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RESUMO 
 

Este trabalho tem por objetivo propor e criar uma ferramenta de software Spatial 

OLAP que permite a análise de informações de uma base de dados 

multidimensional geográfica sobre casos de dengue, buscando possibilitar uma 

melhor compreensão de como procede o espargimento epidêmico dessa doença. 

Para isto, foi implementado um sistema web que utiliza a Google Maps JavaScript 

API como principal plataforma de apresentação dos dados que possibilita a análise 

do comportamento espaço-temporal da dengue de forma eficiente. É apresentado o 

sistema como uma ferramenta de extração de dados, tornando-se uma alternativa 

para apoio no processo de tomadas de decisões dentro da saúde pública para o 

controle e combate à dengue. 

 

Palavras-chave: Dengue, Spatial OLAP, SOLAP, Spatial Data Warehouse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TOOL SPATIAL OLAP BASED ON API GOOGLE MAPS FOR 

ANALYSIS OF DENGUE CASES 

 
 

ABSTRACT 

 

This work aims to propose and create a Spatial OLAP software tool that allows the 

analysis of information from a database of geographic multidimensional data about 

dengue cases, seeking to enable a better understanding of how proceeds the 

epidemic dispersion of that disease. For this has been implemented a web-based 

system that uses the Google Maps JavaScript API as the main platform for 

presentation of data allowing the analysis of the spatio-temporal behavior of dengue 

efficiently. The system is presented as a tool for data extraction, making it an 

alternative to support the process decision making in public health to control and 

combat dengue. 

 

Keywords: Dengue, Spatial OLAP, SOLAP, Spatial Data Warehouse.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

O Ministério da Saúde (2009) caracterizou o quadro epidemiológico da dengue no 

Brasil pela ampla distribuição do Aedes aegypti em todas as regiões, com uma 

dinâmica de dispersão do seu vírus de difícil compreensão. 

Somando-se a isto, como descrito por Mafra et al. (2010), as medidas de controle e 

ações de vigilância têm se mostrado pouco efetivas, revelando a complexidade da 

doença e a dificuldade da sua contenção. Dificuldade esta muito ligada a falta da 

total compreensão do seu comportamento e da dinâmica de sua transmissão. 

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (2011) exemplifica alguns objetivos 

que a vigilância e o controle da dengue possuem, como o de evitar o surgimento de 

infecções em áreas livres de circulação, detectar precocemente a transmissão e a 

ocorrência de casos e epidemias, além de reduzir a letalidade da doença. 

Porém, o planejamento e a aplicação de ações com estes fins, exigem melhor 

conhecimento do comportamento dinâmico da doença e seus vetores, o que ainda é 

de extrema carência no setor da saúde no país. Caso fosse possível obter 

informações sobre as condições que afetam o desencadeamento do processo 

epidêmico, seria possível estabelecer e implantar estratégias mais efetivas de 

prevenção e controle da doença (BARRETO e TEIXEIRA, 2008). 

A necessidade de novos  mecanismos e alternativas que subsidiem políticas 

públicas em saúde, como as que tratam da dengue, é constante, como argumentam 

Lorbieski et al. (2013). 

Em meio a estas condições, Negreiros et al. (2008) confirmam que, na prática, a 

tomada de decisão para ações de prevenção e contenção, é ainda baseada em 

sistemas computacionais com tecnologias antiquadas, que contêm apenas uma 

pequena parte das informações realmente importantes para a tomada de decisão. 

Ainda ressaltam que há a falta de mecanismos que informem a localização dos 

casos aos órgãos gestores da saúde pública. Dias (2012) afirma que existe uma 

carência de ferramentas de software que possam apoiar esses procedimentos, 

sobretudo em períodos de surtos epidêmicos. 
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Com base no que foi exposto, esse trabalho apresenta a implementação de uma 

ferramenta de software Spatial Online Analytical Processing (SOLAP) de apoio à 

decisão que possibilita uma melhor visualização e compreensão da dispersão dos 

casos de dengue, a partir da análise de dados multidimensionais geográficos. Para 

isso, serão abordados assuntos correlatos que vão desde a pesquisa literária, 

descrição metodológica do que se aplicou para solucionar esse problema, até os 

resultados obtidos neste trabalho. 

Em resumo, este trabalho está estruturado da seguinte forma: No capítulo 2 é 

apresentada uma pesquisa literária que revela informações atuais sobre os assuntos 

e trabalhos relacionados a este. O Capítulo 3, por sua vez, descreve a metodologia, 

ferramentas e materiais que foram utilizados para realização do que foi proposto. No 

Capítulo 4, os resultados alcançados com este trabalho são revelados. O Capítulo 5 

traz a conclusão. E, por último, no Capítulo 6, estão presentes as referências 

utilizadas como base de pesquisa. 

 

1.1 O PROBLEMA E SUA IMPORTÂNCIA 
 

O vírus da dengue é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti, mais 

especificamente pela fêmea, que se encontra nas regiões tropicais e subtropicais 

como o Brasil, com predomínio de áreas urbanas. 

Desde que os primeiros casos de dengue surgiram, o controle das ocorrências e 

dispersão da contaminação vem se tornando cada vez mais complexo de se realizar 

no Brasil. Isso se deve ao fato de 80% da população ser urbana que, em muitos 

casos, sobrevive em condições socioeconômicas e ambientais precárias (OMOTTO 

et al., 2009). 

Não obstante, Maciel, Júnior e Martelli (2008) afirmam que a dengue é considerada 

uma das doenças de maior crescimento no mundo com cerca de 80 à 100 milhões 

de casos anuais registrados, e é responsável por pelo menos 22.000 mortes neste 

mesmo período, sendo as vítimas principalmente crianças.  
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No estado do Espírito Santo, em se tratando da dengue, a situação pode ser 

também considerada crítica. Os registros dos casos de dengue notificados são 

realizados por meio do Programa Estadual de Controle da Dengue (PECD). Os 

registros são feitos a cada semana, seguindo o Calendário Epidemiológico. O 

conceito de Semana Epidemiológica define um método de contagem padronizado 

internacionalmente com o intuito de possibilitar a análise dos dados coletados de 

forma global ou regional. Por convenção, as Semanas Epidemiológicas têm início no 

domingo e terminam no sábado. É prescrito que a primeira semana de cada ano, 

deve ser aquela que contém o maior número de dias de janeiro. Já a última, é a que 

contém o maior número de dias de dezembro (SMSDC, 2012). 

Na Figura 1, pode-se observar o número de casos de dengue notificados a cada 

Semana Epidemiológica de 2010 até 2013 no estado do Espírito Santo. 

 
Figura 1 – Casos de dengue por Semana Epidemiológica no ES. 

Fonte: Portal do Governo do Estado do ES (2014) 

Os números totais de casos de dengue notificados por ano no estado, são 

apresentados na Tabela 1. Estes números são considerados preocupantes, visto o 

grande crescimento de casos de dengue, principalmente no último ano. 
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Tabela 1 – Casos de Dengue Notificados por Ano no ES. 
Ano Total 
2010 40761 
2011 54648 
2012 22248 
2013 80945 

Fonte: Portal do Governo do Estado do ES (2014) 

Com base nessas informações, pode-se dizer que tais problemas geram situações 

cada vez mais delicadas para a saúde pública. Doenças infecciosas e epidêmicas, 

como a dengue, geram diversas dificuldades para os gestores da área da saúde, 

bem como para, e principalmente, o cidadão. Por isto, se não gerenciadas 

corretamente, estas adversidades geram prejuízos econômicos e sociais de grande 

magnitude para governo e população em geral (LORBIESKI et al., 2013). 

As organizações da área da saúde, assim como organizações em geral, necessitam 

trabalhar e lidar com as tomadas de decisões para regerem suas atividades e 

obterem sucesso. Estas decisões são baseadas em análises de grandes 

quantidades de dados, a fim de alcançarem suas metas de forma eficaz e eficiente 

(ANDRADE, 2008). 

O aumento da efetividade e eficácia das decisões tornou-se extremamente 

importante para as instituições de saúde alcançarem seus objetivos. São por estes e 

outros motivos, que os sistemas de informação para apoio à decisão se tornaram 

ferramentas particularmente adequadas para auxiliarem gestores no processo 

decisório, em busca de ações e melhorias na saúde em geral e, mais 

especificamente neste caso, no controle da dengue (ANDRADE, 2008). 

Nota-se a necessidade que o setor de saúde tem de poder estudar e compreender 

melhor as incidências e a duração da transmissão da dengue para conseguir agir 

com vigilância e prevenção (MONDINI et al., 2004). 

Neste contexto, a existência de uma ferramenta de software Spatial OLAP que 

possibilite a análise do comportamento espacial e temporal da disseminação de 

ocorrências de dengue poderá servir de suporte e auxiliará gestores de saúde 

pública no planejamento e execução de ações eficazes no combate e controle desta 

doença e suas causas.  
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As ações tomadas a partir dessa aplicação SOLAP podem trazer benefícios como 

uma melhor distribuição de recursos investidos no combate a dengue, diminuindo 

custos. Essas ações podem possibilitar a economia de trabalho desnecessário ou 

sem efetividade em áreas que não são foco das contaminações. Ou propiciar a 

prevenção da disseminação, trazendo bem-estar e qualidade de vida à sociedade 

como um todo. 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo geral 
 

Desenvolver uma aplicação de software SOLAP, sobre a plataforma web, que sirva 

de auxílio à tomada de decisão para o combate e o controle da dengue, por meio da 

exploração de uma base de dados multidimensional geográfica, permitindo uma 

melhor visualização e compreensão do comportamento espaço-temporal desta 

patologia. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

1. Obter uma base de dados multidimensional geográfica 

2. Investigar a estrutura da base de dados multidimensional 

3. Implementar o código da aplicação Spatial OLAP 

4. Avaliar os resultados obtidos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

16 

2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

Para uma melhor compreensão dos desafios que envolvem o problema do tema 

desse trabalho, e das técnicas e tecnologias envolvidas na proposta de solução, 

este capítulo apresenta alguns tópicos considerados importantes e pertinentes ao 

assunto. 

 

2.1 DENGUE 
 

Dengue é um vírus transmitido pela picada de mosquitos Aedes aegypti que se 

tornou um dos problemas mais graves para a saúde pública brasileira (LIMA et al., 

2011). 

Atualmente, as estratégias na tentativa de controlar a propagação da contaminação 

pelo vírus da dengue não têm sido eficazes. Muito devido as limitações do próprio 

processo de monitoramento da doença (BARCELLOS et al., 2005), o que motiva 

trabalhos como esse, em busca de soluções que auxiliem neste sentido. 

Nascimento e Petta (2011), apud (CORRÊA et al., 2005; MONDINI et al., 2005), 

afirmam que a dengue é, dentre as doenças virais, a que mais causa mortes na 

população mundial. Esse fato sugere a urgência de investimentos em serviços mais 

eficientes de combate a epidemias e, para que isso ocorra, é indispensável que se 

façam estudos sobre o comportamento da disseminação e dos focos de 

contaminação da doença. 

Leite et al. (2011) afirmam que “é necessário conhecer o perfil de distribuição da 

dengue para a realização de um planejamento e adoção de novas medidas que 

sejam mais eficazes no controle do Aedes aegypti”. 

Com base nas informações citadas até esse momento, pode-se propor que 

ferramentas provenientes da área da ciência da computação podem contribuir para a 

busca de soluções mais eficientes e auxiliar aos gestores da área da saúde na 

busca por conhecimentos que permitam a tomada de decisões e ações eficazes na 

solução deste problema. Além do mais, na saúde pública a informação deve ser 
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utilizada para se obter entendimento das causas e comportamento de patologias e, 

com isto, gerar planejamento e execução de atividades necessárias para solução de 

problemas diversos (SESSC, 2014), como o da dengue. 

A partir das características do problema descrito, observa-se a necessidade de 

informações melhores, mais precisas e detalhadas sobre o comportamento da 

disseminação do vírus da dengue. Torna-se significativo e viável a aplicação de 

técnicas da área de Suporte Computacional à Decisão, que visam auxiliar a tomada 

de decisão por meio de análise de dados. 

A seguir são apresentados mais conceitos necessários para compreensão deste 

trabalho e de sua proposta. 

 

2.2 SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO 
 

Com o surgimento da necessidade de auxiliar e aprimorar o processo decisório 

dentro das organizações em diversos aspectos, surgiu também um tipo bem peculiar 

de sistema de informação chamado Sistema de Apoio à Decisão (SAD). 

Historicamente, os Sistemas de Apoio à Decisão pioneiros, foram criados entre as 

décadas de 50 e 60, mas foram difundidos nas décadas seguintes, com o 

surgimento, principalmente, dos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados 

(SGDB), na década de 80, e das Linguagens de Quarta Geração, na década de 90 

(BISPO, 1998). 

Diferentes dos Sistemas de Informação Gerencial, que têm como objetivo a gerência 

e administração de uma parte - ou o todo - das atividades de uma organização, 

sistemas do tipo SAD têm o foco no suporte ao gerente para tomadas de decisões. 

Um SAD utiliza dados, variáveis e, possivelmente, informações externas para gerar 

conjecturas diversas, com saídas nas formas de gráficos, tabelas, textos e outros, 

com os quais o gerente, em geral, pode interagir e obter diversos pontos de vista do 

problema, aumentando de forma inteligente e significativa as chances de acerto na 

tomada de decisão (SOUSA, 2007).  
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Esses sistemas possuem características analíticas e apresentam ao gerente 

cenários, utilizando a modelagem e simulação. Um cenário é uma instância de uma 

situação possível, dentre várias outras, de um determinado problema a ser resolvido 

(CLERICUZI et al., 2006). 

Contudo, a evolução acelerada da Tecnologia da Informação (TI) e de seus recursos 

em software e hardware, acarretou em uma quantidade enorme de dados, 

representados e mantidos de diversas formas dentro das organizações. Por isto, os 

sistemas de apoio à decisão tradicionais já não davam o suporte adequado, 

principalmente no que diz respeito a análises históricas daqueles dados. Para 

atender de forma eficiente e eficaz a tomada de decisão dentro das organizações 

neste âmbito, uma arquitetura multidimensional chamada Armazém de Dados ou, 

em inglês, Data Warehouse (DW), foi proposta e vem sendo difundida nos últimos 

anos (SOUSA, 2007). 

De acordo com Tchemra (2009), dentre as principais tecnologias e ferramentas que 

emergiram para auxiliar a solução de problemas de decisão, surgiram também as 

ferramentas de Processamento Analítico Online – OLAP, que são utilizadas para 

exploração de dados e baseadas na abordagem de banco de dados 

multidimensional como, por exemplo, os DW (RIVEST et al., 2003). 

Ainda no contexto organizacional um outro fator importante à tomada de decisões foi 

constatado. Estimou-se que, cerca de 80% dos dados possuem alguma 

característica espacial (RIVEST et al., 2003) e, embora o surgimento das 

ferramentas de DW e OLAP tenha trazido um novo patamar aos Sistemas de Apoio 

à Decisão, estas ferramentas em sua maioria não estão adaptadas para fornecerem 

suporte à análise de componentes espaciais dos dados armazenados. Isto motivou a 

integração de forma adequada destes dados geográficos aos DW e, 

consequentemente, o surgimento de dois novos conceitos; Spatial Data Warehouse 

e Spatial OLAP (SOUSA, 2007).  

Nos próximos tópicos serão abordados com mais detalhes os conceitos de Data 

Warehouse, Spatial Data Warehouse, OLAP, SOLAP e a arquitetura WOLAP como 

ferramentas para Apoio à Decisão, onde serão expostos trabalhos relacionados a 

estes conceitos. 
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2.3 DATA WAREHOUSE 
 

Data Warehouse pode ser descrito como um banco de dados com enfoque histórico. 

Possibilita consultas e análises sobre a evolução de algum tema que faz parte do 

negócio da organização, auxiliando aos gestores na tomada de decisão. 

Bispo (1998), apud (INMON, 1997, p. 33), um dos precursores dos conceitos de DW, 

define: “Um data warehouse é um conjunto de dados baseados em assuntos, 

integrado, não volátil, e variável em relação ao tempo, de apoio às decisões 

gerenciais”. 

Podem-se, então, descrever as principais características acima como prescrevem 

Saurabh e Nagpal (2011), os quais definem que um Data Warehouse é: 

• Baseado em assunto: em Data Warehouse as informações são referentes a 

um tema ou assunto específico. Os dados são manipulados a fim de 

fornecerem informações sobre aquele assunto de interesse para a tomada de 

decisão; 

• Integrado: esta característica significa que, independente das fontes dos 

dados, ou seja, planilhas eletrônicas, bancos de dados relacionais, sistemas 

externos ou internos a organização, etc., eles serão previamente tratados e 

armazenados igualmente no DW com a mesma estrutura; 

• Não volátil: os dados são ditos estáveis. Ou seja, em qualquer momento que 

o DW for acessado, os dados estarão consistentes. Estes dados inseridos em 

um DW não são alterados ou excluídos durante as operações de consultas 

posteriores; 

• Variável em relação ao tempo: um dos componentes mais importantes e 

característicos de um DW é o temporal. Ele permite que as informações 

sejam analisadas evolutivamente durante o tempo, que normalmente é 

descrito em diversos níveis como, por exemplo, ano, semestre, mês, semana, 

dia, etc. À esta característica de níveis dos dados dá-se o nome de 

granularidade, que nada mais é do que a existência de hierarquia entre estes 
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dados. Portando, refere-se ao nível de detalhamento das informações, ou 

seja, quanto mais detalhadas, menor é a granularidade (CRAMER, 2006). 

Por estas e outras características, um DW pode ser representado como um cubo, 

onde cada face representa uma dimensão de dados. As dimensões são os 

componentes que, quando associados, permitem a análise evolutiva do fato em 

termos históricos ou temporais. Já o fato, é composto daquilo que se deseja avaliar 

ou analisar (SOUSA, 2007). 

A Figura 2 contém um exemplo de um DW visto como um cubo de dados, onde 

encontram-se 3 (três) dimensões que são “Produto”, “Lojas” e a dimensão “Tempo”. 

No cubo cada célula representa uma instância de valores que compõem o fato, de 

acordo com os valores referentes a cada dimensão, o que exemplifica bem o termo 

“multidimensional”. 

 
Figura 2 – DW representado como um cubo.  

Fonte: Fonseca et al. (2007) 

O modelo multidimensional pode ser observado ainda por meio de um Diagrama 

Entidade-Relacionamento (DER) e, dentre os modelos de projetos mais comuns, 

está o “Esquema Estrela” (KYUNG et al., 2011). Na Figura 3 é apresentado um 

exemplo geral do Esquema Estrela para um DW genérico. 

Para projetar um modelo, como o exemplo na Figura 3, os atributos de cada 

dimensão são obtidos das fontes de dados originais e são transformados nos novos 

atributos de cada dimensão do cubo de maneira adequada e conveniente. 
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O Esquema Estrela nada mais é do que uma forma de dispor as tabelas da 

modelagem dimensional do DW em um modelo relacional (GOUVEIA, 2009). 

Figura 3 – Exemplo do Esquema Estrela. 
Fonte: Gouveia (2009) 

Observa-se que DW não é uma tecnologia isolada propriamente dita ou uma 

plataforma de desenvolvimento, nem um SGDB, mas sim um conjunto de conceitos 

de modelagem e técnicas que prescrevem uma arquitetura para extração, 

tratamento e armazenamento de dados de fontes heterogêneas, de forma a otimizar 

consultas e análises de grandes quantidades de dados, baseadas num componente 

temporal, que auxiliam o processo decisório. 

Para melhor visualização dos conceitos, na Figura 4 é apresentada a arquitetura de 

Data Warehouse e as interações entre seus componentes principais. 

O componente chamado ETL ou Extract, Transform and Load, representa o 

processo em que os dados são obtidos das diversas fontes operacionais e então 

passam pelos procedimentos de limpeza, transformação e integração, para em 

seguida serem carregados no Data Warehouse (SANTOS et al., 2006). Além disto, 

verifica-se a presença de um componente da arquitetura chamado OLAP (Online 

Analytical Processing) que será abordado em detalhe mais a diante neste trabalho. 

Em síntese, esse componente representa uma categoria de ferramentas de software 

que fornecem métodos para acessar, visualizar e analisar dados armazenados em 

um banco de dados multidimensional, como um DW, e auxiliam ao gerente na 

tomada de decisão. 
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Figura 4 – Arquitetura Data Warehouse.  

Fonte: Sousa (2007) 

DW e ferramentas OLAP surgiram para suprir carências do apoio à decisão no que 

diz respeito à armazenamento, extração e consulta de informações em uma massa 

de dados demasiadamente grande, principalmente quando há a necessidade de 

análise da evolução das informações em termos cronológicos. Já nos dias atuais, 

pelo seu alto poder de sumarização e análise destas grandes massas de dados, DW 

e OLAP se tornaram algumas das principais ferramentas de apoio à decisão no 

mercado (BALUZ, 2010). 

 

2.4 SPATIAL DATA WAREHOUSE 
 

Spatial Data Warehouse (SDW) ou Data Warehouse Geográfico, pode ser entendido 

como a implementação de um modelo multidimensional, como o DW tradicional, mas 

que também contém medidas, dimensões e hierarquias espaciais. Um SDW, deve 

conter dados convencionais e geográficos integrados (FONSECA et al., 2007), além 

de todas as características de um DW convencional, descritas na seção 2.3, que 

devem estar presentes. Para isto, os componentes extras, referentes aos dados 

geográficos, são obtidos geralmente da integração com algum Sistema de 

Informação Geográfica (SIG) (SOUSA, 2007). 

Garg e Mitha (2014) definem SIG como “sistemas automatizados usados para 

armazenar, analisar e manipular dados geográficos, ou seja, dados que representam 
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objetos e fenômenos em que a localização geográfica é uma característica inerente 

à informação e indispensável para analisá-la”.  

Embora SIG venha sendo efetivamente utilizado para o processamento de dados 

geográficos, este tipo de sistema não é adequado para a análise de informações 

multidimensionais (KYUNG et al., 2011). 

De acordo com Kyung et al. (2011), Data Warehouses são excelentes ferramentas 

para análises de dados e apoio à decisão em diversas áreas. Contudo, quando os 

requisitos passam a exigir consultas a informações espaciais, que exigem formas de 

representações visuais, é indicado o uso de SDW, pois este oferece várias 

vantagens, especialmente quando o domínio do problema é de natureza geográfica. 

Dentre essas pode-se citar representações visuais de informações geográficas, 

como mapas e gráficos, que revelam relações espaciais sobre o tema analisado 

como vizinhança, sobreposição, inclusão, conectividade, etc., que podem ser 

intuitivamente compreendidas pelo gerente, permitindo assim uma melhor tomada 

de decisão.  

Com a inclusão da capacidade de armazenamento de dados espaciais no SDW, 

Rivest et al. (2003) apontam três tipos de dimensões espaciais que podem ser 

utilizados na modelagem: 

• As dimensões espaciais não-geométricas: que são as referências espaciais 

que usam dados nominais apenas, como por exemplo: nomes de lugares; 

• As dimensões espaciais geométricas: incluem formas geométricas 

referenciadas em um mapa, como coordenadas por exemplo, para permitir 

que possam ser consultados cartograficamente; 

• As dimensões mistas: armazenam os dois tipos de dados, não-geométricos e 

geométricos. 

Na Figura 5, adaptada de Garg e Mitha (2014), é exibida uma visão em alto nível 

das fases de implementação de um SDW, concernente aos conceitos e definições 

apresentados até o momento. 
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Na primeira fase há o processo ETL (seção 2.3) que representa a aquisição, o 

tratamento e a preparação dos dados obtidos das fontes operacionais como 

sistemas de informações gerenciais, planilhas eletrônicas e arquivos até a carga 

efetiva no Spatial Data Warehouse. Em seguida, na fase 2, existe a possibilidade da 

inclusão de forma conveniente de dados que representam características temporais, 

que possibilitarão as consultas em termos históricos. Já nas fases 3 e 4, faz-se a 

consolidação do cubo de dados efetivamente. 

Figura 5 – Fases de implementação de um SDW. 
Fonte: adaptada de Garg e Mitha (2014) 

São utilizadas ferramentas específicas chamadas SOLAP ou Spatial OLAP para a 

exploração, consulta e apresentação das informações de um SDW como percebe-se 

na última fase do processo apresentado na Figura 5. 

Neste contexto, é de conhecimento que as ferramentas OLAP possibilitam a 

exploração de forma interativa de dados multidimensionais em um DW convencional, 

e os resultados das análises são a base das tomadas de decisões estratégicas das 

organizações. 

Porém a informação espacial é, normalmente, incorporada aos dados em um DW 

como dimensão textual. Desta forma, com a mudança de perspectiva sobre os 

dados, trazida pelos conceitos de SDW, a integração de dados espaciais torna as 
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ferramentas Spatial OLAP o tipo adequado de software para análise destes dados 

multidimensionais e com características geográficas (BIMONTE et al., 2007). 

2.5 CONCEITOS OLAP, SOLAP E A ARQUITETURA WOLAP 
 

2.5.1 OLAP (Online Analytical Processing) 
 

OLAP é o acrônimo de Online Analytical Processing ou Processamento Analítico em 

tempo real. O termo foi criado por Edgar F. Codd, em 1993 (CRAMER, 2006). Rivest 

et al. (2003) apud (CARON, 1998) definiu mais recentemente OLAP como “A 

categoria de software destinado à exploração rápida e análise de dados com base 

em uma abordagem multidimensional, com vários níveis de agregação”. 

As ferramentas OLAP apresentam algumas operações de análise que possibilitam a 

exploração de bases multidimensionais como um Data Warehouse (ARAÚJO et al., 

2014). De acordo com Brito (2012), dentre estas operações analíticas, as seguintes 

se destacam: 

• Drill-Down: ocorre quando se aumenta o nível de detalhe da informação em 

alguma dimensão. Isto implica em níveis cada vez menores de granularidade 

com esta operação. Granularidade por sua vez, representa o nível de 

detalhamento das informações. Como exemplo desta operação, pode-se 

supor que um gerente requisite uma consulta de dados sobre casos de 

dengue anuais de uma cidade ou região. Em seguida, solicite os mesmos 

valores referentes aos meses daquele ano. Ou ainda, referentes aos dias. 

Desta maneira, as informações retornadas, serão cada vez mais detalhadas e 

menos granuladas; 

• Roll-Up: é a navegação do nível mais detalhado das informações para o nível 

menos detalhado. Representa a operação contrária a Drill-Down; 

• Drill-Across: permite visualizar informações diferentes, mas ao mesmo nível 

de detalhe (granularidade). Como exemplo, o gerente pode querer verificar os 

casos de dengue clássico ocorridos no estado do Espírito Santo com 

pacientes menores de 16 anos e, aplicando a operação Drill-Across, mudar 
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para o estado de São Paulo e realizar a consulta neste novo local com o 

mesmo nível de detalhes da consulta anterior. 

• Slice and Dice: permite que o gerente realize cortes no cubo de dados 

multidimensional. Ocorre quando há, por exemplo, uma restrição em alguma 

dimensão (slice) ou há restrição para uma faixa de valores específica (dice); 

• Pivot: permite a mudança de perspectiva em uma análise. Esta operação 

possibilita alterar a ordem de visualização dos dados, o que corresponde a 

um giro do cubo de dados, fazendo com que linhas virem colunas e vice-

versa. 

Em relação aos conceitos e características de ferramentas OLAP, algumas 

diferentes arquiteturas podem ser citadas como Multidimensional Online Analytical 

processing (MOLAP), Relational Online Processing (ROLAP), Hybrid Online 

Analytical Processing (HOLAP) e Desktop Online Analytical Processing (DOLAP) 

conforme apresentado por Araújo et al. (2014).  

Com o avanço acelerado do desenvolvimento das tecnologias voltadas para a web, 

as organizações têm investido no desenvolvimento de ferramentas OLAP com 

interface acessível via web browser, o que torna desnecessário um software cliente 

específico para acessar suas ferramentas. Estas ferramentas fazem parte de uma 

arquitetura chamada de Web OLAP (WOLAP) (ARRIAGA; MARQUES, 2014). A 

arquitetura WOLAP será melhor descrita posteriormente para caracterizar a 

abordagem dos trabalhos relacionados aos conceitos inerentes a esta arquitetura. 

As aplicações OLAP permitem a visualização das informações em diferentes 

ângulos e níveis de detalhamento, funcionando como um relatório dinâmico. Por 

estas características e as demais supracitadas, são ferramentas poderosas na 

análise e apoio nas tomadas de decisões gerenciais em qualquer tipo de 

organização (MACDONALD e RUBIK, 2007). 

2.5.2 SOLAP (Spatial OLAP) 
 

Com os avanços no desenvolvimento dos conceitos de Spatial Data Warehouse, 

tornou-se evidente que as ferramentas de análise clientes (OLAP) tradicionais já não 
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eram suficientes para a melhor exploração de dados geográficos. Esses tipos de 

dados são inerentes aos Spatial Data Warehouses, enquanto ferramentas OLAP são 

especificamente voltadas para a análise de dados não-espaciais. Para tratar dados 

geográficos foi desenvolvida uma solução baseada na combinação das principais 

características dos Sistemas de Informação Geográfica e das ferramentas OLAP. 

Desta combinação surgiu o conceito das aplicações Spatial OLAP (RIVEST et al., 

2003). 

Na Figura 6 (adaptada de Garg e Mitha (2014)) é representada a combinação 

OLAP+SIG e seu resultado. 

 
Figura 6 – Surgimento das ferramentas SOLAP.  

Fonte: adaptada de Garg e Mitha (2014) 

Para Brito (2012) estas novas aplicações implementam, de maneira semelhante, as 

operações OLAP, contudo possuem predicados espaciais sobre os dados. Como 

exemplo simples de consulta SOLAP, tem-se:  

• “Exiba o total de casos de dengue registrados no estado do Espírito Santo 

tais que o tipo é ‘Febre Hemorrágica da Dengue’, o sexo dos pacientes é 

‘Masculino’ e, ainda, que ocorreram entre os anos ‘2007’ e ‘2014’”. 

O resultado da consulta acima pode ser representado por meio de pelo menos três 

formas principais numa ferramenta SOLAP: mapa, diagrama ou tabela. 

Rivest et al. (2003) afirmam que a interface de uma ferramenta Spatial OLAP é 

composta de duas partes principais: o espaço de visualização e o painel de 

navegação. O espaço de visualização permite o gerente ver a informação desejada 

na forma de mapa, diagrama ou tabela, com a possibilidade de alterar as opções, a 
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fim de ver a informação da maneira mais significativa para ele. Além disto, mapas e 

gráficos fazem mais do que exibir os dados, pois são instrumentos ativos que 

possibilitam a interação no processo de análise pelo gerente. Já o painel de 

navegação permite o gerente selecionar um ou mais atributos de cada dimensão, e 

também as medidas a serem vistas no espaço de visualização, bem como realizar 

as operações analíticas mais comuns (descritas na seção 2.5.1). 

Como descrito, ferramentas SOLAP representam uma inovadora categoria de 

softwares de análise multidimensional com um enorme potencial. Sua aplicação tem 

extrema relevância no meio acadêmico e em diversos setores da sociedade como 

transporte rodoviário, transporte marítimo, segurança pública, monitoramento 

ambiental e saúde pública. 

Nos próximos tópicos serão abordadas as definições de WOLAP e, posteriormente, 

serão apresentados trabalhos relacionados aos conceitos e tecnologias até aqui 

citados e que foram aplicados no desenvolvimento deste trabalho. 

 

2.5.3 Arquitetura WOLAP (Web OLAP) 
 

As ferramentas OLAP baseadas na web possibilitam que o acesso aos dados de 

uma consulta sobre uma base multidimensional possa ser feito de qualquer lugar. 

Basta apenas que o gerente possua um web browser e acesso ao servidor OLAP.  

Arriaga e Marques (2014) definem então que “WOLAP: Abreviação de ‘Web Online 

Analytical Processing’ é a utilização de uma ferramenta OLAP a partir de um 

navegador web, sendo que a arquitetura das ferramentas WOLAP é uma variação 

da cliente/servidor”.  

Na Figura 7 é apresentada de forma simplificada a arquitetura WOLAP. Quando a 

ferramenta apresenta as características mostradas na Figura 7 e trabalha com 

dados geográficos em um SDW, pode-se dizer que se trata de uma ferramenta 

SOLAP que semelhantemente implementa a arquitetura WOLAP.  
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Figura 7 – Arquitetura WOLAP.  
Fonte: Arriaga e Marques (2014) 

As próximas seções apresentam e descrevem alguns trabalhos que utilizaram os 

conceitos de OLAP e SOLAP sobre a arquitetura WOLAP. São eles: WebGeoOlap, 

GeWOlap, GlobeOLAP e Webdengue. 

 

2.5.3.1  WebGeoOLAP 
 

Silva et al. (2008) apresentam um protótipo para visualização de dados 

multidimensionais e geográficos em um ambiente web, chamado WebGeoOlap 

(Figura 8). Esse protótipo foi baseado em uma ferramenta chamada PostGeoOlap, 

um SAD capaz de tratar de aspectos analíticos e geográficos. A implementação do 

protótipo teve por objetivo, em um ambiente web, propiciar a visualização de dados 

multidimensionais e geográficos extraídos de um modelo capaz de realizar as 

operações OLAP mais comuns, gerando a visualização em mapa. 

Destaca-se que a plataforma de mapas utilizada foi a do Google Maps, serviço 

disponibilizado pela empresa Google.  
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Figura 8 – Interface da ferramenta WebGeoOlap.  
Fonte: Silva, Manhães e Gitahy (2008) 

Os autores salientam que foi um grande desafio integrar as tecnologias OLAP e SIG 

em uma aplicação capaz de realizar a análise e a visualização de dados em mapa, 

sobretudo para o ambiente web. Destaca-se que os recursos de mapa oferecidos 

pela plataforma do Google Maps são bastantes ricos e propiciam um excelente 

conjunto de ferramenta para este nicho de aplicações. 

 

2.5.3.2  GeWOlap 
 

Bimonte et al. (2007) propuseram uma solução SIG+OLAP baseada na web 

fornecendo mapas interativos e sincronizados, além da exibição de tabelas 

dinâmicas e diagramas (características SOLAP). O objetivo é apoiar de forma eficaz 

os gerentes na tomada de decisão. A ferramenta foi nomeada de GeWOlap. 

Os autores descrevem o GeWOlap como uma solução baseada em um modelo 

formal multidimensional chamado GeoCube, proposto pelos mesmos autores em 

outro trabalho no ano de 2006 intitulado “GeoCube, a Multidimensional Model and 

Navigation Operators Handling Complex Measures: a Spatial OLAP Application”. Na 

Figura 9 é exibida a interface da ferramenta GeWOlap.  
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Figura 9 – Interface da ferramenta GeWOlap.  

Fonte: Bimonte, Tchounikine e Miquel (2007) 

Os autores descrevem que, um dos principais desafios foi a integração das 

operações entre OLAP e SIG. As principais tecnologias utilizadas para a 

implementação foram o banco de dados Oracle, o servidor OLAP Mondrian e, para a 

interface web, dois componentes: Jpivot e MapXtreme. 

 

2.5.3.3  GlobeOLAP 
 

O trabalho de Rocha (2012) apresenta uma ferramenta baseada na plataforma web 

chamada GlobeOLAP especializada na visualização de mapas 3D. Sua interface é 

exibida na Figura 10. 
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Figura 10 – Interface da ferramenta GlobeOLAP.  
Fonte: Adaptada de Rocha (2012) 

Em seu trabalho, Rocha (2012) não cita detalhes de implementação, mas como se 

pode observar na Figura 10, a plataforma de mapas utilizada foi também a do 

Google Maps, a mesma plataforma utilizada no WebGeoOLAP (seção 2.5.3.1). 

 

2.5.3.4  Webdengue 
 
Negreiros et al. (2008) apresentam uma ferramenta criada para identificação dos 

principais focos e casos de dengue no Ceará.  

De acordo com os autores, a ferramenta Webdengue foi baseada na combinação de 

geoprocessamento, sistemas de apoio à decisão, sistemas de bancos de dados para 

web e aquisição de dados remotos (via dispositivos móveis).  

A Figura 11 apresenta a interface do sistema Webdengue exibindo os focos de 

dengue em uma região de Sobral/CE. 
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Figura 11 – Interface da ferramenta Webdengue.  

Fonte: Negreiros et al. (2008) 

Os trabalhos apresentados nesse capítulo são exemplos de aplicações bem 

sucedidas dos conceitos, técnicas e ferramentas. Os bons resultados relatados 

geraram grande expectativa de sucesso e, dessa forma, motivaram o 

desenvolvimento da ferramenta que constitui a proposta do presente trabalho, que 

se trata de uma ferramenta Spatial OLAP para o ambiente web. A ideia dessa 

ferramenta é possibilitar a análise de casos de dengue e, consequentemente, 

oferecer suporte aos gestores da área de saúde como governos e entidades 

privadas em seus processos de tomada de decisão para controle e prevenção da 

dengue. 
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3 METODOLOGIA 
 

O processo aplicado na criação da ferramenta SOLAP pode ser dividido em três 

fases principais de acordo com o fluxo de atividades apresentado no diagrama na 

Figura 12. 

 
Figura 12 – Diagrama de atividades do projeto. 

Para iniciar o detalhamento da metodologia aplicada, vale ressaltar que a aplicação 

SOLAP foi desenvolvida para a plataforma web. Por isso, as principais ferramentas e 

tecnologias utilizadas no decorrer do desenvolvimento do projeto são brevemente 

descritas e referenciadas a seguir: 
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1. Serviço de visualização de mapas: Google Maps. A Google Maps JavaScript 

API v31 é disponibilizada pelo Google para criação de aplicativos que utilizam 

mapas. Suporta diversas plataformas como Android, iOS e web, sendo esta 

última a plataforma utilizada neste trabalho 

2. As linguagens utilizadas são: 

a. Server side: Hypertext Preprocessor2 (PHP). Linguagem de scripting 

para uso geral. Especialmente interessante para desenvolvimento de 

sistemas voltados à web. Possui suporte a orientação a objetos, 

paradigma de programação aplicado neste projeto 

b. Client side: JavaScript. É a linguagem de programação mais utilizada 

para aplicações que executam em navegadores web, permitindo 

interação com o usuário, controle do navegador, comunicação de 

forma assíncrona por meio da tecnologia AJAX (Asynchronous 

JavaScript and XML) e manipulação dos elementos exibidos 

c. Aplicação de estilos: Cascading Style Sheets (CSS). É uma linguagem 

que permite de forma simples adicionar estilo em documentos web no 

lado do cliente, ou seja, em seu navegador. Os estilos são aplicados, 

por exemplo, em fontes, cores, espaçamento, etc. 

d. Marcação: Hypertext Markup Language (HTML). Linguagem de 

marcação para criação de páginas web mais utilizada no mundo 

3. Banco de dados: MySQL3. É um banco de dados de código aberto que 

apresenta alta velocidade, confiabilidade e facilidade de uso, principalmente 

para aplicações voltadas à web 

4. Servidor de páginas: Apache4. Servidor de páginas mais popular da internet. 

É mantido pela comunidade de desenvolvedores de software livre, sob a 

inspeção da Apache Software Foundation 

5. Como IDE foi utilizado o NetBeans5 

6. O navegador web adotado foi o Google Chrome6 

                                            
1 https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/ 
2 http://php.net/ 
3 http://www.mysql.com/ 
4 http://www.apache.org/ 
5 https://netbeans.org/ 
6 https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/ 
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3.1 ANÁLISE DO CUBO DE DADOS 
 
Como mostrado na Figura 12, a primeira atividade executada no projeto foi a 

obtenção da base de dados multidimensional, resultante do trabalho de Seufitelli 

(2013). Sobre essa base de dados foi feito um estudo da modelagem aplicada e dos 

metadados, a fim da compreensão da estruturação, organização e distribuição dos 

dados. Na Figura 13 é apresentado o modelo multidimensional proposto por 

Seufitelli (2013) no qual consta um fato “Incidencia” e cinco dimensões: “Local”, 

“Tempo”, “Classificacao”, “Agravo” e “Ocupacao”. 

 
Figura 13 – Modelo multidimensional. 

Fonte: Seufitelli (2013) 

 

3.2 PROJETO DA FERRAMENTA SOLAP 
 

Como resultado da atividade de modelagem dos dados, obteve-se o diagrama de 

classes com as chamadas classes de negócio (Figura 14) a partir de dados obtidos 

na análise na fase anterior. 
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Figura 14 – Classes de negócio. 

Para desenvolvimento da atividade de prototipação de interface, foi necessária uma 

maneira de gerar os polígonos que formariam os limites dos municípios do estado do 

Espírito Santo no mapa, tendo em vista que a plataforma utilizada foi a do Google 

Maps. A plataforma, por meio da API, permite que se criem polígonos com de 

vetores de pontos sobre a superfície terrestre para diversos fins como, por exemplo, 

delimitar regiões no mapa. 

Todo o processo, desde a obtenção das coordenadas até a geração dos polígonos 

que delimitam o mapa do estado do Espírito Santo na plataforma Google Maps 

dentro protótipo, pode ser resumido como segue no esquema na Figura 19. 

 
Figura 15 – Processo de extração de informações para gerar mapa. 

Os dados cartográficos com as informações de latitude e longitude, necessárias para 

criar os polígonos e delimitar o mapa do estado do Espírito Santo, foram 

previamente obtidos do portal Dados Abertos7, do Governo Federal. Vale salientar 

que os dados estão sob a licença de Domínio Público8 e disponíveis gratuitamente 

na internet. 

Os dados cartográficos são disponibilizados em arquivos no formato Shapefile, que 

contêm informações geoespaciais em forma de vetores para serem utilizados por 

ferramentas SIG. Um exemplo deste tipo de ferramenta é o QGIS9, um sistema de 

                                            
7 http://dados.gov.br/ 
8 http://opendefinition.org/od/ 
9 http://www.qgis.org/en/site/ 
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informação geográfica, livre e de código aberto. Esta foi a ferramenta utilizada para a 

primeira parte do processo de extração dos dados de latitude e longitude do 

Shapefile para início da prototipação. 

 
Figura 16 – QGIS exibindo dados do Shapefile. 

Utilizando o software QGIS, os dados foram exportados do Shapefile para outro 

arquivo no formato Keyhole Markup Language (KML), que é um formato de arquivo e 

uma linguagem baseada em XML que serve para armazenar dados geográficos 

como pontos e polígonos. Esta conversão foi necessária porque o conteúdo dos 

arquivos Shapefile é binário, o que impossibilita a leitura direta dos dados.  

A Figura 16 mostra parte da estrutura do arquivo KML com os dados de latitude e 

longitude em processo de extração para gerar o mapa no protótipo da ferramenta 

SOLAP. O protótipo, por sua vez, é apresentando na seção 4.1. 
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Observa-se na Figura 16, dentre os elementos da estrutura do arquivo, o elemento 

“Polygon”, associado ao município de “ALEGRE”, e que contém a seção 

“coordinates”, a qual armazena os dados de latitude e longitude a serem extraídos 

para gerar o mapa no protótipo. 

 
Figura 17 – Parte da estrutura do arquivo KML. 

Obtidos os dados de latitude e longitude, estes foram copiados do arquivo KML e 

separados em arquivos no formato CSV. Utilizando uma ferramenta de planilha 

eletrônica, foram geradas automaticamente as linhas de código que iriam criar os 

polígonos na plataforma Google Maps para delimitar os municípios no mapa, como 

pode ser visto na Figura 17. 

 
Figura 18 – Linhas de código geradas automaticamente. 

Após geradas as linhas de código, um arquivo JavaScript com mais de 6000 linhas 

pôde ser criado para obter os polígonos na plataforma Google Maps e possibilitar a 

delimitação do estado do Espírito Santo no mapa. A Figura 18 contém ilustração de 

um exemplo de um dos vetores com algumas coordenadas extraídas para a cidade 

de Alegre-ES a fim de criar o mapa na ferramenta. 

 
Figura 19 – Porção do arquivo com as coordenadas para delimitar o mapa. 
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Como resultado, a delimitação do mapa do estado do Espírito Santo foi gerada na 

plataforma Google Maps, como pode-se observar na Figura 20. Cada município foi 

delimitado de forma independentemente, o que possibilitou a interatividade do mapa, 

como é demonstrado na seção 4.3. 

 
Figura 20 – Mapa gerado para a interface da ferramenta SOLAP. 

Ainda na atividade de prototipação de interface, após gerado o mapa, a estrutura 

geral da ferramenta foi desenvolvida. Nesta etapa foi desenvolvido um painel de 

navegação e um painel de visualização. O painel de navegação é a área onde ficam 

as opções de visualização da ferramenta, bem como as principais opções de filtros 

para consultas sobre os dados disponíveis na base multidimensional. As opções 

foram criadas a partir das características dos dados e dos atributos disponíveis no 

cubo e também baseadas nos conhecimentos adquiridos durante a atividade de 

modelagem dos dados. 

A prototipação aplicada foi a reutilizável, em que o protótipo criado foi desenvolvido 

com a ferramenta até seu estado funcional. O protótipo completo e suas 

funcionalidades são detalhados na apresentação dos resultados deste trabalho no 

capítulo 4. 
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Na atividade de projeto do sistema, com base na modelagem dos dados e na 

prototipação, foram definidos os pacotes, as classes e suas interações para 

desenvolvimento das funcionalidades da ferramenta SOLAP. O diagrama na Figura 

21 apresenta a estruturação da aplicação. 

As classes nos pacotes Model, View e Presenter formam a estrutura do MVP. As 

classes no pacote Persistence formam a estrutura chamada de Data Access Object 

(DAO). MVP e DAO são padrões de projeto comumente utilizados e que foram 

aplicados na modelagem da ferramenta SOLAP com o intuito de documentar e 

possibilitar a evolução e manutenção da ferramenta futuramente de maneira mais 

ágil e direcionada. 

 
Figura 21 – Diagrama de pacotes da ferramenta SOLAP. 

 

3.3 DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO 
 

Na atividade de codificação ocorreu a implementação das funcionalidades da 

ferramenta SOLAP utilizando os softwares e tecnologias anteriormente descritas, 

sob orientação da modelagem e projeto propostos. 

Ao final da codificação, a ferramenta foi disponibilizada na internet, no endereço 

http://odairjt.net/morbis, para verificação e avaliação dos resultados. Salienta-se que 

os dados exibidos pela ferramenta neste endereço são dados fictícios e não 
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correspondem a realidade. Foram criados apenas para demonstração do 

funcionamento da ferramenta SOLAP desenvolvida. 

No capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos. Para isto, há uma descrição 

das funcionalidades da ferramenta construída por meio da abordagem de exemplos 

de sua utilização. 
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4 RESULTADOS 
 

Nas pesquisas realizadas para a elaboração deste trabalho, notou-se a necessidade 

de se investigar novas ferramentas, tecnologias e suas aplicações para auxiliarem 

de uma forma geral o controle da disseminação da dengue em território nacional, 

tendo em vista os grandes prejuízos sociais e econômicos causados por essa 

doença. 

Baseando-se na definição do problema abordado e nas metas propostas, foi 

desenvolvida uma ferramenta web, SOLAP, que permite a análise de casos de 

dengue via consultas em base de dados multidimensional geográfica. 

A partir daqui, são detalhadas a estrutura da ferramenta SOLAP, seu funcionamento 

e resultados obtidos por meio de sua utilização. 

 

4.1 VISÃO GERAL DA FERRAMENTA SOLAP 
 

Na Figura 22 é exibida a interface da ferramenta SOLAP e a disposição dos seus 

recursos.  

Figura 22 – Interface principal da ferramenta SOLAP. 



 

 
 

44 

Do lado esquerdo se encontra o painel de navegação e à direita o painel de 

visualização, onde se encontra o mapa gerado anteriormente pelo processo descrito 

na metodologia (seção 3.2).  

Na parte superior, logo acima do painel de visualização, encontram-se opções de 

exibição entre mapa e grade, opções de exportação dos dados das consultas e um 

recurso denominado View. 

No painel de navegação o usuário pode selecionar intervalo de datas para consultas 

e filtrar os dados por categorias do agravo como dengue clássico, dengue com 

complicações, febre hemorrágica da dengue, síndrome do choque da dengue e 

descartado, que são os casos não confirmados de dengue. 

Também é possível aplicar filtros pelos dados sobre os pacientes como sexo, faixa 

etária e ocupação que representa a profissão do paciente. Há ainda a possibilidade 

de selecionar opções de visualização em mapa que são detalhadas na sequência. 

 

4.2 OPÇÕES DE EXIBIÇÃO DE DADOS 
 

A ferramenta SOLAP permite que as consultas sejam visualizadas de duas 

maneiras: em grade (ou tabela) e em mapa. A Figura 23 contém ilustração da 

visualização em grade, na qual a tabela exibe as primeiras linhas com os 10 

municípios com maior quantidade de ocorrência de casos de dengue no estado do 

Espírito Santo, de um total de 77 municípios.  

 
Figura 23 – Apresentação de dados em grade. 
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É possível verificar, por exemplo, na visualização em grade (Figura 23) que, do total 

de 196971 ocorrências, 90220 pacientes são do sexo masculino e 106751 são do 

sexo feminino. Nesta consulta nenhum filtro foi aplicado, ou seja, os valores exibidos 

representam a totalidade de casos registrados na base de dados para cada 

município. 

A exibição em grade permite que as linhas sejam ordenadas pelo nome do município 

ou pelo número de ocorrências, de forma crescente ou decrescente. Nota-se que o 

município com maior quantidade total de incidências é Vitória, seguido de Vila Velha 

e Serra.  

 
Figura 24 – Mapa de Pontos de ocorrências. 

A outra forma de exibição dos resultados das consultas é por meio de mapas. Na 

Figura 24 são apresentados os mesmos resultados da consulta apresentados em 
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grade (Figura 23). Cada ponto em vermelho representa a localização onde pelo 

menos uma incidência foi registrada. Há ainda duas outras opções de visualização 

em mapa. 

Na Figura 25-A é exibido o mapa com Regiões de ocorrências. Esta forma de 

visualização permite uma percepção espacial das regiões onde houveram maior 

número de casos, visto que os raios dos círculos em vermelho são definidos 

conforme a quantidade de ocorrências, ou seja, quanto maior o círculo, maior a 

quantidade de casos. 

 
Figura 25 – Mapa de Regiões de ocorrências e mapa de Intensidade de casos. 

Ainda na Figura 25-A, pode-se notar que a região chamada de grande Vitória, no 

sudeste do estado do Espírito Santo, é a região com maior grau de incidências, o 

que condiz com as informações verificadas na exibição em grade (Figura 23), visto 

que nesta região se encontram os três municípios com maior número de ocorrências 

no estado do Espírito Santo que são Vitória, Vila Velha e Serra. 
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Outro exemplo, no sul do estado, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim há uma 

grande quantidade de incidências. Também, no centro do mapa, verifica-se outra 

região com destaque, na cidade de Colatina. Ambos os municípios são os que 

seguem em quarto e quinto municípios com maior número de ocorrências, como 

visto na exibição em grade (Figura 23). 

Na Figura 25-B, é exibido um mapa de Intensidade de casos. Esta forma de exibição 

dos dados permite analisar sob outro ponto de vista as ocorrências. As regiões em 

vermelho indicam focos de ocorrências, ou seja, quanto mais pontos próximos, onde 

foram registrados casos, mais intensa é a cor vermelha na região que aparece no 

mapa. A principal diferença entre os mapas exibidos na Figura 25 está no fato do 

mapa B não levar em consideração a quantidade de casos nos pontos, e sim a 

aglomeração de pontos onde há registros de casos, o que pode indicar um foco de 

ocorrências. Contudo, vale lembrar que em um mesmo ponto podem constar vários 

registros de ocorrências. Desta maneira, devem ser levadas em consideração as 

várias formas de visualização apresentadas, cada uma sob seu aspecto, no 

processo de tomada de decisão. 

Este tipo de análise pode auxiliar, por exemplo, o governo do estado na prioridade 

em combater a disseminação da dengue em regiões com maior destaque nas 

incidências, ou investir recursos para controle nos pontos onde existem os principais 

focos de disseminação da doença. 

 

4.3 OPERAÇÕES DE DRILL-DOWN E ROLL-UP 
 

Uma das principais características das ferramentas SOLAP é que os mapas e 

tabelas são mais do que instrumentos para exibição de dados, pois devem permitir 

que o usuário interaja e navegue pelos diversos níveis dos dados por meio destes 

elementos (RIVEST et al., 2003). 

Na Figura 26 é apresentado um exemplo de operação de Drill-Down que consiste 

basicamente em ir do nível mais alto das informações para um nível mais detalhado. 

Neste exemplo, foi aplicada a operação analítica no município de Linhares.  



 

 
 

48 

Esta operação pode ser realizada sobre qualquer um dos municípios. Ao efetuar 

esta operação sobre um município, são exibidos dados somente para o município 

sobre o qual a operação foi aplicada. 

 
Figura 26 – Operação de Drill-Down e Roll-Up. 

Para voltar ao nível mais alto de detalhamento das informações, o usuário pode 

aplicar a operação inversa chamada de Roll-Up. Com um clique no botão exibido ao 

lado do nome do município no canto superior esquerdo do painel de visualização 

(Figura 27), faz-se o caminho contrário, o que possibilita visualizar o mapa do estado 

inteiro. 

Na Figura 27 pode-se verificar as regiões do município onde há maior grau de 

incidência de casos registrados. Neste exemplo, a região nordeste do município é a 

região com maior grau, seguida da região central. 
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Figura 27 – Drill-Down aplicado sobre o município de Linhares. 

 

4.4 VIEWS: ANÁLISE DE CENÁRIOS 
 

Uma importante funcionalidade da ferramenta é a possibilidade de criar cenários. 

Este recurso é denominado View.  

 
Figura 28 – Views: Análise de dados por cenários. 
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Para demonstração deste recurso, o exemplo visto na Figura 28 apresenta dados de 

casos de dengue clássico na região sudeste do estado do Espírito Santo, mais 

especificamente na região da grande Vitória, ocorridos entre 2007-2008 (View 1), e 

2009-2010 (View 2). 

Pode-se verificar que, no período de 2009-2010 houve um crescimento significativo 

no número de ocorrências de dengue nesta região em relação aos dois anos 

anteriores, principalmente nas cidades de Vitória, Vila Velha e Serra. 

O número de Views é ilimitado e cada View funciona de forma independente. 

 

4.5 EXTRAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS 
 

A ferramenta permite que o usuário exporte as consultas para os formatos PDF, 

XLS, DOC, HTML ou XML. A Figura 29 contém ilustração de uma parte dos dados 

da consulta dos casos de dengue ocorridos apenas no ano de 2008 e que foram 

exportados para um arquivo XML. 

 
Figura 29 – Exemplo de dados extraídos para XML. 

O sistema desenvolvido apresenta-se não somente como uma ferramenta de 

análise, mas também permite a extração de dados de maneira eficiente para os 

formatos citados. Exemplos de exportação dos dados para outros formatos são 

apresentados nos apêndices A, B, C e D. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Após análise da base de dados multidimensional geográfica, obtida do trabalho de 

Seufitelli (2013), foi possível projetar e desenvolver uma ferramenta Spatial OLAP na 

plataforma web que permite a análise de casos de dengue no estado do Espírito 

Santo. A ferramenta possibilita a exportação de dados de consultas para vários 

formatos, o que a torna uma ferramenta de análise e extração de dados. 

Com base no contexto do problema proposto e objetivos estabelecidos, o resultado 

alcançado se demonstra satisfatório em sua proposta de solução, visto que a 

ferramenta possibilita de fato o conhecimento do comportamento espaço-temporal 

da dengue e, com isto, se torna um importante sistema de apoio à decisão para 

gestores da saúde pública no combate e controle desta doença. 

Por fim, pode-se notar que é relevante a continuidade deste trabalho, no sentido de 

incrementar seus resultados e melhorar a ferramenta em si como, por exemplo, 

adicionar novos recursos com base nas necessidades dos gestores, bem como, 

expandir as áreas de aplicação para outros estados do Brasil. 
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APÊNDICES 
 
A – Exemplo de dados extraídos para PDF 

 

 

B – Exemplo de dados extraídos para XLS 
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C – Exemplo de dados extraídos para DOC 

 

 

D – Exemplo de dados extraídos para HTML 

 


