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RESUMO  

 
LIMA, Ivy Nunes dos Santos. A Interoperabilidade na Gestão de Dados 

Cadastrais Para Serviços de Infraestrutura. Recife, 2009, 84 p. Dissertação 

(Mestrado) – Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de 

Pernambuco. 

 

 A presente pesquisa apresenta o desenvolvimento de um aplicativo que 

possibilita o gerenciamento das interferências entre redes de serviços de 

infraestruturas causadas pela falta de conhecimento cadastral preciso do espaço 

subterrâneo. Com este sistema aplicativo aliado a um sistema cadastral 

devidamente atualizado tornar-se-á possível identificar quais áreas do subsolo 

apresentam-se saturadas proporcionando aos gestores planejar com mais precisão 

as áreas de expansão de suas redes. Para a sua elaboração foi necessário 

compreender as atividades inerentes a atualização de dados cadastrais dento das 

empresas concessionárias de serviços de infraestrutura, bem como, analisar a 

maneira como estas empresas intercambiavam dados com outras empresas. 

Também foi necessário estudar conceitos de interoperabilidade de dados espaciais. 

Desta forma pôde-se desenvolver um sistema aplicativo de acordo com os padrões 

de interoperabilidade estabelecidos pelo OGC (Open GeoSpatial Consortium), que 

proporcionou aos seus usuários a troca de informações cadastrais com outras 

empresas detentoras de dados espaciais, através de acesso via Web, onde esses 

usuários podem ter acesso a modificações cadastrais em tempo hábil.  

 

 

Palavras-chave: Interoperabilidades de dados espaciais, Serviços de Infraestrutura, 

Serviços Web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT  

 

 This research presents the development of an application that enables 

management of interference between networks of services caused by lack of 

infrastructure management needs of the area underground. With this system 

application together with a properly updated cadastral system will become possible to 

identify which areas of the underground have a saturated giving managers plan more 

accurately the areas of expansion of their networks. For its preparation was 

necessary to understand the activities associated with updating registration 

information inside the companies of services infrastructure, and examine how these 

companies exchanged data among their companies. It was also necessary to study 

concepts for interoperability of spatial data. Thus it was possible to develop an 

application system in accordance with the standards for interoperability set by the 

OGC (Open Geospatial Consortium), which has provided its users to exchange 

information with other companies holding cadastral spatial data through web access, 

where these users can access the registry changes in a timely fashion. 

 

Keywords: Spatial Data Interoperability, Infrastructure Services, Web Services. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O fator localização é importante para o controle das mais variadas atividades 

do ser humano. O uso das Tecnologias da Geoinformação vem se tornando cada 

vez mais indispensável para o conhecimento e melhor relacionamento entre o 

homem e o espaço onde vive. A implantação e a manutenção de redes subterrâneas 

a exemplo dos sistemas de saneamento (água e esgotos), gás natural, fibra ótica, 

dentre outras, é hoje uma realidade que está ocorrendo com incrível dinamismo nos 

centros urbanos.  

 

A aglomeração das redes subterrâneas gera conflitos no espaço físico. O 

grau de interferência gerado a partir da densificação destas redes vem obrigando as 

concessionárias de serviços públicos a racionalização e a otimização dos projetos. 

Nos serviços de infra-estrutura há necessidade de que os dados cadastrais sejam 

conhecidos tanto pela empresa como entre as prestadoras de serviços. 

 

O uso dos Sistemas de Geoinformações (SIG) tornou-se um instrumento 

fundamental para armazenar e gerenciar uma Base de Dados Espaciais das 

concessionárias, permitindo a troca de informações sobre, atualizações, alterações e 

manutenção das redes. O SIG auxilia no planejamento de ações e na tomada de 

decisão sobre as possíveis interferências causadas pela aglomeração de estruturas  

no espaço urbano.  

 

A complexidade organizacional das áreas urbanas levou as empresas e 

instituições públicas a utilizarem os SIG. Entretanto, ainda persiste uma grande 

dificuldade em compartilhar os dados espaciais, pois a grande maioria destes 

sistemas foi desenvolvido de forma independente, segundo tecnologias 

proprietárias. As ilhas de informação dificultavam o compartilhamento dos dados 

espaciais, o que acaba gerando perda de informação e poder de processamento 

(EGENHOFER, FEGEAS e GOODCHILD, 1997). Os problemas ocasionados 
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durante a conversão de dados espaciais entre diversos formatos geram diversas 

distorções, que vão desde à perda de atributos até ao erro de posicionamento. 

 

O intercâmbio de dados espaciais tornou-se um importante desafio no uso 

das Tecnologias da Geoinformação, inclusive pela necessidade de investimento 

financeiro para aquisição dados espaciais, que gira em torno de 50% a 60% do 

investimento financeiro total da implantação de um SIG. 

 

A troca de informações entre SIG distintos é uma questão cada vez mais 

importante. O estudo sobre interoperabilidade visa possibilitar que dois ou mais 

componentes de programas computacionais se comuniquem, permitindo a redução 

dos custos no processo de conversão de dados espaciais. 

  

Diante das vantagens e potencialidades da Interoperabilidade, a presente 

pesquisa se propõe a criar um ambiente computacional que possibilite o intercâmbio 

de dados espaciais. O estudo tem como área de atuação as concessionárias de 

serviços públicos que trabalham com redes subterrâneas. 

  

1.1 – OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.1.1 – Objetivo Geral 

 

Estabelecer uma metodologia que possibilite o intercâmbio de dados 

espaciais entre concessionárias de serviços públicos através de padrões de 

interoperabilidade entre SIG. 

 

1.1.2 – Objetivos Específicos 

 

• Analisar os programas que permitem o intercâmbio de dados espaciais 

de diferentes formatos; 
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• Propor um modelo interoperável, através do uso de Serviços Web 

específicos para dados espaciais; e 

• Validar o modelo proposto através de simulações. 
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2. CARTOGRAFIA NA WEB 

 

 

A Internet teve o seu surgimento em 1973, criada pelo norte-americano Vinton 

Cerf, como parte de um projeto patrocinado pela Agência de Programas Avançados 

de Investigação (ARPA, sigla em inglês) do Departamento de Defesa dos Estados 

Unidos. Nesse mesmo projeto foram desenvolvidos o Protocolo de Internet (IP, sigla 

em inglês), suporte lógico básico empregado para controlar o sistema de redes, e o 

Protocolo de Controle de Transmissão (TCP, sigla em inglês) que comprova se a 

informação chegou ao computador de destino e, caso contrário, faz com que seja 

novamente remetida. 

  

No seu início existiam diversas limitações ao tráfego de dados. Era possível 

apenas a visualização de textos, e sua utilização era feita exclusivamente por 

instituições acadêmicas e cientificas. Porém, em 1994, Tim Berners-Lee, 

pesquisador do CERN (European Laboratory for Particle Physics), da Suíça, criou o 

HTTP (HyperText Transfer Protocol)1, especialmente gerado para encontrar e 

recuperar documentos em HTML (Hyper Text Markup Language)2 e outros 

documentos em vários servidores. Com isso surgiu uma linguagem que permite 

combinar textos, figuras e sons, conjunto dos recursos disponíveis na rede mundial 

de computadores (World Wide Web), popularmente conhecida como Web (W3, 

2008). 

 

Durante os anos 90 a Cartografia sofreu um impacto substancial no seu 

processo produtivo, decorrência da rápida evolução da tecnologia, como por 

exemplo, as direcionadas para o mapeamento na Web. Estas se apresentam como 

um ramo da Cartografia digital que se desenvolve em escala proporcional à 

popularização da rede mundial de computadores, com todas as facilidades 

intrínsecas ao seu uso, incluindo os serviços oferecidos para posicionamento, rotas 

e visualização de dados geográficos em geral.  
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Desta forma a academia e a indústria voltaram-se para o desenvolvimento de 

sistemas Web cartográficos, onde mapas são armazenados em  servidores de 

mapas e acessados por clientes conectados à rede através do uso de navegadores. 

Esta tecnologia possibilita que usuários interajam com os dados espaciais e 

visualizem seus mapas de acordo com suas necessidades, por meio de interações 

realizadas a partir da interface destes aplicativos, tais como operações de pan e 

zoom, mudança de escala, geração de legendas dentre outros (MITCHELL, 2005). 

 

O uso da Internet simplifica a disseminação de dados espaciais e facilita o 

acesso à informação. Através de seu uso é possível visualizar os produtos web 

cartográficos através de um computador, em qualquer local onde haja uma conexão 

com a rede, sem a necessidade de instalação de aplicativos específicos (IBAÑEZ et 

al, 2008).  

 

Uma clara evidência da massificação do uso da cartografia na Web está no 

sucesso dos serviços oferecidos gratuitamente pela empresa Google®, tais como o 

Google Earth e o Google Maps, que proporcionam acesso a qualquer parte do 

planeta de forma dinâmica e atraente aos mais diferentes tipos de usuários 

(MENDONÇA, 2009).  

 

Desta forma a cartografia na Web desempenha um papel de destaque na 

interação humana com o computador, facilitando a exploração dos dados, 

principalmente quanto ao seu posicicionamento (FINNSETH & JÖKULSSON, 2004). 

KRAAK (2001) classifica os sistemas Web cartográficos em diversas categorias, 

dentre as quais se destacam as especificadas, a seguir: 

 
 
 
 
 
 

 

1 Na comunicação de dados através da rede, protocolo é um padrão que especifica o formato dos dados e as 
regras a serem seguidas. Um protocolo especifica como um programa deve preparar os dados para serem 
enviados para o estado seguinte do processo de comunicação. 
 
2 HTML é uma linguagem para produzir páginas na WEB. Documentos HTML podem ser interpretados por 
navegadores (ex. Mozilla Firefox). 
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2.1 – MAPAS ESTÁTICOS 

 

A forma mais básica de disseminação de dados espaciais na internet é 

naturalmente, a publicação de mapas estáticos em formato de imagem embutidas 

em páginas Web. Apesar da interatividade do usuário com o mapa ser bastante 

limitada, através desse tipo de publicação é possível produzir e mantê-los 

disponíveis para consultas (THOMAZ, 2004). 

 

MARISCO (2004), afirma que grande parte dos produtos disponibilizados na 

Web que possuem características estáticas, foram produzidos pelo modo tradicional, 

isto é, digitalizados por meio de um “scanner” ou exportados para o formato 

matricial, tais como: GIF, JPEG ou PNG. Por esse motivo, a quantidade de níveis de 

informações em um mapa pode ser grande, gerando produtos cartográficos com 

difícil legibilidade. 

 

O objetivo principal deste tipo de mapa é portar a representação de algum tipo 

de informação espacial para o usuário, possibilitando exclusivamente, sua 

visualização. Assim, os processos de simbolização, definição de escala e projeção 

cartográfica, são orientados para essa finalidade. Embora o uso destes mapas no 

formato matricial apresente interatividade quase que nula, ainda assim é possível 

manter disponíveis para consulta e referência histórica, grandes coleções de mapas 

(DAVIS JUNIOR et al, 2005). A Figura 1 mostra um exemplo de um mapa estático 

escaneado e publicado na web. 
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Figura 1 - Mapa estático publicado no formato JPEG. 

Fonte: DER (2009). 

 

 

 No entanto, existem outros produtos que permitem que o usuário possa 

interagir, com os produtos cartográficos. Estes possuem interface ou conteúdo 

interativo, e podem funcionar como uma interface a outros dados.  

 

2.2 – MAPAS INTERATIVOS  

 

2.2.1 – Mapas Interativos por Formulários 

 

Mapas Interativos por Formulários são aqueles que o usuário interage com o 

mapa através do preenchimento de um formulário. Nestes são solicitadas 

informações, quanto à região geográfica de interesse, à composição do mapa e até 

mesmo, alguns elementos de composição visual, tais como as cores, espessura de 

linhas, cores ou hachuras de preenchimento).  Quando o usuário termina o 

preenchimento do formulário, a informações são transmitidas a um servidor, que 
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recupera os dados necessários e converte o mapa final para um formato de imagem, 

como GIF ou JPEG. Esta imagem é então inserida numa página Web criada 

dinamicamente, e transmitida para o usuário (JUNQUEIRA, 2007). 

 

DAVIS JUNIOR (2005), observa que considerando como um nível mínimo de 

interatividade (mapas apenas para visualização), esta alternativa é talvez a mais 

natural do ponto de vista dos browsers, uma vez que requer apenas a apresentação 

de imagens.  No entanto, é uma alternativa limitada, por diversos motivos.  Em 

primeiro lugar, porque não permite que o usuário navegue pelo mapa, interagindo 

diretamente com os objetos apresentados, sem que haja a necessidade de geração 

de uma nova imagem, como é o caso de uma simples operação de pan ou zoom. 

Além disso, a transmissão de imagens apresenta um compromisso entre tamanho, 

qualidade e resolução, por um lado,  e  a  velocidade  de transmissão,  pelo  outro.  

Por fim, existe o problema de sobrecarga no servidor, que precisa construir o mapa 

em formato matricial, muitas vezes a partir de dados vetoriais, e transmiti-lo para o 

cliente. A Figura 2 mostra um exemplo de Mapa baseado em formulário.  

 

 

Figura 2 - Mapa baseado em formulário. 

Fonte:  USGS (2009).  
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2.2.2 – Mapas Interativos através de bibliotecas de programação 

 

Outra forma de disponibilização de mapas na Web é feita através do 

desenvolvimento de aplicativos a partir de bibliotecas de programação específicas 

para essa finalidade. Estes produtos se caracterizam por possuir uma grande 

quantidade de funcionalidades que permitem que o usuário realize operações, como 

por exemplo: pan e zoom, extração de distâncias e áreas, habilitação ou não das 

camadas, dentre outras.  

 

Um exemplo desse tipo de aplicativo é o programa computacional MapServer. 

Este foi desenvolvido através da linguagem de programação C++ pela Universidade 

de Minnesota. Este pode ser executado em diversas plataformas tais como, Linux e 

Windows NT/9x, sob um servidor HTTP, como, por exemplo, o Apache. A Figura 3 

mostra um exemplo de um interativo desenvolvido através do Mapserver. 

 

 

Figura 3 - Exemplo de mapa interativo feito através do MapServer. 

Fonte: SRH (2009). 
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2.2.3 – Mapas Interativos através da transmissão de dados 

vetoriais 

 

Uma alternativa mais interessante do que a transmissão de imagens é a 

transmissão de objetos geográficos com representação vetorial. Desta maneira, os 

dados são descarregados na máquina do cliente, tornando as operações de 

navegação no mapa mais rápidas (DAVIS JUNIOR. et al., 2005). 

 

Porém a transmissão de dados espaciais em formato vetorial pela Internet 

tem um obstáculo: nenhum dos navegadores atuais está preparado (nativamente) 

para receber e apresentar informações neste formato. Para que isso seja possível, 

existem programas com esta finalidade, como é o caso do Alov map (BOULOS, 

2004). 

 

O ALOV Map trabalha centrado em um arquivo de configuração do tipo XML 

chamado arquivo do projeto, contendo todas as informações sobre os mapas a 

serem mostrados e como devem ser mostrados. Neste arquivo são definidos 

domínios, mapas temáticos e planos de informação. 

 

Diversos órgãos públicos e privados utilizam o Alov Map como instrumento de 

disponibilização de dados, SANTOS LIMA (2006) descreve o desenvolvimento de 

uma aplicação para o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

(IBAMA) onde o seu objetivo principal era subsidiar as operações de conservação 

dos primatas brasileiros (Figura 4).  
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Figura 4 – Aplicativo baseado na transmissão de dados vetoriais. 

Fonte: SANTOS LIMA (2006). 

 

 

2.3 – SERVIÇOS WEB  

 

Diversas soluções de publicação de mapas na Web possuem recursos que 

permitem que outros programas remotos acessem seus dados, utilizando a Internet 

como canal de comunicação como é o caso do I3Geo, mostrado na Figura 5. Essa 

característica é chamada de serviço Web. 

 



A Interoperabilidade na Gestão de Dados Cadastrais para Serviços de Infraestrutura Urbana 

Ivy Nunes dos Santos Lima                                                                                                                      � ivynunes@gmail.com 
 

12 

 

Figura 5 – Interface do Aplicativo I3Geo. 

Fonte: BRASIL (2009). 

 

 

Por definição, um serviço Web é um componente que possui suas 

funcionalidades acessíveis pela rede através de troca de mensagens baseadas em 

linguagem XML - eXtensible Markup Language, (no qual será detalhada mais 

adiante). Este tipo de serviço permite que sistemas computacionais de todos os tipos 

se comuniquem entre redes, incluindo Intranet e Internet (CERAMI, 2002). São 

escritos segundo padrões, o que permite que trabalhem com outros Serviços Web, 

estabelecendo a comunicação entre sistemas de diferentes organizações.  

 

Um serviço Web deve possuir as seguintes características (CERAMI, 2002): 

  

• Estar disponível pela Internet ou redes privadas (Intranet);  

 

• Usar um sistema de mensagem padronizado em XML;  

 

• Não ser amarrado a nenhum sistema operacional ou linguagem 

de programação;  
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• Ser auto descrito através de uma gramática em XML comum; e   

 

• Poder ser descoberto através de simples mecanismos de busca. 

 

O serviço Web é composto basicamente de dois elementos: o serviço em si e 

o descritor dele:  

 

• Descritor do Serviço – O descritor do serviço contém os detalhes da interface 

e da implementação dele. Isto inclui seus tipos de dados, operações, 

informações de ligação e sua localização na rede. Ele também inclui uma 

categorização de outros metadados para facilitar a descoberta e utilização 

pelos clientes.  

 

• Serviço – É a implementação do serviço conforme estabelecida no descritor 

do serviço. O serviço é um módulo de programa fornecido pelo provedor do 

serviço e disponibilizado em plataformas acessíveis de rede. Ele existe para 

ser invocado pelo solicitante do serviço ou para interagir com ele.  O serviço 

pode ser composto por outros serviços, ou seja, ele pode também 

desempenhar o papel de cliente usando outros Serviços Web na sua 

implementação. 

 

DAVIS JUNIOR et al. (2005) sugere um modelo onde empresas e instituições 

geradoras de informação espacial proveriam acesso aos seus dados através de 

Serviços Web de diversas naturezas, conforme o tipo de dado e as peculiaridades 

de seu uso. Cada serviço seria registrado em um servidor central e interoperável, 

através do qual os usuários poderiam descobrir sobre a existência ou não de 

determinado dado ou serviço. 
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3. BASES DE DADOS ESPACIAIS 

 

Dados espaciais são dados em que a dimensão espacial está associada a 

sua localização na superfície da Terra, num determinado instante ou período de 

tempo. Esse dado representa um objeto, fato ou fenômeno da natureza, que esteja 

localizado sobre a superfície terrestre em um dado instante ou intervalo de tempo 

(LISBOA FILHO 2005). 

 

As atividades das empresas de prestadoras de serviços públicos têm impacto 

direto no meio ambiente, na qualidade de vida, na economia e na saúde pública. Faz 

parte de suas atividades a busca da qualidade de seus produtos e serviços e 

eficiência nos seus processos o que, atualmente, pode ser fortemente apoiado em 

modernas tecnologias, na Cartografia e nos Sistemas de Informação (FRANCO, 

2000). 

 

CABRERA et al. (1997) destaca que não se pode gerenciar eficientemente o 

que não é conhecido. Neste fato reside a importância de contar com bases de dados 

cadastrais completas e atualizadas, referentes às atividades das empresas 

concessionárias de serviços públicos para que uma adequada gestão possa ser 

executada. 

 

De modo geral, tais empresas são obrigadas a lidar com uma quantidade 

muito grande de dados espaciais. Saber onde se encontra cada componente de uma 

rede elétrica, hidro-sanitária ou telefônica é critico para as mesmas. Não apenas 

porque se trata de boa parte do patrimônio da empresa, mas também porque o 

conhecimento da rede, nos mínimos detalhes, é de grande importância para a 

eficiência do serviço prestado, evitando desta forma, danos ao equipamentos 

gerando ônus (ALMEIDA et al., 2003). 

 

No Brasil, a denominação cadastro técnico, é utilizada com o objetivo de 

diferenciar o cadastro com o significado de registro público de bens de raiz, (onde a 

base cartográfica é formada predominantemente por lotes, arruamentos e quadras) 
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do cadastro das redes de infra-estruturas de concessionárias de serviços, como 

água, luz, telefone e gás natural (CARNEIRO, 2003). 

 

Estas bases de dados cadastrais para serviços de infraestrutura são formadas 

por feições vetoriais que representam as redes, os distritos operacionais, com limites 

e demarcações de áreas, curvas de nível, toponímia, as cotas de amarração, as 

cotas de profundidade das tubulações, urbanização, testada do lote, dentre outros 

elementos. As escalas de mapeamento estão especificadas entre 1:1.000 a 1:5.000 

(BRASIL, 2001). 

 

Segundo BARROS FILHO (2005), as bases de dados espaciais para sistemas 

de abastecimento de água devem ser compostas por tubulações, peças e 

equipamentos, com a finalidade de conduzir a água em quantidade, qualidade e 

pressões suficientes para os diversos pontos de consumo.  

 

Este mesmo autor diz que também faz parte desta base, os ramais prediais 

que se constituem de segmentos de tubulação que derivam da rede de distribuição 

para suprir o abastecimento, comumente chamadas de ligações de água, 

responsáveis pelo fornecimento de água nas residências (Figura 6). 
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Figura 6 - Representação dos Ramais Prediais. 

Fonte: BARROS FILHO (2005). 

 

De acordo com BLACHUT et al.(1997), os cadastros das empresas 

concessionárias de serviços públicos contêm informações e descrições integradas 

de posicionamento relacionadas aos limites da propriedade.  

 

No entanto, no Brasil, boa parte das informações está contida em plantas de 

projetos em meio analógico ou em mídia digital, onde apenas poucos usuários têm 

acesso, quando as informações não estão armazenadas apenas na memória de 

antigos funcionários. A falta de sistematização e sincronismo sobre os dados 

espaciais constitui-se em um obstáculo no processo utilização dos mesmos, muitas 

vezes dentro das próprias prestadoras. 

 

Outro problema relativo à Base Dados Espaciais é a falta de atualização dos 

dados. Embora as concessionárias de serviço público tenham se modernizado nos 

últimos anos, no que diz respeito aos recursos computacionais, ainda se encontram 

com dados desatualizados e sem georreferenciamento, não havendo intercâmbio de 
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dados, o que dificulta a manutenção dos seus cadastros de rede (BARROS FILHO, 

2005). 

 

 Para resolver o problema é necessário que os dados espaciais sejam 

estruturados, ou seja, que estes dados sejam padronizados de forma a facilitar a 

atualização e intercâmbio dos mesmos. Um sistema cadastral atualizado e integrado 

entre as concessionárias de serviço público, formado por bases de dados espaciais 

inerentes a este tipo de serviços, permitirá a visualização de mapas e a realização 

de análises, que podem resultar na melhor gestão de implantação e manutenção de 

redes, dentre outros benefícios, diminuindo a quantidade de interferências 

subterrâneas (AGOSTINHO, 2007).  A Figura 7 mostra a interferência de uma rede 

de gás natural em uma rede de abastecimento de água. 

 

 

Figura 7 – Exemplo de interferências subterrâneas entre rede de gás e água  

Fonte: SÃO PAULO (2008). 

 

 

De acordo com SANTOS e CALLEGARI (2008) tais problemas de 

interferência acontecem porque poucos sistemas de informação conseguem se 

integrar em tempo hábil e sem que haja replicação de dados, entre bases de origem 

 REDE DE ÁGUA 
 

 REDE DE GÁS 
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distinta, dando origem a inconsistências que não refletem a realidade e que 

dificultam a realização de análises e simulações. 

 

O desconhecimento destas informações cadastrais pode trazer graves 

conseqüências, que vão desde a destruição de redes existentes até o impedimento 

do abastecimento dos serviços fornecidos pelas companhias, para reparo nas redes 

atingidas. A Figura 8 extraída de São Paulo (2008) mostra uma adutora de água 

atingida por uma broca, durante a perfuração de um duto para passagem de rede de 

gás natural, através de método não-destrutivo. 

 

 

Figura 8 – Conseqüências do desconhecimento cadastral.  

Fonte: SÃO PAULO (2008). 

 

 

Desta forma, surge então à necessidade desenvolver ambientes 

computacionais que possam contribuir para sanar estes problemas. CHARNECA 

(2006), destaca que o uso de um serviço Web de informação geográfica é um dos 

instrumentos que se constituem uma solução viável, onde diversas bases poderiam 

ser consultadas, possibilitando o intercâmbio e a transmissão de dados livremente 

entre diferentes programas e sistemas computacionais. 
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O principal objetivo da implantação dessa tecnologia é o de viabilizar uma 

base cartográfica digital única para empresas prestadoras de serviços públicos, além 

da possibilidade de utilizar modernas tecnologias para a gestão de interferências 

entre essas redes subterrâneas. 
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4. INTEROPERABILIDADE DE DADOS ESPACIAIS 

 

 

WEGNER (1996) define interoperabilidade como sendo a habilidade de dois 

ou mais componentes de programas computacionais se cooperarem a despeito de 

suas diferenças de linguagens, interface e plataforma de execução. Já CASANOVA 

et al. (2005) define interoperabilidade como a capacidade de compartilhar e trocar 

informações e processos entre diferentes usuários.  

 

ROCHA (2002) afirma que, embora existam definições com abordagens 

distintas para interoperabilidade, estas não se contradizem, são complementares. 

Algumas definições enfocam os componentes de programas computacionais de 

natureza diferente e sua capacidade de operar em plataformas distintas. Outras 

enfatizam a funcionalidade (troca de serviços e informações) não se preocupando 

com os detalhes de heterogeneidade desses sistemas.  

 

Com o crescimento do número de programas SIG e consequentemente da 

variedade de modelos internos de dados, criou-se uma demanda em busca de 

mecanismos que permitam a troca de informações armazenadas em base de dados 

espaciais de diferentes formatos (FONSECA, 2001).   

 

As primeiras tentativas de integração entre os Sistemas de Geoinformação 

foram através da tradução direta de formatos de dados de um fabricante de 

programas computacionais para outro, um exemplo é o caso das traduções usando-

se o formato DXF, um formato de exportação utilizado por programas do tipo CAD. 

Entretanto, este formato não é satisfatório quando se deseja representar 

informações semânticas, já que em alguns SIG a importação deste tipo de formato 

pode ter efeitos indesejáveis em relação à representação da informação (FONSECA, 

2001).   
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A solução para estes problemas de intercâmbio de dados exige uma 

arquitetura diferenciada, em que seja viável a implementação de Sistemas de 

Geoinformação robustos o suficiente para ocupar o lugar dos sistemas 

convencionais, proporcionando a integração dos dados espaciais em um único 

ambiente operacional (CAPUTI, 2006). 

 

Diante disso, surge a necessidade de se criar padrões para formatos de 

dados que facilitem o compartilhamento dos mesmos utilizando diferentes 

programas computacionais de SIG. Resolver esta problemática de troca de 

informações entre dados espaciais pode ser considerado uma das principais funções 

da interoperabilidade.   

 

Porém a interoperabilidade de dados espaciais não se resume somente na 

integração de sistemas construídos com a mesma base tecnológica, e sim na 

criação de estruturas e padrões que permitam a troca de dados independente da 

arquitetura adotada. A adoção de padrões, além de facilitar a interoperabilidade, 

também busca garantir a consistência das informações (BUGHI, 2007).  

 

Segundo JACOSKI e LAMBERTS (2002), para garantir estas características 

acima citadas é necessário: 

 

• Abertura: quando ligado à indústria do software, a publicação de 

estruturas internas de dados espaciais permite que os usuários 

construam aplicações que podem ser integradas aos componentes de 

software para qualquer tipo de usuário; 

 

• Troca: capacidade de troca de dados livremente entre sistemas, 

porque assim cada sistema terá o conhecimento do formato ou 

linguagem dos outros sistemas; 

 

• Simplificação: ocorre a simplificação das complexas coleções de 

formatos e padrões existentes na indústria de programas 
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computacionais, devendo ser esclarecidos, buscando maior 

consistência; 

 

• Transparência: a transparência aparece como a possibilidade de 

uniformizar as formas e dar uma homogeneidade à informação, que se 

reduzindo em apenas um formato, o que pode ser utilizado por 

qualquer um;  

 

• Similaridade: com grande relevância, é a medida do nível para o qual 

dois tipos de dados, sistemas ou usuários utilizam as mesmas 

convenções, e por isso encontram facilidades de se comunicarem. 

 

 

4.1 – A LINGUAGEM XML 

 

Com o advento da Internet, novas aplicações têm surgido juntamente com 

novos padrões para representação de dados e metadados. Entre esses padrões 

pode-se destacar a metalinguagem de marcação ou XML (W3C, 2008). A XML é um 

padrão que independe de plataforma computacional e linguagem de programação 

usada para publicar, representar e trocar dados e metadados na Web. Por ser uma 

linguagem extensível, a XML permite que novos padrões sejam especificados, 

possibilitando que surjam novas tecnologias em conformidade com esta 

metalinguagem. 

 

De acordo com FIDALGO (2005), são características a XML: 

 

• Extensibilidade: permite criar ou estender marcações exclusivas para novos 

domínios; 

 

• Interoperabilidade: é baseada em texto e não em formatos binário 

proprietários; 
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• Ubiqüidade: Permite que os principais navegadores da Internet (Internet 

Explorer e Netscape) interpretem XML.   

 

4.2 – METADADOS  

 

 

Normalmente definido como dado sobre o dado, os metadados descrevem o 

conteúdo, a condição, o histórico, a localização e o formato do dado (MAGUIRE e 

LONGLEY, 2005). O objetivo de sua aplicação é ter um mecanismo para identificar 

qual dado existe, a sua qualidade e como acessá-lo e usá-lo (LIMA, 2002). 

 

De acordo com BUGHI (2007), os de metadados são essenciais para permitir 

a interoperabilidade, porém, na busca por eficiente compartilhamento de dados, faz-

se necessário que a arquitetura de metadados e as soluções para consulta sejam 

mundialmente padronizadas. 

 

Ainda segundo o mesmo autor, dentre as inúmeras propostas de 

padronizações existentes, duas em especial fazem referência a esquemas de 

metadados para dados geográficos. São os padrões definidos pelo U.S. Federal 

Geographic Data Comittee (FGDC) e pelo Internacional Organization of Standards 

(ISO). 

 

O padrão definido pela FGDC estabelece um conjunto de terminologias e 

definições de documentação de dados espaciais, incluindo elementos de metadados 

para os seguintes tópicos: 

 

• Identificação: nome, desenvolvedor, área geográfica coberta, temas de 

informações incluídas e tipo de acesso (restrito ou público); 

 

• Qualidade do dado: precisão da posição e dos atributos, integridade, 

consistência e procedência; 
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• Organização do dado espacial: modelo de dados utilizado para 

codificar o dado e número de objetos espaciais; 

 

• Sistema de Referência Espacial: localizações das coordenadas, 

projeção do mapa e parâmetros para converter o dado para outro 

sistema de coordenadas; 

 

• Entidade e atributos: informação geográfica (estradas, casas, elevação, 

temperatura, dentre outros); 

 

• Distribuição: agência de distribuição, formatos e mídias disponíveis, 

preço e distribuição on-line; e 

 

• Referência de metadados: timestamp (data e hora) e agência 

responsável pela compilação dos metadados. 

 

A estrutura do padrão FGDC baseia-se na linguagem XML e está organizada 

em uma hierarquia de elementos de dados e elementos compostos, possuindo como 

ponto inicial a seção denominada de metadata (FGDC, 2008).  A Figura 9 mostra a 

estrutura do padrão de metadados do FGDC. 
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Figura 9 - Estrutura do padrão de metadados do FGDC. 

Fonte FGDC (2008). 

 

 

Já a ISO (Norma 19115) define os metadados em uma estrutura que difere da 

FGDC, propondo que o agrupamento dos dados possua pelo menos uma classe de 

metadados, sendo estes distribuídos segundo sua natureza, conforme apresentado 

na Figura 10. 
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Figura 10 - Metadados definidos pela Norma 19115 da ISO. 

FONTE: ISO (2002). 

 

 

 

O conjunto principal de metadados (MD_Metadata) pode ser complementado 

com metadados sobre a representação geoespacial (MD_SpatialRepresentation) do 

dado geográfico, sistemas de georreferenciamento 

(MD_ReferenceSystemInformation), qualidade do dado (MD_DataQuality), 

identificação do dado (MD_Identification), informação de manutenção 

(MD_MaintenanceInformation), informação de conteúdo (MD_ContentInformation), 
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entre outros. A utilização de itens opcionais, além dos obrigatórios aumentará a 

interoperabilidade das aplicações, pois permite aos usuários compreender os dados 

espaciais e os metadados relacionados livres de ambigüidades (KRESSE e FADAIE, 

2004). 

 

 

4.3 – O CONSÓRCIO OGC (OPEN GEOSPATIAL CONSORTIUM) 

 

 

O Open Geospatial Consortium (OGC) é um consórcio industrial com mais de 

350 companhias, agências governamentais e universidades, cujos membros 

trabalham num processo colaborativo e de consenso para prover e aumentar 

interoperabilidade entre tecnologias envolvendo informações e localizações de 

dados espaciais (OGC, 2009).  

 

De acordo com PEREIRA (2004) o OGC possui três preocupações básicas, 

que visam auxiliar a interoperabilidade e a extensão das aplicações em SIG: 

 

• Ambiente de aplicação interoperável: uma interface configurável que 

utiliza ferramentas específicas e dados necessários para resolver um 

determinado problema; 

 

• Espaço de dados compartilhados: um modelo de dados genérico que 

suporta uma grande variedade de aplicações analíticas e cartográficas; 

 

• Navegação heterogênea às informações: métodos para acessar e 

explorar as informações e as aplicações analíticas disponíveis na rede. 

 

O OGC assumiu um papel preponderante na resolução dos problemas de 

interoperabilidade em SIG, produzindo especificações abstratas e de 

implementação. Entre as especificações de serviços Web existentes, duas serão 

abordadas mais detalhadamente: Web Map Service (WMS) e Web Feature Service 

(WFS). 
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4.3.1 – Web Map Service (WMS) 

 

O Web Map Service (WMS) produz mapas de dados dinâmicos referenciados 

espacialmente a partir de informações geográficas. Neste padrão da OGC um plano 

de informação (layer) aberto em um SIG aparece como uma imagem, sendo ainda 

possível consultar os seus atributos. Assim, os mapas produzidos por meio do WMS 

são geralmente apresentados em um formato de figura (PNG, GIF ou JPEG), 

(BEAUJARDIERE, 2006). 

 

O padrão WMS especifica como o cliente deve requisitar as informações para 

o servidor e como este deve responder ao cliente. Para esta comunicação são 

definidas três operações, onde duas primeiras são obrigatórias e a última é opcional 

para uma implementação de WMS (PEREIRA, 2004). 

 

De acordo com TURTON (2007) as três operações definidas são: 

 

• GetCapabilities: Retorna a pedido do servidor WMS os metadados. A 

resposta de uma requisição GetCapabilities são informações gerais 

sobre o próprio serviço e informações específicas sobre os mapas 

disponíveis. Esta resposta é a capacidade documento, ou seja, é um 

arquivo de configuração XML que é fornecido ao cliente que fez a 

requisição do WMS. Este arquivo XML provê metadados sobre um 

servidor WMS indicando as ações e habilidades dos dados. 

 

• GetMap: Retorna um mapa com parâmetros geoespaciais e 

dimensionais da imagem bem definidos. A operação GetMap é 

invocada por um cliente para obter um conjunto de pixels que formam a 

imagem de um mapa que abrange uma área geográfica. Este pedido 

permite que o cliente WMS possa especificar camadas distintas, como 

o sistema de referência espacial (SRS), a área geográfica, e outros 

parâmetros que descrevem o formato retornado no mapa.  
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• GetFeatureInfo: Esta operação serve para proporcionar ao cliente mais 

informações, além das contidas no mapa, previamente requisitado na 

operação de GetMap. O caso típico de uso da operação 

GetFeatureInfo é, depois de receber um mapa, o usuário selecionar um 

ponto do mapa, do qual deseja ver mais informações. Esta operação 

permite ao cliente dizer qual pixel de qual plano de informação está 

sendo consultado. Como pode haver perda de informação na 

comunicação entre o cliente e o servidor, a operação GetFeatureInfo 

inclui a maior parte dos parâmetros da operação GetMap. 

 

A Figura 11 adaptada de MICHAELIS (2007) ilustra a requisição de um plano 

de informação feita por WMS através de um endereço eletrônico (URL). Como 

resultado, é adicionado ao mapa do SIG as rodovias da região em estudo 

(representados pelas linhas em laranja). 

 

 

Figura 11 – Exemplo de uma requisição WMS. 
Fonte Adaptada: MICHAELIS (2007). 
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4.3.2 – Web Feature Service (WFS) 

 

O Web Feature Service (WFS) fornece uma visualização genérica para os 

dados acessados no servidor remoto, ou seja, não existem estilos predefinidos para 

este serviço, porém o usuário é capaz de customizá-los. Outra potencialidade deste 

serviço é capacidade de realizar consultas e criar filtros, isto faz com que o usuário 

tenha maior controle sobre os dados. (GEOSERVER, 2008). Dentre as propriedades 

do serviço WFS destacam-se: 

 

• A realização de consultas e filtros; 

 

• A Definição de estilos e a criação de temas; 

 

• A Descrição das propriedades das feições. 

 

 Segundo VRETANOS, (2002) são requisitos para um Web Feature Service: 

 

• As interfaces devem ser definidas em XML.  

 

• A linguagem Geographic Markup Language (GML) deve ser utilizada 

para expressar as feições dentro da interface.  

 

• O WFS deve ser capaz de pelo menos apresentar suas características 

utilizando a GML.  

 

• A criação de filtros de linguagem será definido em XML, derivados de 

Common Query Language (CQL) como definido nas especificações do 

OpenGIS®.  

 

• O Datastore, usado para armazenar características geográficas, deve 

ser oculto para aplicações cliente e a visualização dos dados deve ser 

através da interface WFS.  
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O serviço WFS possui três operações básicas de acordo com VRETANOS 

(2002). 

• GetCapabilities: O WFS deve ser capaz de descrever as suas 

capacidades, ou seja, deve indicar as feições disponíveis no serviço e 

as operações que podem ser suportadas por cada uma. 

 

• DescribeFeatureType: O WFS deve ser capaz de, a seu pedido, ao 

descrever a estrutura de qualquer tipo de recurso. 

 

• GetFeature: Esta operação permite retornar feições a partir de um 

WFS, ou seja, permite ao cliente recuperar dados espaciais codificados 

em Geography Markup Language (GML), que é um documento XML e 

padrão da OGC. 

 

 

4.2.3 – Styled Layer Descriptor (SLD) 

 

 

Esta especificação da OGC permite definir a simbologia de um WMS. O 

Styled Layer Descriptor (SLD) permite definir cores e rótulos para uma camada WMS 

a partir de regras a serem definidas em sua linguagem.  

 

Todo arquivo SLD é a extensão de um XML, é essa característica que o 

enquadra como parte de um serviço Web (LALONDE, 2002). A Figura 12 apresenta 

um script SLD comentado extraído de BRITO NETO (2008), onde a sintaxe permite 

representar dados vetoriais do tipo polígono. 
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Figura 12 – Exemplo de um arquivo SLD. 
Fonte: BRITO NETO (2008). 

 
 

<!-- Todo SLD é uma extensão de um XML, por isso a versão e codificação do XML --> 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<!-- Identificação do padrão SLD a partir da característica de extensibilidade do XML --> 
<StyledLayerDescriptor version="1.0.0"  
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld StyledLayerDescriptor.xsd"  
xmlns="http://www.opengis.net/sld"  
xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"  
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
<!-- Pode ser informado o nome, o título e um resumo do SLD --> 
  <NamedLayer> 
    <Name>Default Polygon</Name> 
     <UserStyle> 
      <Title>Default Polygon</Title> 
      <Abstract>SLD usado para qualquer tipo de poligono</Abstract> 
<!--Definindo as características do FeatureType ou camada --> 
       <FeatureTypeStyle> 
<!-- São criadas regras para que se possam definir temas --> 
        <Rule> 
<!-- Como se trata de um polígono qualquer existe apenas uma regra --> 
          <Name>Rule 1</Name> 
          <Title></Title> 
          <Abstract></Abstract> 
<!-- Os temas são criados a partir de filtros como no exemplo abaixo: -> 
     <ogc:Filter> 
                        <ogc:PropertyIsEqualTo> 
                            <ogc:PropertyName>nome</ogc:PropertyName> 
                            <ogc:Literal>Abiaí</ogc:Literal> 
                        </ogc:PropertyIsEqualTo> 
                    </ogc:Filter> 
<!-- Abaixo, têm-se características do polígono como cor do preenchimento, cor e 
espessura do contorno --> 
          <PolygonSymbolizer> 
            <Fill> 
              <CssParameter name="fill">#AAAAAA</CssParameter> 
            </Fill> 
            <Stroke> 
              <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter> 
              <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter> 
            </Stroke> 
          </PolygonSymbolizer> 
        </Rule> 
       </FeatureTypeStyle> 
    </UserStyle> 
  </NamedLayer> 
</StyledLayerDescriptor> 
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5. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

5.1 – RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 

5.1.1 Equipamentos Eletrônicos e Computacionais 
 

O computador utilizado para o desenvolvimento da pesquisa possui a 

seguinte configuração: modelo TOSHIBA SATELLITE A105, com 1 gb de memória 

RAM, processador Intel Centrino 2 duo de 1.7GHz, e disco rígido com 60 GB de 

capacidade. 

  

5.1.2 – Programas computacionais (software) 

 

• Tomcat – versão 6.0: servidor Web desenvolvido pela Apache Software 

Foundation (AFS).         

• XMLSPY – versão 2007: editor de arquivos XML, desenvolvido pela Altova.  

• Geoserver – versão 1.7.3: aplicação Java que funciona como um servidor 

Web interoperável, pois o mesmo utiliza as especificações da OGC (WMS, 

WFS, WCS, GML, SLD e KML (Keyhole Markup Language)) promovendo o 

compartilhamento de dados em ambientes computacionais heterogêneos. 

Desenvolvido pela The Open Planning Project (TOPP). 

• uDig – versão 1.1 – RC14: programa computacional de SIG Open Source com 

licença LGPL (Lesser General Public License)  desenvolvido em Java. Ele é 

compatível com os padrões WMS, WFS, WCS, KML de interoperabilidade da 

OGC. 

• ArcGIS – versão 9.2: programa computacional de SIG proprietário 

desenvolvido pela ESRI, que divide-se em três aplicativos: ArcMap, 
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ArcCatalog e ArcToolbox. Também é compatível com os padrões WMS, WFS 

de interoperabilidade.   

• GvSIG – versão 1.1.1: O gvSIG é um programa computacional de SIG Open 

Source com licença General Public License (GPL). Ele é compatível com os 

padrões WMS, WFS e WCS de interoperabilidade do OGC. Além de possuir 

uma interface amigável, o que facilita a manipulação do programa para 

usuários iniciantes.  

 

5.2 – Base Cartográfica 

 

A coleta dos dados geográficos foi feita através de arquivos no formato 

shapefile, obtidos no setor de Geoprocessamento da Companhia de Água e Esgotos 

da Paraíba – CAGEPA. Já os dados referentes à rede de gás natural, foram cedidos 

pela Companhia Paraibana de Gás – PBGÁS. A Figura 13 mostra um mapa com 

dados cedidos pela CAGEPA, contendo informações de Quadra, Lote, Logradouros 

e Rede de Água, bem como os Registros de Manobra. 
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Figura 13 – Mapa com dados cedidos pela CAGEPA. 

 

A Figura 14 mostra a tela do programa AutoCAD® com dados cedidos pela 

PBGás em formato .dwg, contendo informações referentes a rede de Gás Natural,  

Quadras e Nomes de ruas. 
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Figura 14 – Tela do AutoCAD® com os dados cedidos pela PBGÁS. 

 

 

5.2 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

As etapas desta pesquisa tiveram como objetivo compreender as atividades 

desenvolvidas na atualização cadastral das concessionárias de serviços públicos 

partindo do amplo para o detalhe, bem como verificar se existe algum tipo 

intercâmbio sendo empregado, para então propor um modelo interoperável para SIG 

utilizando serviços Web. 

 

 

5.2.1 – Contextualização do Problema 

 

Esta etapa teve como objetivo compreender de forma ampla e detalhada as 

atividades relacionadas aos setores de cadastro das Companhias de saneamento e 
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de gás do estado da Paraíba, respectivamente, a Companhia de Água e Esgotos da 

Paraíba - CAGEPA e a Companhia Paraibana de Gás – PBGAS. 

 

O compartilhamento de dados espaciais possui uma demanda diária devido à 

constante necessidade de expansão das redes e equipamentos. 

 

A interdependência por troca de dados torna-se maior devido ao fato de 

ambas destas Companhias utilizarem o mesmo espaço físico. Por este ser 

subterrâneo que é de difícil acesso, aumentando a necessidade de precisão e 

atualização das informações cadastrais. 

 

Atualmente a troca de dados é feita através da exportação das bases 

cartográficas, que estão em diferentes formatos. Na Companhia de Gás, os dados 

podem ser encontrados em duas formas distintas: Em meio analógico, no formato de 

plantas e cartas e em mídia digital, onde são manipulados, armazenados e 

disponibilizados em plataforma CAD (Computer-Aided Design), no formato .dwg. 

 

Já a CAGEPA, armazena seus dados cadastrais de diversas formas, desde 

plantas e cartas em meio analógico, que se encontram a espera de digitalização, e 

em meio digital, de três formas distintas: Plataforma CAD (dwg), shapefiles (formato 

de dados nativo da maioria dos SIG) e em Geodatabase (formato proprietário da 

ESRI para banco de dados espaciais). Estes dois últimos compõem o Sistema de 

Geoprocessamento Coorporativo da Companhia, que ainda se encontra em fase 

inicial de implantação. 

 

Contudo, estes dados encontram-se descentralizados e replicados em ambas 

as companhias, gerando diversas inconsistências. Outro problema diz respeito à 

defasagem das informações durante o intervalo entre a requisição e a 

disponibilização dos dados, já que diariamente as redes são expandidas ou 

modificadas. 

 

Tal situação gera diversos ônus tais como, perda de tempo na revisão dos 

dados de as-built, erros no processo da tomada de decisão, gerando como 
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conseqüência, uma demora na prestação dos serviços a população abastecida, e 

um maior esforço financeiro.  

 

5.2.2 – Implementação da Aplicação 

 

 A configuração do aplicativo iniciou-se com a instalação e configuração do 

servidor Tomcat no computador utilizado na pesquisa. Como forma de validar o 

processo de instalação, foi aberto o navegador Web e digitado o seguinte endereço 

(URL):  http://ivy.mestrado.edu:8080/, onde ivy.mestrado.edu é o nome do servidor e 

8080 é a porta de comunicação utilizada pelo tomcat. A abertura da página inicial do 

Tomcat indicou que a instalação e configuração deste servidor foram bem sucedidas 

(Figura 15). 

  

 

Figura 15 – Validação da instalação do Tomcat. 

 

 

Em seguida, o Geoserver foi instalado como um serviço Web no Tomcat, 

através do carregamento do arquivo geoserver.war (aplicação Java compilada) no 

ambiente War to deploy (Figura 16). O próximo passo foi acessar o Geoserver 

através do endereço Web: http://ivy.mestrado.edu:8080/geoserver, a fim de validar a 

instalação, como mostra a (Figura 17). 
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Figura 16 – Instalação do Geoserver no Tomcat (em destaque). 

 

 

 

 

Figura 17 – Tela de Boas Vindas do Geoserver. 
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5.2.3 – Geoserver: configuração e desenvolvimento 

 

 Após a instalação do Geoserver no Tomcat, deu-se início a sua 

configuração a fim de permitir o armazenamento dos dados e sua disponibilização 

nos padrões OGC de interoperabilidade. 

 

             A criação de um NameSpace foi a primeira etapa da configuração do 

servidor. O NameSpace é um prefixo utilizado para controle interno do GeoServer. 

Na prática, este recurso permite que as camadas adicionadas no Geoserver sejam 

agrupadas em uma URL. A Figura 18 mostra a tela de configuração do Geoserver, 

onde foi criado um NameSpace chamado CAGEPA. 

 

 

 

Figura 18 – Configuração do NameSpace.  

 

 O passo seguinte foi estabelecer a conexão entre o Geoserver e os 

dados espaciais. Para isso, foi preciso criar um DataStore chamado dados_pesquisa 

como pode ser visto na Figura 18 a seguir. 
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Figura 19 – Criação do DataStore. 

 

 

5.2.4 – Procedimentos de implementação dos padrões WMS e WFS 

  

 O Geoserver é responsável por fazer a conversão sintática dos dados 

espaciais para os padrões de compartilhamento interoperáveis. Para tanto, devem 

ser geradas as FeatureTypes. A Figura 20 mostra as FeatureTypes que foram 

criadas nesta pesquisa. 

 

 

Figura 20 – Criação das FeatureTypes. 

  



A Interoperabilidade na Gestão de Dados Cadastrais para Serviços de Infraestrutura Urbana 

Ivy Nunes dos Santos Lima                                                                                                                      � ivynunes@gmail.com 
 

42 

No entanto, para se criar uma FeatureType é necessário fazer algumas 

configurações, como informar o estilo (SLD), o SRS (Spatial Reference System) e o 

retângulo envolvente. A configuração do estilo será descriminada mais a diante.  

 

O SRS é uma lista de codificações onde são atribuídos o Sistema de 

Referência Geodésico e o Sistema de Projeção Cartográfico, que devem ser 

definidos para qualquer dado espacial. No caso dos dados utilizados para esta 

pesquisa os dos fornecidos encontravam-se em WGS-84 (dados referentes à rede 

de água) e em UTM – SAD-69, fuso 25 (dados referentes à rede de gás).  

O retângulo envolvente é obtido de forma semi-automática pelo Geoserver. A 

Figura 21 mostra a tela de criação e configuração de uma FeatureType. 
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Figura 21 – Configuração de uma FeatureType. 
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 Uma vez criadas as FeatureTypes, foi possível visualizá-las através de um 

cliente Web Cartográfico padrão do Geoserver, neste caso, o Open Layers, como 

mostra a Figura 22: 

 

 

Figura 22 – Visualização da FeatureType Lotes. 

 

5.2.5 – Criação dos mapas temáticos através do SLD  

 

O padrão Styled Language Descriptor (SLD) é responsável pela criação da 

simbologia cartográfica utilizada para a confecção dos mapas temáticos, este 

arquivo possui formato XML, que pode ser editável em qualquer editor de texto, no 

entanto, por ser um arquivo muito extenso, preferiu-se utilizar um programa próprio 

para esta linguagem (neste caso o XMLSPY). A Figura 23a mostra a rede de 

drenagem da área de estudo com um estilo padrão do Geoserver, enquanto que a 

Figura 23b mostra a mesma camada após ser atribuída um estilo temático.  
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Figura 23 – (a) FeatureType com um SLD padrão, (b) definição de um SLD temático. 

 

 

 A Figura 24 mostra um fragmento do código XML usado para definir o 

SLD, Este formato provê uma representação estruturada dos dados através da 

utilização de tags.  Neste trecho de código encontram-se disponíveis as seguintes 

informações destacadas: 

 

• sld:Name –  nome da regra a ser criada (parâmetro opcional); 

• sld: Title – Título da regra; 

• ogc: PropertyIsEqualTo – operador boleano utilizado para identificar um 

valor de atributo; 

• ogc: PropertyName – nome da coluna que será usada para gerar o 

mapa temático; e 

• ogc: Literal – valor armazenado no campo (diâmetro igual a 50mm). 
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Figura 24 – Trecho do mapa temático gerado através do código SLD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!----> 
<sld:StyledLayerDescriptor xmlns:sld="http://www.opengis.net/sld" 
xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" 
version="1.0.0"> 
… 
<sld:FeatureTypeName>REDE_AGUA</sld:FeatureTypeName> 
<sld:SemanticTypeIdentifier>generic:geometry</sld:SemanticTypeIdentifier> 
<sld:SemanticTypeIdentifier>colorbrewer:equalinterval:accents</sld:SemanticTypeIdentifier> 
<sld:Rule> 
<sld:Name>Diametro 50</sld:Name> 
<sld:Title>50</sld:Title> 
<ogc:Filter> 
<ogc:And> 
<ogc:PropertyIsEqualTo> 
<ogc:PropertyName>DIAMETRO</ogc:PropertyName> 
<ogc:Literal>50</ogc:Literal> 
</ogc:PropertyIsEqualTo> 
</ogc:And> 
</ogc:Filter> 
<sld:LineSymbolizer> 
<sld:Stroke> 
<sld:CssParameter name="stroke"> 
<ogc:Literal>#FA3411</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A utilização do sistema é feita através da requisição de um programa 

computacional SIG ao endereço Web do sistema desenvolvido. Tal requisição 

acessa o Geoserver que converte os dados espaciais, independente do seu formato 

de origem, nos padrões WMS e WFS. Desta forma, atinge-se a interoperabilidade, 

uma vez que os dados podem ser visualizados por diversos programas, de forma 

remota e em tempo hábil, ou seja, as novas informações podem ser consultadas 

assim que forem atualizadas cliente. 

 

Na Figura 25 pode-se observar, que entre a requisição e a obtenção das 

camadas nos padrões interoperáveis existem cinco etapas: 

 

   Figura 25 – Esquema de funcionamento da aplicação. 

 

As etapas podem ser descritas como: 

 

1. O cliente faz a requisição através da URL do sistema, que é formada pelo 

endereço do servidor, seguido de uma barra (/) e o nome da requisição 

desejada, finalizando o endereço com uma interrogação, neste caso: 

http://ivy.mestrado.edu:8080/geoserver/wms? 

2. A requisição chega ao servidor que processa o serviço solicitado através do 

Geoserver.  

3. Em seguida o Geoserver acessa a base de dados espacial, gerando as 

camadas requisitadas. 

4. O servidor envia as camadas geradas para o cliente através da internet. 



A Interoperabilidade na Gestão de Dados Cadastrais para Serviços de Infraestrutura Urbana 

Ivy Nunes dos Santos Lima                                                                                                                      � ivynunes@gmail.com 
 

48 

5. O cliente recebe os dados como uma nova camada (layer) no programa SIG 

em utilização. 

 

6.1 - REQUISIÇÃO DO SERVIÇO WMS UTILIZANDO SIG  

 
             O acesso do sistema pelo programas computacional SIG ArcGIS, é obtido 

através da função Add WMS Servers, como mostra a Figura 26 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Figura 26 – Requisição WMS no ArcGIS. 
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A próxima etapa é selecionar o Datum e o Sistema de Coordenadas, como 

pode ser visto na Figura 27. 

 

 

 

Figura 27 - Definição do Datum e do Sistema de Projeção. 
                            

             Desta forma torna-se possível a visualização da camada WMS, neste caso 

específico, a rede de distribuição de água (Figura 28). 
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Figura 28 - Visualização das camadas WMS adicionadas. 
    

               Caso haja alguma alteração na base de dados espaciais da CAGEPA, 

como por exemplo, expansão da rede de distribuição de água, o cliente SIG poderá 

ver estas mudanças instantaneamente. Outra vantagem da utilização deste serviço é 

a possibilidade de consultar os atributos da rede, como também de analisar quais 

áreas estão sofrendo interferências de duas ou mais redes distintas (ex.: água, 

esgoto, telefonia, dentre outras).  

 

6.2 – REQUISIÇÃO DO SERVIÇO WMS UTILIZANDO UM SIGWEB 

 

 Outra possibilidade de uso do sistema desenvolvido diz respeito ao seu 

acesso através de um servidor de mapas remoto, sendo necessário para este 

procedimento a configuração de um arquivo do aplicativo SIGWEB com as 

informações do mapa a ser gerado. Este arquivo deve conter os parâmetros de 

conexão (conection), que neste caso é a URL do Sistema, e um objeto chamado 

metadata (que são os metadados), onde é descrito: o nome do layer WMS 

(wms_name), o sistema de referência (wms_srs), e a forma de renderização da 

imagem da camada (wms_format), como pode ser observado na Figura 29. 
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Figura 29 – Configuração da camada WMS no Cliente SIGWEB. 

 

 Como Resultado, o SIGWEB passa a mostrar um nível de informação que 

está hospedado em outro servidor, neste caso no servidor do aplicativo 

desenvolvido. A Figura 30 ilustra a rede de distribuição de água como uma camada 

WMS em um servidor de mapas remoto.    

 

 

Figura 30 – Visualização da camada WMS em um SIGWEB remoto. 

LAYER 

  NAME "Rede de Distribuição de Água via WMS" 
  TYPE Line 
  STATUS default 
  TEMPLATE void 
   CONNECTION 

 "http://ivy.mestrado.edu:8080/geoserver/wms?" 
  CONNECTIONTYPE WMS 

  METADATA 

      "wms_name"                           " CAGEPA:REDE_AGUA" 
       "wms_title"                             " REDE_AGUA_Type" 
       "wms_srs"                               "EPSG:4326" 
       "wms_server_version"         "1.1.1" 
       "wms_format"                       "image/png" 
   END 

END 
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6.3 – REQUISIÇÃO DO SERVIÇO WFS 

 

 O programa utilizado para demonstrar a requisição WFS foi o gvSIG e de 

forma semelhante ao ArcGIS, inseriu-se uma nova camada, neste caso do tipo WFS, 

através da URL: http://ivy.mestrado.edu:8080/geoserver/wfs? (Figura 31). 

 

 

Figura 31 - Requisição do serviço WFS no gvSIG. 
                                                  

 Em seguida o usuário escolhe a camada que se deseja trabalhar. Na aba 

capas escolhe-se a camada que se deseja trabalhar, e na aba atributos são 

definidas as colunas que serão mostradas. Também existem outras opções que 



A Interoperabilidade na Gestão de Dados Cadastrais para Serviços de Infraestrutura Urbana 

Ivy Nunes dos Santos Lima                                                                                                                      � ivynunes@gmail.com 
 

53 

tornam possível visualizar informações gerais sobre o serviço WFS, como criar 

filtros, determinar a quantidade máxima de feições, dentre outras funcionalidades.  

 A Figura 32 mostra a janela do gvSIG onde são feitas tais escolhas da 

camada WFS. 

 

 

Figura 32 - Definição e configuração de uma camada WFS. 

 

            O padrão WFS permite que sejam empregadas funções de análise espacial, 

seleção por atributos para a confecção de mapas temáticos entre outras utilidades, 

como pode ser observado na Figura 33. Como exemplo de aplicação desse serviço, 

foi gerada uma área de influência (buffer) de 15 metros sobre um determinado trecho 

da rede, onde será realizada uma manutenção corretiva (Figura 34).   
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Figura 33 – Consulta a uma camada WFS no gvSIG. 
           

 

 

Figura 34 – Exemplo de análise espacial na camada WFS. 
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

7.1 – CONCLUSÕES 

 

 

Um ambiente heterogêneo foi implantado com sucesso. Neste ambiente 

foram compartilhadas informações espaciais de diversos formatos de dados, 

produzidas por diferentes companhias de serviços de infraestrutura. Isto foi possível 

devido à tecnologia dos serviços Web está baseada na troca de informações através 

de textos (arquivos XML) o que facilita a interação entre sistemas com tecnologias 

distintas. 

 

O protótipo do modelo proposto para o intercâmbio de dados espaciais entre 

prestadoras de serviços públicos permitiu a avaliação dos conceitos tecnológicos de 

interoperabilidade com base em serviços Web geográficos, e visualização dos dados 

espaciais intercambiados via SIGWeb ou através de um programa SIG Desktop, 

através da requisição de endereço numa URL dentro do SIG. Estes conceitos, após 

o embasamento teórico, foram considerados essenciais ao processo de integração 

de dados oriundos de distintas fontes.  

 

A tecnologia dos serviços Web mostrou-se uma solução de simples 

maniplulação e ao mesmo tempo uma poderosa na solução para os problemas de 

interoperabilidade de dados espaciais. 

 

 A criação do servidor de dados espaciais interoperável, permitiu que órgãos 

gestores, como CAGEPA e PBGÁS, terem acesso remoto a dados e em tempo 

hábil, possibilitando uma forma descentralizada de se obter e centralizada de se 

gerar informações. 
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Portanto, a luz destas conclusões é possível afirmar que o modelo ora 

proposto para a troca de informações espaciais entre prestadoras de serviços 

públicos atende ao objetivo estabelecido para esta pesquisa, permitindo a integração 

de dados oriundos de distintas fontes ao usar padrões OGC (WMS, WFS e SLD) de 

interoperabilidade. 

 

7.2 – RECOMENDAÇÕES 

 

 

A partir da metodologia aplicada para a implementação do sistema, espera-se 

viabilizar o desenvolvimento de novos serviços Web, já que foram empregados 

apenas programas computacionais livres, o que diminui consideravelmente os 

custos. Dessa forma, pretende-se estimular a cooperação entre instituições 

produtoras de informações espaciais e servir como modelo de intercâmbio de dados 

espaciais. 

 

Considerando que o foco do trabalho foi a interoperabilidade de dados 

espaciais entre prestadoras de serviços públicos, sendo estes de formatos distintos, 

espera-se, a partir do serviço desenvolvido, pretende-se agora ressaltar a 

importância da interoperabilidade de dados espaciais em empresas, orgãos ou 

instituições. Já que a coleta de dados é um processo caro e a disponibilização de 

dados, muitas vezes, é uma obrigação de orgãos governamentais.   

 

Em continuidade a este trabalho, almeja-se a realização de testes 

sistemáticos com outras categorias de usuários, focando a aplicação desenvolvida, 

já que os mesmos foram feitos apenas por profissionais especializados em SIG.  

 

Finalmente, recomenda-se a adoção dos padrões OGC de interoperabilidade 

pelas empresas detentoras de dados espaciais e que potencial de se tornarem 

fontes de dados interoperáveis. Esta é uma condição que pode ser implantada pelas 

próprias empresas detentoras destes dados espaciais. 
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9. LISTA DE APÊNDICES 

 
 

9.1 - Arquivo XML - GetCapabilities 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE WMT_MS_Capabilities SYSTEM 
"http://ivy.mestrado.edu:8080/geoserver/schemas/wms/1.1.1/WMS_MS_Capabilities.dtd"> 
<WMT_MS_Capabilities version="1.1.1" updateSequence="99"> 
<Service> 
<Name>OGC:WMS</Name> 
<Title>GeoServer Web Map Service</Title> 
<KeywordList> 
<Keyword>WFS</Keyword> 
<Keyword>WMS</Keyword> 
<Keyword>GEOSERVER</Keyword> 
</KeywordList> 
<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" 
xlink:href="http://ivy.mestrado.edu:8080/geoserver/wms"/> 
<ContactInformation> 
<ContactPersonPrimary> 
<ContactPerson>Ivy Nunes</ContactPerson> 
<ContactOrganization>CAGEPA</ContactOrganization> 
</ContactPersonPrimary> 
<ContactPosition>Tecnóloga em Geoprocessamento - IFPB</ContactPosition> 
<ContactAddress> 
<AddressType>Comercial</AddressType> 
<Address/> 
<City>João Pessoa</City> 
<StateOrProvince>Paraíba</StateOrProvince> 
<PostCode>58000-000</PostCode> 
<Country>Brasil</Country> 
</ContactAddress> 
<ContactElectronicMailAddress>ivynunes@gmail.com</ContactElectronicMailAddress> 
</ContactInformation> 
<Fees>NONE</Fees> 
<AccessConstraints>NONE</AccessConstraints> 
</Service> 
<Capability> 
<Request> 
<GetCapabilities> 
<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format> 
<DCPType> 
<HTTP> 
<Get> 
<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" 
xlink:href="http://ivy.mestrado.edu:8080/geoserver/wms?SERVICE=WMS&amp;"/> 
</Get> 
<Post> 
<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" 
xlink:href="http://ivy.mestrado.edu:8080/geoserver/wms?SERVICE=WMS&amp;"/> 
</Post> 
</HTTP> 
</DCPType> 
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</GetCapabilities> 
<GetMap> 
<Format>image/png</Format> 
<Format>application/atom xml</Format> 
<Format>application/atom+xml</Format> 
<Format>application/openlayers</Format> 
<Format>application/pdf</Format> 
<Format>application/rss xml</Format> 
<Format>application/rss+xml</Format> 
<Format>application/vnd.google-earth.kml</Format> 
<Format>application/vnd.google-earth.kml xml</Format> 
<Format>application/vnd.google-earth.kml+xml</Format> 
<Format>application/vnd.google-earth.kmz</Format> 
<Format>application/vnd.google-earth.kmz xml</Format> 
<Format>application/vnd.google-earth.kmz+xml</Format> 
<Format>atom</Format> 
<Format>image/geotiff</Format> 
<Format>image/geotiff8</Format> 
<Format>image/gif</Format> 
<Format>image/jpeg</Format> 
<Format>image/png8</Format> 
<Format>image/svg</Format> 
<Format>image/svg xml</Format> 
<Format>image/svg+xml</Format> 
<Format>image/tiff</Format> 
<Format>image/tiff8</Format> 
<Format>kml</Format> 
<Format>kmz</Format> 
<Format>openlayers</Format> 
<Format>rss</Format> 
</GetMap> 
<GetFeatureInfo> 
<Format>text/plain</Format> 
<Format>text/html</Format> 
<Format>application/vnd.ogc.gml</Format> 
</GetFeatureInfo> 
<DescribeLayer> 
<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format> 
<DCPType> 
<HTTP> 
<Get> 
<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" 
xlink:href="http://ivy.mestrado.edu:8080/geoserver/wms?SERVICE=WMS&amp;"/> 
</Get> 
</HTTP> 
</DCPType> 
</DescribeLayer> 
</Request> 
<UserDefinedSymbolization SupportSLD="1" UserLayer="1" UserStyle="1" RemoteWFS="1"/> 
<Layer> 
<Title>GeoServer Web Map Service</Title> 
<Abstract>A compliant implementation of WMS 1.1.1 plus most of the SLD 1.0 extension (dynamic 
styling). Can also generate PDF, SVG, KML, GeoRSS</Abstract> 
<!--All supported EPSG projections:--> 
<SRS>EPSG:WGS84(DD)</SRS> 
<Layer queryable="1"> 
<Name>CAGEPA:ADUCAO</Name> 
<Title>ADUCAO_Type</Title> 
<Abstract>Generated from dados_pesquisa</Abstract> 
<KeywordList> 
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<Keyword>dados_pesquisa</Keyword> 
<Keyword>ADUCAO</Keyword> 
</KeywordList> 
<SRS>EPSG:4326</SRS> 
<!--WKT definition of this CRS: 
GEOGCS["WGS 84",  
DATUM["World Geodetic System 1984",  
SPHEROID["WGS 84", 6378137.0, 298.257223563, AUTHORITY["EPSG","7030"]],  
AUTHORITY["EPSG","6326"]],  
PRIMEM["Greenwich", 0.0, AUTHORITY["EPSG","8901"]],  
UNIT["degree", 0.017453292519943295],  
AXIS["Geodetic longitude", EAST],  
AXIS["Geodetic latitude", NORTH],  
AUTHORITY["EPSG","4326"]]--> 
<LatLonBoundingBox minx="-34.86192826000001" miny="-7.1582562099999905" maxx="-
34.83259902999998" maxy="-7.114478710000014"/> 
<BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-34.86192826000001" miny="-7.1582562099999905" 
maxx="-34.83259902999998" maxy="-7.114478710000014"/> 
<Style> 
<Name>cite_lakes</Name> 
<Title>Blue lake</Title> 
<Abstract>A blue fill, solid black outline style</Abstract> 
<LegendURL width="20" height="20"> 
<Format>image/png</Format> 
<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" 
xlink:href="http://ivy.mestrado.edu:8080/geoserver/wms/GetLegendGraphic?VERSION=1.0.0&amp;F
ORMAT=image/png&amp;WIDTH=20&amp;HEIGHT=20&amp;LAYER=CAGEPA:ADUCAO"/> 
</LegendURL> 
</Style> 
</Layer> 
<Layer queryable="1"> 
<Name>CAGEPA:LOTES</Name> 
<Title>LOTES_Type</Title> 
<Abstract>Generated from dados_pesquisa</Abstract> 
<KeywordList> 
<Keyword>dados_pesquisa</Keyword> 
<Keyword>LOTES</Keyword> 
</KeywordList> 
<SRS>EPSG:4326</SRS> 
<!--WKT definition of this CRS: 
GEOGCS["WGS 84",  
DATUM["World Geodetic System 1984",  
SPHEROID["WGS 84", 6378137.0, 298.257223563, AUTHORITY["EPSG","7030"]],  
AUTHORITY["EPSG","6326"]],  
PRIMEM["Greenwich", 0.0, AUTHORITY["EPSG","8901"]],  
UNIT["degree", 0.017453292519943295],  
AXIS["Geodetic longitude", EAST],  
AXIS["Geodetic latitude", NORTH],  
AUTHORITY["EPSG","4326"]]--> 
<LatLonBoundingBox minx="-34.84068126" miny="-7.12494829000002" maxx="-
34.82109775999999" maxy="-7.103738990000011"/> 
<BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-34.84068126" miny="-7.12494829000002" maxx="-
34.82109775999999" maxy="-7.103738990000011"/> 
<Style> 
<Name>polygon</Name> 
<Title>Default polygon style</Title> 
<Abstract>A sample style that just draws out a solid gray interior with a black 1px outline</Abstract> 
<LegendURL width="20" height="20"> 
<Format>image/png</Format> 
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<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" 
xlink:href="http://ivy.mestrado.edu:8080/geoserver/wms/GetLegendGraphic?VERSION=1.0.0&amp;F
ORMAT=image/png&amp;WIDTH=20&amp;HEIGHT=20&amp;LAYER=CAGEPA:LOTES"/> 
</LegendURL> 
</Style> 
<Style> 
<Name>polygon</Name> 
<Title>Default polygon style</Title> 
<Abstract>A sample style that just draws out a solid gray interior with a black 1px outline</Abstract> 
<LegendURL width="20" height="20"> 
<Format>image/png</Format> 
<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" 
xlink:href="http://ivy.mestrado.edu:8080/geoserver/wms/GetLegendGraphic?VERSION=1.0.0&amp;F
ORMAT=image/png&amp;WIDTH=20&amp;HEIGHT=20&amp;LAYER=CAGEPA:LOTES"/> 
</LegendURL> 
</Style> 
</Layer> 
<Layer queryable="1"> 
<Name>CAGEPA:REDE_AGUA</Name> 
<Title>REDE_AGUA_Type</Title> 
<Abstract>Generated from dados_pesquisa</Abstract> 
<KeywordList> 
<Keyword>dados_pesquisa</Keyword> 
<Keyword>REDE_AGUA</Keyword> 
</KeywordList> 
<SRS>EPSG:4326</SRS> 
<!--WKT definition of this CRS: 
GEOGCS["WGS 84",  
DATUM["World Geodetic System 1984",  
SPHEROID["WGS 84", 6378137.0, 298.257223563, AUTHORITY["EPSG","7030"]],  
AUTHORITY["EPSG","6326"]],  
PRIMEM["Greenwich", 0.0, AUTHORITY["EPSG","8901"]],  
UNIT["degree", 0.017453292519943295],  
AXIS["Geodetic longitude", EAST],  
AXIS["Geodetic latitude", NORTH],  
AUTHORITY["EPSG","4326"]]--> 
<LatLonBoundingBox minx="-34.85300397999998" miny="-7.128178639999987" maxx="-
34.82207734999997" maxy="-7.096694459999981"/> 
<BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-34.85300397999998" miny="-7.128178639999987" 
maxx="-34.82207734999997" maxy="-7.096694459999981"/> 
<Style> 
<Name>agua</Name> 
<Title>Default Styler</Title> 
<Abstract/> 
<LegendURL width="20" height="20"> 
<Format>image/png</Format> 
<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" 
xlink:href="http://ivy.mestrado.edu:8080/geoserver/wms/GetLegendGraphic?VERSION=1.0.0&amp;F
ORMAT=image/png&amp;WIDTH=20&amp;HEIGHT=20&amp;LAYER=CAGEPA:REDE_AGUA"/> 
</LegendURL> 
</Style> 
</Layer> 
</Layer> 
</Capability> 
</WMT_MS_Capabilities> 
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9.2 – Arquivo SLD gerado para definir o estilo da camada “Lotes” 

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<StyledLayerDescriptor version="1.0.0" xmlns="http://www.opengis.net/sld" 
xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld 
http://schemas.opengis.net/sld/1.0.0/StyledLayerDescriptor.xsd"> 
<NamedLayer> 
<Name>Default Polygon</Name> 
<UserStyle> 
<Title>Default polygon style</Title> 
<Abstract>A sample style that just draws out a solid gray interior with a black 1px outline</Abstract> 
<FeatureTypeStyle> 
<Rule> 
<Title>Polygon</Lotes> 
<PolygonSymbolizer> 
<Fill> 
<CssParameter name="fill">#AAAAAA</CssParameter> 
</Fill> 
<Stroke> 
<CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter> 
<CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter> 
</Stroke> 
</PolygonSymbolizer> 
</Rule> 
 
</FeatureTypeStyle> 
</UserStyle> 
</NamedLayer> 
</StyledLayerDescriptor> 
 
 
 
9.3 - Arquivo SLD gerado para definir o estilo da camada “Rede de água” 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<sld:StyledLayerDescriptor xmlns:sld="http://www.opengis.net/sld" 
xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" version="1.0.0"> 
<sld:UserLayer> 
<sld:LayerFeatureConstraints> 
<sld:FeatureTypeConstraint/> 
</sld:LayerFeatureConstraints> 
<sld:UserStyle> 
<sld:Name>Default Styler</sld:Name> 
<sld:Title>Default Styler</sld:Title> 
<sld:Abstract/> 
<sld:FeatureTypeStyle> 
<sld:Name>name</sld:Name> 
<sld:Title>title</sld:Title> 
<sld:Abstract>abstract</sld:Abstract> 
<sld:FeatureTypeName>REDE_AGUA</sld:FeatureTypeName> 
<sld:SemanticTypeIdentifier>generic:geometry</sld:SemanticTypeIdentifier> 
<sld:SemanticTypeIdentifier>colorbrewer:equalinterval:accents</sld:SemanticTypeIdentifier> 
<sld:Rule> 
<sld:Name>rule01</sld:Name> 
<sld:Title>50</sld:Title> 
<sld:Abstract>Abstract</sld:Abstract> 
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<ogc:Filter> 
<ogc:And> 
<ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo> 
<ogc:PropertyName>DIAMETRO</ogc:PropertyName> 
<ogc:Literal>50</ogc:Literal> 
</ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo> 
<ogc:PropertyIsLessThan> 
<ogc:PropertyName>DIAMETRO</ogc:PropertyName> 
<ogc:Literal>325</ogc:Literal> 
</ogc:PropertyIsLessThan> 
</ogc:And> 
</ogc:Filter> 
<sld:LineSymbolizer> 
<sld:Stroke> 
<sld:CssParameter name="stroke"> 
<ogc:Literal>#FA3411</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
<sld:CssParameter name="stroke-linecap"> 
<ogc:Literal>butt</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
<sld:CssParameter name="stroke-linejoin"> 
<ogc:Literal>miter</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
<sld:CssParameter name="stroke-width"> 
<ogc:Literal>1</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
</sld:Stroke> 
</sld:LineSymbolizer> 
</sld:Rule> 
<sld:Rule> 
<sld:Name>rule02</sld:Name> 
<sld:Title>60</sld:Title> 
<sld:Abstract>Abstract</sld:Abstract> 
<ogc:Filter> 
<ogc:And> 
<ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo> 
<ogc:PropertyName>DIAMETRO</ogc:PropertyName> 
<ogc:Literal>50</ogc:Literal> 
</ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo> 
<ogc:PropertyIsLessThan> 
<ogc:PropertyName>DIAMETRO</ogc:PropertyName> 
<ogc:Literal>325</ogc:Literal> 
</ogc:PropertyIsLessThan> 
</ogc:And> 
</ogc:Filter> 
<sld:LineSymbolizer> 
<sld:Stroke> 
<sld:CssParameter name="stroke"> 
<ogc:Literal>#FA3411</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
<sld:CssParameter name="stroke-linecap"> 
<ogc:Literal>butt</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
<sld:CssParameter name="stroke-linejoin"> 
<ogc:Literal>miter</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
<sld:CssParameter name="stroke-width"> 
<ogc:Literal>1</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
</sld:Stroke> 
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</sld:LineSymbolizer> 
</sld:Rule> 
<sld:Rule> 
<sld:Name>rule03</sld:Name> 
<sld:Title>75</sld:Title> 
<sld:Abstract>Abstract</sld:Abstract> 
<ogc:Filter> 
<ogc:And> 
<ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo> 
<ogc:PropertyName>DIAMETRO</ogc:PropertyName> 
<ogc:Literal>325</ogc:Literal> 
</ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo> 
<ogc:PropertyIsLessThanOrEqualTo> 
<ogc:PropertyName>DIAMETRO</ogc:PropertyName> 
<ogc:Literal>600</ogc:Literal> 
</ogc:PropertyIsLessThanOrEqualTo> 
</ogc:And> 
</ogc:Filter> 
<sld:LineSymbolizer> 
<sld:Stroke> 
<sld:CssParameter name="stroke"> 
<ogc:Literal>#0000FF</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
<sld:CssParameter name="stroke-linecap"> 
<ogc:Literal>butt</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
<sld:CssParameter name="stroke-linejoin"> 
<ogc:Literal>miter</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
<sld:CssParameter name="stroke-width"> 
<ogc:Literal>1.5</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
</sld:Stroke> 
</sld:LineSymbolizer> 
</sld:Rule> 
<sld:Rule> 
<sld:Name>rule03</sld:Name> 
<sld:Title>100</sld:Title> 
<sld:Abstract>Abstract</sld:Abstract> 
<ogc:Filter> 
<ogc:And> 
<ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo> 
<ogc:PropertyName>DIAMETRO</ogc:PropertyName> 
<ogc:Literal>325</ogc:Literal> 
</ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo> 
<ogc:PropertyIsLessThanOrEqualTo> 
<ogc:PropertyName>DIAMETRO</ogc:PropertyName> 
<ogc:Literal>600</ogc:Literal> 
</ogc:PropertyIsLessThanOrEqualTo> 
</ogc:And> 
</ogc:Filter> 
<sld:LineSymbolizer> 
<sld:Stroke> 
<sld:CssParameter name="stroke"> 
<ogc:Literal>#FF00C5</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
<sld:CssParameter name="stroke-linecap"> 
<ogc:Literal>butt</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
<sld:CssParameter name="stroke-linejoin"> 
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<ogc:Literal>miter</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
<sld:CssParameter name="stroke-width"> 
<ogc:Literal>1.5</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
</sld:Stroke> 
</sld:LineSymbolizer> 
</sld:Rule> 
<sld:Rule> 
<sld:Name>rule03</sld:Name> 
<sld:Title>150</sld:Title> 
<sld:Abstract>Abstract</sld:Abstract> 
<ogc:Filter> 
<ogc:And> 
<ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo> 
<ogc:PropertyName>DIAMETRO</ogc:PropertyName> 
<ogc:Literal>325</ogc:Literal> 
</ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo> 
<ogc:PropertyIsLessThanOrEqualTo> 
<ogc:PropertyName>DIAMETRO</ogc:PropertyName> 
<ogc:Literal>600</ogc:Literal> 
</ogc:PropertyIsLessThanOrEqualTo> 
</ogc:And> 
</ogc:Filter> 
<sld:LineSymbolizer> 
<sld:Stroke> 
<sld:CssParameter name="stroke"> 
<ogc:Literal>#AAFF00</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
<sld:CssParameter name="stroke-linecap"> 
<ogc:Literal>butt</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
<sld:CssParameter name="stroke-linejoin"> 
<ogc:Literal>miter</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
<sld:CssParameter name="stroke-width"> 
<ogc:Literal>1.6</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
</sld:Stroke> 
</sld:LineSymbolizer> 
</sld:Rule> 
<sld:Rule> 
<sld:Name>rule03</sld:Name> 
<sld:Title>200</sld:Title> 
<sld:Abstract>Abstract</sld:Abstract> 
<ogc:Filter> 
<ogc:And> 
<ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo> 
<ogc:PropertyName>DIAMETRO</ogc:PropertyName> 
<ogc:Literal>325</ogc:Literal> 
</ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo> 
<ogc:PropertyIsLessThanOrEqualTo> 
<ogc:PropertyName>DIAMETRO</ogc:PropertyName> 
<ogc:Literal>600</ogc:Literal> 
</ogc:PropertyIsLessThanOrEqualTo> 
</ogc:And> 
</ogc:Filter> 
<sld:LineSymbolizer> 
<sld:Stroke> 
<sld:CssParameter name="stroke"> 
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<ogc:Literal>#00C5FF</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
<sld:CssParameter name="stroke-linecap"> 
<ogc:Literal>butt</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
<sld:CssParameter name="stroke-linejoin"> 
<ogc:Literal>miter</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
<sld:CssParameter name="stroke-width"> 
<ogc:Literal>1.7</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
</sld:Stroke> 
</sld:LineSymbolizer> 
</sld:Rule> 
<sld:Rule> 
<sld:Name>rule03</sld:Name> 
<sld:Title>300</sld:Title> 
<sld:Abstract>Abstract</sld:Abstract> 
<ogc:Filter> 
<ogc:And> 
<ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo> 
<ogc:PropertyName>DIAMETRO</ogc:PropertyName> 
<ogc:Literal>325</ogc:Literal> 
</ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo> 
<ogc:PropertyIsLessThanOrEqualTo> 
<ogc:PropertyName>DIAMETRO</ogc:PropertyName> 
<ogc:Literal>600</ogc:Literal> 
</ogc:PropertyIsLessThanOrEqualTo> 
</ogc:And> 
</ogc:Filter> 
<sld:LineSymbolizer> 
<sld:Stroke> 
<sld:CssParameter name="stroke"> 
<ogc:Literal>#E6E600</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
<sld:CssParameter name="stroke-linecap"> 
<ogc:Literal>butt</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
<sld:CssParameter name="stroke-linejoin"> 
<ogc:Literal>miter</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
<sld:CssParameter name="stroke-width"> 
<ogc:Literal>1.8</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
</sld:Stroke> 
</sld:LineSymbolizer> 
</sld:Rule> 
<sld:Rule> 
<sld:Name>rule03</sld:Name> 
<sld:Title>600</sld:Title> 
<sld:Abstract>Abstract</sld:Abstract> 
<ogc:Filter> 
<ogc:And> 
<ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo> 
<ogc:PropertyName>DIAMETRO</ogc:PropertyName> 
<ogc:Literal>325</ogc:Literal> 
</ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo> 
<ogc:PropertyIsLessThanOrEqualTo> 
<ogc:PropertyName>DIAMETRO</ogc:PropertyName> 
<ogc:Literal>600</ogc:Literal> 
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</ogc:PropertyIsLessThanOrEqualTo> 
</ogc:And> 
</ogc:Filter> 
<sld:LineSymbolizer> 
<sld:Stroke> 
<sld:CssParameter name="stroke"> 
<ogc:Literal>#FFFF73</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
<sld:CssParameter name="stroke-linecap"> 
<ogc:Literal>butt</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
<sld:CssParameter name="stroke-linejoin"> 
<ogc:Literal>miter</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
<sld:CssParameter name="stroke-width"> 
<ogc:Literal>2</ogc:Literal> 
</sld:CssParameter> 
</sld:Stroke> 
</sld:LineSymbolizer> 
</sld:Rule> 
</sld:FeatureTypeStyle> 
</sld:UserStyle> 
</sld:UserLayer> 
</sld:StyledLayerDescriptor> 
 
 


