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1 - Introdução
O presente relatório apresenta a organização e a implementação do Servidor de Mapas para o
Projeto Brasília 2060. A seguir estão descritos a organização dos dados, as plataformas
adotadas para disponibilização e as principais funcionalidades.
Todas as soluções escolhidas tiveram o intuito de construir uma plataforma leve e flexível para
acesso aos geoserviços gerados. Optou-se também por soluções sob licenças livres de modo
que seja garantida a disponibilização dos dados por tempo indeterminado.

2 - Organização dos dados
Os dados vetoriais do projeto Brasília 2060 foram organizados em Banco de Dados
Postgresql/Postgis. O Postgresql é um sistema de banco de dados objeto-relacional de código
aberto, disponível para rodar nas plataformas Windows, Linux e Unix. O mesmo possui grande
capacidade de armazenamento de dados, além de suportar a maioria dos tipos de dados SQL.
O Postgis (distribuído sob a GNU General Public License - GPLv2) é uma extensão do Postgresql
que adiciona suporte para objetos geográficos, permitindo, assim, que consultas de localização
sejam executadas em SQL.
Os dados estão armazenados no Banco de Dados “Geoeconomica”, host “191.252.3.244”.
Abaixo é apresentada a estrutura dos dados no banco:
Schema

PRJ_2015_Bras2060

Tabelas*
t_Distritos2010_GD
t_Municipios2010_GD
t_RegioesAdmDF2010_GD
t_Subdistritos2010_GD
t_UEIs_GD
t_UnidConservaEstadPI_GD
t_UnidConservaEstadUS_G
D
t_UnidConservaFederalPI_G
D
t_UnidConservaFederalUS_
GD

Views*

v_UEIs2010_GD
v_UEIs_Variacoes2000_2010_G
D

* O prefixo “t_” significa tabela e “v_” view. O sufixo “_GD” significa que possui tanto a
geometria quanto os dados alfanuméricos.
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A imagem de satélite (mosaico de cenas Landsat 8) está armazenada no servidor Geoserver. A
mesma possui 1,8Gb em formato GeoTiff e estrutura de pirâmides internas.

3 - Soluções implementadas
Foi adotado o software Geoserver como servidor de mapas. O mesmo é distribuído sob a
licença (GNU General Public License - GPLv2) e permite a criação de compartilhamento de
dados via web, seguindo os padrões estabelecidos pelo Open Geospatial Consortium (OGC).
Desta forma, as feições do projeto estão disponíveis tanto nos padrões Web Map Service
(WMS) e Web Feature Service (WFS). Abaixo segue a listagem dos geoserviços criados:
























Analfabetos 2010 (% de pessoas de 15 anos ou mais)
Densidade Demográfica 2010 (Pop/km2)
Dependentes 2010 (% de pessoas)
Distritos 2010
Fossa Séptica 2010 (% de domicílios)
Limites UEIs
Municípios 2010
Rede de Água 2010 (% de domicílios)
Rede de Esgoto 2010 (% de domicílios)
Regiões Administrativas - DF 2010
Renda 2010 (% 1 Salário Mínimo)
Unidade de Conservação Estadual PI
Unidade de Conservação Estadual US
Unidade de Conservação Federal PI
Unidade de Conservação Federal US
Variação 2000-2010 (% de Analfabetos - 15 ou mais)
Variação 2000-2010 (Densidade Demográfica)
Variação 2000-2010 (% de Dependentes)
Variação 2000-2010 (% Fossa Séptica)
Variação 2000-2010 (% Rede de Água)
Variação 2000-2010 (% Rede de Esgoto)
Variação 2000-2010 (% 1 Salário Mínimo)
Mosaico04

Os geoserviços do projeto podem ser acessados por qualquer aplicativo desktop que visualize
WMS ou WFS, assim como por Web Mapping Applications criadas para tal fim.
Para facilitar a visualização, foi criado um projeto no aplicativo Quantum Gis (versão 2.14) com
todos os temas acima carregados em WFS e devidamente simbolizados. A vantagem de
acessar os geoserviços por um aplicativo desktop como o QGIS deve-se à gama de
funcionalidades disponíveis para geração de mapas e integração de dados. A figura 1 ilustra o
projeto criado no QGIS.
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Figura 1: Geoserviços WFS do projeto Brasília 2060 disponibilizados via QGIS

A utilização de softwares desktop geralmente exige do usuário um conhecimento prévio de
geoprocessamento, o que limita o acesso por parte dos potenciais usuários das informações
disponibilizadas. A fim de proporcionar um ambiente interativo, foi criado um site em que os
temas podem ser acessados e manipulados de maneira mais fácil.
O Web mapping application foi desenvolvido a partir de uma extensão do QGIS chamada
QGIS2WEB. Tal solução permite que se crie um site em Leaflet a partir de um projeto préexistente, o que facilita a sincronização entre o ambiente desktop e web. Entre as
configurações disponíveis, escolheu-se aquela que gera arquivos no formato JSON a partir dos
Geoserviços. Tal opção permite que se disponibilize o site via web e em ambiente local, sem
acesso à internet. Além das configurações da extensão, foram implementadas à parte algumas
melhorias de modo a facilitar a visualização e a navegação. A figura 2 ilustra o site criado para
disponibilização de dados do projeto, o mesmo está disponível em:
http://www.geoeconomica.com.br/Brasilia_2060/index.html
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Figura 2: Geoserviços do projeto Brasília 2060 disponibilizados via WEB

Funcionalidades da solução Web

Legenda
A legenda é visível ao se entrar no site em sua forma recolhida, o que disponibiliza uma maior
área de visualização do mapa. Em sua forma expandida pode-se visualizar os temas do projeto
Brasília 2060, além de alguns temas de base como os do Open Street
Map (OSM) e o de fundo branco, que facilita a leitura de mapas
temáticos. Os temas do projeto foram configurados com 30% de
transparência de modo a possibilitar a visualização da base
cartográfica OSM.

ZOOM
Possibilita aproximar-se e afastar-se das feições do mapa.

Medidor de distâncias
Possibilita medir distâncias em quilômetros no mapa.

Geolocalizador
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Quando acionado, mostra a sua localização no mapa. Esta opção é interessante quando se usa
ferramentas móveis com celulares e tablets.

Buscador
Busca na base do Open Street Map um local, rua, rio etc.

Acesso aos atributos alfanuméricos

Ao clicar-se em uma feição do mapa é aberta uma caixa de diálogo com as informações
alfanuméricas disponíveis.

Acesso ao relatório do projeto Brasília 2060
Ao clicar-se no link “Veja o relatório”, o usuário é remetido ao tópico
específico do relatório do projeto que trata daquela feição selecionada.
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