
 
 

 

 

 

 

 

GeoBiblio – base de dados bibliográfica georreferenciada 

 

Tiago José Perdigão Fernandes 

 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 

 

Engenharia Informática e de Computadores 
 

Orientador: Prof. João Nuno de Oliveira e Silva 

 

Júri 

 

Presidente: Prof. José Carlos Alves Pereira Monteiro 

Orientador: Prof. João Nuno de Oliveira e Silva 

Vogal: Prof. José Luís Brinquete Borbinha 

 

 

 

 

 

Novembro 2015





 

 

i

 

Resumo 

A procura de referências bibliográficas georreferenciadas é algo muito comum nos dias de hoje, uma 

vez que são publicados cada vez mais documentos, principalmente nas áreas das ciências da natureza e história 

referentes a uma área geográfica específica. No entanto ainda existem poucos sistemas capazes de efetuar 

procuras tendo em conta as localizações geográficas referenciadas nos documentos e os poucos sistemas que 

suportam essa funcionalidade tem alguns problemas que restringem as vantagens e o uso dessa 

funcionalidade.  

Neste trabalho propomos o sistema Geobiblio que permite a georreferenciação das referências 

bibliográficas, permite efectuar pesquisas por referências segundo uma determinada localização e a 

disponibilização pública através de um mapa interactivo e através da integração com sistemas GIS de terceiros. 

Estas funcionalidades resolvem os problemas e limitação dos sistemas existentes. 

O Geobiblio funciona na Web permitindo a gestão de uma base de dados privada e a disponibilização 

pública da mesma na internet. O Geobilio permite a georreferenciação de vários artigos, utilizando 

coordenadas ou nome de localização, assim como permite o agrupamento de artigos em hierarquias de 

tópicos. O Geobliblio permite a procura eficaz por documentos segundo determinados termos ou coordenadas 

de localizações geográficas, a sua apresentação em páginas externas e integração com Sistemas GIS. 

O uso experimental do Geobiblio permitiu a criação e disponibilização de um sistema de gestão de 

base de dados bibliográfico georreferenciado acerca da ocorrência de tsunamis em Portugal. 
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Abstract 

It is very common in the current days the search for georeferenced bibliographic references, this is 

because more and more documents are published, mostly in the areas of nature, history which reference some 

specific geographic areas. However, there are few systems that support searches using the geographic 

locations referenced on documents and the few systems that support it still have some problems that limit the 

advantages and the use of that functionality. 

In this work we propose the Geobiblio system that allow the georreferencing of bibliographic 

references, allow searches having into account some location and allows the public view of the geographic 

references in an interactive map and allows the integration with external GIS systems. These functionalities will 

solve the problems and other limitations of existing systems. 

Geobiblio works on the Web allowing the management of a private database management system and 

offering the ability to make it public available on the internet. Geobiblio allows the georreferencing of a vast 

range of articles, using coordinates or the name of a location, also it allows the grouping of articles in 

hierarchies of topics. Geobiblio allows the efficient search for documents using terms of coordinates of 

geographic locations, it’s presentation on external pages and the integration external GIS systems. 

The experimental use of Geobiblio allowed the creation of a georeferenced bibliographic database 

management system about the occurrence of tsunamis in Portugal. 
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1 Introdução 
1.1. Enquadramento 

No passado, quando os livros começaram a surgir pela primeira vez como forma de guardar 

persistentemente trabalhos, também começou a surgir a necessidade de procurar eficientemente quais os 

livros que continham a informação relevante entre milhares de obras. No entanto antes da invenção dos 

computadores isso era um processo moroso porque, para alem de ser sempre possível procurar diretamente 

nos livros por informação relevante, a outra possibilidade era consultar uma lista impressa de referências para 

livros e que normalmente continha o título, palavras-chave, o abstract, o ano de publicação e os autores [1].  

Atualmente na era da informática e também devido a um grande aumento do número de obras que 

vão sendo publicados, principalmente na área da literatura científica, começaram a surgir sistemas de 

software, como por exemplo os sistemas de gestão de base de dados bibliográficas, que são capazes de 

guardar muito mais informação relevante sobre os documentos do que os arquivos bibliográficos de 

antigamente. Alem disso tem também a grande vantagem de tornar muito mais fácil e rápida a procura de 

informação entre milhões de artigos e livros por todo o mundo. Uma outra vantagem deste tipo de software 

bibliográfico é o facto de tornarem mais fácil a gestão da informação bibliográfica, sendo possível gerir mais 

facilmente qual a informação sobre as referências bibliográficas que são disponibilizadas publicamente ou não. 

No entanto, apesar dos sistemas de gestão de base de dados bibliográficas serem cada vez mais 

avançadas, existem ainda muito poucos sistemas capazes de efetuarem procuras de bibliografias por 

localizações geográficas referenciadas nesses documentos. Os poucos sistemas que o permitem ainda têm 

muitas limitações que dificultam esse modo de procura. Os sistemas mais avançados existentes atualmente 

permitem usar um mapa para visualizar os resultados encontrados ou até definir regiões no mapa para efetuar 

a procura, mas no entanto esses sistemas são fechados e foram desenhados para serem usados localmente 

pelas instituições que os mandaram criar. Alguns têm o uso restringido às pessoas dessas instituições, outros só 

guardam e permitem a pesquisa por documentos numa região específica, não existindo um sistema acessível 

globalmente onde qualquer pessoa possa pesquisar ou adicionar referências a documentos que referenciem 

qualquer localização geográfica no planeta. 

A possibilidade de procurar documentos por localizações geográficas é uma mais-valia neste tipo de 

sistemas uma vez que num mundo cada vez mais global onde as pessoas precisam cada vez mais de colaborar 

umas com as outras, as vantagens podem ir desde encontrar pessoas que realizaram algum estudo científico 

numa determinada área geográfica e a partir daí estabelecer parcerias científicas ou até mesmo encontrar 

documentos relacionados com o mesmo local onde se pretende realizar algum trabalho científico. Por outro 

lado também permite reduzir as procuras e os resultados duplicados sempre que houver várias áreas 

geográficas a serem pesquisadas. 

Alem disto, existem muitas áreas científicas onde a informação bibliográfica georreferenciada é 

insuficiente, áreas como a biologia, a geografia ou a geologia estudam sempre espécies ou rochas que se 
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podem encontrar em determinado lugar, outras áreas como a arqueologia ou a antropologia estudam as 

culturas do passado através dos vestígios materiais deixados e que foram encontrados em determinado lugar. 

 

1.2. Objetivos 
Esta tese tem como objetivo a criação de um sistema de gestão de base de dados bibliográfica 

georreferenciada usando como interface a tecnologia web 2.0 e com suporte para a pesquisa de bibliografias 

por localização geográfica.  

Inicialmente estudaram-se sistemas de gestão de base de dados bibliográficas existentes, de modo a 

aproveitar a sua interface, algoritmos e o modelo de dados que terá por trás e estender esse sistema por forma 

a ser possível realizar procuras por localização geográfica. Posteriormente adicionou-se ao sistema de gestão 

de base de dados outros tipos de informação sobre os documentos que se acharem relevantes e até novas 

formas de pesquisa. 

1.3. Estrutura do documento 
Esta tese é composta por 6 capítulos: 

• Capítulo 1 – É feita uma introdução sobre o trabalho e são apresentados os seus objetivos. 

• Capítulo 2 – É feito um estudo sobre os sistemas existentes que estão relacionados com 

sistemas de gestão de base de dados bibliográficas e a sua georreferenciação. Inicialmente é 

feito um estudo sobre os sistemas de gestão de base de dados bibliográficas que suportam 

georreferenciação, depois são abordadas os sistemas de gestão de base de dados 

bibliográficas open-source sem suporte para a georreferenciação seguindo-se depois um 

estudo de algumas ferramentas de suporte de geração de mapas e de manipulação de dados 

de georreferenciação. 

• Capítulo 3 – Neste capítulo é feito uma descrição sobre o sistema a ser desenvolvido, qual o 

seu modelo de dados e as funcionalidades que deverá suportar. 

• Capítulo 4 – Mostra como o sistema foi implementado, quais as extensões que foram feitas 

ao sistema base, as bibliotecas que foram usadas e descreve alguns casos de uso do sistema 

como a georreferenciação de artigos e procuras. 

• Capítulo 5 – É feita uma avaliação do trabalho realizado através da construção de um sistema 

de gestão de base de dados bibliográfica sobre tsunamis que ocorreram em Portugal e a sua 

respetiva georreferenciação por um possível utilizador do sistema. 

• Capítulo 6 – Conclui a tese com um sumário do trabalho feito. 
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2 Trabalho Relacionado 
Este capítulo começa por referir os sistemas bibliográficos que disponibilizam informação 

georreferenciada existentes atualmente, quais as vantagens que cada sistema tem e os seus problemas. São 

descritos também alguns sistemas bibliográficos opensource, sendo depois feita no final do capítulo uma 

avaliação a cada um com vista a determinar qual o melhor sistema que irá servir como base para construir um 

sistema bibliográfico georreferenciado. Além disto também serão descritas ferramentas de suporte à 

georreferenciação, tal como o Google Maps e outros como o OpenGIS e o Geocommons. 

2.1. Sistemas bibliográficos georreferenciados 
Nesta secção vão ser apresentados alguns sistemas bibliográficos com a capacidade de efetuar 

pesquisas por documentos tendo em conta as localizações geográficas referenciadas nesses artigos. Para cada 

sistema vai ser descrito o propósito para que cada sistema foi desenvolvido e como foi implementado e depois 

é feita uma análise das vantagens e dos problemas que cada sistema tem. 

2.1.1. Sistemas bibliográficos locais 

O NWHI-SB [2] ou Northwestern Hawaiian Islands Spatial Bibliography é um projeto desenvolvido para 

auxiliar o trabalho desenvolvido no National Oceanic and Atmospheric Administration1 e futuros cientistas que 

pretendam desenvolver trabalho científico nessas ilhas do Hawaii. Este sistema irá tornar mais fácil para os 

investigadores encontrarem documentos ou artigos cujo trabalho foi desenvolvido em determinadas áreas 

geográficas dessas ilhas.  

 
Figura 1 Interface do programa de software NWHI-SB 

Este projeto de software consiste numa aplicação para desktop que apresenta um mapa com as ilhas 

do nordeste do Hawaii, com alguma informação relativa à descrição das zonas e a localização geográfica das 

                                                                 
1 http://www.noaa.gov/ 
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referências bibliográficas (sinalizadas no mapa). Cada ilha do mapa está dividida numa grelha de quadrados 

cada um com 100 milhas náuticas quadradas de área sendo possível selecionar qualquer conjunto de 

quadrados onde se pretende efetuar a pesquisa por bibliografias. De modo a ser possível aceder ao mapa e às 

suas ferramentas, é preciso instalar a versão desktop do pacote de software ArcMap da empresa ESRI 

(Environmental Systems Research Institute). Além disto quer a BD, quer o ArcMap necessitam de ser 

adquiridos. 

Quanto ao sistema de gestão de base de dados usada para guardar persistentemente a informação 

genérica e geográfica das bibliografias, foi usado o programa de software Microsoft Access. E nele os 

desenvolvedores do projeto decidiram guardar informação variada onde para além da informação usual de um 

artigo como o título, ano de publicação, comentários ou descrição, também guardam muita informação relativa 

aos seus autores, como por exemplo os seus contactos ou moradas 

Quanto à localização geográfica de um artigo no mapa apenas é usado um campo onde é guardada 

uma representação alfanumérica que indica qual a grelha correspondente no mapa. De modo a automatizar a 

inserção de dados relativos às referências é possível fazer um parsing a cada documento onde é feita uma 

pesquisa por nomes de localizações nos documentos e assim associar cada um à sua respetiva localização 

geográfica. A razão que levou aos desenvolvedores do software a usar o Microsoft Access como sistema de 

gestão de base de dados tem a ver com o facto de essa ser o sistema de gestão de base de dados padrão do 

ArcMap. 

Outros dois sistemas muito parecidos com este descrito por Haas et al. [3] e a bibliografia 

georreferenciada do monumento nacional marítimo Papahanaumokuakea [4], que também se refere às ilhas 

do nordeste do Hawaii. No primeiro sistema, os seus autores resolveram criar um sistema de gestão de base de 

dados com informação bibliográfica georreferenciada para a ilha O’ahu no Hawaii, usando o formato MARC 

que é um padrão para estruturar os dados de modo a que possam ser facilmente processados por um 

computador e para o utilizador poder visualizar as referências num mapa, usou-se a aplicação ArcView. Tal 

como o NWHI-SB este sistema não usa uma interface web e é necessário instalar a aplicação localmente, sendo 

depois possível pesquisar por referências nos mapas criados pelo ArcView. Quanto ao segundo sistema, 

também é possível selecionar quadrados e visualizar apenas as referências que se encontrem dentro dessas 

regiões tal como no NWHI-SB, a grande diferença está no facto de ser usada uma interface web, sendo assim 

possível aceder à aplicação em qualquer computador com acesso à internet. Como estes dois sistemas são 

muito parecidos com o NWHI-SB nota-se que está a ser feito trabalho duplicado, com sistemas bibliográficos e 

georreferenciados a serem criados para determinadas regiões específicas, algo que poderia ser evitado com 

uma aplicação de georreferenciação global onde fossem usadas preferencialmente as tecnologias web. 

Apesar de este sistema cumprir os objetivos para que foi desenhado que era servir a instituição 

científica do nordeste do Hawaii, este não foi desenhado tendo em conta a facilidade de acesso por cientistas e 

investigadores por todo o mundo, estes se necessitarem de usar o sistema, deverão requisitar o software ou 

então deslocarem-se às instalações do instituto para o usar. Por outro lado o sistema só engloba a informação 

sobre as referências localizadas nas ilhas do nordeste do Hawaii, não existindo suporte para guardar 

informação ou pesquisa de referências pelo resto do mundo. Também devido ao facto de este software ter 
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sido desenvolvido para a plataforma Windows e de usar componentes como o Microsoft Access que só 

funciona em Windows e devido ao facto de o ArcMap precisar do módulo Microsoft .NET para correr, tornam 

difícil o uso deste sistema em plataformas diferentes como por exemplo o Linux ou Mac OS X, deste modo, este 

sistema não permite a interoperabilidade que um sistema baseado nas tecnologias web tem. 

2.1.2. Sistema de gestão de base de dados baseadas na web 

O Coos Bay Bibliography [5] é uma bibliografia georreferenciada criada para o instituto de biologia 

marinha de Oregon (USA) com o intuito de guardar referências para teses, artigos ou livros que tenham 

conteúdo sobre a biologia e os habitats naturais dessa baía. Tal como o sistema anterior este sistema de gestão 

de base de dados também é específica a uma determinada região.  

 
Figura 2 Coos Bay Area Bibliography vista no site da GeoCommons 

Este projeto consiste essencialmente no uso de um motor de mapas da GeoCommons para a 

apresentação da informação. O GeoCommons é um serviço grátis onde é possível usar diferentes tipos de 

mapas do mundo sendo o seu conteúdo georreferenciado e visualizado através de camadas. Cada camada 

aparece no mapa através de, por exemplo pontos no mapa que indicam a localização de cada item e 

selecionando cada um é possível ver a sua metainformação, ou então também é possível marcar regiões no 

mapa ou usar icons. Uma característica muito útil que está disponível neste sistema é a possibilidade de usar 

filtros para tornar mais fácil a procura. O sistema dispõe de vários tipos de filtros como por exemplo: procurar 

por palavras na metainformação de cada item, ou então caso o tipo de dados da metainformação consista em 

números, é possível usar um slide-bar entre um intervalo definido. 

Finalmente para inserção de informação é necessário criar um ficheiro KML com toda a informação 

sobre cada item a aparecer no mapa como as suas coordenadas e meta informação. Depois de criado o 

ficheiro, este é submetido no site e assim é criado um novo mapa. 

Para os engenheiros que criaram o Coos Bay Bibliography, a parte mais trabalhosa foi a criação dos 

ficheiros com a informação geográfica e bibliográfica para a geração do mapa com as referências bibliográficas. 

Inicialmente foi necessário recolher informação sobre a localização de cada artigo científico como a latitude e 
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longitude ou a descrição dos locais onde foi feita investigação, esta informação foi inserida no Google Earth 

para localizar e guardar cada referência e no final a informação geográfica foi exportada para um ficheiro KML 

e posteriormente esse ficheiro foi convertido num ficheiro CSV para depois ser carregado no GeoCommons. 

As vantagens que este serviço de mapas da GeoCommons traz é o facto de ser possível criar 

facilmente um mapa interativo para ser visualizado num web browser com toda a informação sobre a 

localização das referências bibliográficas e também de estarem disponíveis vários tipos de filtros que 

possibilitam restringir a procura. Este serviço tem a opção de se poder usar um ficheiro com toda a informação 

para gerar o mapa, por exemplo do tipo KML, que possa estar acessível através de um determinado URL e 

sempre que este ficheiro é modificado, o serviço da GeoCommons atualiza automaticamente o mapa.  

No entanto existem alguns problemas como a difícil, ou mesmo impossível, integração deste serviço 

com outro sistema. Por exemplo, um sistema de gestão de base de dados bibliográfica que use este serviço 

para mostrar um mapa com informações de localização, não consegue efetuar procurar por documentos 

através do sistema de gestão de base de dados bibliográfica e depois mostrar no mapa as localizações dos 

resultados obtidos. Também é difícil de manter a consistência entre uma base de dados local e a base de dados 

web do serviço GeoCommons, a única forma de atualizar a base de dados deste serviço é através da submissão 

de um ficheiro para o servidor GeoCommons tornando a atualização da informação muito lenta e difícil. 

Outro sistema também criado para uma pequena região, neste caso um aquífero, é o sistema de 

gestão de base de dados bibliográfica georreferenciada do aquífero aluvial do rio Arkansas [6] e mais uma vez 

nota-se a duplicação de trabalho. 

O GEOBIBLINE [7] ou geographycal bibliography of the Czech Republic é um sistema de gestão de base 

de dados digital da bibliografia da república checa que contêm referências para monografias, documentos 

cartográficos, artigos de jornal, documentos, teses e manuscritos que foram publicados a partir do século 20. 

Quanto ao sistema desenvolvido, este consiste num repositório de referências para as bibliografias, 

onde a informação de cada entrada é um bocado reduzida, contendo, para além dos campos usuais como os 

autores, o título da obra e uma descrição, informação sobre as localizações geográficas como nomes de países, 

cidades ou locais que são referenciadas em cada obra. Também existe outro campo de informação que é a 

língua em que o documento foi escrito, o que é uma vantagem, possibilitando depois procuras tendo em conta 

esse campo de informação. Outro campo de informação sobre as referências que seria uma mais-valia e que 

este sistema não suporta, seria a possibilidade de procurar documentos tendo em conta a data a que o texto se 

refere, algo que seria útil por exemplo na procura de documentos que contam a história da Republica Checa 

em alguma data ou século específico.  

Este repositório de referências pode ser acedido através de uma interface web onde é possível efetuar 

vários tipos de pesquisas pela informação de cada referência. Contudo a grande diferença relativamente aos 

dois sistemas georreferenciados anteriores tem a ver com a capacidade de pesquisar e apresentar obras 

através das suas localizações geográficas referenciadas. No caso deste sistema só é possível pesquisar pelos 

nomes da localizações que aparecem nos campos próprios de localização geográfica ou nos restantes campos 

como o título ou a descrição, não havendo a possibilidade de usar um mapa onde seja possível visualizar a 

localização de cada referência. Além disto, uma grande vantagem que teria um sistema de procura baseado em 
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localizações seria a possibilidade de obter resultados que ficassem perto do local procurado, algo que este 

serviço de procura não proporciona. 

 
Figura 3 Pesquisa na biblioteca geográfica da República Checa 

Quanto à introdução da informação, inicialmente o sistema de gestão de base de dados bibliográfica 

foi construído com referências para obras na biblioteca nacional e com obras de bibliotecas localizadas em 

zonas académicas, como as universidades do país. Atualmente esse sistema de gestão de base de dados 

continua a ser atualizada pelo pessoal que gere o sistema. 

Concluindo, o GEOBIBLINE é um sistema simples tanto na maneira de como guarda a informação sobre 

as referências, que apenas é o essencial, como na maneira com que se podem efetuar as pesquisas, apesar de 

ser possível procurar por documentos que contenham uma determinada localização, o facto de não ser 

possível usar um mapa para procurar as referências é um ponto negativo, uma vez que iria tornar a procura 

muito mais simples e intuitiva. 

A United States Geological Survey (USGS) [8] tem como missão dar informação sobre o estado dos 

ecossistemas, os perigos naturais e os recursos existentes no território dos Estados Unidos. O seu site contem a 

secção Louisiana Water Science Center (LAWSC) [9] que dedica ao estudo do estado da água naquela região e 

que contem uma série de publicações nessa área. 
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Figura 4 Página web com a bibliografia do LAWSC 

No caso desta organização, as referências para a sua bibliografia publicada encontram-se registadas 

numa única página do seu site e onde não existe nenhuma opção de pesquisa a não ser a pesquisa por palavras 

que o browser permite. A informação registada sobre cada referência é muito básica contendo apenas os 

autores, título, ano de publicação e número de páginas. No entanto as referências encontram-se organizadas 

por algumas regiões como por exemplo: o nordeste ou o noroeste dos estados unidos, o sudeste ou o sudoeste 

dos estados unidos. 

Este método de criar uma lista completa com as referências é uma má opção caso existisse um 

repositório com milhares de referências porque não é escalável. Um outro problema desta opção é o facto de 

não permitir procuras mais avançadas como por exemplo por vários campos de uma só vez ou até por distância 

a uma determinada localização. 

O web site do USGS é consideravelmente grande e não oferece uma listagem integrada de todos os 

documentos, deveria por isso ter um sistema global de gestão de referências. Atualmente é cada vez mais fácil 

de integrar um sistema de gestão de base de dados bibliográfica num determinado site tornando o seu uso 

viável mesmo quando existem poucas referências, além disso será mais fácil de suportar mais tarde a adição de 

novas referências. 

2.2. Sistemas de Gestão de Base de Dados bibliográficas fechadas 
Esta secção descreve os sistemas de base de dados bibliográficas que fazem parte de organizações que 

produzem publicações como jornais ou livros e que por isso a adição ou a atualização de referências 

bibliográficas não está aberta ao público em geral. 

Cornell University Library [10] é uma biblioteca digital criada para servir a comunidade de estudantes 

dessa universidade localizada na cidade de Ithaca no estado de Nova Iorque. Esta biblioteca digital está 

acessível na internet a toda a gente que a quiser consultar e contem referências para várias categorias de 

documentos que podem ir desde livros, jornais ou teses, até gravações áudio, mapas e vídeos. 
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Figura 5 Interface web da biblioteca digital da universidade Cornell 

Esta biblioteca foi criada usando uma arquitetura usual de interface web, com um sistema de gestão 

de base de dados por baixo. Este sistema de gestão de base de dados é minimalista em termos dos tipos de 

informação que é possível guardar sobre cada referência, normalmente para além da categoria da referência, é 

possível também guardar o autor, ano de publicação, língua usada na obra, ISBN no caso dos livros, contudo 

apesar do tipo de informação que se pode registar ser minimalista, também é possível guardar informação para 

georreferenciar o documento nos campos: local de publicação e em região onde se guarda o nome do local 

correspondente. O facto de se usar um único nome em cada campo, permite que a pesquisa se torne mais 

rápida, mas não é possível tirar proveito de hierarquias de locais, por exemplo uma pesquisa sobre Portugal 

não vai apresentar resultados onde se usou Lisboa como a região do documento. 

A Wiley Online Library [11] é uma biblioteca digital que pertence à empresa de publicação Wiley, ela 

possui mais de 4 milhões de artigos internacionais provenientes de áreas científicas, técnicas e médicas. As 

suas referências são descritas através de atributos como o título, o abstract, autores, título, keywords e 

também por palavras que se encontrem no texto do documento. Uma vez que esta organização publica 

referências para vários tipos de documentos, os atributos usados são um bocado minimalistas e deveria ser 

possível que diversos tipos de documentos tivessem alguns atributos diferentes de outros tipos de 

documentos. 

Quanto ao seu motor de pesquisa, este é um motor genérico que efetua pesquisas por palavras que se 

encontrem nos atributos das referências, não havendo também a possibilidade de efetuar pesquisas por 

campos relevantes para o tipo de documento. 
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Figura 6 Motor de pesquisa da biblioteca Wiley 

Lyell Collection [12] é uma biblioteca digital que pertence à organização The Geological Society que é 

uma sociedade dedicada às ciências da geologia e que também, tal como na organização Wiley, eles produzem 

as suas próprias publicações sendo por isso a sua biblioteca digital fechada a modificações por utilizadores 

externos. 

Quanto à informação que é possível guardar sobre cada referência, esta também é minimalista tal 

como a da biblioteca Wiley, permitindo guardar apenas os autores, título, abstract e algum texto. Também tal 

como na biblioteca apresentada anteriormente não existem campos específicos para cada tipo de documento, 

isso nota-se no serviço de pesquisa de referências onde não é possível escolher a categoria dos documentos a 

pesquisar e existem dois campos de procura para o título do documento, um para o título de uma referência de 

qualquer tipo, e outro campo de procura de títulos só para os livros. Este serviço de procura é parecido com o 

serviço da biblioteca digital Wiley, consistindo também num motor genérico de procura por keywords nos 

atributos das referências. 
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Figura 7 Interface web da biblioteca digital Lyell Collection 

Concluindo, o facto de estes sistemas usarem motores genéricos de procura e de não haver separação 

dos diferentes tipos de referências por categorias como livros, teses ou jornais, torna o serviço de procura um 

bocado mais ineficiente uma vez que diferentes tipos de referências têm alguns atributos que outros tipos não 

têm e isso é visível na interface de procura da biblioteca digital Lyell Collection onde existe um campo de 

procura para títulos em qualquer referência e outro campo de procura por títulos apenas em livros. Um outro 

fator negativo nestes sistemas de gestão de base de dados é facto de não permitirem a georreferenciação de 

referências bibliográficas sendo por isso difícil a procura de referências bibliográficas por localização 

geográfica. 

2.3. Sistemas de Gestão de Base de Dados bibliográficas abertas 
Nesta secção estudam-se sistemas de gestão de base de dados bibliográficas genéricas sem suporte 

para georreferenciar as referências bibliográficas. Pretende-se analisar estes sistemas quanto à interface 

usada, sistema de gestão de base de dados usada e qual o tipo de informação que é possível guardar sobre 

cada referência e quais os mecanismos de gestão e de pesquisa de referências que cada sistema oferece. Um 

outro aspeto importante é que estes sistemas sejam opensource de modo a que seja possível aproveitar o seu 

código e depois estender o sistema com novas funcionalidades. 

2.3.1. Aigaion2 

O Aigaion2 [13] é um sistema de gestão de referências com uma interface baseada na tecnologia web 

que permite publicar referências bibliográficas segundo uma árvore baseada em tópicos, os utilizadores podem 

criar tópicos e subtópicos e depois é possível atribuir cada referência a um determinado tópico ou subtópico. 

Este sistema também permite que a sua informação bibliográfica seja facilmente embebida noutras páginas 

web, no entanto só é possível adicionar novas referências bibliográficas por utilizadores registados e estes só 

podem ser registados pelo administrador do sistema. 



 14

Quanto à plataforma usada para guardar persistentemente a informação, é usada um sistema de 

gestão de base de dados MySql, quanto à informação que é possível guardar sobre as referências, esta em 

quantidade é razoável sendo possível guardar atributos como os autores, o título, o abstract, o ano e mês de 

publicação, o número de páginas do documento. 

Para além de ser possível navegar por todas as referências ou por todas as publicações num 

determinado tópico, também é possível pesquisar, procurando por palavras que se encontrem no título, notas 

ou no abstract. Além disso também restringe os resultados por um determinado tópico à escolha. 

 
Figura 8 Interface visual do sistema Aigaion2 

As vantagens que este sistema traz são que o sistema já está completo, com uma interface web, 

sistema de gestão de base de dados e com funcionalidades de pesquisa, sendo necessário apenas estender o 

sistema para suportar a georreferenciação dos artigos, com a modificação das tabelas da base de dados para 

ser possível guardar a informação de localização. Também uma vez que este sistema tem uma arquitetura de 

código muito boa, com uma separação de código segundo o padrão MVC, espera-se que a adição de novas 

funcionalidades seja um processo relativamente fácil e sem problemas.  

2.3.2. RefBase 

O RefBase [14] também é um sistema de gestão de base de dados bibliográfica parecida com o 

Aigaion2, com uma interface visual baseada na tecnologia web e um sistema de gestão de base de dados MySql 

para guardar a informação persistentemente. Da mesma maneira que o Aigaion2 permite atribuir uma 

referência a um determinado tópico, no RefBase existe um mecanismo semelhante em que se pode atribuir 

uma referência a um determinado grupo, sendo assim possível navegar por referências que vão sendo 

publicadas em algum grupo. À semelhança do sistema anterior, a adição de novos utilizadores só pode ser feita 

pelo administrador do sistema e só depois de um utilizador estar registado é que este pode criar novas 

referências. Ao contrário do Aigaion2 este sistema permite guardar um número maior de atributos como por 

exemplo os contactos dos autores e até é possível guardar os ficheiros associados à referência bibliográfica 

como o artigo em formato PDF.  
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Figura 9 Sistema de Gestão de Base de Dados bibliográfica RefBase 

Quanto às funcionalidades de pesquisa por referências, este sistema proporciona um ambiente de 

pesquisa muito completo, sendo possível escolher quais os atributos das referências em que se vai efetuar a 

procura. Adicionalmente existem várias opções de procura de palavras, como por exemplo se um atributo 

contém ou não um determinado conjunto de palavras, ou se começa ou acaba numa determinada palavra. 

Também é possível procurar por referências que estejam contidas dentro de grupos, onde o nome do grupo 

também é filtrado da mesma maneira que os atributos das referências. 

As maiores vantagens que este sistema trás são que é possível guardar no sistema de gestão de base 

de dados um grande número de atributos de uma referência e além disso as funcionalidades de pesquisa são 

muito completas, minimizando o trabalho que é preciso despender na área da informação bibliográfica do 

sistema. 

2.3.3. Wikindx 

O Wikindx [15] é um sistema de gestão de base de dados bibliográfica que atualmente ainda se 

encontra a ser atualizada, ao contrário dos dois sistemas anteriores que há alguns anos que não são 

atualizados, sendo por isso melhor em alguns aspetos como por exemplo a sua interface visual, que é muito 

mais apelativa. Como nos dois sistema de gestão de base de dados bibliográficas anteriores, as referências 

podem ser atribuídas a uma determinada categoria tal como os tópicos do Aigaion2. Mais uma vez também à 

semelhança dos dois sistemas anteriores, só depois de um utilizador estar registado, é que este pode adicionar 

referências e as suas contas só podem ser criadas pelo administrador do sistema. 
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Figura 10 Sistema de Gestão de Base de dados bibliográfica da Wikindx 

A criação de novas referências é completa, onde para alem dos campos usuais como o título, autores, 

é possível especificar outros detalhes como o local ou a data de publicação. Além de se poder adicionar cada 

referência manualmente, também é possível importa-las através dos formatos Bibtex ou RIS. Contudo uma das 

grandes desvantagens deste sistema está na funcionalidade de pesquisa de referências, onde só é possível 

pesquisar por palavras que estejam contidas apenas num dos atributos das referências, de cada vez. No 

entanto existem outras maneiras de explorar as referências como por exemplo pelos títulos, pelos criadores de 

cada referência, ou até por popularidade de cada referência. 

Apesar de este sistema ter uma boa interface e de ser fácil de navegar pelas funcionalidades, o facto 

de as ferramentas de pesquisa serem um bocado minimalistas são uma grande desvantagem para o uso deste 

sistema de gestão de base de dados bibliográfica. 

2.3.4. I, Librarian 

I, Librarian [16] é um sistema de gestão de bibliografias digitais cujo projeto se encontra bem 

desenvolvido e com boa qualidade, isto muito devido ao facto de o projeto gerar receitas provenientes de 

planos pagos com apoio técnico e o sistema bibliográfico já configurado e pronto a usar a partir da internet. No 

entanto este é um projeto open-source, com o código disponível a partir da página web do I, Librarian. 
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Figura 11 Visualização das referências bibliográficas no I, Librarian 

A interface visual com o utilizador consiste numa página web construída usando HTML5 e AJAX e tem 

como suporte persistente para a informação um sistema de gestão de base de dados SQLite. A informação que 

é possível guardar sobre cada referência é muito completa, sendo para além dos campos usuais, também 

possível guardar persistentemente o ficheiro PDF do artigo. Quanto às ferramentas de pesquisa por 

referências, só é possível efetuar procuras usando como campos, os nomes dos autores, o título, keywords do 

documento e data de criação da referência. No entanto, achamos que para um projeto em que foram 

despendidos muitos recursos para criar um sistema com qualidade, deveria existir uma forma de pesquisa mais 

avançada onde seria possível procurar pelo tipo de publicação como por exemplo artigos ou livros, ou então 

procurar por palavras contidas do abstract do documento. 

A grande vantagem deste projeto é o facto de a interface visual ser muito boa, não havendo a 

necessidade de grandes modificações nesta parte, contudo o maior problema que limita a integração de 

informação de georreferenciação das referências está nas ferramentas de procura, devido ao facto de estas 

ferramentas se encontrarem num pequeno separador à esquerda da página web, com a visualização dos 

documentos nos centro não existe muito espaço para colocar um mapa onde se possa visualizar a localização 

dos documentos nesse mesmo mapa, sendo necessário refazer a página de procura de documentos.  

2.3.5. RefDB 

RefDB [17] é um sistema de gestão de referências bibliográficas cujas funcionalidades de gestão e 

procura de referências foram desenvolvidas de modo a poderem ser acedidas através de várias interfaces 

diferentes como uma página web ou até de uma linha de comandos. Atualmente este sistema não se encontra 

em grande desenvolvimento, tendo a última versão sido criada há alguns anos. 
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Figura 12 Interface Visual do RefDB 

Este sistema de gestão de base de dados bibliográfica foi construída tendo como objetivo ser acedida 

através de comandos, no entanto os seus criadores desenvolveram uma interface web, escrita em PHP que 

proporciona algumas operações essenciais à gestão das referências, como a adição de uma referência 

manualmente ou através do upload de um ficheiro no formato RIS, e a pesquisa de referências. Não existe no 

entanto a opção de criar novos utilizadores pela interface web mas os serviços de adição e procura de 

referências estão muito completos. 

A informação que é possível guardar sobre cada referência é muito completa onde para além do nome 

dos autores, o título, o abstract ou as keywords do artigo, também é possível guardar persistentemente 

informações como o local e ano de publicação e também o URL para aceder ao documento. 

Quanto ao serviço de pesquisa na página web, este permite pesquisas simples onde o sistema efetua 

uma procura pelas palavras em todos os campos das referências, ou então, também é possível efetuar uma 

pesquisa avançada escolhendo quais os campos em que se vai efetuar a pesquisa e se estes contem ou não 

determinadas palavras. 

2.4. Ferramentas de Suporte 
Nesta secção vão ser descritas algumas soluções que facilitam o uso, processamento e visualização de 

informação geoespacial, tanto em aplicações locais, como em páginas web. Estas aplicações permitem a 

visualização de mapas globais com alguma informação como por exemplo fronteiras ou nomes de localizações. 

Também tornam a procura e a filtragem de informação muito mais fácil e rápida. 

2.4.1. OpenGIS – GeoTools 

GeoTools [18] é uma biblioteca opensource escrita em java que contem várias ferramentas para 

manipular informação geoespacial. Entre essas ferramentas destacam-se as mais importantes como a 

visualização de mapas, a procura e filtragem de informação num sistema de gestão de base de dados e a 

criação de informação visual no mapa como polígonos que representem fronteiras ou imagens que 

representem determinados locais. 
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  Para mostrar uma imagem de um mapa, pode-se usar a classe MapContent, sendo depois possível 

adicionar outras camadas por cima para mostrar por exemplo diferentes tons de cor no mapa ou até uma 

camada que mostre as fronteiras do mapa, utilizando para isso a classe Layer para as camadas e a classe Style 

no uso de diferentes tipos de cor. 

 
Figura 13 Criação de um mapa usando OpenGIS 

De modo a recolher informação de um sistema de gestão de base de dados para posteriormente 

inserir no mapa, existe a classe DataStoreFinder que recebe os parâmetros para ligar ao sistema de gestão de 

base de dados e depois usando a classe Filter é possível procurar por informação nas tabelas da base de dados 

usando uma query SQL. 

Para criar por exemplo os polígonos que representam as fronteiras pode-se usar a classe 

SimpleFeature para representar essas formas geométricas e cada polígono recebe como parâmetros um 

conjunto de pontos usando para isso a classe GeometryFactory. Esses pontos de cada polígono podem ser lidos 

a partir de um ficheiro do tipo CSV. 

2.4.2. GeoCommons 

O GeoCommons [19] é um serviço online para a criação de mapas que é usado pelo sistema 

bibliográfico georeferenciado The Coos Bay Bibliography, já descrito anteriormente. Para a criação rápida e 

fácil de mapas com informação georreferenciada esta é a melhor opção. Tal como já foi referido anteriormente 

o facto de o mapa poder ser atualizado automaticamente através da modificação do ficheiro com a informação 

bibliográfica é uma mais-valia a ter em conta na escolha de um serviço de criação de mapas para a web. 

Para criar um novo mapa, primeiro é preciso efetuar o registo no site e depois uma vez criada a conta 

é só escolher a opção de criação de um novo mapa no canto superior direito da página. Uma vez escolhido o 

mapa podem-se adicionar camadas com a informação geográfica através do upload de um ficheiro, ou então 

manualmente.  

É possível adicionar várias camadas de informação ao mapa e depois visualizar apenas a informação 

das que mais interessarem. E adicionalmente existe a possibilidade de filtrar a informação de cada camada, 

procurando por exemplo por keywords que se encontrem em algum atributo. 

Este serviço de mapas da GeoCommons é uma opção muito boa uma vez que permite a criação rápida 

e fácil de mapas com informação georreferenciada, no entanto um dos problemas deste serviço está na 

integração das funcionalidades deste serviço com as funcionalidades de um web site externo que se esteja a 
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criar. Por exemplo, num site com informação bibliográfica georreferenciada que esteja a usar este serviço de 

mapas da GeoCommons, usando as funcionalidades disponíveis no mapa como os filtros, é fácil de visualizar no 

mapa apenas as referências relevantes, no entanto pode-se tornar difícil de transferir essa informação para o 

código da página web e assim conseguir mostrar numa tabela com informação mais completa sobre essas 

referências filtradas. 

 

 
Figura 14 Página inicial da GeoCommons 

2.4.3. Google Maps 

Google Maps [20] é um serviço muito conhecido do Google, este consiste na disponibilização de uma 

API em JavaScript de modo a poder ser facilmente embebida em páginas web. Ao contrário do serviço de 

geração de mapas da GeoCommons descrito anteriormente, esta API do Google foi feita de modo a que os 

mapas possam ser facilmente criados pelo código de uma página web, usando para isso uma API feita com 

código JavaScript, possibilitando assim o controlo e a troca de informação entre uma página web e o mapa 

criado através da API do Google Maps. 

Esta API de criação de mapas é muito completa e entre as suas possibilidades, destacam-se, para além 

da visualização de mapas, a geolocalização, ações baseadas em eventos, controlos de visualização dos mapas, o 

desenho no mapa de icons ou polígonos que permitem visualizar objetos em determinadas localizações no 

mapa e selecionar um conjunto desses objetos respectivamente, janelas de visualização e finalmente as 

camadas. 

A criação de um novo mapa pode ser facilmente feita através do método Google.maps.Map que 

recebe como entrada o elemento html <div> onde o mapa será gerado e também pode receber como entra 

várias opções como o zoom inicial ou as coordenadas para centrar o mapa. 

Se se pretender representar um objeto numa determinada localização no mapa através de um icon, o 

método google.maps.Marker permite efetuar essa operação depois de receber como entradas as coordenadas 

da sua localização e opcionalmente a localização de um ficheiro com a imagem do icon. 
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Para visualizar uma descrição textual que tenha a ver com algum icon no mapa, o método 

google.maps.InfoWindow pode ser chamado para criar uma janela que contenha a informação sobre esse 

icon. 

 
Figura 15 Criação de um icon com uma janela de descrição no Google Maps 

Também uma funcionalidade muito importante desta API é a possibilidade de através do texto de uma 

localização, ser possível obter as suas coordenadas geográficas, usando para isso as funcionalidades do objeto 

Geocoder desta API. 

No contexto da construção de um website de gestão de referências bibliográficas georreferenciadas, o 

uso desta API do Google é uma opção muito boa uma vez que para além de ser uma ferramenta muito 

completa, permite uma troca de informação fácil entre o código da página web e a API, permitindo desta forma 

controlar facilmente a visualização de uma grande quantidade de referências bibliográficas no mapa.  

2.4.4. Geonames 

O Geonames é um sistema web que disponibiliza web services para a obtenção de informação sobre 

um variado tipo de lugares por todo o planeta. Esses lugares podem ser de variados tipos como por exemplo 

cidades, países e até informação sobre rios e montanhas. A informação que é possível retirar sobre esses 

lugares consistem em: coordenadas, população no caso dos países ou cidades, os diferentes nomes dados a 

esses lugares noutras línguas para além da língua nativa ou o inglês. Além disto uma outra vantagem deste 

sistema é que cada lugar tem um único id, tornando possível referenciar cada lugar sem ambiguidade 

especialmente nos casos em que lugares diferentes têm um nome similar. 

2.5. Sistemas de Gestão de Base de dados com suporte para a 

georreferenciação 
Esta secção descreve dois plugins [21] que adicionam o suporte de informação geográfica nos sistemas 

de gestão de base de dados PostgreSQL e MySql, estes plugins permitem não só guardar informação geográfica 

como coordenadas, linhas e polígonos em tabelas, como também suportam operações sobre essa informação 

como por exemplo o cálculo de áreas, o centro de um polígono e muitas outras. 
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2.5.1. PostGIS 

PostGIS [22] é um plugin que adiciona o suporte de informação geográfica ao sistema de gestão de 

base de dados PostgreSQL. Depois de instalado este plugin, é possível adicionar às tabelas, objetos espaciais 

descritos nas representações WKB e WKT. Exemplos desses mesmos objetos descritos em WKT são por 

exemplo um ponto (POINT(0 0)), uma linha descrita através de um conjunto de pontos (LINESTRING(0 0, 1 1, 1 

2)), um polígono com é descrito através de um conjunto de linhas (POLYGON((0 0, 4 0, 4 4, 0 4, 0 0), (1 1, 2 1, 2 

2, 1 2, 1 1))), um conjunto de pontos (MULTYPOINT(..)), um conjunto de linhas (MULTYLINESTRING(..)), um 

conjunto de polígonos (MULTYPOLYGON(..)), e finalmente um conjunto de formas geométricas 

(GEOMETRYCOLLECTION(..)). A partir da descrição textual destas formas geométricas, é possível criar um 

polígono usando a função ST_GeomFromText e assim adicionar a uma tabela. 

Uma vez tendo a informação geográfica nas tabelas do sistema de gestão de base de dados, é possível 

usar algumas funções disponíveis neste plugin para manipular a informação como por exemplo a função 

ST_Intersection que permite calcular por exemplo o conjunto de pontos existentes dentro de um determinado 

polígono, assim selecionando uma área num mapa, é possível por exemplo manipular apenas os objetos 

georreferenciados que se encontrem apenas nessa área. Outras funções também interessantes são por 

exemplo ST_Centroid que retorna um ponto que corresponde ao centro de um polígono e ST_Area que devolve 

a área de um polígono. 

Este plugin é muito completo em termos de funcionalidades para manipular dados geográficos e é 

uma boa opção caso o sistema de gestão de base de dados usado seja o PostgreSQL. 

2.5.2. MySQL Spatial Extensions 

O sistema de gestão de base de dados MySQL [23] também suporta informação espacial nas suas 

tabelas de uma maneira semelhante ao sistema PostgreSQL. A descrição da informação espacial também é 

feita através dos formatos WKT e WKB e o tipo de objetos que se podem construir também são os mesmos do 

plugin POSTGIS, pontos, linhas, polígonos e objetos representados por conjuntos dos três tipos anteriores. 

A criação de uma tabela com informação geoespacial é feita usando os tipos de dados que 

representem essa informação e para adicionar entradas numa tabela com esse tipo de informação espacial, 

pode-se usar a função GeomFromText que recebe uma representação de um objeto espacial no formato de 

texto em WKT e devolve o respetivo objeto espacial. 

Quanto às funções de manipulação de informação espacial que o MySQL disponibiliza, são menos que 

as do plugin POSTGIS, no entanto contem as essenciais como por exemplo as três descritas na secção anterior 

como o cálculo da área de um polígono que é feito através da função Area(), a função Centroid devolve um 

ponto que representa o centro de um polígono e a função Intersects() devolve true ou false conforme um 

objeto espacial intersete outro, deste modo é possível efetuar uma query usando essa função na cláusula 

WHERE para devolver por exemplo todos os pontos que estejam dentro de um polígono. 

2.5.3. ArcGIS 

O ArcGIS é um sistema que não tem um sistema de gestão de base de dados própria mas usa outros 

sistemas para guardar a sua informação. Existem 5 sistemas de gestão de base de dados suportadas que são a 
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DB2e a informix da IBM, Oracle, PostgreSQL e SQL Server da Microsoft e todas elas suportam dados de 

georreferenciação. Os tipos de dados georreferenciados pelo ArcGIS são: Polygons para representar áreas, 

Lines para representar por exemplo rios ou estradas, Points para representar uma coordenada num mapa, 

Multipoints para representar um objeto que seja composto por vários pontos e para além destes tipos de 

dados mais usuais, também existem outros como os Multypatches para representar por exemplo edifícios ou 

até montanhas, Annotation para identificar algo apenas ou mostra uma nota num mapa e Dimensions que é 

um tipo específico de anotação para mostrar distâncias. Os tipos de dados usados pelo ArcGIS como os 

polígonos, linhas e pontos são iguais aos usados pelos sistemas de gestão de base de dados que estão por baixo 

isto porque todas implementam os mesmos standars que são as Simple Features especificadas pela 

organização Open Geospatial Consortium (OGC), sendo por isso os tipos de dados de cada sistema muito 

semelhantes entre si assim como as funções que permitem manipular esses dados. 

Concluindo, verifica-se que a representação dos tipos de dados e as funcionalidades de cada sistema 

GIS destas bases de dados são praticamente iguais entre si, isto deve-se ao facto de cada um implementar os 

mesmos standards de tratamento de dados georreferenciados e assim a escolha de usar entre um sistema ou 

outro não fica restringida pela capacidade de tratar informação georreferenciada. 

2.5.4. Sistemas geodésicos relevantes 

Quando se trabalha com coordenadas geográficas é necessário definir e usar coerentemente os 

sistemas de coordenadas. O WGS 84 é um sistema geodésico mais usado atualmente, tem como ponto de 

origem o centro de massa da Terra, o meridiano de longitude zero encontra-se perto do meridiano de 

Greenwich e o meridiano de latitude zero encontra-se no equador. Apesar de existirem vários tipos de sistemas 

geodésicos com até meridianos de longitude diferentes do meridiano de Greenwich, optou-se por usar o mais 

comum que é o WGS 84 como standard para a informação geográfica no sistema de gestão de base de dados.  

2.6. Avaliação dos Sistemas bibliográficos georreferenciados 
Os sistemas bibliográficos georreferenciados estudados anteriormente cumprem a sua função de 

relacionar uma referência bibliográfica com uma determinada região, no entanto tem algumas limitações.  

No caso dos sistemas que apenas usam termos para georreferenciar artigos, estes normalmente numa 

procura só retornam resultados que contenham o nome da localização que se está a procurar, por exemplo 

uma procura pela localização Portugal também deveria devolver resultados que contivessem as localizações 

Porto ou Lisboa, embora com menos relevância. Uma outra limitação, neste caso nos sistemas que usam 

mapas com a localização dos artigos, tem a ver com o facto de este apenas cobrirem uma determinada região 

como por exemplo apenas determinadas ilhas ou então apenas um estuário, não existindo um sistema global 

que contenha referências em qualquer parte do planeta. Também estes sistemas que usam mapas 

normalmente atribuem uma referência a apenas um ponto no mapa, isto até pode ser aceitável no caso de 

sistemas que apenas cobrem regiões pequenas, onde um artigo está associado a apenas um determinado local, 

mas normalmente um artigo referencia várias localizações geográficas embora com diferente relevância entre 

si. No geral, estes sistemas georreferenciados que foram estudados deveriam ser mais completos em termos 

de abrangência de regiões e também na informação sobre a sua localização, o maior fator negativo nos 
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sistemas que usam apenas termos para localizar documentos, tem a ver com o facto de não usarem um mapa e 

aqueles que usam mapa podiam ser mais completos mostrando informação completa como o nome dos locais 

e as suas coordenas e até uma área de abrangência. Por outro lado alguns dos melhores factores positivos dos 

sistemas estudados anteriormente são a filtragem de referências bibliográficas por camadas onde cada camada 

pode representar por exemplo um determinado tipo de documento como no caso do serviço GeoCommons. 

Outra característica muito importante, usado pelo sistema NWHI-SB, é a possibilidade de escolher áreas no 

mapa, cada uma com 1 milha náutica, onde o sistema deve efectuar procuras por referências bibliográficas, 

permitindo assim filtrar apenas as referências que se encontrem nessa região. 

2.7. Avaliação dos Sistemas de Gestão de Base de Dados bibliográficas 
Nesta secção vão ser comparados os sistemas de gestão de base de dados bibliográficas opensource 

em termos dos seguintes parâmetros: 

• Da sua interface com vista a determinar o quanto é apelativa ao utilizador. 

• O código PHP e HTML para conseguir determinar quais os sistemas que são mais fáceis de 

modificar em termos da sua interface e funcionalidade. 

• O código de acesso à base de dados de cada um também será visto para descobrir quais os 

sistemas onde a base de dados é mais fácil de modificar. 

• E em termos da documentação que existe sobre cada um. 

2.7.1. Aigaion2 

Interface Visual 

Este sistema possui uma interface visual razoavelmente boa e robusta, onde não se notam bugs ou 

problemas com a interface no caso do processamento de dados que possam afetar o seu normal 

funcionamento. Possui um visual simples a apelativo sendo possível aceder a qualquer parte do sistema através 

da barra de navegação do lado esquerdo. No entanto o único problema é a existência de mensagens por parte 

do motor PHP a indicar o uso de funções obsoletas, isto deve-se ao facto de o código não ser atualizado há 

algum tempo e de se usar um motor PHP mais recente. 

Análise do Código 

O código está bem estruturado, onde se nota a separação entre a estrutura, o controlo e o visual das 

páginas web, com os ficheiros correspondentes (PHP, JavaScript, CSS) atribuídos a localizações separadas. 

Quanto à geração de uma página, existem duas pastas importantes, uma chamada controllers que contem 

classes que permitem a inserção de dados para gerar cada página web e outra pasta chamada views que 

contem na sua maioria código HTML para gerar a arquitetura da página. O único ponto negativo tem a ver com 

o facto de haver certas zonas do código PHP em que o código HTML está inserido em strings de texto, sendo 

assim mais difícil de o entender. 

Acesso e Modificação da Base de Dados 

Este sistema foi feito de modo a poder ser usado com várias bases de dados como MySQL e PostGRES 

e assim é necessário criar durante o processamento das páginas web as queries SQL para a base de dados em 

uso. Essas funções que permitem criar as queries estão localizadas na pasta database e o seu uso é 
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relativamente fácil. Quanto à criação de uma nova base de dados, esta é feita através do ficheiro 

installations.php da pasta install e neste caso as queries já estão feitas, não sendo necessário criá-las durante a 

execução através de funções e a sua modificação é relativamente fácil. 

Documentação Existente 

Este aspeto é o mais problemático, durante a escrita deste documento o site do Aigaion 2 esteve 

sempre offline, não sendo possível encontrar a sua documentação nem no seu site, nem em outros web sites. 

2.7.2. Refbase 

Interface Visual 

A interface visual deste sistema é razoável, sem grandes detalhes gráficos esta base de dados 

bibliográfica apresenta páginas web limpas, contento apenas a informação importante e com os blocos de 

conteúdo a serem separados através de alinhamentos e de espaçamentos. Existem alguns problemas com esta 

interface no processamento de uma página web no caso da falta de informação, por exemplo existem alguns 

menus de seleção que aparecem vazios quando há falta de informação, seria melhor se aparecesse uma 

mensagem a informar o problema. 

Análise do Código 

O código deste sistema é mais simples do que o do AIgaion 2, não são usadas classes que descrevem 

como é que um determinado bloco da página web deve ser construído ao contrário do Aigaion 2, também ao 

contrário do sistema anterior, apenas uma pequena parte do código HTML está inserido em strings de texto no 

código PHP, tornado assim a sua leitura e interpretação mais fáceis.  

Acesso e Modificação da Base de Dados 

Esta base de dados bibliográfica foi desenhada para trabalhar só com MySQL, assim não existe a 

necessidade de criar queries específicas para cada base de dados, tornando a criação de queries mais simples. 

Na criação de uma nova base de dados, é usado o ficheiro install.sql que contem as queries necessárias para 

criar a nova base de dados, sendo assim fácil de modificar as suas tabelas. 

Documentação Existente 

Este sistema tem um site dedicado, onde se pode encontrar alguma documentação. No entanto, esta 

não é exaustiva e existem alguns tópicos que não estão terminados. No entanto o código do sistema tem 

muitos comentários sobre o seu funcionamento. 

2.7.3. Wikindx 

Interface Visual 

A interface deste site é um bocado parecida com a do RefBase com um aspecto razoável, no entanto 

tem muito mais conteúdo que o sistema anterior. Este sistema também tem o mesmo problema que o 

RefBase, no processamento de widgets HTML sem informação como por exemplo nos menus de seleção onde 

eles aparecem sem nenhum conteúdo. O facto de as páginas web deste sistema usarem demasiadas barras de 

separação entre diferentes blocos é um ponto negativo e além disto existem é visível nalgumas páginas a falta 

de alinhamento do seu conteúdo. 

Análise do Código 
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Quanto à geração de páginas web, existe uma classe para cada uma onde no seu processamento é 

criado um objeto da classe respetiva para a página em questão com toda a informação necessária para o seu 

processamento, sendo depois usadas funções disponíveis em ficheiros na pasta display para a criação de cada 

elemento HTML, no entanto esta opção torna a leitura do código HTML mais difícil. 

Acesso e Modificação da Base de Dados 

O acesso à informação da base de dados é feito através da criação de queries, usando as funções 

disponíveis nos ficheiros da pasta sql. A criação de uma nova base de dados e a adição de novos campos nas 

tabelas é muito simples, basta só editar o ficheiro createSQL.xml e fazer as alterações necessárias. 

Documentação Existente 

Existe um manual escrito em HTML que vem juntamente com o código fonte, que contem informação 

sobre as classes e funções do programa como parâmetros de entrada e saída, no entanto a informação 

disponível é um bocado reduzida. 

2.7.4. I, Librarian 

Interface Visual 

A interface visual deste sistema é muito boa e apelativa em termos do seu aspeto, com elementos 

gráficos muito bem desenhados e com um bom espaçamento e alinhamento entre si, permitindo uma 

navegação fácil pelas suas páginas web. Em termos de funcionamento da interface, esta é robusta, não 

havendo casos limite como nalguns sistemas anteriores como por exemplo menus de seleção com conteúdo 

vazio. 

Análise do Código 

Este sistema também adotou a separação entre ficheiros de estrutura (HTML), controlo (javascript) e 

visual (CSS), estando localizados em diferentes diretorias, o que é positivo. Quanto à escrita do código, parte do 

código HTML está inserido em strings PHP, o que é uma desvantagem porque o torna difícil de perceber, além 

disto apesar de a maior parte do código CSS estar nos seus próprios ficheiros CSS, existe algum que está 

inserido dentro das tags HTML, o que pode tornar difícil a modificação do seu visual, podendo sendo 

necessário alterar várias localizações no código para conseguir um visual consistente em todas as páginas web. 

Acesso e Modificação da Base de Dados 

Quanto ao acesso às tabelas da base de dados, neste sistema não é preciso usar funções para 

construir as queries à semelhança dos sistemas anteriores, simplesmente escreve-se a querie numa string e 

depois executa-se usando uma das várias funções de rotina para abstrair a usual coneção e execução da querie. 

Documentação Existente 

Quanto à documentação sobre o sistema, esta é limitada existindo apenas alguns tópicos sobre como 

instalar e por o sistema a funcionar e caso algum utilizador necessite de mais informação, existe a opção de 

pagar pelo suporte, sendo esta uma fonte de receita para o desenvolvedor do projeto. 

2.7.5. RefDB 

Interface Visual 
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Quanto à documentação sobre cada sistema, só o RefDB é que tem um manual mais completo, quanto 

aos outros a documentação sobre o sistema é fraca ou mesmo incompleta. 

Tendo em vista estes quatro aspectos, o sistema com mais potencial para fazer modificações é o 

Aigaion2 uma vez que é o que a melhor arquitectura de código, sendo este o aspeto mais importante, a sua 

interface visual também não se fica atrás, só o I, Librarian é que tem uma interface melhor, mas só no aspeto 

visual. Apesar do Aigaion2 não ter manual, isso não é muito importante uma vez que o facto de o código ter 

uma boa arquitetura e de ser fácil de modificar, torna o uso do manual pouco importante. 

Qualquer dos sistemas anteriores usa Mysql ou Postgres, que têm suporte para georreferenciação 

(como visto na secção 2.5).  
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3 Desenho do Geobiblio 
Nesta secção vão ser descritas várias funcionalidades que o novo sistema bibliográfico 

georreferenciado deverá suportar. Estas funcionalidades consistem em fornecer vários tipos de procuras 

possíveis para bibliografias georreferenciadas, a extensão do modelo de dados existente do sistema 

bibliográfico base com vista ao suporte da informação de georreferenciação. Para além disto o novo sistema 

também deverá disponibilizar a informação para sistemas externos através de uma página com um mapa 

interativo e também através de web services. 

3.1. Requisitos 
1) Armazenamento de informação bibliográfica e geográfica. 

2) Interface de introdução de informação. 

3) Navegação pelas referências usando um mapa. 

4) Disponibilização da informação essencial sobre as referências no mapa. 

5) Procuras por termos. 

6) Procuras por coordenadas usando um raio máximo de procura. 

7) Filtragem das referências no mapa usando camadas de tipos de referências (categorização). 

8) Integração com sistemas externos. 

3.2. Modelo de Dados 
O modelo de dados consiste no tipo de informação a ser guardada no sistema de gestão de base de 

dados. Um sistema de gestão de base de dados bibliográfica genérica já tem a parte do modelo de dados da 

informação bibliográfica definida, contudo falta-lhe adicionar o modelo de dados da informação de 

georreferenciação. Existem vários tipos de informação de georreferenciação que se pode atribuir a uma 

referência bibliográfica como por exemplo: o nome de uma localização ou uma coordenada. Por exemplo, cada 

localização poderá ser organizada através de uma hierarquia onde à medida que se sobe na hierarquia as 

regiões são cada vez mais abrangentes e também através de coordenadas geográficas que representem um 

ponto no espaço ou uma área.  

As secções seguintes falam sobre estas três formas de representar a informação de georreferenciação 

e quais as alterações necessárias num sistema de gestão de base de dados para guardar cada tipo de 

informação. 

3.2.1. Dados bibliográficos 

O modelo de dados bibliográfico corresponde à informação a ser guardada sobre as propriedades de 

uma referência bibliográfica. No desenvolvimento do Geobiblio será escolhido um sistema de gestão de base 

de dados bibliográfico para servir como base para a criação de um sistema bibliográfico georreferenciado já 

suporta uma vasta gama de propriedades para uma referência, que consistem em: 

Tipo de publicação 
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Estado da publicação 

Título  

Citação 

Jornal – jornal onde saiu a publicação 

Volume 

Série 

Número 

Organização – no caso de um manual pertencente a um produto 

Morada - morada da organização 

Ano – ano de publicação 

Mês – mês de publicação 

Páginas – número de páginas 

Escola – no caso de uma tese 

Nota 

ISSN 

URL – Ligação para o documento referenciado 

DOI 

Abstract 

Autores 

Editores 

Todos estes dados estão representados nas entidades a negrito no diagrama entidade-relação da 

figura 17. 

Os vários sistemas bibliográficos genéricos estudados oferecem e gerem a maioria destes atributos: 

armazenamento, introdução e apresentação. 

3.2.2. Categorização usando tópicos 

Através dos tópicos é possível efetuar uma categorização das referências bibliográficas, tornando 

assim possível organiza-las segundo pontos ou temas que tenham em comum. Os tópicos também podem ser 

hierárquicos, sendo assim possível criar subtópicos que estejam relacionados com o tópico superior na 

hierarquia. Os tipos de dados que um tópico suporta são os seguintes: 

Name – nome do tópico 

Description – descrição sobre o tópico  

Estes dados encontram-se também representados na figura 17. 

3.2.3. Dados de georreferenciação 

Em complemento à informação genérica de uma referência bibliográfica, será necessário armazenar a 

informação de georreferenciação referente às áreas de estudo referidas no documento. 

Assim foram adicionadas à base de dados três novas tabelas: a tabela locations que vai servir para 

armazenar a maior parte da informação de georreferenciação como o nome da localização, o id retornado por 
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um sistema gazetteer caso exista, as coordenadas da localização e finalmente um id único na base de dados. A 

tabela pub_has_locs que vai servir para relacionar as publicações com as localizações e também guarda o 

rating da localização para uma referência no atributo loc_rate. Finalmente a tabela online_topics tem como 

única função permitir saber sem um tópico, que contém várias referências relacionadas, deve ficar com a sua 

informação disponível para o exterior. O atributo desta última tabela poderia ser inserido na tabela relacionada 

com os tópicos, mas de modo a não efetuar alterações ao modelo de dados base, decidiu-se construir uma 

tabela à parte. 

Esta nova informação está representada nas entidades do lado direito no diagrama entidade-relação 

da figura 17. 

 

 
Figura 17 Diagrama E-R da informação SQL a adicionar 

 

3.3. Introdução da informação georreferenciada 
As maneiras mais usuais de georreferenciar um documento são através de termos e de coordenadas 

geográficas. Normalmente um artigo contém tanto termos como coordenadas, onde a sua utilização mais usual 

depende da área de estudo. Assim serão estes dois tipos de informação que terão de ser guardados num 

sistema de gestão de base de dados de modo a ser possível georreferenciar um documento.  

De modo a guardar informação completa acerca dos termos e das coordenadas, foi necessário 

adicionar uma nova página para a introdução dessa informação. Essa página permite inserir um nome de uma 

localização retirada da base de dados de um gazetteer tendo assim a vantagem de usar nomes de localizações 

já catalogados, com as coordenadas da localização e o respectivo ID dessa base de dados. Adicionalmente o 

utilizador também pode introduzir uma nova localização através da inserção de novas coordenadas ou então 

através da seleção de um ponto no mapa. De modo a categorizar a relevância da localização, é possível mudar 

a classificação da importância que essa localização tem para a georreferenciação, entre três classificações 

possíveis A, B, e C, sendo o grupo A aquele que tem as localizações com mais importância. 
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3.4. Resultados das procuras 
As funcionalidades de procura de referências são uma ferramenta importante uma vez que permitem 

encontrar referências bibliográficas referentes a uma localização, ordenadas por relevância, algo que é mais 

difícil de realizar na navegação pelas referências usando um mapa. 

3.4.1. Procuras geográficas 

As procuras geográficas podem ser efectuadas através de uma searchbox onde conforme vai sendo 

escrito o nome da localização, o sistema vai procurando na sua base de dados por localizações já guardadas 

com o mesmo nome ou parte dele e também ao mesmo tempo faz uma procura na base de dados do 

geonames.org. O sistema apresenta debaixo da searchbox uma lista com possíveis localizações para o texto 

inserido e depois de selecionada uma dessas localizações apresentadas é que a procura por referências é 

efetuada. 

3.4.2. Artigos ordenados pela distância ao centro de procura 

Uma outra funcionalidade muito importante é a ordenação dos artigos encontrados numa procura 

segundo a distância ao centro da localização usada. Assim os artigos georreferenciados que se encontrem mais 

próximos da localização usada na procura, aparecem primeiro e os mais distantes mais perto do fim da lista de 

artigos retornada.  

De modo a poder efetuar este tipo de ordenação, é necessário calcular a distância de cada localização 

de cada referência ao centro de procura, segundo uma linha curva que tem em conta a curvatura do globo. De 

modo a efetuar esta procura eficientemente, dever-se-ia usar uma função do sistema de gestão de base de 

dados que efetua-se esse cálculo na query de procura. No entanto o MySQL não disponibiliza uma função de 

cálculo da distância entre dois pontos tendo em conta a curvatura do globo. Este sistema de gestão de base de 

dados só disponibiliza o cálculo entre distâncias planares e que pode ter um erro de alguns quilómetros. Assim 

foi necessário usar a fórmula da lei esférica dos co-senos de modo a efetuar o cálculo corretamente. 

Por outro lado, também existem bibliotecas PHP que efectuam este tipo de cálculo segundo a 

curvatura da Terra, como por exemplo a biblioteca geotools [18], mas no entanto para efetuar este cálculo 

usando essa biblioteca, seria necessário primeiro ir buscar todas as localizações à base de dados e depois 

efetuar o cálculo e a filtragem em PHP, mas isso seria um método pouco eficiente.  

3.4.3. Artigos ordenados por relevância 

Na procura por referências segundo uma determinada localização, haverá umas que serão mais 

relevantes do que outras e as mais relevantes deverão aparecer primeiro nos resultados de procura. Existem 

duas características da informação geográfica obtida que se pode usar para fazer essa ordenação, pode-se usar 

o número de vezes que um termo ou uma coordenada aparece ou então o local de onde foi obtido, um termo 

será mais importante se aparecer no título do que se aparecer no texto de um artigo. De modo a fazer esta 

distinção, um possível algoritmo poderá ser por exemplo atribuir um determinado peso consoante um termo 

ou coordenada aparece em diferentes localizações num documento e multiplicar pelo número de vezes que 

aparece nessa localização, depois aplicava-se o somatório dos resultados obtidos nas diferentes localizações. 
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Assim, por exemplo se o termo Lisboa aparecer uma vez no título, cinco vezes no abstract e setenta vezes no 

corpo do texto, o cálculo da classificação poderá ser por exemplo 300 * 1 + 50 * 5 + 1 * 70 = 620, onde o título 

tem um peso de trezentos, o abstract tem um peso de cinquenta e os termos do texto apenas uma unidade. 

3.4.4. Procura de artigos usando uma área de abrangência 

Este método consiste em usar uma localização e definir uma área à volta desse local de modo a incluir 

referências que estejam localizadas dentro dessa área de abrangência. Deste modo é possível incluir artigos 

nas procuras que estejam perto de um determinado local e que também possam ser relevantes. Por exemplo, 

recentemente foi descoberto em Lisboa um cais antigo para o rio Tejo [24], no entanto este cais encontra-se a 

algumas dezenas de metros longe das margens do rio devido ao facto de antigamente o rio Tejo cobrir uma 

área maior nessa zona de Lisboa, Assim uma procura usando apenas o rio Tejo como referência poderá não 

retornar esse resultado e assim ser necessário usar uma abrangência maior. 

3.5. Disponibilização da informação 
O sistema criado é um sistema de gestão de base de dados que necessita de autenticação por parte de 

um utilizador para aceder e modificar o seu conteúdo. No entanto é possível disponibilizar a sua informação 

sem ser necessário fazer autenticação através de dois meios: uma página com um mapa que mostre a 

localização das referências e um web service que disponibiliza a informação nesse formato. Também, para que 

essa informação fique disponível é necessário agrupar as referências em tópicos e depois ativar a opção de 

disponibilizar a informação para o exterior desse tópico. 

3.5.1. Disponibilização através de um mapa 

Este serviço consiste em disponibilizar uma página com um mapa interativo que mostre todas as 

referências de um determinado tópico, situadas em determinada localização. De modo a tornar a visualização 

das referências mais fácil nos casos em que existem muitas referências muito próximas umas das outras como 

por exemplo nos casos de zoom reduzido ao mapa, o sistema agrupa todas as referências próximas num grupo 

que mostre o número de referências que contêm e ao clicar o sistema efetua um zoom a esse grupo. 

Contrariamente ao agrupamento de referências, o sistema também permite separar referências, mais uma vez 

nos casos em que estão muito juntas ou com as mesmas coordenadas, separando-as numa espiral permitindo 

assim clicar numa referência específica.  

Para além destas técnicas de visualização, o sistema também disponibiliza alguma informação sobre 

cada referência ao efetuar um clique nalguma e também separa as referências em camadas de tipos de 

publicações e subtópicos, permitindo assim visualizar apenas determinadas camadas. 

3.5.2. Disponibilização através de um web service 

Os web services permitem a troca de informação entre sistemas informáticos mesmo que estes 

estejam a funcionar em plataformas de computação diferentes. Algumas vantagens dos web services são a 

possibilidade de um determinado dispositivo requisitar informação de um determinado servidor ou até efetuar 

um pedido de processamento de informação como por exemplo no caso em que é necessário um maior poder 
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de processamento ou quando só o sistema que se encontra no servidor possui técnicas ou algoritmos que 

permitem esse processamento. 

No caso deste projeto optou-se por criar um web service que consistem em disponibilizar a informação 

sobre as referências de determinados tópicos através de um serviço WFS onde a informação é enviada em 

formato XML para o cliente. O Web Feature Service ou WFS é um standard que permite a troca de informação 

geográfica entre plataformas independentes através da web. Existem seis tipos de operações que um servidor 

WFS pode implementar: 

 

1. GetCapabilities – permite obter metadados sobre o serviço  

2. DescribeFeatureType – devolve o esquema associado a um tipo de dados 

3. GetFeature – permite obter informação associada a um tipo de dados 

4. GetGMLObject 

5. Transaction 

6. LockFeature 

 

As três primeiras operações correspondem apenas a serviços de leitura de dados sendo também 

essenciais para o funcionamento de um servidor WFS e as três últimas operações correspondem a serviços 

mais avançados e de inserção ou modificação da informação no servidor WFS. Uma vez que só se pretende 

disponibilizar informação para leitura, assim só foram implementados os três primeiros serviços. É possível 

também usar filtros no serviço GetFeature para obter informação que esteja de acordo com um certo critério. 

Existem essencialmente dois tipos de filtros: espaciais e de comparação, os primeiros permitem filtrar por 

informação cuja localização geográfica preencha um determinado critério, o segundo permite filtrar 

informação cujos atributos preencham um determinado critério de comparação como por exemplo filtrar por 

referências cujo tipo de documento seja um artigo. Quanto aos filtros que o servidor permite usar são de 

comparações simples como se um atributo é igual ou desigual, maior, menor, etc., quanto aos filtros espaciais, 

está apenas disponível o filtro BBOX que permite filtrar por referências que estejam localizadas num 

determinado rectângulo definido. 
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4 Implementação do Geobiblio 
A implementação do Geobiblio consistiu em adicionar as funcionalidades de georreferenciação ao 

sistema de gestão de base de dados bibliográfico escolhida para servir como base para o novo sistema. Na 

secção 2.7 foi feita uma avaliação a 5 sistemas de gestão de base de dados bibliográficas e foi determinado que 

o Aigaion2 era o sistema com mais potencial devido ao facto de ser um sistema bem construído com uma boa 

interface, variadas funcionalidades e dados bibliográficos completos. Além disto, um dos fatores que pesou 

mais nesta escolha foi o facto de este sistema de gestão de base de dados ter uma arquitetura de código muito 

boa, o que permitiu efetuar facilmente as alterações necessárias. 

4.1. Extensão do Aigaion2 
De modo a estender o sistema bibliográfico base escolhido, com vista a tornar possível a 

georreferenciação dos artigos publicados, foi necessário adicionar novo código para adicionar as novas 

funcionalidades. Este foi um processo simples de se fazer, muito devido ao fato de o sistema bibliográfico 

Aigaion2 ter uma arquitetura de código muito boa.  

A sua arquitetura baseia-se na aplicação do padrão MVC (Model-View-Controler), onde primeiro o 

sistema recebe um evento (como por exemplo um pedido de uma página web), esse evento é recebido por um 

controlador que deve fazer um processamento preliminar antes de enviar dados para uma vista onde esta se 

vai encarregar de criar o código HTML e javascript necessário. Também, tanto o controlador como a vista 

podem aceder ao modelo de dados que no caso deste projeto consiste num sistema de gestão de base de 

dados e além disso um controlador também pode chamar várias vistas, onde cada uma é responsável por criar 

um determinado bloco de uma página. 

 
Figura 18 Modelo MVC do Aigaion2 
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 No Aigaion2 a separação do código entre a vista e o controlador encontra-se em duas pastas distintas: 

controllers e views. A primeira pasta contém uma coleção de classes que permitem a construção dos 

diferentes tipos de páginas como por exemplo a página para efetuar procuras ou de visualização de 

referências, cada uma dessas classes contem métodos que permitem a construção dos diferentes tipos de 

funcionalidades que cada página tem.  

Por exemplo, a classe search contem três métodos que permitem o processamento dos três diferentes 

tipos de funcionalidades da página search: o primeiro é o quicksearch que constrói uma página simples com os 

resultados retornados numa procura básica pelo nome de uma referência, o método advanced permite a 

construção de uma página de procuras com mais funcionalidades como por exemplo os filtros por tipo de 

referências ou até pelos nomes dos autores, existem também um ultimo método chamado advancedresults 

que permite a construção da página de visualização dos resultados obtidos e também do formulário para uma 

nova procura avançada. Durante a extensão do Aigaion2 com vista ao suporte de procuras por referências 

segundo uma determinada localização, foi necessário adicionar mais um formulário na página advancedresults, 

e para tal, apenas foi necessário alterar o método com o mesmo nome, adicionando a nova funcionalidade. 

Também de modo a apresentar uma página com os resultados de uma procura de referências segundo uma 

localização e uma vez que esta é um bocado diferente de uma página com os resultados de uma procura pelo 

nome, foi criado um novo método chamado locationresults que permite a criação dessa nova pagina com os 

resultados da procura. 

O código que permite a visualização dos blocos de cada página encontra-se na pasta views, mais uma 

vez o código também está organizado, onde os diferentes blocos de cada página encontram-se em ficheiros na 

mesma pasta. O código de cada ficheiro é chamado nos métodos dos controladores descritos anteriormente, a 

informação necessária já processada pelo controlador também é transferida para a vista e assim o código 

HTML é depois gerado. Foi nesta pasta das vistas que foi adicionado o novo código para a visualização das 

novas funcionalidades como por exemplo a página para adicionar novas localizações numa referência, este 

código encontra-se na pasta submit_places das vistas ele é chamado por um controlador e permite gerar o 

código html e javasctipt para a visualização dessa página. 

4.2. Extensão do modelo de dados 
O modelo de dados corresponde à terceira entidade do padrão MVC usado pelo Aigaion2 e este 

sistema usa um sistema de gestão de base de dados MySQL para guardar persistentemente a sua informação. 

De modo a estender o modelo de dados com vista ao suporte da informação das novas funcionalidades de 

georreferenciação, foram adicionadas novas tabelas de dados, mantendo assim o modelo de dados inicial 

inalterado. Foram adicionadas três novas tabelas: locations e pub_has_locs onde são guardados os dados 

sobre as localizações e onde é feito o relacionamento de uma localização com uma referência, respetivamente. 

Existe também uma terceira tabela chamada online_topics que permite saber se um tópico deve estar ou não 

acessível online a qualquer utilizador. A informação desta última tabela ficava melhor se estive incluída na 

tabela onde é guardada a informação sobre os tópicos, no entanto a escolha de criar uma tabela à parte deveu-

se ao facto de se deixar o modelo de dados inicial inalterado. 
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Figura 19 Diagrama com a extensão do modelo de dados 

4.3. Vistas e controladores alterados 
De modo a implementar as alterações descritas anteriormente, foi necessário alterar ou adicionar 

novos controladores e vistas. A seguir descrevem-se quais os controladores ou vistas que foram modificados e 

quais as novas funcionalidades de cada um: 

Controladores  

Onlinetopics – Novo controlador criado para construir uma página que mostre quais os tópicos que 

estão publicados online. 

Search – Controlador alterado, onde se adicionou código para efetuar uma procura de referências 

segundo uma determinada localização. 

Editlocations – Novo controlador que cria uma página para efetuar alterações aos nomes das 

localizações existentes na base de dados. 

Publications – Controlador alterado com código para mostrar uma mapa com as respectivas 

localizações. 

Vistas 

Edit_locations – Vista criada para ser usada pelo controlador editlocations. 

Online_topics – Vista criada para ser usada pelo controlador onlinetopics. 

Show_map – Vista que permite a visualização de um mapa com as localizações das referências. 

Search_by_loc – Vista usada no controlador search para mostrar a interface de procura de referências 

por localização. 

Submit_places – Vista que permite a visualização da página de adição de novas localizações para uma 

determinada referência bibliográfica. 

4.4. Bibliotecas usadas 
Para além do código adicionado, também foram usadas algumas bibliotecas e serviços que auxiliaram 

e tornaram mais simples e fácil a extensão do Aigaion2 com vista à georreferenciação. 
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4.4.1. Geonames 

O Geonames [25] é um serviço que tem na sua base de dados informação sobre grande parte das 

localizações do planeta, que incluem nomes de países, cidades e até nomes de locais geográficos como rios, 

praias, etc.. Esta base de dados guarda vários tipos de informação sobre cada localização como por exemplo a 

sua latitude e longitude e até os vários tipos de nomes possíveis para uma localização nas diferentes 

linguagens, além disto um outro tipo de informação muito importante que também é guardado, é o id 

associado a cada localização que vai permitir assim encontrar facilmente e sem qualquer ambiguidade, a 

informação sobre cada localização. 

4.4.2. jQuery 

O jQuery [26] tornou muito mais simples a escrita do código javascript das páginas web, além disso 

também tem funcionalidades que permitem construir facilmente vários tipos de interfaces web muito comuns. 

Das funcionalidades disponíveis, foram utilizadas neste projeto o tipo de interação Sortable que possibilitou 

classificar facilmente as localizações de uma referência entre três grupos, arrastando cada localização para um 

determinado grupo. Também foi utilizado o widget Accordion para mostrar ou ocultar facilmente os filtros num 

mapa. Um outro widget que também foi usado, foi o Autocomplete nas páginas de criação e de procura de 

localizações e que possibilitou construir facilmente uma caixa de procura de localizações onde à medida que o 

utilizador vai escrevendo o nome de uma localização, aparece uma lista por baixo com sugestões de nomes de 

localizações para os dados introduzidos. 

4.4.3. GoogleMaps 

O Googlemaps [20] foi o serviço mais importante a ser utilizado e possibilitou a integração de um 

mapa interativo no sistema Aigaion2. Para além da apresentação do mapa este serviço também possibilitou a 

introdução das coordenadas de uma nova localização através da escolha de um determinado ponto no mapa e 

da visualização das localizações usadas em cada referência através de marcadores dispostos nos respetivos 

locais, estes marcadores também têm uma janela com informação adicional sobre a localização e a referência a 

que está associada, funcionalidade esta também disponibilizada pelo serviço do Googlemaps. 

4.4.4. OverlappingMarkerSpiderfier e js-marker-clusterer 

Estas duas bibliotecas são extensões para o serviço do Googlemaps que permitem uma melhor 

visualização dos marcadores apresentados. A primeira biblioteca foi usada para visualizar os marcadores que se 

encontram muito próximos uns dos outros, através da sua separação nos casos em que o aumento do zoom 

não o permite. A segunda biblioteca é usada quando existe pouco zoom no mapa, no caso de existirem muitos 

marcadores também próximos uns dos outros, onde através desta biblioteca é possível aglomerar todos esses 

marcadores próximos, num único que indique o total de marcadores que contêm. 

4.5. Cálculo da distância numa esfera 
Através da lei esférica dos cossenos é possível calcular a distância entre dois pontos segundo uma 

superfície esférica de raio R. Essa distância entre os pontos P1(X1,Y1) e P2(X2, Y2) é dada pela seguinte 

fórmula: 
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R * acos( cos( radians(X2) ) * cos( radians(X1) ) * cos( radians(Y1) – radians(Y2) ) + sin( radians(X2) ) * 

sin( radians(X1) )) 

Também se verificou que esta técnica era a que produzia os resultados mais próximos do real. Por 

exemplo, no cálculo da distância entre a cidade de Belas (P1: 38.77721 , -9.26078) e a cidade de Lisboa (P2: 

38.71667 , -9.13333) verificou-se que o seu cálculo usando coordenadas planares num sistema de gestão de 

base de dados MySQL: 

Select glength( linestring( POINT(38.77721 , -9.26078) , POINT(38.71667 , -9.13333) )) * 111; 

Teve como resultado 15.661 km, em que o número 111 corresponde a aproximadamente aos 

quilómetros de cada grau de latitude. 

Usando a lei esférica dos co-senos: 

Select 6371 * acos( cos( radians(38.71667) ) * cos( radians(38.77721) ) * cos( radians(-9.26078) – 

radians(-9.13333) ) + sin( radians(38.71667) ) * sin( radians(38.77721) )); 

Teve um resultado de 12.941462 quilómetros onde o número 6371 corresponde a aproximadamente 

ao raio da Terra. 

Este resultado é o que se aproxima mais do verdadeiro e está de acordo com o cálculo dessa distância 

no Google Earth que teve como resultado 12.948 km. 

4.6. Utilização 
Nesta secção vão ser descritas as possíveis utilizações das novas funcionalidades de georreferenciação 

que foram adicionadas ao sistema base. Entre essas utilizações do novo sistema estão a adição de novas 

localizações a uma referência (tanto através do uso da caixa de procura de nomes de localizações, como 

através da introdução apenas de coordenadas de georreferenciação). Também vai ser feita uma demonstração 

da funcionalidade de procura por referências que contenham localizações dentro de um determinado raio de 

abrangência.  

Finalmente, é descrita a funcionalidade de publicar online o conteúdo de um determinado tópico, 

tanto através de um mapa com todas as localizações das referências que estejam contidas nesse tópico como 

através do serviço WFS que permite que o conteúdo de determinado tópico seja acedido através de uma 

aplicação de terceiros.  

4.6.1. Adicionar localizações 

A página de adição de novas localizações pode ser acedida através do link ‘add locations’ situado ao 

lado do título da referência. 
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Figura 20 Adição de novas localizações numa referência 

 

Uma vez na página de adição de novas localizações, a escolha de uma localização pode ser feita 

através de três formas: a primeira consiste em simplesmente clicar duas vezes no mapa na localização 

pretendida. O segundo método consiste em escrever as coordenadas da latitude e longitude nas respetivas 

caixas de texto assinaladas na figura abaixo.  

 
Figura 21 Adicionar novas localizações 

 
 

Quanto ao terceiro método, este é o mais sofisticado e consiste em escrever o nome da localização na 

caixa de texto assinalada na figura abaixo. À medida que se escreve o texto, o sistema procura numa base de 

dados online disponibilizada pelo GeoNames por possíveis localizações que contem o texto inserido. Essas 

sugestões de localizações vêm ordenadas por categorias, bastando apenas seleccionar uma delas. Além destas, 

também são mostradas sugestões de localizações anteriormente usadas uma vez que é provável que voltem a 

ser usadas novamente. 
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Figura 22 Escolha de uma localização 

 

 

Finalmente, depois de escolhida a localização é possível alterar o nome caso seja necessário e depois 

insere-se na tabela de localizações clicando no botão add location. Uma vez inserida na tabela, é possível 

adicionar algumas notas ao lado e depois gravam-se as alterações, clicando no botão abaixo. 

 

 
Figura 23 Criar uma nova localização 

 

4.6.2. Procuras 

Através da página das procuras, é possível encontrar referências bibliográficas cujas localizações 

estejam contidas dentro de uma determinada área circular. Quanto aos tipos de procuras descritos na secção 

3.4, as que foram implementadas foram as procuras por termos e coordenadas, a procura de artigos usando 

uma área de abrangência e a ordenação dos resultados segundo a distância ao centro de procura. 

Para efetuar a procura basta inserir o nome de uma localização (1) ou as suas coordenadas (2) tal 

como na adição de uma nova localização e depois escolher o raio da área circular de procura (3). 
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Figura 24 Procura segunda uma localização 

 
Seguidamente os resultados são retornados, ordenados pelas referências que têm localizações mais 

perto do centro de procura. 

 
Figura 25 Resultados de uma procura 

 

4.7. Disponibilização pública 
Este sistema georreferenciado só permite que os utilizadores que estejam registados possam aceder 

ao site para editar e visualizar bibliografias.  

No entanto é possível publicar online os tópicos, sendo assim possível aos utilizadores que não 

estejam registados poderem aceder a um mapa com todas as localizações das referências do tópico. Também é 
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disponibilizado um link para o serviço WFS que permite aceder ao conteúdo desse tópico através de um 

programa que use esse protocolo. De modo a poder publicar online um tópico basta apenas aceder à página de 

edição, assinalada na figura e escolher publicar online. 

 
Figura 26 Links disponíveis para um tópico público 

 
 

Clicando no link para aceder ao mapa, aparece uma página com um mapa do mundo, mostrado todas 

as localizações das referências desse tópico. Do lado esquerdo do mapa existem filtros que possibilitam filtrar 

as localizações por tipo de referência a que pertencem e por subtópicos possibilitando assim ocultar as 

referências de determinado subtópico. 

 

 
Figura 27 Vista das localizações de um tópico disponibilizado publicamente 

 

4.7.1. Interoperabilidade de dados 

Este serviço consiste na disponibilização da informação sobre as localizações existentes nas referências 

através da especificação WFS e que pode ser lido por aplicações de terceiros, como por exemplo sistemas de 

GIS tal como o QGIS [27] ou o ArcGIS [28]. A especificação WFS determina dois grupos de operações: operações 

para ler dados do servidor e operações efectuar actualizações ou inserir nova informação. Como neste projecto 

só as operações de leitura de dados é que seriam necessárias, só estas é que foram implementas. Existem 
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apenas três operações de leitura de dados que são: GetCapabilities, DescribeFeatureType e GetFeature e cada 

um foi implementado num único ficheiro com o mesmo nome. 

A operação GetCapabilities tem como função mostrar quais os tipos de features que estão disponíveis, 

que no caso deste sistema serão quais os tópicos que tem informação disponível através do serviço WFS, alem 

disto também permite saber quais os filtros que o sistema disponibiliza. 

A funcionalidade DescribeFeatureType descreve quais os tipos de informação que se obtêm para as 

localizações das referências de cada tópico, que são: 

• O título da referência 

• O tipo da referência 

• As coordenadas de latitude e longitude 

• As notas associadas à localização 

• O url da referência 

• O DOI da referência 

Finalmente a operação GetFeature permite obter todas as localizações associadas às referências do 

tópico em questão, sendo também possível usar filtros para restringir os resultados obtidos como por exemplo 

usar uma bounding box para filtrar apenas as localizações que estiverem dentro dessa bounding box. 

De modo a efetuar alterações aos tipos de dados ou adicionar novos, basta apenas alterar as 

funcionalidades DescribeFeatureType e GetFeature que se encontram cada um num ficheiro PHP com o 

mesmo nome. 

 



 

 

47

  



 48

5 Avaliação do trabalho 
 

O objetivo deste trabalho é estender um sistema de gestão de base de dados bibliográfico com vista à 

georreferenciação dos dados. Assim avaliou-se principalmente a parte do sistema que lida com a introdução de 

dados georreferenciais nas referências bibliográficas e também na leitura e pesquisa por informação 

georreferenciada. De modo a obter bons resultados, foi importante desenvolver o sistema de modo a ter uma 

boa usabilidade e uma curva de aprendizagem reduzida. 

5.1. Construção de um sistema de gestão de base de dados sobre tsunamis 

em Portugal 
De modo a avaliar o sistema, decidiu-se disponibilizar publicamente um sistema de gestão de base de 

dados bibliográfica sobre tsunamis que atingiram a costa Portuguesa desde que há registo escrito, usando para 

isso uma base de dados que já existia feita em Excel.  

Este sistema de gestão de base de dados bibliográfico encontra-se disponível no seguinte endereço: 

http://146.193.41.154/aigaion2_rootdir/index.php/onlinetopics. Conta atualmente com 85 documentos 

georreferenciados (editados entre 1554 e 2015), incluindo ligações para as fontes dos mesmos. Geogiblio 

permite a divisão de uma bibliografia em subtópicos e tipo de documento facilitando a organização e procura  

Depois de adicionadas as referências à base de dados, procedeu-se à respetiva georreferenciação, esta 

é a parte mais importante da avaliação do sistema uma vez que vão ser testadas as funcionalidades que foram 

adicionadas, para isso pediu-se a um possível utilizador deste base de dados sobre tsunamis, uma investigadora 

em geologia, para efetuar a georreferenciação das referências bibliográficas sobre tsunamis. Também foram 

testadas outras funcionalidades que têm a ver com a georreferenciação como as procuras e a visualização de 

mapas com as localizações de referências e a sua interação. Durante este teste também foram anotados alguns 

parâmetros como por exemplo se durante a georreferenciação se se usava o gazetteer ou a introdução de 

coordenadas, as vezes que se usava uma localização já guardada na base de dados, o número de vezes que se 

efetuava uma alteração no nome da localização no uso do gazetteer, a relevância dada a uma localização e o 

tempo necessário para atribuir uma localização a uma referência. 

5.2. Resultados obtidos 
No final do teste ao sistema pode-se observar que o tempo de adição de uma nova localização numa 

referência bibliográfica se situa à volta de um minuto sendo o tempo maior nos casos em que a localização 

ainda não está guardada na base de dados e menor quando já está. Também se verificou que a funcionalidade 

gazetteer era a mais usada na adição de uma nova localização em vez da opção de especificar apenas as suas 

coordenadas mostrando que esta última só deverá ser usada quando só for possível determinar a localização 

apenas pelas suas coordenadas geográficas. Mais uma vez quanto à funcionalidade de gazetteer, verificou-se 

que raramente eram efetuadas alterações ao nome da localização fornecido pelo serviço geonames 

verificando-se assim a qualidade dos nomes fornecidos for esse serviço. Também se verificou que a relevância 
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das localizações dadas a uma referência era sempre a mesma, mostrando que este aspeto de classificar as 

localizações segundo relevâncias diferentes era pouco útil para a georreferenciação de um artigo. 

No final verificou-se também que a criação continua desta base de dados requer pouco esforço, a 

adição ou modificação de localizações nas referências bibliográficas é feita com facilidade e também pode ser 

feita por vários utilizadores ao mesmo tempo. 

5.3. Interoperabilidade com o QGIS e ArcGis 
Também foi testada a funcionalidade de extração de dados através do serviço WFS usado o QGIS. 

Verificou-se que era fácil de extrair a informação, bastando apenas inserir o url do tópico que se quer visualizar 

ou então o url do servidor wfs para obter todos os tópicos que estão disponíveis e escolher aqueles que se 

querem visualizar. Uma vez escolhido o tópico ou tópicos que se querem visualizar, também se revelou fácil de 

visualizar a informação sobre cada referência bibliográfica, bastando selecionar os elementos que se querem 

visualizar e abrir a tabela de atributos.  
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6 Conclusão 
 

Do estudo dos sistemas de gestão de base de dados com capacidade de georreferenciação existentes, 

pode-se concluir que o maior problema tem a ver com o facto não existir um sistema global que permita 

guardar informação de referências que possam estar localizadas em qualquer lugar e que mostre essa 

informação num mapa, atualmente esses sistemas apenas cobrem uma pequena região como por exemplo um 

conjunto de ilhas ou um estuário. Quanto aos outros sistemas com suporte para a georreferenciação, os 

maiores problemas que têm são o facto de não terem disponível um mapa onde seja possível visualizar a 

localização das referências e também o facto de alguns deles serem fechados para as instituições que os 

criaram, não permitindo a adição ou alterações às referências por parte de utilizadores externos. 

O estudo dos sistemas de gestão de base de dados bibliográficas opensource permitiu identificar o 

Aigaion2 como o melhor candidato para servir como base para desenvolver um sistema bibliográfico com 

suporte para a georreferenciação, este sistema apesar de não ter documentação sobre o seu funcionamento 

apresenta uma arquitetura de código e uma interface visual muito boas, tendo também uma funcionalidade 

completa em termos de gestão e procura de referências, alem disto o código apresenta variados comentários 

que permitem perceber melhor o seu funcionamento, minimizando assim o fator negativo de não dispor de 

documentação sobre o sistema. 

Devido ao facto de o Aigaion2 ter um modelo de dados muito completo para o modelo de dados 

bibliográfico, não foi por isso necessário fazer alterações nessa parte do sistema, quanto ao modelo de dados 

necessário para suportar a georreferenciação das referências bibliográficas, uma vez que esse sistema base não 

suporta georreferenciação, foi necessário criar esse modelo de dados na sua totalidade.   

A extensão do Aigaion2 de modo a suportar a georreferenciação foi implementada com sucesso, não 

havendo problemas por parte do sistema base que pudessem atrasar a implementação deste projeto, isto 

devido ao facto de o Aigaion2 ser um sistema bem construído, com boas funcionalidades no que respeita a um 

sistema de gestão de base de dados bibliográfico e também com uma boa estrutura de código, o que permitiu 

adicionar facilmente o código para a georreferenciação. 

A implementação em diversas organizações do GeoBiblio obrigará a um esforço de integração de 

diversos sistemas de gestão de base de dados bibliográfica acerca de um mesmo tema, mas produzidas por 

grupos de investigação diferentes. Também a introdução de informação adicional (a introduzir no campo 

notas) deverá ser realizado atendendo à especificidade de cada uma das áreas de estudo (geologia, geografia, 

História, ...). 

 

 

6.1. Trabalho Futuro 
Vários projetos poderão derivar a partir deste trabalho, com vista a aumentar as suas funcionalidades 

ou mesmo efetuar melhorias que se achem necessárias. Poderão ser feitas melhorias por exemplo na área da 
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adição de novas referências, na informação guardada sobre cada localização e até nas funcionalidades de 

pesquisa. Para cada uma destas áreas, alguns exemplos de melhorias poderão ser: 

• A atribuição de localizações a referências que ao invés de serem simples coordenadas, poderem ser 

definidas por formas arbitrárias. 

• A possibilidade de definir no mapa zonas de pesquisa que possam formas pré-definidas como por 

exemplo retângulos ou círculos e até a possibilidade de o utilizador poder desenhar uma determinada 

forma arbitrária para definir a zona de pesquisa. 

• A possibilidade de efectuar uma pesquisa por referências que estejam contidas nos limites exatos de 

uma localização escolhida pelo utilizador. 

• A possibilidade de se poder usar vários tipos de sistemas de coordenadas. 

• A adição de novas referências bibliográficas e na sua georreferenciação poderia ser feita de forma 

mais automática com a construção de um parser que fizesse a leitura dos documentos e inserisse 

automaticamente os dados bibliográficos no sistema de gestão de base de dados e também que 

efetuasse a sua georreferenciação. 
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