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O projeto NATDATA, sigla para Plataforma de Integração de Dados dos 
Recursos Naturais (MACÁRIO et al., 2011) tem como um de seus objetivos 
criar uma interface para o usuário final das informações sobre os recursos 
naturais dos biomas brasileiros, ajudando-o com um ambiente intuitivo 
que permita a consulta rápida e integrada a esses dados. Essa consulta 
permitirá que haja uma melhor orientação dos investimentos, como uma 
visão antecipada dos possíveis problemas que alguma região possa sofrer. 
Devido ao modo heterogêneo com que diversas instituições brasileiras co-
lheram essas informações, há uma grande dificuldade em reaproveitá-las 
em conjunto. Com isso, o projeto NATDATA foca centralizar essa informa-
ção, tornando-a utilizável.

Para o desenvolvimento da ferramenta proposta, foi criada uma apli-
cação WEB utilizando-se das especificações Java Server Faces (JSF) 
(JAVASERVER, 2012); componentes de interface gráfica para a pá-
gina,  como PrimeFaces (PRIMEFACES,2012) e o Twitter Bootstrap 
(BOOTSTRAP, 2012); e um componente de renderização de mapas, cha-
mado OpenLayers (OPENLAYERS, 2012), que obtém os diversos mapas 
brasileiros (regiões, mesorregiões, microrregiões, municípios, etc) de um 
servidor de mapas GeoServer (GEOSERVER, 2012), por meio de serviços 
Web Map Service (WMS).

Para que as informações sejam buscadas, o usuário possui algumas fer-
ramentas de desenho no mapa para selecionar a região que lhe interessa 
(Figura 1), assim como filtros mais simples, como: período de tempo, esta-
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do e outras dezenas de filtros específicos (Figura 2). Ao selecionar o local 
no mapa, o período de tempo e os filtros adicionais, a aplicação realiza 
uma pesquisa via Web Services na base de dados de solos (BDSOLOS, 
2012) utilizando o protocolo SOAP (SOAP, 2012). Posteriormente, será 
adicionada a integração com a base de dados climática, disponibilizada 
pelo projeto Agritempo (AGRITEMPO, 2012) e com as bases de dados de 
recursos naturais e biodiversidade, que se encontram em desenvolvimen-
to. Ao receber a resposta, a aplicação interpreta os dados e o adiciona 

Figura 1. Demonstração da utilização das ferramentas do mapa.

Figura 2. Demostração da filtragem manual.
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ao mapa, tornando-o um recurso visual detalhado. Essas informações 
são disponibilizadas em uma lista filtrável (Figura 3), onde o usuário pode 
refinar sua busca pelos resultados. Estando satisfeito com os resultados, 
o usuário pode salvar sua busca em um arquivo no formato comma-sepa-
rated values (CSV) para utilizar como quiser, e também em um arquivo de 
filtragem em Extensible Markup Language (XML). Esse arquivo armazena 
toda a pesquisa realizada, para que, caso o usuário decida modificar o 
filtro, possa fazer isso com facilidade, apenas repassando o arquivo para a 
aplicação.

Figura 3. Listagem dos resultados.
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