumerados alguns dos conteúdos imprescindíveis ao KaGeo e as tecnologias existentes 

para a produção dos mesmos. 

No capítulo três é realizada de forma sucinta, uma descrição dos requisitos para o workbook e os 

detalhes para cada tipo de conteúdos, bem como a sua implementação e as funcionalidades 

adicionadas. Nestas inclui-se o resultado final de cada tipo de conteúdo e as fontes de dados criadas 

para o seu correcto funcionamento. A demonstração do funcionamento do workbook resultante deste 

trabalho encontra-se no quarto capítulo, onde é possível acompanhar os procedimentos para gerar 

cada tipo de conteúdo, com exemplos disponíveis online.  
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Segue-se uma avaliação deste produto final, integrando os objectivos que foram atingidos bem como 

possíveis melhorias e direcções futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por preferência pessoal não será usado o acordo ortográfico.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Neste capítulo vai ser apresentada alguma da história sobre as publicações online, o aparecimento dos 

Notebooks e o seu impacto já demonstrado na educação. Vão ser comparados alguns dos Notebooks 

mais utilizados actualmente e as razões pelas quais escolhemos o Kajero. Finalmente, iram ser 

enumerados os conteúdos imprescindíveis ao KaGeo e as tecnologias existentes para a produção dos 

mesmos. 

2.1. Publicações Online 

A tecnologia da informação mudou a maneira como o conhecimento e os dados são processados, 

armazenados e disseminados. Enquanto o objectivo principal de uma publicação é divulgar novas 

descobertas o mais amplamente possível de forma oportuna e eficaz, o objectivo final de uma 

publicação electrónica [2] é o de fornecer acesso rápido e fácil a informação contida nas publicações, 

com recurso a pesquisas simples e eficazes, que não podem ser encontradas em papel. 

2.1.1. HTML 

HTML (Hypertext Markup Language) [3] é uma linguagem de marcação usada pelos navegadores da 

Web para interpretar e compor texto, imagens e outros materiais em páginas da Web, quer estes sejam 

visuais ou audíveis. As características padrão para cada item HTML são definidas no navegador e 

essas características podem ser alteradas ou aprimoradas pelo designer da página da web pelo uso 

adicional do CSS (Cascading Style Sheets). 

Em 1980, enquanto trabalhava no CERN, o físico Tim Berners-Lee [4] propôs e criou o protótipo 

“Inquire”, um sistema para os investigadores do CERN usarem e compartilharem documentos. Nove 

anos depois, em 1989, escreveu um memo em que propunha um sistema de hipertexto baseado na 

Internet e no ano seguinte especificou o HTML e escreveu o navegador e o software para servidor. 

Apesar do projecto não ter sido formalmente adotado pelo CERN, logo nessa altura Berners-Lee listou 

algumas das muitas áreas em que o hipertexto poderia ser utilizado, colocando a enciclopédia em 

primeiro lugar.  

A primeira descrição publicamente disponível do HTML foi um documento chamado "HTML Tags"[5] já 

em 1991, na qual Berners-Lee descreve dezoito elementos que compreendem o design inicial 

relativamente simples do HTML dos quais onze desses elementos ainda existem no HTML 4. [6] 

2.1.2. CMS 

CMS (Content Management System) [7] são sistemas utilizados para gerir conteúdos e podem ser 

desenhados para auxiliar cursos educacionais ou académicos. Estes permitem ao professor criar um 

site, onde documentos podem ser carregados em formatos populares como como Word, Power Point, 

etc. sem ter que se converter para um formato da web como HTML. Uma vez que este formato exige 

poucos conhecimentos de programação por parte dos estudantes, o CMS torna-se a escolha ideal para 

os professores. 
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Um CMS [7] é uma coleção de procedimentos usados para descrever processos num ambiente que 

requer colaboração entre grupos diferentes (por exemplo, estudantes e professores). Estes 

procedimentos foram criados para gerir acesso a dados, recolher e compartilhar informações, 

assistência nesse mesmo armazenamento de dados, verificação de redundância de conteúdo e 

comunicação. 

O termo “dados” em CMS pode representar, entre outros, documentos, filmes, fotos ou informação 

científica, sendo que existem várias categorias de acordo com o conteúdo, conteúdo da Web como 

código HTML, bibliotecas digitais e arquivos multimédia. 

Muitas instituições de ensino como universidades são hoje em dia também editores do seu próprio 

conteúdo, principalmente gerado pelos seus professores. Estes conteúdos são principalmente livros 

didáticos, mas também trabalhos de pesquisa em jornais académicos. No entanto, existem muitos 

outros conteúdos que são geridos e mantido pelos próprios professores, como exercícios, recursos 

utilizados na sala de aula e notas. Em consequência, o conceito de conteúdo na educação não é 

simples, dependendo do contexto. 

2.1.3. eBooks  

Um livro eletrónico ou e-book/eBook [8], é uma publicação de um livro disponibilizada em formato 

digital, consistindo em texto, imagens ou ambos, legível num ecrã de computador ou de outro 

dispositivo eletrónico. Embora algumas vezes definido como "uma versão eletrónica de um livro 

impresso", alguns eBooks existem sem um equivalente impresso.  

 

No entanto, estes livros podem também conter outros tipos conteúdos. Conteúdo esse que pode ser 

muito diverso e por sua vez interactivo, realizado consoante o público alvo sendo a tecnologia usada 

raramente transmissível. Este tipo de eBooks [9] são extremamente eficazes no âmbito do ensino, no 

entanto exigem uma aprendizagem enorme da parte do criador quando se trata de conteúdos fora da 

área da programação, tendo em conta que se necessita de um conhecimento de programação elevado 

até para a criação da mais simples escolha múltipla.  

 

2.1.4. Workbooks/Notebooks online 

O salto dos eBooks para os Notebooks [10] online é realizado devido à utilização de uma linguagem de 

programação como o JavaScript ou o Python, linguagens estas que não precisam de compilação para 

serem executadas. Os Notebooks são maioritariamente usados para aprendizagem [11], testes ou 

apresentação de dados através de programação. 

Os documentos do Notebook [12] contêm inputs (dados de entrada) e outputs (resultados), além de 

texto adicional que acompanha o código, mas que não se destina à execução. Dessa maneira, os 

arquivos do notebook podem servir como um registo computacional completo de uma análise, 

intercalando código executável com texto explicativo, matemática e representações ricas de objetos 

resultantes (como por exemplo, gráficos). Como a maior parte da ciência se está a tornar cada vez 

mais computacional, ferramentas como os Notebooks ajudarão a registar e partilhar os muitos cálculos 
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que um investigador executará diariamente. A longo prazo, a publicação na web do notebook começará 

a ser cada vez mais a forma natural de como o conhecimento é criado e compartilhado entre os projetos.  

 

2.2. Notebooks na educação 

Até agora o uso dos Notebooks [13] tem sido principalmente nas áreas da programação, mas também 

em física e matemática. Com os notebook, os estudantes podem rapidamente começar a usá-los para 

aprender pois normalmente estes não necessitam de instalação e os materiais previamente ensinados 

por palestras podem ser disponibilizados online. A existência dos mesmos incentiva a criação de 

conteúdo visual e interactivo para ajudar a explicar tópicos complexos e aumenta a disponibilidade de 

diversos tópicos através de interfaces fáceis de usar. Ao escrever com texto, código e equações 

combinados na forma de um notebook executável e computacional esta opção é fundamentalmente 

diferente dos paradigmas actuais e vale a pena explorar como um meio de ensinar tópicos avançados 

de outras disciplinas.  

Com as aplicações apropriadas [14] permite que os utilizadores explorem rapidamente códigos e dados 

manipulando controles através de uma interface mais direcionada a cada disciplina (botões, controles 

deslizantes etc.). Com o desenvolvimento dessas mesmas widgets personalizadas no notebook, 

usando poderosas bibliotecas JavaScript (como o d3.js), abre-se a porta para os "consumidores" não 

técnicos, como professores e estudantes de Geologia, explorarem e criarem, sem codificação um 

workbook completo. 

2.3. Tecnologias dos Notebooks 

Existem vários blocos de notas já disponíveis, cada um com as suas particularidades e neste capítulo 

vão ser apresentados alguns deles e as razões pelas quais foi usado o Kajero para este projecto. 

2.3.1. Kajero 

O Kajero [15] é um notebook simples à primeira vista, totalmente programado em JavaScript e o 

documento em si é escrito em Markdown que depois é convertido em HTML. A maior diferença deste 

em comparação com os outros notebooks é que o mesmo realiza todo o processo em front end, ou 

seja, do lado do utilizador, sem necessitar do back end, ou seja de um servidor para processamento ou 

para hospedar o mesmo. 

Markdown é uma linguagem leve, fácil de usar e formatar e foi precisamente criado para gerar texto 

estilizado usando um mínimo de elementos.  

O Kajero é totalmente editável no próprio browser e pode ser guardado como Markdown ou HTML e 

deveria poder ser publicado como Gists, gerando um URL único para o notebook criado, no entanto 

esta funcionalidade não se encontra disponível. 

Código em JavaScript pode ser executado dentro do próprio documento, quer quando a página é 

carregada ou apenas quando desejado e permite que o código esteja escondido e apenas o resultado 
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seja visível. Este código é tratado como função e a variável devolvida pela mesma é apresentada por 

baixo, qualquer que seja o seu formato. O notebook permite visualizar matrizes e objectos do mesmo 

modo que o inspector de objectos do Google Chrome. 

Para adicionar fontes de dados podemos utilizar o próprio documento ou endereços web para ficheiros 

JSON, sendo que estas são automaticamente carregados para a página e de ambos os modos estas 

variáveis podem ser usadas em todo o documento. 

Este Notebook possui também algumas das bibliotecas de gráficos mais usadas, o que permite a 

integração de alguns dos gráficos necessários. 

2.3.2. Jupyter 

O projecto Jupyter [16] é o sucessor do IPython Notebook. Como o nome indica estes notebooks são 

programados em Python, no entanto permitem correr outras linguagens nos seus documentos. Do 

mesmo modo que o caso anterior, o documento em si é escrito em Markdown, contudo permite que o 

documento seja guardado em diversos formatos, alguns deles sendo, HTML, LaTeX e PDF. 

Os Notebooks criados com o Jupyter são especialmente direcionados para o desenvolvimento e 

apresentação de projectos de Data Science [17] combinando texto, equações matemáticas e outros 

tipos de media. Permite também o uso de recursos na cloud, o que é bastante desejável quando se 

trata de ficheiros de dados muito grandes ou processos muito complexos. Porém sem pelo menos 

alguns conhecimentos básicos de Python a criação destes documentos pode tornar-se morosa. 

O Jupyter não possui outras bibliotecas previamente adicionadas, ainda assim estas podem ser 

importadas através de scripts, alguns deles disponibilizados online, que quando inseridos no próprio 

documento permitem que certos conteúdos, como por exemplo gráficos, possam ser visualizados. 

Os Azure Notebooks da Microsoft providenciam o serviço de hospedarem servidores que correm 

notebooks Jupyter sem a necessidade de instalação dos mesmos e já possuem vários modelos pré-

programados. Este serviço é, no entanto, pago após o tempo de teste ou limite de utilização das 

máquinas virtuais. 

2.3.3. Carbide 

Carbide [18] é um ambiente de programação que tal como o Kajero não necessita de instalação e é 

totalmente escrito em JavaScript. 

Neste programa adiciona-se cada bloco de código como uma célula independente e é possível 

adicionar diversos tipos de widgets previamente programados. Não é tão comum nem ideal usá-lo para 

inserir texto. O código fica visível e é apenas corrido quando o botão é premido. 

O que se destaca neste notebook é a maneira como é possível manipular os dados e as ferramentas 

de visualização. Quando algum código é executado o resultado é mostrado e pode ser dinamicamente 

alterado, conforme se modifica o input através de controlos deslizantes. 
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Para guardar e carregar documentos há apenas a opção de Gists [19] do GitHub que necessita de 

credenciais. Neste momento não existe também nenhum tipo de suporte para serem adicionadas fontes 

de dados, tendo estas de ser adicionados nas próprias células. 

 

2.3.4. Wolfram notebooks 

Programado em JavaScript, o Wolfram Mathematica [20] é um dos mais poderosos notebooks 

encontrados. Com a sua própria linguagem, é possível inserir todo o tipo de conteúdos e construir 

widgets ou interfaces customizáveis. 

Estes notebooks podem ser criados online e podem ser facilmente partilhados ou descarregados para 

o próprio computador. O texto é editado através da própria aplicação e embora esteja extremamente 

bem documentado, não é o mais intuitivo. O código é escrito na sua própria linguagem e é corrido 

através de um atalho do teclado.  

Possui também uma panóplia enorme de aplicações já adicionadas que permitem a inserção de algum 

dos conteúdos necessários, no entanto a barreira da programação continua presente. Tem também 

acesso a recursos na cloud tal como o Jupyter.  

O serviço de hospedagem e partilha dos notebook é gratuito, sendo apenas necessário ter uma conta 

registada.  

 

2.3.5. Observable 

Criados por Mike Bostock e com base em D3 os notebooks Observable [21] foram lançados em 2018 

e embora não fossem conhecidos no início deste trabalho são merecedores de serem mencionados 

devido a todas as suas características. Para além de todas as características mencionadas na Tabela 

1 (exceptuando o uso de recursos na cloud) estes notebooks permitem também que o mesmo notebook 

seja editado por mais que uma pessoa como estamos habituados e poderia ter sido uma alternativa se 

não uma melhor opção para realizar o KaGeo. 
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2.3.6. Comparação: 

 

Características Kajero Jupyter Carbide Wolfram 

Edição do próprio notebook 

(removendo a necessidade de programar) 
    

Edição de texto 
    

Carregar fontes de dados 
    

Gráficos 
    

Imagens 
    

Mapas 
    

Sem necessitar de instalação/registo 

Criar 
    

Usar 
    

Manipulação interactiva de dados  
    

Uso de recursos na cloud 
    

Upload do notebook simplificado 
    

Permite esconder código  

no documento gerado 
    

Tabela 1: Comparação das tecnologias de Notebooks 

 

Tendo em conta que os dados serão estáticos e não será necessário um processamento complexo dos 

mesmos, o Kajero contém as características ideais para o notebook desejado. Tendo acesso ao código 

fonte do mesmo podemos assim realizar alterações à sua própria arquitectura adicionando botões 

específicos para cada tipo de conteúdo e a possibilidade de adicionar um módulo com formulários para 

facilitar a inserção de cada um deles.  
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2.4. Apresentação de dados em Geologia 

2.4.1. Gráficos 

No âmbito da geologia há diversos gráficos usados na representação de dados. Para este notebook 

foram pedidos especificamente a adição de dois gráficos necessários à criação dos projectos em 

mente. Um histograma com curva de frequência e curva cumulativa para uma representação da 

distribuição granulométrica das amostras obtidas em campo e dois gráficos ternários para caracterizar 

essas mesmas amostras. Para a construção dos mesmos foi necessária uma melhor compreensão 

destes termos e uma pesquisa das opções disponíveis nas bibliotecas já existentes. 

Por Granulometria [22] ou Análise Granulométrica entende-se o estudo da distribuição das dimensões 

dos grãos de um solo, ou seja, trata-se da determinação das partículas do aglomerado e da 

percentagem em que estão presentes neste mesmo aglomerado.  

Pretende-se que esta distribuição seja posteriormente representada num histograma ou curva 

cumulativa. 

A escala de tamanho define os limites das classes que recebem nomes na escala de Krumbein phi (φ), 

uma modificação da escala de Wentworth [23], sendo esta uma escala logarítmica calculada pela 

equação: 

 

Equação 1: Escala logarítmica de Krumbein 

Na qual  é o phi de Krumbein [24], D o diâmetro em milímetros e D0 é o diâmetro de referência de 1 

milímetro. 
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Esta tabela é importante para compreender como a caracterização das partículas é feita e algumas 

das características que o gráfico de Granulometria deve ter, a importância de termos duas escalas 

(de 1 e de 0,5 phi) e de o eixo do x não poder ultrapassar o dez. 

  

Figura 1: Tabela de granulação de Wentwort [25] 
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Um histograma [26] é uma representação precisa da distribuição de dados numéricos. É uma estimativa 

da distribuição de probabilidade de uma variável contínua. Para construir um histograma [27], o primeiro 

passo é dividir todo o intervalo de valores numa série de intervalos e contar quantos valores se 

enquadram em cada intervalo. Estes intervalos devem ser consecutivos, adjacentes, não sobrepostos 

e são frequentemente (mas não obrigatoriamente) de tamanho igual. 

Se cada intervalo for de tamanho igual, um rectângulo será erigido sobre o eixo do x com altura 

proporcional à frequência. Deste modo, o histograma encontra-se normalizado para exibir frequências 

"relativas", no qual o eixo do y pode ter percentagens ou valores absolutos. A soma das alturas de 

todos os intervalos será sempre igual a 1, ou 100%. 

No entanto, os intervalos não precisam de ter largura igual. Nesse caso, o rectângulo desenhado é 

definido de forma à área ser proporcional à frequência de casos no intervalo. O eixo vertical não é neste 

caso a frequência, mas a sua densidade. 

Os histogramas dão uma aproximação da densidade da distribuição dos dados, estimando a função de 

densidade de probabilidade da variável utilizada. Um histograma é sempre normalizado de forma a que 

a sua área total seja 1, se cada um dos intervalos no eixo das coordenadas for sempre de comprimento 

1, então o histograma resultante é exactamente igual a um gráfico de frequência relativa [26]. 

Os retângulos devem ser desenhados sem espaços entre eles para demonstrara continuidade da 

variável original.  

 

 

 

 

 

A curva de frequência [29]corresponde ao caso limite de um histograma calculado pela distribuição de 

frequência numa distribuição continua à medida que o número de pontos fica muito grande, ou então, 

a uma aproximação da mesma com os pontos disponíveis. 

A soma progressiva destes valores ao longo do eixo permite a criação da curva cumulativa [30]. Estas 

curvas são especialmente importantes para a visualização organizada dos dados e neste caso 

específico para caracterizar o solo de onde as amostras são recolhidas.  

Figura 2: Gráfico Granulométrico [28]  
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Um gráfico ternário ou triangular [31], ao contrário do habitual, é um gráfico com três eixos no qual a 

soma das suas três variáveis será sempre uma constante, normalmente representada por 1 ou 100%. 

Graficamente as proporções de cada valor são definidas pela sua posição num triângulo equilátero. 

Estes gráficos são usados em diversas áreas científicas como química, mineralogia [32] e metalurgia 

para demonstrar a composição de sistemas compostos por três espécies. 

Como a soma das três variáveis é sempre uma constante para todas as substâncias desenhadas, 

nenhuma variável é independente das outras. Assim, só é necessário conhecer duas das variáveis para 

encontrar o ponto de uma amostra e precisamente por apenas haver dois graus de liberdade é possível 

desenhar a combinação de todas as três variáveis em apenas duas dimensões. 

Uma das vantagens deste tipo de gráficos é a possibilidade de criar diagramas de fase delineando 

certas regiões de composição no triângulo onde as diferentes fases existem, sendo que o mesmo pode 

ser feito para agregar certas classes. 

A concentração de cada espécie é 100% no seu canto correspondente e é 0% na linha oposta a este. 

A percentagem de uma espécie específica diminui linearmente com a distância ao seu canto. Podem 

ser desenhadas linhas paralelas entre a linha dos 0% e o canto para uma leitura mais facilitada de cada 

variável.  

 

 

  

Figura 3: Gráfico Ternário [33] 
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2.4.2. Mapas 

Ao contrário dos gráficos em que necessitávamos de construir algo bastante específico, a biblioteca de 

mapas necessária para este projecto pode ser algo mais genérico. Tem de possuir as ferramentas 

necessárias para visualizar uma imagem de satélite, de modo a apresentar uma imagem realista, ter 

algum tipo de marcadores georreferenciados e por fim pop-ups informativos nos respectivos 

marcadores, tal como vemos na imagem seguinte.  

 

 

 

 

2.4.3. Imagens 

Para as imagens é pretendida uma biblioteca que permita adicionar imagens com a potencialidade de 

fazer zoom e nelas demarcar áreas e poder escrever anotações, tal como ilustrado pela imagem abaixo. 

As aplicações testadas têm praticamente todas as funcionalidades pretendidas variando principalmente 

no modo de funcionamento e aspectos visuais.  

 

  

Figura 4: Exemplo de mapa utilizada no âmbito de Geologia [34] 

Figura 5: Exemplo de imagem utilizada no âmbito de Geologia [34] 
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2.5. Tecnologias de desenvolvimento de Widgets 

Um Widget é uma aplicação que quando embebida numa página web modifica determinado conteúdo 

sem interação directa com o servidor. A partir de código JavaScript, HTML ou CSS estas alteram o 

modo como a página organiza, lê e apresenta dados, texto ou imagens. 

2.5.1. Gráficos 

Existem diversas bibliotecas de gráficos disponíveis actualmente, possíveis de segmentar em grupos 

mais restritos tendo em conta as necessidades deste projecto.  

Um dos gráficos necessários ao projecto é a Granulometria, o outro é um gráfico ternário, um tipo de 

gráfico menos comum de se encontrar nas bibliotecas existentes. Isto implica a utilização de bibliotecas 

que permitam algum tipo de customização, a liberdade de misturar tipos de gráficos existentes, que 

seja compatível para o uso de uma aplicação web em JavaScript e de utilização gratuita. 

Dentro das várias possibilidades encontradas e que cumprissem todos estes requisitos, estas 

bibliotecas foram as mais apelativas especialmente por toda a documentação disponível sobre as 

mesmas. 

D3.js [35] é uma biblioteca em JavaScript criada para manipular documentos com base em dados. A 

D3 permite dar vida aos dados usando HTML, SVG e CSS focando-se nos padrões da Web. Oferece 

todos os recursos dos navegadores modernos a que estamos acostumados, sem se limitar a uma única 

framework. A D3 permite associar dados arbitrários a um DOM (Document Object Model) e transformar 

o documento orientado por esses dados.  

Esta biblioteca permite uma manipulação eficiente de documentos baseados em dados. Com um 

baixíssimo processamento fixo, o D3 é extremamente rápido, permitindo processar grandes conjuntos 

de dados e comportamentos dinâmicos para interação e animação do produto gerado. Por ser open 

source e manter uma comunidade extremamente activa [36], a D3 facilita a partilha de código existindo 

até ao momento numerosos e variados modelos oficiais e desenvolvidos pela comunidade. 

Incorporada numa página HTML, a biblioteca D3.js usa funções de JavaScript pré-construídas para 

selecionar elementos, criar objetos SVG, estilizá-los e adicionar interfaces gráficas. Esses objetos por 

sua vez podem ser amplamente estilizados usando CSS. Os dados podem estar em vários formatos, 

sendo o mais comum utilizar o formato JSON, mas se necessário, funções em JavaScript podem ser 

escritas para ler outros formatos de dados. 

Inspirado pelo trabalho de Mike Bostock “Towards Reusable Charts” [37] e suportado por um esforço 

combinado da Novus e da comunidade, NVD3 é uma biblioteca que encapsula os comandos do D3 de 

modo a criar gráficos reutilizáveis. 

Este projecto foi criado para construir gráficos e os seus componentes para o D3.js, mas sem retirar o 

poder e versatilidade que este oferece. Existe uma colecção de componentes para os tipos de gráficos 

mais usados que com a ajuda da documentação fornecida permite uma customização dos mesmos. 
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Plotly [38] é uma empresa de computação técnica sediada em Montreal, Quebec, que desenvolve 

ferramentas de análise e visualização de dados online. Plotly fornece ferramentas online para gráficos, 

analíticos e estatísticas para indivíduos e colaborações. 

A Plotly.js é uma biblioteca de gráficos escrita em JavaScript que suporta 20 tipos de gráficos, incluindo 

gráficos 3D, mapas geográficos, gráficos estatísticos, como gráficos de densidade e histogramas e o 

mais importante para este projecto, gráficos ternários. 

O Plotly é bastante mais pesado que as restantes bibliotecas procuradas e embora tenha menos 

opções de customização, esta biblioteca tem um maior leque de gráficos disponíveis, o que facilita 

algum do trabalho necessário. 

Charts.js [39] é uma biblioteca também bastante leve, fácil de aprender e usar é uma das bibliotecas 

mais usadas nos últimos anos exceptuando o D3. É uma poderosa ferramenta e embora tenha uma 

curva de aprendizagem consideravelmente menos elevada, não permite tanta customização como o 

D3.  

A diferença mais importante é, no entanto, que os gráficos produzidos com Chart.js são produzidos em 

elementos “canvas” ao invés de elementos SVG como as restantes bibliotecas apresentadas. Os 

resultados finais são bastante semelhantes visto que não tocamos em nenhum dos pontos chave que 

diferenciam em elementos. O canvas distingue-se em alta performance, animações matemáticas em 

tempo real e manipulação de vídeo, enquanto o SVG sobressai em imagens estáticas e em alta 

fidelidade de documentos quer para visualização ou impressão. 

 No entanto alguma diferença ainda pode ser notada ao carregar os gráficos nestes elementos. O 

canvas ultrapassa o SVG quando o número de objectos é consideravelmente maior, em que cada ponto 

é adicionado como um objecto no DOM e, portanto, poderia ser um melhor modelo caso as 

necessidades não fossem inferiores a poucas dezenas de pontos. Por outro lado, o SVG é claramente 

superior quando o tamanho do écran aumenta visto que em canvas cada pixel é desenhado 

individualmente. Para a página web em si, não haveríamos de notar tanta diferença, mas caso o modelo 

criado seja usado em apresentações numa maior tela (maior resolução) poderá haver uma diferença 

significativa. 
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Figura 6: Comparação de utilização das bibliotecas de gráficos referidas [40] 

Este gráfico (figura 6) permite comparar os downloads e por sua vez a utilização de cada uma das 

bibliotecas referidas. O D3 e o chart.js são sem dúvida das bibliotecas mais utilizadas no mundo, no 

entanto temos que ter em consideração os gráficos na figura em baixo que apresentam a clara diferença 

entre os dois, tal como foi descrito na página anterior.  

 

 

Figura 7: Comparação da performance utilizando SVG ou Canvas (docs.microsoft) [41] 
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Figura 8: Exemplo de mapa com marcações utilizando Leaflet 

2.5.2. Mapas 

Ao contrário dos gráficos em que necessitávamos de construir algo bastante específico, a biblioteca de 

mapas necessária para este projecto pode ser algo mais genérico. Tem de possuir as ferramentas 

necessárias para visualizar uma imagem de satélite, de modo a apresentar uma imagem realista, ter 

algum tipo de marcadores e por fim pop-ups informativos nos respectivos marcadores. 

Leaflet [42] é uma das bibliotecas em JavaScript para mapas com mais downloads realizados. O código 

encontra-se em open source e produz mapas interativos compatíveis com dispositivos móveis. É 

extremamente leve, com menos de cinquenta kilobytes de código contém todos os recursos e funções 

que a maior parte dos programadores precisa para a criação de mapas. 

Leaflet é desenhada de modo a ser simples, eficiente e corresponder as necessidades mais comuns 

de uma biblioteca de mapas. Tem um desempenho excelente até usada no mais simples telemóvel, ou 

seja, numa máquina com menos recursos e pode ser complementado com diversos plug-ins. A API é 

agradável de usar e encontra-se correctamente documentada o que torna o código claro e fácil de 

compreender no qual uma vasta comunidade foi contribuindo. 

Este programa permite-nos carregar um mapa à nossa escolha dentro de vários disponíveis no seu 

website, adicionar diversos marcadores, polígonos e pop-ups e responder a eventos relacionados com 

todos estes. 
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Impossível falar de APIs de mapas sem ser referido o gigante Google [43]. Actualmente a aplicação de 

mapas mais usada no nosso dia a dia. Para além de possuir uma das mais completas colecções de 

infraestruturas mundiais temos também acesso a imagens de satélite de uma qualidade 

impressionante.  

Esta biblioteca permite customizar mapas com conteúdo e imagens próprias através de camadas, 

modelos, controlos e eventos para apresentação em páginas web e dispositivos móveis. É necessário 

um conhecimento razoável em JavaScript e programação orientada a objectos, no entanto a 

documentação tem todos os exemplos necessários para a realização de qualquer transformação. 

É uma biblioteca bastante completa com tudo o que alguma vez poderia ser necessário, mas para isso 

há sempre um preço a pagar. Neste caso temos uma biblioteca muito mais pesada que a anterior e 

necessitamos de um token que limita a utilização da mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Bing Maps Platform [44] (anteriormente Microsoft Virtual Earth) é uma plataforma de mapeamento 

geoespacial produzida pela Microsoft. Este SDK (Software development kit) permite que os 

programadores criem aplicações que coloquem dados relevantes para a localização por cima de 

mapas. Estas imagens incluem amostras tiradas por satélite, câmaras aéreas, modelos de cidades em 

3D entre outras. 

A mais recente das aplicações criadas é a V8 Web Control, que combina vários serviços numa única 

biblioteca com as mais recentes imagens e funcionalidades de localização. É bastante mais simples de 

Figura 9: Exemplo de mapa com marcações utilizando Google Maps 
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usar que a apresentada anteriormente, mas o que ganha em simplicidade, perde em customização, a 

não ser claro que a API seja rescrita. 

Possui igualmente uma documentação detalhada que permite realizar todo o tipo de alterações 

desejadas e tal como a anterior bastante mais pesada que o leaflet. Para ser usada necessita de um 

token, porém ao contrário da google este token é gratuito para usos educativos, mas apenas por um 

determinado período de utilização.  

 

Figura 10: Exemplo de mapa com marcações utilizando Bing Maps Platform 

 

2.5.3. Imagens 

Para as imagens é pretendida uma biblioteca que permita adicionar imagens com a potencialidade de 

fazer zoom e nelas demarcar áreas e escrever anotações. As seguintes aplicações têm as 

funcionalidades pretendidas variando principalmente no modo de funcionamento e aspectos visuais.  

Annotorious [45] é uma ferramenta de anotação de imagens na web com código em open source. É um 

resultado derivado do projeto EuropeanaConnect, financiado pela EU e permite que qualquer pessoa 

que mantenha uma página web transforme as imagens do seu site em telas colaborativas de desenho 

e comunicação. A integração do Annotorious [46] é relativamente simples e permite os utilizadores 

selecionar parte de uma imagem, deixar um comentário de texto na mesma, e até mesmo guardá-los 

com recurso aos plugins apropriados. O sistema de plugins do Annotorious é flexível, através do qual 

a API pode ser customizada para atender aos requisitos específicos do projecto. 
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É bastante intuitivo de utilizar e permite que diversos conjuntos de anotações sejam carregados à vez 

se previamente guardados. Cada uma das anotações pode ter o seu próprio conteúdo, sendo que estas 

mensagens podem ser textos simples ou enriquecidas por HTML, podendo criar hiperligações ou 

mesmo carregar outras imagens. 

OpenSeadragon [47] é um visualizador para imagens com zoom de alta resolução, implementado em 

JavaScript, baseado na web para desktop e dispositivos móveis. 

O plugin para o Annotorious com o OpenSeadragon insere um botão na imagem que alterna a leitura 

dos comandos/eventos realizados sobre a imagem entre a manipulação do zoom e as anotações que 

estão inseridas na mesma. Para tal a imagem tem que estar dividida em grelha ou estas imagens têm 

de estar armazenadas onde a página web está a ser hospedada, caso contrário o plugin teria de ser 

reformulado para que seja possível manter as imagens num outro servidor. 

O Annotator Pro é uma API bastante mais desenvolvida, as anotações são altamente customizáveis, 

com diferentes possibilidades de cores, estilos de anotação e tamanhos e associa uma referência a 

cada uma das anotações permitindo o uso de hiperligações para as mesmas. Com esta aplicação é 

ainda possível ampliar a imagem com a roda do rato e visualizar em modo de ecrã completo. 

Embora esta biblioteca tenha precisamente tudo o que era procurado, é uma aplicação cuja licença tem 

que ser paga, o que torna esta opção não viável. 

jQuery Image Annotation Plugin é bastante simples e não possui praticamente nenhuma outra função 

excepto a de adição de anotações, a inserção na própria imagem não é tão directa quanto à das outras 

opções, no entanto o produto final fica bastante semelhante às realizadas com o Annotorious. 

Esta opção é apenas merecedora da sua consideração devido a ser extremamente leve e conceder a 

opção de cada uma das anotações ser editável ou não. 
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3. KAGEO 

3.1. Requisitos 

Este projecto foi desenhado para ser utilizado por docentes e estudantes na área da Geologia. Isto 

implica a própria criação pelos mesmos, e para tal o programa, que terá como forma final uma página 

web, tem de ser facilmente manuseável por qualquer pessoa sem bases de programação e sem acesso 

a programas ou ambientes de desenvolvimento específicos para este tipo de projectos. 

Os requisitos levantados foram, portanto: 

• A construção e edição dos workbooks não pode ser delimitada pelo domínio de HTML ou 

JavaScript embora a página permita a utilização destas duas linguagens e de todo o seu 

potencial; 

• Qualquer individuo com o seu próprio computador deve conseguir editar estas páginas; 

• Tendo acesso ao programa na sua máquina remover a necessidade de qualquer servidor para 

que o mesmo seja executado e a página criada; 

• A página tem de ser intuitiva de utilizar, com opções claras e sem grande margem de erro, com 

resultados rapidamente visíveis e com a possibilidade de retroceder no caso de qualquer 

equívoco; 

• As páginas têm de poder conter diversos tipos de multimédia para os workbooks desejados; 

Nos documentos realizados nesta disciplina os conteúdos utilizados são desde o simples texto, a 

mapas georreferenciados com pins, fotos das amostras com a possibilidade de adicionar anotações e 

zoom e gráficos de granulometria e ternários. 

Os requisitos e os detalhes para cada um dos conteúdos foram adquiridos nas diversas entrevistas 

com o Professor João Cascalho da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e os alguns dos 

seus estudantes, nomeadamente Bruno Lamorosa, Emanual Gandaio, João Pontes e Sara Pereira que 

utilizaram o conteúdo do seu trabalho de grupo para criar uma página usando o programa e sem os 

quais seria impossível atingir o resultado final. 
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3.2. Implementação 

Dos vários programas encontrados e testados, o Kajero foi o notebook escolhido. É o notebook com a 

estrutura e o design mais adequado ao projecto pretendido.  

Totalmente programado em JavaScript permite uma fácil integração das bibliotecas usadas para os 

conteúdos desejados. A estrutura do workbook é muito intuitiva e com a adição de botões específicos 

para cada propósito não gera qualquer dúvida. O Texto escrito em Markdown é preferível ao invés de 

usar apenas HTML pois foi precisamente criado para escrita de documentos online gerando texto 

estilizado usando um mínimo de elementos.  

Permite que seja editado e guardado sem recurso a nenhum servidor e que as alterações desejadas a 

uma página online sejam exportadas para um outro documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando React.js, uma biblioteca de JavaSript para construir interfaces para o utilizador, o Kajero 

original possuía estes quatro módulos. O gestor de dados e o módulo de persistência foram mantidos 

devido ao seu funcionamento ser extensível às alterações realizadas. 

O gestor de dados garante que os links adicionados ou as variáveis escritas em cada caixa de código 

são mantidos disponíveis por todo o documento, sendo que os JSON adicionados através dos links 

ficam disponíveis na variável “data”. 

O módulo de persistência é o que faz a transformação do workbook realizado para Markdown ou HTML, 

o que permite guardar o trabalho realizado e partilhar o mesmo. Estes “tradutores” funcionam 

correctamente com as funções adicionadas pois elas são adicionadas ao documento na forma de 

funções em JavaScript. 

 

 

KaGeo 

 

Tipos de 

conteúdo 

Módulo de 

persistência 

Gestor de 

dados 

Extensão da UI Apresentação 

Figura 11: Representação simplificada da arquitectura do KaGeo 
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No workbook original temos apenas três botões disponíveis, o botão de texto e código que foram 

mantidos e o botão de gráficos que foi removido por uma questão de coerência pelas caixas criadas 

pelos novos botões. Foram adicionados oito botões para os diferentes propósitos que por sua vez criam 

as caixas necessárias à inserção e visualização dos múltiplos conteúdos. 

O botão de texto cria apenas uma caixa simples com o seu conteúdo que depois de escrito em 

Markdown é convertido para HTML. Todos os outros botões criam este “container”, ou caixa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Representação simplificada de um caixa de código no Kajero 

 

Nos botões está incluído o “play/refresh” para correr o código nele escrito, “gear/user/secret” que define 

o modo em que o código é corrido, sendo estes automáticos ao carregar a página, por comando do 

utilizador ou automaticamente com o código escondido. Temos também setas de “up” e “down” para 

movimentar o container e o “delete” para apagar a caixa. 

O único botão na caixa de resultado é o “refresh” e apenas aparece se o código estiver escondido. 

No workbook original o “gear” é o modo padrão. Quando é criada uma caixa de código o graph block 

fica “hidden”, ou seja, tem este atributo na sua divisória que o permite ficar escondido e o seu SVG é 

usado para desenhar os gráficos quando algum dos gráficos previamente existentes eram adicionados.  

Nas caixas direccionados a Geologia por uma questão de customização e coerência o graph block não 

é utilizado. Em vez deste é criado um bloco de texto fora da caixa de código com o código HTML 

necessário para apresentar o objecto criado. O seu identificador é gerado e vem automaticamente 

inserido na função e embutido na caixa de código. Alterações manuais podem ser feitas, mas não são 

aconselhadas de modo a não entrar em conflito com as restantes caixas. Isto permite que as suas 

localizações no documento possam ser personalizadas.  

O modo de funcionamento padrão é secret para que a função não seja visualizada. Foi também 

adicionado um botão de ajuda ao code block que permite que através do preenchimento de um 

formulário único para cada tipo de conteúdo a função seja automaticamente gerada.  

 

Code Container 

Code block 

Graph block 

Result block 

Code Buttons 

Result Buttons 

SVG 
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Para os gráficos granulométricos utilizou-se a biblioteca do NVD3 que já se encontrava adicionada e 

criou-se um modelo específico para este propósito. Isto implicou a combinação de dois modelos de 

gráficos diferentes, a normalização das suas escalas e a deslocação do gráfico de barras para cumprir 

os requisitos da granulometria, que implicava que o ponto do gráfico de frequência se encontrasse no 

centro da barra para cada valor. Foram realizadas algumas personalizações para que o gráfico fosse 

de encontro com as idealizações estéticas pretendidas. Foi também escrita uma função que permite a 

escolha dos dados, qual a escala pretendida, se 0,5 ou 1, o limite no eixo das coordenadas e a 

possibilidade de alterar as configurações das amostras selecionadas.  

De modo análogo, utilizando a biblioteca Plotly, criou-se um modelo para um gráfico ternário específico 

para este propósito baseado no gráfico “scatter ternary”. A função adicionada para facilitar a sua 

inserção no documento permite a escolha dos dados, se o gráfico é um “Diagrama de Areia, Argila e 

Silte "ou um "Diagrama de Coglomerado, Lodo/Lutito e Arenito" e a possibilidade de alterar as 

configurações das amostras selecionadas. Nestes gráficos foram adicionadas áreas em sombreado 

que descrevem as amostras para cada zona nesses dois tipos de gráficos. Do mesmo modo foram 

realizadas algumas personalizações para que o gráfico fosse de encontro com as idealizações estéticas 

pretendidas. 

Para os mapas foi usada a biblioteca Leaflet, que com a função escrita permite escolher o mapa a partir 

dos dados adicionados ao documento e criar 3 tipos de mapas diferentes realizados a pedido dos 

professores de Geologia. O mapa pode ser simples sem marcações, desenhar um círculo translucido 

numa maior área para delimitar toda uma área de recolha de variadas amostras ou ter cada um dos 

locais de recolha individualmente assinalado com um pin mais pequeno personalizado, mais apelativo. 

Os pins podem ser selecionados, individualmente e o zoom descrito no ficheiro de dados ser alterado 

no próprio workbook. 

Por último, a biblioteca para as imagens usada foi o Annotorious, juntamente com três funções. A 

primeira que permite inicializar as imagens, sendo estas anotáveis ou não. A segunda, adicionar as 

anotações pretendidas à imagem removendo quaisquer outras que nela se encontrem, o que permite 

que a mesma imagem seja usada para anotar diferentes conjuntos de anotações sem que a mesma 

fique excessivamente obstruída. A terceira função existe apenas para facilitar a leitura de anotações 

inseridas durante a criação do documento para saber os valores com que preencher a fonte de dados. 

A primeira coisa a ser definida quando se quer criar um workbook são as fontes de dados. Estas são 

escritas em JSON, que embora não necessite de nenhum conhecimento de programação, é um formato 

com algumas particularidades. As fontes de dados podem ser inseridas localmente no próprio 

documento numa caixa de código ou então através de um URL e inserido no topo da página de modo 

a estar disponível em todo o documento.  

O formato destes ficheiros deve ser em JSON como será apresentado para cada caso com uma 

descrição detalhada de como os escrever e das variáveis necessárias e opcionais. 
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Escrever JSON

Escolher tipo de 
conteúdo

Ter em atenção as sintaxe 
(usar os exemplos), 

escrever:
Nome

Descrição do pin
Coordenadas centrais

Zoom
Cor

Ex.: Mapas

Pins: 
Descrição do pin

Coordenadas
Cor

Adicionar
pins

Adicionar outros pins

Adicionar outra localização

Upload do Ficheiro 
para repositório por 

exemplo GitHub
 

Figura 13: Processo para a criação de um JSON para base de dados 

 

Após estas fontes serem adicionadas ao workbook o conteúdo pode começar a ser adicionado. Ao 

clicar em qualquer um dos botões disponíveis, caixas serão adicionadas ao documento. Estas caixas 

podem ser de texto ou de código, as caixas de texto permitem que texto seja inserido podendo ele ser 

editado em Markdown ou HTML.  
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Abrir/Criar 
Workbook 

Adicionar Fontes 
de Dados

Escrever/Escolher
JSON

+
Upload do ficheiro

Sim
Adicionar link no 

Workbook
Variavél  data 

Adicionar Caixa

Escrever texto

Escrever função
Objecto 

Exportação do 
Documento final

Preencher 
formulário 

para criação da 
função

 

Figura 14: Processo para a criação de um workbook 

 

As caixas de código permitem que código escrito em JavaScript seja corrido em qualquer uma das 

funções desenvolvidas para este projecto. Em cada uma das caixas específicas para cada 

funcionalidade temos, no entanto, um botão de ajuda que permite que através de um formulário o 

resultado exacto que se pretende seja adquirido. 
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3.3. Funcionalidades adicionadas 

3.3.1. Adição de Dados 

Utilizando as potencialidades do workbook original foram definidas novas fontes de dados. Para todos 

os outros botões funcionarem necessitamos de criar e carregar fontes de dados. Estas podem ser 

inseridas localmente no próprio documento numa caixa de código ou então através de um URL, inserido 

no topo da página de modo a estar disponível em todo o documento. O formato destes ficheiros deve 

ser em JSON como será apresentado para cada caso. 

O seguinte link pode ser usado para validar o ficheiro antes de ser usado: https://jsonlint.com/ 

Para guardar os ficheiros diversos tipos de repositórios podem ser usados, mas deve ser garantido que 

estes estão disponíveis publicamente. O GitHub, por exemplo, é um óptimo repositório para este 

propósito. 

3.3.2. Gráficos 

O modelo do gráfico Granulométrico foi feito juntando dois gráficos lineares e um de barras usando o 

NVD3. As escalas foram alinhadas de modo a que os valores marcados estejam centrados no gráfico 

de barras e desenhados a partir do valor que ela representa. 

A partir do mesmo conjunto de valores que podem ser inseridos quer como valores absolutos, que 

depois são normalizados, ou directamente como percentagens, é desenhado um histograma, uma 

curva de frequência e uma curva cumulativa. Estes gráficos têm o limite do eixo do x variável e permitem 

a escolha da escala entre 0,5 e 1 e selecção da cor dos gráficos. 

Permite também alterar o estado inicial destes gráficos, podendo remover certas partes dos mesmos 

ou simplesmente escondê-las e definir se este estado pode ser alterado quando é clicado na legenda. 

Temos aqui um outro exemplo quando é usado para comparar diversas granulometrias. 

 

Figura 15: Gráfico de Granulometria para múltiplas amostras com alguns gráficos invisiveis 

https://jsonlint.com/
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Entre estas duas imagens vemos a diferença na mesma caixa de gráfico entre um gráfico com 

apenas alguns dos gráficos selecionados (figura 16) e com todos eles activos (figura 17) 

 

Figura 16: Gráfico de Granulometria para múltiplas amostras completo 

A fonte de dados deve ter cada amostra no seguinte formato:  

[ 
 

{ 
 

"Name":"Amostra 1", 
 

"values": [[0, 0.1],[1, 9.8],[2, 79.4],[3, 10.7]], 
 

"Histogram": { 
 

 "disabled": false, 
 

 "userChoice": true 
 

 }, 
 

"FrequencyCurve": { 
 

 "disabled": false, 
 

 "userChoice": true 
 

 }, 
 

"Cumulative": { 
 

 "disabled": false, 
 

 "userChoice": true 
 

 } 
 

}, 

{(outra amostra…)} 

   ] 
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O “Name” será apresentado na legenda, os valores estão no formato [x, y] e o campo “disabled” permite 

escolher o estado inicial desse gráfico - se inicia exibido (false) ou escondido (true). Por fim, o campo 

“userchoice” permite que ao clicar sobre a legenda seja possível alterar o estado desse gráfico (true) 

ou decidir se este permanecerá no estado inicial conforme definido pelo “disabled” (false). Estes 

parâmetros não são obrigatórios. 

Com a programação deste novo tipo de gráfico foi disponibilizado publicamente no Github no link: 

https://github.com/JoaoNGoncalves/nvd3 

em /scr/models encontramos os modelos em JavaScript da biblioteca desenvolvida e em /test o HTML 

correspondente para exemplo com o nome de Grangraph. 

 

O Plotly já possuía um modelo ternário, no entanto era uma tela vazia que com o modelo criado facilita 

a sua utilização mesmo fora do âmbito da geologia. Este modelo permite a inserção de valores não 

normalizados e insere uma cor da mesma palete que o gráfico granulométrico e os símbolos são 

inseridos aleatoriamente. No âmbito da geologia são especialmente úteis os dois tipos de gráficos 

realizados, sendo que facilmente mais podem ser adicionados ao programa. 

 

 

Figura 17: Gráfico Ternário do tipo 0 (Conglomerado/Lodo/Arenito) 

https://github.com/JoaoNGoncalves/nvd3


42 

 

 

Figura 18: Gráfico Ternário do tipo 1 (Areia/Argila/Siltito) 

 

Nestas duas imagens temos exemplos dos dois tipos de gráficos realizados. Para cada um deles 

encontramos as zonas em sombreado que são adicionadas automaticamente. Os pontos estão 

especialmente concentrados no eixo lateral direito ou no canto superior devido às amostras recolhidas, 

ou seja, por se tratar de valores realistas. 

A fonte de dados deve ter cada amostra no seguinte formato: 

[ 
 

{ 
 

"Name":"Amostra 1", 
 

"values": [[0,0,100],(outros valores)], 
 

"mode": "markers",  
 

"disabled": false,  
 

"userChoice": true, 
 

"text": "" 
 

}, 

{ 

(outra amostra…) 

} 

] 
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O “Name” será apresentado na legenda, os valores estão no formato [x, y, z], podem ser inseridos mais 

valores no mesmo formato que os apresentados no exemplo anterior. O campo “mode” pode ser entre 

“markers”, “line” e “area”, o campo “disabled” permite escolher o estado inicial desse gráfico, - se inicia 

exibido (false) ou escondido (true) -, o campo “userchoice” permite que ao clicar sobre a legenda seja 

possível alterar o estado desse gráfico (true) ou decidir se este permanecerá no estado inicial conforme 

definido pelo “disabled” (false), e por fim o “text” será a nota adicional aos valores inseridos. 

Com a programação deste novo tipo de gráfico foi disponibilizado publicamente no github no link: 

https://github.com/JoaoNGoncalves/TernaryPlot 

Onde encontramos o modelo em JavaScript da biblioteca desenvolvida e alguns HTML de exemplo. 

3.3.3. Mapas Georreferenciados 

Os mapas em leaflet são completamente interactivos, permitem uma selecção dos pins e o texto nestes 

pode ser enriquecido com HTML de forma a ter hiperligações, por exemplo. 

 

 

Este é o mapa do tipo 1 que apresenta toda a área de amostragem e o seguinte é o mapa do tipo 2 

que aumenta o zoom (em regra) e contém todos os pontos onde as amostras foram recolhidas. Estas 

amostras podem ser escolhidas manualmente para apenas os pontos desejados serem apresentados, 

isto pode facilitar a consulta em alguns pontos sobrepostos ou simplesmente para aumentar o relevo 

aos pontos escolhidos. 

Figura 19: Mapa do tipo 1 (selecção da zona de amostragem) 

https://github.com/JoaoNGoncalves/TernaryPlot
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A fonte de dados deve ter cada amostra no seguinte formato: 

[ 
 

{ 
 

"name": "Mapa das Amostras", 
 

"pin_description":"", 
 

"coord": ["38.74375", "-009.4615278"], 
 

"zoom": 13, 

"color": "DodgerBlue", 
 

"pins":[{"color":"#FFFF00", 
 

 "coord":["38.7330556", "-009.4730556"], 
 

 "description":"Amostra 1" 
 

 }, 
 

 { 
 

 (outra amostra…) 
 

 }] 
 

}, 

{(outro mapa…)} 

] 

Figura 20: Mapa do tipo 2 (pins nas localizações das várias amostras) 
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O “name” será apresentado na legenda, a “pin_description” será apresentada no pin central, os valores 

das coordenadas estão no formato [latitude, longitude] (ter em atenção que neste os valores encontram-

se entre aspas), o “zoom” define o zoom inicial do mapa e a “color” nunca é obrigatória e o padrão é o 

“DodgerBlue”. Os pins podem ser adicionados caso o modo de funcionamento seja o 2. 

 

3.3.4. Imagem com comentário 

As imagens podem ser adicionadas com ou sem anotações graças ao Annotorious. As anotações 

podem ser agrupadas de modo a aparecerem separadamente ou todas juntas com diferentes 

anotações. Nestas anotações podemos inserir imagens através de HTML de modo a termos acesso ao 

zoom. 

O leitor de anotações foi criado para facilitar a leitura das anotações inseridas durante a criação do 

documento para saber os valores com que preencher a fonte de dados. 

A fonte de dados deve ter cada amostra no seguinte formato: 

[ 
 

{ 
 

"name": "Imagem da Amostra 1", 
 

"url": "https://2jgc1w.db.files.1drv.com/exemplo", 
 

"anot":[{ 
 

 "description":"Mineraloclasto", 
 

 "values":[{ 
 

  "x":323, 
 

  "y":17, 
 

  "width":75 
 

  "height":80, 
 

  },{ 

   (outras anotações) 

   }] 
 

 },{ 

  (outro conjunto de anotações) 

  }] 
 

}, 

{ 

(outra imagem…) 

} 

] 

O “name” será apresentado na legenda, o “url” deve ser o endereço web da imagem e o campo “anot” 

contém as anotações que podem ser adicionadas. A “description” será a anotação propriamente dita, 
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os valores indicam a posição inicial (x, y) e o tamanho da caixa de selecção na imagem (width, height) 

todos estes valores em pixéis, tendo em conta que a imagem é neste momento escalada em 600 por 

400 por simplicidade. 

 

Figura 21 : Captura de ecrã da Imagem gerada 

3.3.5. Questões de escolhas múltiplas 

Na tentativa de nos aproximarmos às reais necessidades de Professores e estudantes, a criação das 

escolhas múltiplas constituíram-se, para nós, como um extra usando JS e HTML. Desta forma 

alargamos o potencial da ferramenta, potenciando a autoavaliação dos estudantes no processo de 

aprendizagem. A primeira caixa de código inicializa as respostas e a segunda verifica a resposta 

inserida. 

A fonte de dados deve ter cada amostra no seguinte formato: 

[ 
 

{ 
 

"options": ["Muito grosseira", "Grosseira", "Média", "Fina", "Muito Fina"], 
 

"correct": 4 
 

}, 
 

{ 

(outra escolha multipla…) 

} 

] 
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As “options” são as várias opções para a escolha múltipla, podendo ser no máximo cinco escolhas e o 

campo “correct” especifica qual a opção correcta, deve ser um número, tendo em conta que a contagem 

começa no 1. 
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4. DEMONSTRAÇÃO 

 

Após premido o botão para entrar no modo editável podemos alterar todo o conteúdo do workbook. O 

título e o autor têm o seu espaço próprio, de seguida insere-se as fontes de dados, nas quais já se 

encontram alguns exemplos inseridos. De seguida e entre cada caixa encontramos no lado direito uma 

panóplia de botões disponíveis: 

 

Quando o cursor paira sobre cada um destes botões é apresentada uma legenda que indica os seus 

propósitos, sendo estes (da direita para a esquerdar) inserir: 

 

- Bloco de texto; 

- Bloco de código; 

- Granulometria; 

- Gráfico Ternário; 

- Mapa; 

- Imagem; 

- Anotações; 

-Leitor de anotações; 

-Escolhas múltiplas; 

 

Em todas as caixas basta clicar no botão com o ponto de interrogação para abrir o formulário de ajuda 

que facilita a inserir a função desejada. 

4.1. Fontes de dados: 

 

Figura 22: interface para adição de fontes de dados 

Para adicionar as fontes de dados deve ser dado um nome sem espaços, inserir o URL na caixa 

seguinte e clicar no botão à esquerda. Caso haja enganos, a mesma pode ser facilmente eliminada 

clicando no botão com uma cruz que substitui o de adição. 

Para testar os ficheiros pode ser depois criado uma caixa de código com: “return data;” 
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Esta função retornará os dados adicionados onde os podemos visualizar facilmente mesmo se 

adicionados em elevado volume.  

var exemplo = { 

 name: ‘teste’, 

 outro_campo: ‘etc’; 

}; 

return exemplo; 

 

Declarando os dados deste modo numa caixa de código ou antes de ser usada a função (não é 

necessário usar a última linha com o return neste caso) esta variável pode ser usada inserido o nome 

“exemplo” (neste caso) sem o prefixo “data.”. 

 

4.2. Gráfico Granulométrico 

Para adicionar um gráfico Granulométrico primeiro tem que se clicar neste botão:  

O botão vai adicionar duas caixas, uma de texto para demarcar a posição do gráfico e outra com o 

código para criar o mesmo: 

 

Figura 23: Captura de ecrã da função padrão para Grangraph no KaGeo 

 

De seguida, clicando no ponto de interrogação, abre um formulário que permite a escolha e 

customização do mesmo: 

 

Figura 24: Captura de ecrã do formulário para Grangraph no KaGeo (interface 1 e 2) 

  

Depois de escolher o ficheiro e os dados pretendidos (pode ser utilizada a tecla Ctrl ou Shift para 

escolher múltiplos) temos um menu onde podemos customizar a escala, o limite no eixo do x e os 
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diferentes graficos para cada amostra (se não se quiser alterar nada, o modo padrão inclui todos 

os graficos com posibilidade para serem removidos). 

 

Figura 25: Captura de ecrã do formulário para Grangraph no KaGeo (interface 3) 

 

Figura 26: Captura de ecrã da função Grangraph resultante 

O gráfico é automaticamente inicializado e a função final aparece na caixa de código. 

 

Figura 27: Captura de ecrã da Granulometria gerada 

Encontra-se também a seguinte página com esta demonstração realizada no KaGeo: 

http://web.ist.utl.pt/~ist169466/Demo_Gran.html 

http://web.ist.utl.pt/~ist169466/Demo_Gran.html
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4.3. Gráfico Ternário  

Para adicionar um gráfico Ternário primeiro tem que se clicar neste botão:  

O botão vai adicionar duas caixas, uma de texto para demarcar a posição do gráfico e outra com o 

código para criar o mesmo: 

 

Figura 28: Captura de ecrã da função padrão para Ternary no KaGeo 

De seguida, clicando no ponto de interrogação, abre um formulário que permite a escolha e 

customização do mesmo: 

 

Figura 29: Captura de ecrã do formulário para Ternary no KaGeo (interface 1 e 2) 

Depois de escolher o ficheiro e os dados pretendidos (pode ser utilizada a tecla Ctrl ou Shift para 

escolher múltiplos) temos um menu onde podemos customizar o tipo de gráfico (entre dois) e os 

diferentes pontos para cada amostra (se não se quiser alterar nada, o modo padrão inclui todos os 

pontos  com posibilidade para serem removidos). 

 

Figura 30: Captura de ecrã do formulário para Ternary no KaGeo (interface 3) 
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Figura 31: Captura de ecrã da função Ternary resultante 

O gráfico é automaticamente inicializado e a função final aparece na caixa de código. 

 

Figura 32: Captura de ecrã do gráfico Ternário gerado 

 

Encontra-se também a seguinte página com esta demonstração realizada no KaGeo: 

http://web.ist.utl.pt/~ist169466/Demo_Tern.html 

 

4.4. Mapa 

Para adicionar um Mapa primeiro tem que se clicar neste botão:  

O botão vai adicionar duas caixas, uma de texto para demarcar a posição do mapa e outra com o 

código para criar o mesmo: 

http://web.ist.utl.pt/~ist169466/Demo_Tern.html
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Figura 33: Captura de ecrã da função padrão para o Mapa no KaGeo 

De seguida, clicando no ponto de interrogação, abre um formulário que permite a escolha e 

customização do mesmo: 

 

Figura 34: Captura de ecrã do formulário para o Mapa no KaGeo (interface 1 e 2) 

Depois de escolher o ficheiro e o mapa pretendido temos um menu onde podemos escolher o tipo de 

mapa (entre três), alterar o zoom do existente no ficheiro e as diferentes amostras apresentadas para 

o mapa com Pins (pode ser utilizada a tecla Ctrl ou Shift para escolher múltiplos) 

 

Figura 35: Captura de ecrã do formulário para o Mapa no KaGeo (interface 3) 

O gráfico é automaticamente inicializado e a função final aparece na caixa de código.  

 

Figura 36: Captura de ecrã da função do Mapa resultante 

Encontra-se também a seguinte página com esta demonstração realizada no KaGeo: 

http://web.ist.utl.pt/~ist169466/Demo_Map.html 

http://web.ist.utl.pt/~ist169466/Demo_Map.html
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4.5. Imagem 

Para adicionar uma imagem primeiro tem que se clicar neste botão:  

O botão vai adicionar duas caixas, uma de texto para demarcar a posição da imagem e outra com o 

código para criar a mesma: 

 

Figura 37: Captura de ecrã da função padrão para a Imagem no KaGeo 

De seguida, clicando no ponto de interrogação, abre um formulário que permite a escolha e 

customização da mesma: 

 

Figura 38: Captura de ecrã do formulário para a Imagem no KaGeo (interface 1 e 2) 

 Depois de escolher o ficheiro e a imagem pretendida e se a queremos anotável ou não, a imagem é 

automaticamente inicializada e a função final aparece na caixa de código.  

 

Figura 39: Captura de ecrã da função para Imagem resultante 

Para adicionar as anotações é necessário criar outra caixa, clicando em  

O botão vai adicionar apenas uma caixa de código para definir as anotações que a mesma vai activar. 

 

Figura 40: Captura de ecrã da função padrão para as Anotações no KaGeo 
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De seguida, clicando no ponto de interrogação, abre um formulário que permite a escolha e 

customização da mesma: 

Depois de escolher o ficheiro e a imagem pretendida, podemos escolher entre grupos de anotações ou 

todas as anotações disponiveis. A função final que realizará o resultado pretendido aparece na caixa 

de codigo, no entanto as anotações não são visiveis, uma vez que o scan das imagens só é feito ao 

carregar a página. Pode ser corrida uma caixa de código com return anno.reset(); para as imagens 

serem anotáveis fora do modo de edição  

 

Figura 42: Captura de ecrã da função para as Anotações resultante 

 

Figura 43 : Captura de ecrã da Imagem gerada 

Encontra-se também a seguinte página com esta demonstração realizada no KaGeo: 

http://web.ist.utl.pt/~ist169466/Demo_Image.html 

Figura 41: Captura de ecrã do formulário para as Anotações no KaGeo (interface 1, 2 e 3) 

http://web.ist.utl.pt/~ist169466/Demo_Image.html
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4.6. Escolhas múltiplas 

Para adicionar escolhas múltiplas tem que se clicar neste botão:  

O botão vai adicionar três caixas, uma de texto para demarcar a posição das opções e outras duas com 

o código, uma para inicializar as opções e outra para ler a resposta apresentar o resultado: 

 

Figura 44: Captura de ecrã da função padrão para as Escolhas Múltiplas no KaGeo 

De seguida, clicando no ponto de interrogação, abre um formulário que permite a escolha e 

customização das mesmas: 

 

Figura 45: Captura de ecrã do formulário para as Escolhas Múltiplas no KaGeo (interface 1 e 2) 

 Depois de escolher o ficheiro e a opção pretendida as opções são automaticamente inicializadas e a 

função final aparece na caixa de código.  

 

Figura 46: Captura de ecrã da função para as Escolhas Múltiplas resultante 

 

Figura 47 : Captura de ecrã da Escolhas Múltiplas gerada 

 

Encontra-se também a seguinte página com esta demonstração realizada no KaGeo: 

http://web.ist.utl.pt/~ist169466/Demo_Mult.html  

http://web.ist.utl.pt/~ist169466/Demo_Mult.html
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5. AVALIAÇÃO 

Para além dos requisitos iniciais os gráficos foram alterados à medida do que era pedido até ser 

encontrado o resultado ideal. Estas novas bibliotecas foram publicadas no GitHub das respectivas 

bibliotecas à espera de serem aprovadas. Os dois tipos de mapas com pins foram criados a pedido e 

alterados até se ter as demarcações com os tamanhos e formas desejados, na satisfação permanente 

de indicadores de processo. Estes encontram-se ambos disponíveis online esperando serem incluídos 

na API onde foram baseados. 

Para as imagens foi pedido para que se pudessem agrupar certas anotações e que as anteriores 

fossem removidas quando novas eram desenhadas e esse pedido foi cumprido, no entanto o zoom não 

se encontra fácil de utilizar. Para já a única maneira de o fazer é inserindo a imagem através de HTML 

na anotação, no entanto o ideal seria usar o plugin com o OpenSeadragon, no qual será necessária 

alguma reformulação do mesmo. 

As bases de dados poderão futuramente ser adicionadas de um modo mais simplificado ou utilizando 

um outro programa mais amigável para o utilizador visto este ser o único ponto onde pode ser 

necessário o contacto com “código”. Pode também ser importante a adição de uma opção de linguística 

que não só altere o próprio site, mas também as opções nos gráficos que a pedido dos professores 

têm eixos e os prefixos dos nomes nas legendas em Português. 

Pode também ser feito um estudo para validar a utilidade do programa criado, pedindo a alunos de 

Geologia que realizem um determinado projecto. Dividindo o grupo de estudo entre os que utilizariam 

as ferramentas previamente disponíveis, um outro notebook (por exemplo o Jupyter ou o Observable) 

sem alterações ou o KaGeo, de modo comparar o seu desempenho, esforço necessário e resultado 

final. 

Nesta dissertação foram atingidos todos os objectivos que tinham sido propostos. No decorrer deste 

projecto foi realizado uma apresentação por parte dos estudantes do Prof. João Cascalho, Bruno 

Lamorosa, Emanual Gandaio, João Pontes, Sara Pereira, cujo conteúdo foi inserido num workbook e 

disponibilizado para a apresentação, onde se consegue ver as potencialidades da utilização do KaGeo 

com resposta e resultados bastante positivos. URL do documento: 

http://web.ist.utl.pt/~ist169466/Workbooks_for_Geology_2.html 

Este documento foi produzido anteriormente à criação dos formulários, portanto, consegue-se ter um 

vislumbre ao código necessário e as potencialidades do mesmo na introdução destes diferentes tipos 

de conteúdos no workbook. 

 

  

http://web.ist.utl.pt/~ist169466/Workbooks_for_Geology_2.html
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6. CONCLUSÃO 

A Casa das Ciências possui uma plataforma excepcionalmente completa de diversos recursos 

educativos direcionados para várias disciplinas incluindo a de geologia, no entanto requere a 

compreensão e conhecimentos de programação para a criação de documentos na mesma. 

Professores e estudantes de Geologia sentiam a necessidade de uma ferramenta única que unisse 

todas as aplicações consideradas por eles necessárias para a compilação dos seus projectos e 

compêndios didáticos e informativos, uma vez que para isso era necessário recorrerem a diferentes 

ferramentas para conseguirem cumprir os seus objectivos.  

A partir do Kajero, um workbook realizado por Joel Auterson foi possível criar um workbook com 

todas as aplicações necessárias para a criação de uma plataforma que reunisse todos os 

requisitos, onde o utilizador poderá facilmente produzir conteúdos interativos como mapas, gráficos 

e imagens focados para a divulgação e disseminação de conteúdos de Geologia. 

Este workbook, é um bloco de notas editável online totalmente programado em JavaScript que 

permite a fácil adição de texto em Markdown, código em várias linguagens de programação e após 

o carregamento das bases de dados em JSON e graças às bibliotecas adicionadas os restantes 

conteúdos desejados. 

A API de mapas é o leaflet que inclui zoom, marcadores em diferentes formas e tamanhos, pop-

ups e manipulação de eventos. O Grangraph usa NVD3, que inclui um histograma, uma curva de 

frequência e um gráfico cumulativo, o segundo gráfico, Ternary usa Plotly, ambos projetados de 

acordo com as necessidades estipuladas. Em último, o Annotorious, uma API que permite a 

inserção de imagens e comentário ou legendagem nessas mesmas imagens.  

Os requisitos e os detalhes para cada um dos conteúdos foram adquiridos nas diversas entrevistas 

com o Professor João Cascalho da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e os alguns 

dos seus estudantes, nomeadamente Bruno Lamorosa, Emanual Gandaio, João Pontes e Sara 

Pereira que utilizaram o conteúdo do seu trabalho de grupo para criar uma página usando o 

programa e sem os quais seria impossível atingir o resultado final. 

Assim, foram atingidos todos os objectivos que tinham sido propostos, sendo que o grupo de 

trabalho da FCUL incluiu na apresentação do seu projecto um workbook com a informação 

adquirida para a sua apresentação, com resposta e resultados bastante positivos. A par disto foram 

ainda delineadas possíveis melhorias e trabalho futuro a realizar na agora plataforma existente. 
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8. ANEXOS 
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8.1. Como utilizar os Workbooks 

 

Fontes de dados 

Gráficos 

 Grangraph 

 Ternários 

Mapas 

Imagem 

 Anotações 

Escolhas múltiplas 

Guardar alterações 
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Ao abrir uma página destes documentos todo o conteúdo é editável e permite a criação de um 

documento interativo com botões que foram especialmente desenhados para a área da Geologia. 

O Texto é formatado em Markdown e todos os outros botões inserem caixas de código ou elementos 

de HTML para a inserção de gráficos, mapas, imagens e escolhas múltiplas. 

Para escrever em Mardown previamente a ser inserir no documento pode ser usado um editor como 

por exemplo, o Dillinger (https://dillinger.io/ ) ou converter pequenos ficheiros Word usando um dos 

diversos conversores disponíveis online (https://word2md.com/). 

Em todos os botões apresentados poderá sempre usar-se o menu de ajuda, com o símbolo do 

ponto de interrogação, que guiará passo a passo em inserir as funções com o conteúdo desejado 

completando o formulário. 

Para começar basta clicar no lápis que se encontra no canto superior direito:  

 

  

https://dillinger.io/
https://word2md.com/
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Fontes de dados 

Para todos os outros botões funcionarem necessitamos de criar e carregar fontes de dados. As fontes 

de dados podem ser inseridas localmente no próprio documento numa caixa de código ou então através 

de um URL, inserido no topo da página de modo a estar disponível em todo o documento.  

O formato destes ficheiros deve ser em JSON como será apresentado para cada caso. 

O seguinte link pode ser usado para validar o ficheiro antes de ser usado. 

https://jsonlint.com/ 

Para guardar os ficheiros diversos tipos de repositórios podem ser usados, mas deve ser garantido que 

estes estão disponíveis publicamente, por exemplo o GitHub é um óptimo repositório para este 

propósito. 

 

Deve ser dado um nome sem espaços, inserir o URL na caixa seguinte e clicar no botão à esquerda. 

Caso haja enganos, a mesma pode ser facilmente eliminada clicando no botão com uma cruz que 

substitui o de adição. 

Para testar os ficheiros pode ser depois criado uma caixa de código com:  

Esta função retornará os dados adicionados onde os podemos visualizar facilmente mesmo se 

adicionados em elevado volume.  

 

Declarando os dados deste modo numa caixa de código ou antes de ser usada a função (não é 

necessário usar a última linha com o return neste caso) esta variável pode ser usada inserido o nome 

“exemplo” (neste caso) sem o prefixo “data.”. 

  

https://jsonlint.com/
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Gráficos 

 Grangraph  

A fonte de dados deve ter cada amostra no seguinte formato:  

[ 
 

{ 
 

"Name":"Amostra 1", 
 

"values": [[0, 0.1],[1, 9.8],[2, 79.4],[3, 10.7]], 
 

"Histogram": { 
 

 "disabled": false, 
 

 "userChoice": true 
 

 }, 
 

"FrequencyCurve": { 
 

 "disabled": false, 
 

 "userChoice": true 
 

 }, 
 

"Cumulative": { 
 

 "disabled": false, 
 

 "userChoice": true 
 

 } 
 

}, 

{ 

(outra amostra…) 

} 

] 

O “Name” será apresentado na legenda, os valores estão no formato [x, y] e o campo “disabled” permite 

escolher o estado inicial desse gráfico - se inicia exibido (false) ou escondido (true). Por fim, o campo 

“userchoice” permite que, ao clicar na legenda, seja possível alterar o estado desse gráfico (true) ou 

decidir que este permaneça no estado inicial conforme definido pelo “disabled” (false). Estes 

parâmetros não são obrigatórios. 

Ao clicar no botão serão inseridas duas caixas, uma de texto com o elemento onde será desenhado o 

gráfico e uma de código com a seguinte função pré-inserida: 

 

Esta função tem cinco argumentos, dentro dos parentesis, separados por virgulas. O primeiro 

argumento é o caminho para a fonte de dados, caso esta tenha sido adicionada no local apropriado 

deve sempre ter o prefixo “data.” e de seguida o nome escolhido. 
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O segundo argumento é a escolha da amostra, deve ser um número se apenas quisermos uma, tendo 

em conta que a contagem começa no 0 ou “all” como o exemplo se quisermos um grafico comparativo. 

Com a gran_graph2 podemos escolher as amostras em forma de vector. 

O terceiro argumento escolhe se a escala é de 1 (1, como no exemplo) ou 0,5 (2) e o quarto argumento 

escolhe o limite na escala do x. 

O quinto e último argumento é o identificador do elemento onde será desenhado o gráfico e só deve 

ser alterado se o mesmo for feito na caixa de texto em cima. 

Com a gran_graph2 podemos ter um sexto argumento, mais facilmente escrito com o formulário, que 

permite a alteração dos parametros de cada amostra. 

 

 Ternários  

A fonte de dados deve ter cada amostra no seguinte formato: 

[ 
 

{ 
 

"Name":"Amostra 1", 
 

"values": [[0,0,100],(outros valores)], 
 

"mode": "markers",  
 

"disabled": false,  
 

"userChoice": true, 
 

"text": "" 
 

}, 

{ 

(outra amostra…) 

} 

] 

O “Name” será apresentado na legenda, os valores estão no formato [x, y, z], podem ser inseridos mais 

valores no mesmo formato que os apresentados no exemplo anterior. O campo “mode” pode ser entre 

“markers”, “line” e “area”, o campo “disabled” permite escolher o estado inicial desse gráfico - se inicia 

exibido (false) ou escondido (true) -, o campo “userchoice” permite que, ao clicar na legenda, seja 

possível alterar o estado desse gráfico (true) ou decidir que este permaneça no estado inicial conforme 

definido pelo “disabled” (false), e por fim o “text” será a nota adicional aos valores inseridos. 

Ao clicar no botão serão inseridas duas caixas, uma de texto com o elemento onde será desenhado o 

gráfico e uma de código com a seguinte função pré-inserida: 
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Esta função tem quatro argumentos, dentro dos parentesis, separados por virgulas. O primeiro 

argumento é o caminho para a fonte de dados, caso esta tenha sido adicionada no local apropriado 

deve sempre ter o prefixo “data.” e de seguida o nome escolhido. 

O segundo argumento é a escolha da amostra, deve ser um número se apenas quisermos uma, tendo 

em conta que a contagem começa no 0 ou “all” como o exemplo se quisermos um com todas as 

amostras. Com a ternary_graph2 podemos escolher as amostras em forma de vector. 

O terceiro argumento escolhe-se o grafico é "Diagrama de Areia, Argila e Silte "(1) ou um "Diagrama 

de Coglomerado, Lodo/Lutito e Arenito"(2). 

O quarto e último argumento é o identificador do elemento onde será desenhado o gráfico e só deve 

ser alterado se o mesmo for feito na caixa de texto em cima. 

Com a ternary_graph2 podemos ter um quinto argumento, mais facilmente escrito com o formulário, 

que permite a alteração dos parametros de cada amostra. 
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Mapas 

A fonte de dados deve ter cada amostra no seguinte formato: 

[ 
 

{ 
 

"name": "Mapa das Amostras", 
 

"pin_description":"", 
 

"coord": ["38.74375", "-009.4615278"], 
 

"zoom": 13, 

"color": "DodgerBlue", 
 

"pins":[{"color":"#FFFF00", 
 

 "coord":["38.7330556", "-009.4730556"], 
 

 "description":"Amostra 1" 
 

 }, 
 

 { 
 

 (outra amostra…) 
 

 }] 
 

}, 

{ 

(outro mapa…) 

} 

] 

O “name” será apresentado na legenda, a “pin_description” será apresentada no pin central, os valores 

das coordenadas estão no formato [latitude, longitude] (ter em atenção que neste os valores encontram-

se entre aspas), o “zoom” define o zoom inicial do mapa e a “color” nunca é obrigatória e o padrão é o 

“DodgerBlue”. Os pins podem ser adicionados caso o modo de funcionamento seja o 2. 

Ao clicar no botão serão inseridas duas caixas, uma de texto com o elemento onde será desenhado o 

mapa e uma de código com a seguinte função pré-inserida: 

 

Esta função tem quatro argumentos, dentro dos parentesis, separados por virgulas. O primeiro 

argumento é o caminho para a fonte de dados, caso esta tenha sido adicionada no local apropriado 

deve sempre ter o prefixo “data.” e de seguida o nome escolhido. 

O segundo argumento é a escolha do mapa, deve ser um número, tendo em conta que a contagem 

começa no 0. 

O terceiro argumento escolhe o tipo de mapa, 1 se for para selecionar o ponto de origem e adicionar 

nele um pin de maiores dimensões ou 2 para adicionar os pins. 
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O quarto e último argumento é o identificador do elemento onde será desenhado o mapa e só deve ser 

alterado se o mesmo for feito na caixa de texto em cima. 

Com a mapa_geo_mult podemos ter um quinto argumento, que altera o zoom inicial e um sexto, mais 

facilmente escrito com o formulário, que permite a escolha dos pins apresentados, caso seja um mapa 

do tipo 2.  
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Imagem 

A fonte de dados deve ter cada amostra no seguinte formato: 

[ 
 

{ 
 

"name": "Imagem da Amostra 1", 
 

"url": "https://2jgc1w.db.files.1drv.com/exemplo", 
 

"anot":[{ 
 

 "description":"Mineraloclasto", 
 

 "values":[{ 
 

  "x":323, 
 

  "y":17, 
 

  "width":75 
 

  "height":80, 
 

  },{ 

   (outras anotações) 

   }] 
 

 },{ 

  (outro conjunto de anotações) 

  }] 
 

}, 

{ 

(outra imagem…) 

} 

] 

O “name” será apresentado na legenda, o “url” deve ser o endereço web da imagem e o campo “anot” 

contém as anotações que podem ser adicionadas. A “description” será a anotação propriamente dita e 

os valores indicam a posição inicial (x, y) e o tamanho da caixa de selecção na imagem (width, height) 

todos estes valores em pixéis, tendo em conta que a imagem é neste momento escalada em 600 por 

400 por simplicidade. 

Ao clicar no botão serão inseridas duas caixas, uma de texto com o elemento onde será desenhado o 

mapa e uma de código com a seguinte função pré-inserida: 

 

Esta função tem quatro argumentos, dentro dos parentesis, separados por virgulas. O primeiro 

argumento é o caminho para a fonte de dados, caso esta tenha sido adicionada no local apropriado 

deve sempre ter o prefixo “data.” e de seguida o nome escolhido. 

O segundo argumento é a escolha da imagem, deve ser um número, tendo em conta que a contagem 

começa no 0. 
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O terceiro argumento escolhe o tipo de imagem, 1 se for uma imagem simples ou 2 para a tornar 

anotávél. 

O quarto e último argumento é o identificador do elemento onde será apresentada a imagem e só deve 

ser alterado se o mesmo for feito na caixa de texto em cima. 

Ter em atenção que se quiser a mesma imagem anotável mais do que uma vez, esta deve ser “copiada” 

de modo a ter um URL distinto, devido ao funcionamento da biblioteca que usa este endereço para 

guardar as anotações atribuídas à imagem. 

 

 Anotações 

Ao clicar no botão será inserida uma caixa de código com a seguinte função pré-inserida: 

 

Esta função tem três argumentos, dentro dos parentesis, separados por virgulas. O primeiro argumento 

é o caminho para a fonte de dados, caso esta tenha sido adicionada no local apropriado deve sempre 

ter o prefixo “data.” e de seguida o nome escolhido. 

O segundo argumento é a escolha da imagem, deve ser um número, tendo em conta que a contagem 

começa no 0 

O terceiro argumento escolhe qual o conjunto de anotações que se deseja inserir com a função 

resultante, deve ser um número, tendo em conta que a contagem começa no 0, ou então “all” para 

adicionar todas as anotações. 

 

 

 Leitor de Anotações 

Esta função foi criada para facilitar a leitura das anotações inseridas durante a criação do documento 

para saber os valores com que preencher a fonte de dados. 

Ao clicar no botão será inserida uma caixa de código com a seguinte função pré-inserida: 

 

Esta função tem dois argumentos, dentro dos parentesis, separados por virgulas. O primeiro argumento 

é o caminho para a fonte de dados, caso esta tenha sido adicionada no local apropriado deve sempre 

ter o prefixo “data.” e de seguida o nome escolhido. O segundo argumento é a escolha da imagem, 

deve ser um número, tendo em conta que a contagem começa no 0. 
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As imagens só são registadas como anotáveis quando a página é carregada, caso se queira registar 

anotações depois de editar a página pode ser adicionado uma caixa de código com a seguinte linha. 

Este código não deve estar no produto final. 

 

  



75 

 

Escolhas múltiplas 

A fonte de dados deve ter cada amostra no seguinte formato: 

[ 
 

{ 
 

"options": ["Muito grosseira", "Grosseira", "Média", "Fina", "Muito Fina"], 
 

"correct": 4 
 

}, 
 

{ 

(outra escolha multipla…) 

} 

] 

As “options” são as várias opções para a escolha múltipla, podendo ser no máximo cinco escolhas e o 

campo “correct” especifica qual a opção correcta, deve ser um número, tendo em conta que a contagem 

começa no 1. 

Ao clicar no botão serão inseridas três caixas, uma de texto com o elemento onde será desenhado o 

mapa e duas de código com aa seguintes funções pré-inserida: 

 

Esta função tem três argumentos, dentro dos parentesis, separados por virgulas e inicializa as escolhas 

multiplas. O primeiro argumento é o caminho para a fonte de dados, caso esta tenha sido adicionada 

no local apropriado deve sempre ter o prefixo “data.” e de seguida o nome escolhido. 

O segundo argumento é a escolha da pergunta, deve ser um número, tendo em conta que a contagem 

começa no 0. 

O terceiro e último argumento é o identificador do elemento inicial onde serão escritas as opções e as 

caixas de selecção e só deve ser alterado se o mesmo for feito na caixa de texto em cima. Neste caso 

é apenas um valor porque 5 elementos serão alterados, estes devem manter a ordem e o prefixo 

“kageo” se alterados. 

 

 

Esta função verifica a resposta dada as escolhas multiplas. Os argumentos são e devem ser 

exactamente os mesmos da função anterior. 
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Guardar alterações 

Quando estamos no modo editável temos acesso a três botões onde o lápis se encontrava: 

 

O primeiro (undo) permite reverter a última acção realizada, o segundo (export notebook) permite 

visualizar o documento em Markdown ou HTML, com os quais podemos retirar o texto para alterar ou 

substituir o ficheiro inicial.  

Com o Markdown podemos alterar o ficheiro “index.html” no programa na pasta src->scss. Com o HTML 

podemos alterar ou substituir o ficheiro de HTML que está a ser usado para visualizar o documento. 

O último botão (exit edit mode) sai do modo editável e permite verificar o documento antes de se 

guardar, ter em atenção que os elementos serão inicializados automaticamente no produto final, mas 

o mesmo não acontece neste momento, para tal basta simplesmente voltar a correr as funções de 

inicialização  

 

 

 


