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3 Application Programming Interface (ou Interface de Programação de Aplicativos).

O projeto Plataforma de Integração de Dados dos Recursos Naturais  
(Natdata) (MACÁRIO et al., 2011), tem como objetivo integrar e disseminar 
dados e informações dos recursos naturais dos biomas brasileiros, como 
dados climáticos, de solos, de recursos hídricos e de biodiversidade, visan-
do à sustentabilidade e à competitividade da agricultura.

O objetivo deste trabalho é criar uma ferramenta web que permita a criação 
de filtros espaciais que possam ser utilizados nas consultas ao Natdata. 
Para a criação dos filtros, é possível, visualmente, combinar polígonos de 
diferentes temas como: divisões políticas, bacias hidrográficas, biomas e/
ou polígonos desenhados pelo próprio usuário.

A principal tecnologia utilizada no desenvolvimento da ferramenta é a biblio-
teca Openlayers (OPENLAYERS, 2013), API3 utilizada para a construção 
de páginas web contendo informação geoespecial dinâmica e independen-
te de servidor. A Openlayers implementa métodos padronizados de acesso 
a dados geográficos, como protocolos Web Map Service (WMS) e Web 
Feature Service (WFS), que são implementados por servidores de mapas 
bastante utilizados, como Geoserver e Mapserver.

Os polígonos temáticos são armazenados em um banco de dados Postgis, 
uma extensão espacial para o PostgreSQL, que permite o uso de obje-
tos geoespaciais. Essa extensão provê funções espaciais que permitem 
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Figura 1. (a) Menu de camadas e seleção de estado; (b) Seleção de um bioma; 
(c) Seleção de polígono livre; (d) Polígono resultante da interseção; (e) Polígono 
resultante da união.

(a) (b)

(c) (d) (e)

operações como cálculos de distância e de área e união e interseção 
de objetos espaciais (POSTGIS, 2013). Utilizou-se o servidor de mapas 
Geoserver para publicar os polígonos temáticos via protocolos WMS e WFS 
(GEOSERVER, 2013).

Os polígonos selecionados e/ou desenhados pelos usuários no navegador 
web são enviados para o servidor por meio de JSF (JavaServer Faces), um 
framework MVC baseado em Java para a construção de interfaces de usu-
ário baseadas em componentes (JAVA SERVER FACES TECHNOLOGY, 
2013). No servidor, os polígonos são combinados (via interseção ou união) 
por meio de funções do Postgis e os resultados também são armazenados 
no banco de dados. A interface de pesquisa da plataforma Natdata permitirá 
que os usuários selecionem os polígonos armazenados para filtrar os da-
dos. Outra tecnologia utilizada foi a biblioteca GeoExt, uma API Javascript 
para criação de interfaces ricas para aplicações SIG web (GEOEXT, 2013).

A Figura 1 ilustra a utilização da ferramenta. A figura apresenta a criação 
de polígonos pela combinação de uma unidade federativa (UF), um bio-
ma e um polígono arbitrário. A Figura 1(a) mostra o painel de seleção de 
camadas temáticas e a seleção de uma UF, o estado do Mato Grosso. A 
Figura 1(b) apresenta a seleção do bioma Cerrado. A Figura 1(c) mostra 
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um polígono desenhado pelo usuário. Finalmente, as Figuras 1(d) e 1(e) 
apresentam os polígonos resultadas das operações de interseção e união, 
respectivamente.

O próximo passo do trabalho será integrá-la à plataforma Natdata, per-
mitindo que os usuários possam criar seus filtros espaciais diretamente 
do sistema e utilizar os filtros em suas consultas. Após esta integração, a 
ferramenta será validada com a ajuda de especialistas, de diferentes áreas, 
envolvidos no projeto.
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