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Abstract 

Thematic maps present relative quantitative information associated to geographic features 

within a certain geographic area. Despite the recent developments in the area of the map services 

on the Web, we realize that the standards proposed by the Open Geospatial Consortium (OGC) 

do not yet cover thematic maps. The purpose of this dissertation is to demonstrate that it is 

possible to extend existing OGC standards for map servers in order to allow the creation of 

thematic maps, including cartograms. Although some previous studies have also addressed the 

extension of existing standards for the purpose of creating thematic maps, they have not 

addressed complex maps such as cartograms. This work also proposes a technique to facilitate 

the gathering of data by map server from external sources for the purpose of building thematic 

maps, in order to add flexibility to the processes of creation of these maps. The proposed 

extensions to the OGC standards were implemented in the GeoServer package, a well known and 

largely used open-source implementation of a map server. To demonstrate and validate the 

results also were developed examples using that extended GeoServer. 
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Resumo 
Os mapas temáticos apresentam informação estatística associada a uma dada região 

geográfica. Apesar dos recentes desenvolvimentos na área de serviços de mapas na internet, tem-

se que as normas propostas pelo Open Geospatial Consortium (OGC) não oferecem ainda 

funcionalidades específicas para a criação de mapas temáticos. Esta dissertação tem como 

objectivo demonstrar que é possível adicionar funcionalidades às normas para serviços de mapas 

de forma a facilitar a criação de mapas temáticos, incluindo mapas do tipo cartograma. Para tal, 

propõe-se com este trabalho a introdução de uma extensão que possibilita a criação de mapas 

temáticos do tipo cartograma. Apesar de existirem estudos prévios que abordam a introdução de 

extensões para a criação de mapas temáticos, estes não consideraram a criação de mapas 

temáticos mais complexos, tais como cartogramas. Este trabalho propõe também uma técnica 

que possibilita a obtenção de dados provenientes de uma fonte externa ao servidor de mapas, 

tornando, desta forma, a criação de mapas temáticos mais flexível. Estas extensões foram 

implementadas no pacote GeoServer, uma das concretizações de servidores de mapas de código 

aberto mais utilizadas. Para demonstrar e validar os resultados foram criados exemplos de 

utilização do GeoServer com as novas extensões. 
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CAPÍTULO 1 - Introdução 

1.1 Contexto e Problema 
Um mapa é uma representação visual de uma área geográfica (tipicamente do planeta 

Terra). Geralmente é uma representação de um espaço tridimensional sobre uma superfície 

bidimensional. 

Podemos distinguir vários tipos de mapas consoante a informação que se pretende 

representar. Por exemplo, os mapas físicos são mapas que têm como objectivo representar 

aspectos da geografia física de uma dada área, podendo representar as características do relevo 

de uma dada região, bem como rios e bacias e tipo de vegetação existente nessa área. De certa 

forma, correspondem a modelos da realidade física. Já os mapas políticos identificam regiões 

político-administrativas. Geralmente, estes mapas utilizam linhas para identificar fronteiras entre 

as várias regiões e pontos para identificar localidades específicas ou outros aspectos resultantes 

da acção humana sobre o território.  

Os mapas temáticos, que são o foco deste trabalho, têm como finalidade apresentar 

informação estatística associada a regiões geográficas (Dent, Tourguson, & Hodler, 2008) (Dent, 

Tourguson, & Hodler, 2008) (Dent, Tourguson, & Hodler, 2008) (Dent, Tourguson, & Hodler, 

2008). Estes surgem como uma solução visual e apelativa para a representação de diferentes 

tipos de informação georreferenciada, visando facilitar a sua interpretação. 

 Já existem sistemas de informação geográfica (SIG) que permitem a representação de 

informação em mapas temáticos. Como exemplos podem-se destacar o Google Earth e o 

Microsoft Virtual Earth, ambos soluções proprietárias. Por outro lado existem SIG de código 

aberto baseados nas normas do Open Geospatial Consortium (OGC)1, as quais permitem a 

interoperabilidade entre soluções de diferentes fabricantes. Contudo, nenhuma das principais 

soluções de código aberto permite uma criação fácil de mapas temáticos. Tal deve-se talvez ao 

facto de não existirem funcionalidades explícitas nas normas propostas pelo OGC para a criação 

de mapas temáticos (Rita, Borbinha, & Martins, 2010a). Por isso, nesta dissertação propõem-se 

extensões às normas propostas pelo OGC, com vista à criação deste tipo de mapas. 

                                                 
1 http://www.opengeospatial.org/ 
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1.2 Proposta 
Dado que as actuais normas do OGC não são adequadas para a criação dos mapas 

temáticos mais comuns, esta dissertação pretende demonstrar que é possível acrescentar 

funcionalidades relacionadas com a criação deste tipo de mapas às normas do OGC que são 

responsáveis pela definição de como os diferentes objectos são apresentados no mapa, ou seja a 

norma SLD - Styled Layer Descriptor (Lupp, 2007) (Lupp, 2007) e a linguagem SE - Symbology 

Encoding (Müller, 2006) (Müller, 2006), baseada em XML. A linguagem SE permite a definição 

da aparência das entidades presentes no mapa, enquanto a norma SLD define como esta 

linguagem é utilizada no pedido de um mapa a um serviço de mapas Web. Estas normas serão 

detalhadas na Secção 2.1. 

Existem já estudos que propuseram extensões às normas do OGC com o propósito de 

permitir a criação de mapas temáticos. Estes estudos serão abordados em maior detalhe no 

Capítulo 3. Verificamos, no entanto, que alguns dos tipos mais comuns de mapas temáticos não 

foram abordados por estes estudos, nomeadamente os mapas do tipo cartograma. Assim, com 

este trabalho, propomos efectivamente demonstrar a possibilidade de adicionar funcionalidades 

às normas do OGC, possibilitando também a criação de cartogramas. 

As normas do OGC não possibilitam, também, a construção de mapas baseada em dados 

estatísticos que não estejam presentes na camada do mapa que será representada. Toda a 

definição da representação para as diferentes entidades geográficas no mapa, utilizando as 

normas do OGC, só pode ser baseada em atributos já presentes na camada representada. Este 

trabalho propõe também adicionar novas funcionalidades às normas de forma a possibilitar a 

obtenção de dados fornecidos por um serviço exterior. Desta forma, a criação de mapas 

temáticos será mais flexível, no sentido em que, por exemplo dados estatísticos a serem 

representados no mapa não necessitam de estar já contidos na informação geográfica da camada. 

1.3 Metodologia 
Para mostrar que é viável acrescentar funcionalidades às normas, foi criada uma extensão 

ao XSD, referente à linguagem SE, que permite definir a criação de mapas do tipo cartogramas. 

Esta extensão não altera a estrutura e funcionalidades presentes na norma, mantendo-se 

compatível com as suas funcionalidades actuais 
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Foi elaborado um protótipo que permite mostrar o funcionamento desta extensão, 

permitindo, assim, demonstrar a possibilidade de adicionar novas funcionalidades às normas 

correntes. Desta forma, a extensão foi implementada num servidor de mapas de código aberto 

que suporta as normas relevantes do OGC. Escolheu-se, para tal, o GeoServer2, um dos 

servidores de mapas de código aberto mais utilizados. A criação dos cartogramas é concretizada 

através da biblioteca ScapeToad3, também ela de código aberto. Desta forma o trabalho de 

implementação consiste essencialmente na integração da biblioteca ScapeToad com o 

GeoServer, de forma a suportar a geração de mapas temáticos do tipo cartogramas. 

Foi também necessário efectuar adaptações na biblioteca GeoTools, biblioteca utilizada 

pelo GeoServer responsável pela interpretação dos documentos SLD. Estas adaptações têm como 

objectivo possibilitar a especificação de cartogramas nos documentos SLD. 

Elaborou-se também uma extensão à norma SLD que possibilita a obtenção de dados 

estatísticos provenientes de uma fonte externa. Optou-se por utilizar a norma GLS - Geographic 

Linkage Service (Schut, 2009) (Schut, 2009) do OGC. Esta norma define um serviço Web para a 

obtenção de dados de atributos geográficos, ou seja, dados que contêm informação relativa a uma 

dada zona geográfica, mas sem conterem explicitamente informação geográfica. Esta extensão 

permite que o serviço de mapas comunique com o serviço GLS, de forma a obter informação 

estatística, e criar mapas temáticos com base nesta informação. Desta forma foi implementada 

parcialmente a norma GLS, tendo sido nomeadamente implementada a operação GetData que 

permite a obtenção dos dados ao serviço. Foi também implementada no GeoServer uma extensão 

ao SLD que permite ao cliente indicar ao serviço de mapas, aquando de um pedido de um mapa, 

que será necessário obter dados ao GLS. Possibilitando assim a criação de mapas temáticos com 

base em dados estatísticos externos ao serviço de mapas. 

1.4 Estrutura do Documento 
No Capítulo 2 deste documento irão ser introduzidos alguns conceitos importantes no 

contexto deste trabalho. Nomeadamente, irão ser apresentadas algumas das normas propostas 

pelo OGC, e serão detalhadas as mais relevantes para a criação de mapas temáticos. No Capítulo 

                                                 
2 http://geoserver.org 
3 http://scapetoad.choros.ch 
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2 serão também apresentados alguns dos tipos de mapas temáticos mais comuns, e será analisada 

a possibilidade de criação destes mapas através das normas do OGC. 

O Capítulo 3 irá apresentar os trabalhos anteriores mais importantes para esta área, em 

particular no que se refere à alteração das normas SLD e SE, com o objectivo de facilitar a 

criação de mapas temáticos. 

O Capítulo 4 apresenta as extensões às normas que são propostas com este trabalho. 

Nomeadamente, é descrita a extensão que permite a criação de cartogramas e a extensão que 

permite a obtenção de dados provenientes de uma fonte externa ao servidor de mapas. Será 

também introduzida neste capítulo a arquitectura da solução proposta. 

O Capítulo 5 explica os detalhes da implementação das extensões propostas. 

O Capítulo 6 apresenta e discute os resultados obtidos em diferentes cenários de 

utilização para as extensões propostas. São ainda analisados os resultados de um conjunto de 

experiências que visaram medir a eficiência dos mecanismos propostos, medindo o tempo de 

resposta do servidor a pedidos utilizando estas extensões. 

Finalmente, o Capítulo 7 conclui este trabalho e aponta direcções de trabalho futuro no 

contexto do problema abordado nesta dissertação. 
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CAPÍTULO 2 - Conceitos 

Este capítulo apresenta alguns conceitos importantes para o contexto do trabalho. São 

apresentadas com maior detalhe as normas, propostas pelo OGC, mais importantes para a criação 

de mapas temáticos. São ainda apresentados alguns dos tipos mais comuns de mapas temáticos e 

é discutida a sua possibilidade de criação utilizando as normas propostas pelo OGC. 

2.1 Normas para Serviços de Mapas 
O OGC – Open Geographic Consortium, é um consórcio internacional responsável pela 

especificação de normas apara a promoção de interoperabilidade entre serviços de acesso e 

gestão de informação geográfica. Entre as várias normas desenvolvidas pelo OGC existe um 

conjunto específico que permite a manipulação de informação com o objectivo de criar mapas. 

Neste conjunto encontram-se as normas Web Map Service (Beajurdiere, 2006), Web Feature 

Service (Vretanos, 2005a), Geography Markup Language (Portele, 2007), Web Coverage Service 

(Arliss Whiteside, 2008), Web Processing Service (Schut, 2007), Geographic Linkage Service 

(Schut, 2009), Web Map Service Styled Layer Descriptor  (Lupp, 2007) e Symbology Encoding 

(Müller, 2006). É importante determinar como é que estas normas se relacionam para 

compreender todos os mecanismos inerentes à criação à criação de um mapa.  

A Figura 2.1 apresenta as relações existentes entre as normas enumeradas acima, onde se 

pode observar que os serviços do tipo Web Map Service (WMS) interagem com os Web Feature 

Services (WFS) e Web Coverage Services (WCS) para a obtenção de informação com vista à 

criação de mapas. Os serviços WFS podem armazenar a informação em bases de dados 

geográficas ou utilizando a linguagem Geography Markup Language (GML), enquanto os Web 

Coverage Services armazenam a informação em ficheiros de dados raster. Os serviços WMS 

podem utilizar as linguagens Symbology Encoding (SE) e Styled Layer Descriptor (SLD) para a 

definição dos estilos gráficos com que a informação será representada no mapa. Por outro lado, 

os serviços Web Processing Service (WPS) e Geographic Linkage Service (GLS) não têm uma 

interacção directa com os restantes, estando no entanto envolvidos no acesso e manipulação de 

dados envolvidos na criação de mapas. 
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Figura 2.1 Estrutura conceptual das normas propostas pelo OGC. 

Neste documento irá dar-se maior ênfase às normas Web Map Service e a sua extensão 

Web Map Service Styled Layer Descriptor, bem como à norma Symbology Encoding. Estas três 

normas são as mais relevantes no contexto da criação de mapas temáticos, assumindo assim 

particular importância no contexto do problema. 

O ISO/TC211 é um comité formado dentro da International Standards Organization 

(ISO), responsável por definir normas referentes a SIG. Destaca-se dos seus resultados a norma 

ISO 19117 (ISO, 2002), que tem como objectivo fornecer directrizes acerca de um mecanismo 

utilizado para a representação de informação geográfica compreensível para humanos. Esta 

norma tem uma correspondência para com as normas SLD e SE do OGC, pois ambas têm como 

objectivo especificar uma forma de representação de informação gráfica. 

Este trabalho irá centrar-se nas normas propostas pela OGC, nomeadamente nas mais 

importantes para a criação de mapas temáticos, tais como as normas SLD e SE. Isto deve-se ao 

facto de estas normas serem mais específicas do que as equivalentes da ISO (que 

comparativamente podem ser consideradas mais como directivas de nível conceptual mais alto). 

As normas do OGC referidas anteriormente serão descritas de seguida com detalhe. 
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2.1.1 Normas do OGC para Obtenção de Imagens de Mapas 
O consórcio OGC define um conjunto de normas específicas para a criação de imagens 

de mapas, bem como para a definição da forma como os diferentes objectos são representados no 

mapa. Neste contexto, uma das normas definidas pelo OGC é a Web Map Service (WMS) 

implementation specification (Beajurdiere, 2006). Esta norma define uma interface Web para um 

serviço baseado em pedidos HTTP capaz de produzir dinamicamente mapas a partir de 

informação geográfica. Normalmente, os mapas gerados por um WMS são produzidos em 

formatos pictóricos tais como o Portable Network Graphics (PNG), o Graphics Interchange 

Format (GIF) ou o formato proposto pelo comité Joint Photographic Experts Group (JPEG). 

Utilizando formatos de imagem que suportem transparência (e.g., o formato PNG) é possível 

efectuar a sobreposição de mapas, os quais podem ser obtidos a partir de diferentes servidores 

WMS, com o intuito de criar mapas mais complexos. Para tal, é necessário que os mapas a 

sobrepor obedeçam a determinados requisitos, tais como a equidade de dimensões e parâmetros 

geográficos. A norma WMS possibilita também a geração de mapas em formatos vectoriais, tais 

como o Scalable Vector Graphics (SVG) ou o Web Computer Graphics Metafile (CGM). 

A informação contida nos mapas, acessíveis através de um WMS, está normalmente 

organizada em diferentes camadas (layers). Estas camadas são caracterizadas por palavras-chave, 

normalmente relacionadas com o seu conteúdo. Assim, num pedido WMS de obtenção de um 

mapa, são requisitadas camadas utilizando as palavras-chave que as descrevem.  

As diferentes camadas podem ser criadas por diferentes estilos (styles) oferecidos pelo 

WMS, obtendo-se assim uma visualização mais explícita e adequada ao canal de apresentação 

para o qual o mapa se destina. Por estilo entende-se a forma de apresentação visual da 

informação (e.g., cor, tipos de letra, espessura das linhas, etc.) associada ao mapa. 

O protocolo HTTP suporta dois tipos de pedidos, nomeadamente os pedidos GET e 

POST. A norma WMS define que o método GET terá de ser obrigatoriamente suportado pelo 

serviço, enquanto o método POST é opcional. 

Um pedido WMS utilizando o método GET é constituído por um URL, indicando a 

localização do serviço, e por diferentes parâmetros consoante o tipo de operação pretendida. Os 

parâmetros são preenchidos utilizando um conjunto de Key-Value Pairs (KVPs) em que cada 

parâmetro é um par constituído pelo seu nome (key) e por um valor associado (value). Já no 
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método POST, os parâmetros que caracterizam o pedido são enviados no corpo da mensagem 

HTTP através de um documento XML obedecendo ao esquema XML da norma WMS. 

A norma WMS define três operações elementares: 

1. GetCapabilities: O objectivo desta operação é obter informação (service metadata) sobre 

as capacidades do serviço WMS ao qual o pedido foi efectuado. O serviço responde a 

esta operação devolvendo um documento XML contendo informação sobre as suas 

capacidades. 

2. GetMap: Esta operação devolve um mapa com dimensionamento e informação 

geográfica definidos através dos parâmetros especificados aquando da sua invocação. 

3. GetFeatureInfo: GetFeatureInfo é uma operação opcional que devolve informação 

acerca de um determinado ponto num dado mapa obtido anteriormente através da 

operação GetMap. Sendo o WMS um protocolo sem estado, é necessário incluir nos 

parâmetros da operação GetFeatureInfo grande parte dos parâmetros incluídos na 

operação original GetMap para que o servidor tenha conhecimento do mapa acerca do 

qual a informação é pedida. Também é necessário indicar as coordenadas do ponto, na 

imagem obtida, sobre o qual se pretende obter informação. 

Consoante o tipo de operações suportadas pelos serviços WMS, estes são classificados 

como Basic WMS (i.e., serviços que suportam as operações GetCapabilities e GetMap) ou 

Queryable WMS (i.e., serviços que para além das operações descritas no Basic WMS, suportam 

ainda a operação GetFeatureInfo). 

Relativamente à operação GetMap, ela aceita os seguintes parâmetros: 

• LAYERS: Parâmetro obrigatório que indica que camadas deverão ser representadas no mapa 

requisitado. As camadas susceptíveis de serem pedidas podem ser identificadas por palavras-

chave e estão especificadas no service metadata. 

• STYLES: Parâmetro obrigatório que indica quais os estilos que devem ser aplicados a cada 

umas das camadas especificadas no parâmetro anterior. Os estilos passíveis de serem 

utilizados são apenas os que o serviço disponibiliza para cada uma das camadas e que se 

encontram especificados no service metadata. 

• CRS: Parâmetro obrigatório que indica que Coordinate Reference System (CRS) é aplicado 

ao parâmetro BBOX. Um CRS é um sistema de coordenadas que indica como estão 

codificados os pontos do mapa, indicando como é feita a projecção da superfície, 
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aproximadamente esférica, do planeta Terra num plano bidimensional. Como a Terra não é 

uma esfera mas sim uma forma irregular, e os mapas são geralmente superfícies planas 

bidimensionais, é normal que ocorram distorções ao representar informação geográfica numa 

imagem (Melita Kennedy, 2001). Assim, algumas das propriedades originais dos dados, tais 

como área ou distância, serão distorcidos. Diferentes projecções irão ter propriedades 

diferentes na forma como a superfície terrestre é apresentada. Desta forma, o objectivo de um 

dado CRS é indicar como se deve mapear cada ponto da superfície da Terra num mapa. Um 

ou vários mapas, obtidos a partir de diferentes servidores, só podem ser sobrepostos se 

tiverem o CRS em comum. Num dado pedido de um mapa, o mesmo CRS é aplicado a todas 

as camadas contidas nesse pedido. Este documento não pretende dar uma descrição detalhada 

dos vários sistemas de coordenadas possíveis de ser utilizados num serviço WMS, sendo no 

entanto de referir que, actualmente, as normas OGC usam os CRS tal como se encontram 

definidos pelo European Petroleum Survey Group (EPSG4). 

• BBOX: Parâmetro obrigatório que indica qual a caixa delimitadora a utilizar no pedido do 

mapa. Este parâmetro define que porção do mapa deverá ser exibida através dos limites 

máximos e mínimos das coordenadas x e y no CRS definido através do parâmetro CRS. O 

parâmetro BBOX é constituído por quatro valores separados por vírgulas, indicando 

respectivamente os valores mínimos e máximos de x e de y. 

•  FORMAT: Parâmetro obrigatório que indica qual deverá ser o formato do mapa devolvido. 

Os formatos disponíveis estão listados na informação retornada pela operação 

GetCapabilities, e incluem normalmente formatos pictóricos tais como o JPG, GIF ou PNG, 

ou formatos vectoriais tais como o SVG ou o CGM. 

• WIDTH, HEIGHT: Estes dois parâmetros são obrigatórios e indicam qual deverá ser a 

altura e comprimento do mapa a ser produzido em termos do número de pixéis. Caso a 

relação de aspecto obtida através destes dois valores não esteja de acordo com a relação de 

aspecto definida pelo parâmetro BBOX, o mapa ficará com um formato distorcido. 

• TRANSPARENT: Parâmetro obrigatório que indica se o fundo da imagem é transparente. 

Aceita dois valores, TRUE ou FALSE, sendo este último o valor por omissão. Este parâmetro 

assume uma importância relevante, quando se pretendem sobrepor vários mapas. 

                                                 
4 http://www.epsg.org/ 
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• BGCOLOR: Parâmetro opcional que indica que cor deverá ser aplicada ao fundo do mapa. 

 

Outra norma importante no contexto da criação de imagens de mapas é a norma OGC 

WMS Styled Layer Description (Lupp, 2007). Esta surge como uma extensão á norma WMS 

com o objectivo de possibilitar a associação de estilos à geração dos mapas. A norma WMS 

básica apenas permite especificar opções de estilos simples e somente apresenta a capacidade de 

informar o utilizador do nome de cada uma destas opções. A utilização de estilos nas camadas do 

mapa é obrigatoriamente efectuada através dos parâmetros Layers (camadas) e Styles (estilos) da 

operação GetMap, havendo a necessidade dos estilos serem previamente conhecidos pelo 

servidor. Assim, o utilizador não tem qualquer possibilidade de definir os seus próprios estilos. 

Para permitir a definição destes estilos é necessária uma linguagem que os especifique, 

nomeadamente a Symbology Encoding (SE) Specification (Müller, 2006). A norma WMS Styled 

Layer Description especifica como a linguagem SE pode ser utilizada com serviços WMS 

através de um documento XML denominado Style Layer Descriptor (SLD).  

Para que o serviço WMS possa devolver mapas contendo estilos definidos pelo 

utilizador, é necessário indicar a fonte dos dados das features. Assim, são adicionados dois novos 

parâmetros à operação GetMap:  

• REMOTE_OWS_URL: Indica o URL onde se encontra o serviço que irá fornecer a 

informação das features. 

• REMOTE_OWS_TYPE: Indica o tipo de serviço, que pode ser WFS ou WCS. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 - Exemplo de legenda utilizando a operação GetLegendGraphic. 

 

 

 

Roads Layer 

 Highways 

 Collector Roads 

 Minor Roads 
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O documento SLD permite também que sejam definidas no seu conteúdo camadas 

especificadas pelo utilizador. Existe um elemento no documento XML denominado 

InlineFeature para este propósito. As camadas especificadas utilizando este método são definidas 

através da linguagem GML. 

Existem três formas de interacção entre os pedidos de mapas a um serviço WMS e os 

documentos SLD: 

• O cliente utiliza o método HTTP GET em que o pedido referencia um SLD remoto. 

• O cliente utiliza o método HTTP GET em que o conteúdo do SLD é incluído no parâmetro 

SLD_BODY do pedido. 

• O cliente utiliza o método HTTP POST com o documento SLD embebido no pedido XML. 

 

A norma WMS Styled Layer Descriptor, para além de adicionar os parâmetros descritos 

acima à operação GetMap, define ainda algumas operações adicionais sob a norma WMS: 

• DescribeLayer: Esta operação permite ao utilizador obter informação acerca de uma ou mais 

camadas. Nos seus parâmetros são indicadas quais as camadas de que se pretende obter 

informação. O resultado é posteriormente devolvido sob a forma de um documento XML 

contendo as informações requeridas pelo utilizador. 

• GetLegendGraphic: Esta operação tem como objectivo devolver imagens para serem 

utilizadas para construir a legenda da informação presente no mapa. 

 

A Figura 2.2 mostra um exemplo de uma possível legenda utilizando imagens obtidas 

com recurso à operação GetLegendGraphic. Os símbolos mostram como as camadas, a que estão 

associados símbolos na legenda, seriam geradas (rendered) no mapa. 

A norma SE consiste numa linguagem baseada em XML para a definição dos estilos a 

utilizar na representação das features nos mapas. Um documento SLD irá utilizar esta linguagem 

para que os serviços de mapas possam interpretar os estilos definidos pelo utilizador. 

Um documento XML utilizando esta linguagem encontra-se dividido em várias secções, 

entre as quais se destacam as seguintes: 

• FeatureTypeStyle: Contém os vários elementos que irão definir o estilo das features a serem 

apresentadas no mapa. 
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•  Rule: A secção Rule (regra) encontra-se inserida no interior da secção FeatureTypeStyle. 

Tem como objectivo agrupar instruções de renderização. No interior desta secção podem 

existir elementos do tipo Filter e ElseFilter, que têm como função definir um filtro de forma 

a descriminar a que propriedades da feature as definições do elemento Rule irão ser 

aplicadas, consoante uma determinada condição. Podem existir múltiplos elementos do tipo 

Rule dentro da secção FeatureTypeStyle com diferentes elementos Filter. Isto possibilita que 

sejam aplicadas diferentes instruções de renderização para diferentes propriedades das 

features consoante as diferentes condições definidas. 

• Symbolizer: Estes elementos encontram-se incluídos dentro dos vários elementos Rule que 

possam aparecer no documento. Descrevem a representação da feature no mapa, 

enumerando características tais como a forma, a cor e a opacidade. Existem vários tipos de 

Symbolizers: 

o Line Symbolizer: O Line Symbolizer é utilizado para representar uma linha. Revela-se 

imprescindível quando se pretende desenhar segmentos de recta sobre o mapa, os quais 

podem ser representativos de rios, de estradas, ou de outras features que se possam 

caracterizar linearmente.  

o Polygon Symbolizer: Este Symbolizer é utilizado quando se pretende desenhar e definir 

o estilo de um polígono. É possível definir o seu interior bem como a linha que o 

contorna. 

o Point Symbolizer: Tem como objectivo apresentar um símbolo num determinado ponto. 

Este símbolo pode ser uma imagem externa, através da utilização de um URL que 

indique a sua localização, ou pode ser constituído por formas elementares bem 

conhecidas (i.e., quadrado, círculo, triângulo, estrela ou cruz). 

o Text Symbolizer: O Text Symbolizer é utilizado para definir as legendas textuais que irão 

constar no mapa.  

o Raster Symbolizer: O Raster Symbolizer tem como objectivo definir a forma como serão 

representados dados de tipo raster, ou seja, dados que apresentam a informação 

geográfica através de imagens em formatos pictóricos. Permite efectuar operações nas 

imagens tais como alterar a tonalidade da cor da imagem, melhorar o contraste, ou 

definir o nível de opacidade. 
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2.1.2 Normas do OGC para Manipulação de Dados Geográficos 
O OGC propôs um conjunto de normas responsáveis pela manipulação de dados 

geográficos. A norma OGC Web Feature Service Implementation Specification (WFS) define 

uma interface para um serviço que suporta o acesso e gestão de features geográficas (Vretanos, 

2005a). As features são abstracções de objectos reais que possuem atributos e propriedades 

geométricas. De uma forma geral, qualquer objecto susceptível de ser representado num mapa 

pode ser definido como sendo uma feature. Poderemos então assumir que uma representação 

digital do mundo real corresponde a um conjunto de features geográficas. 

A norma WFS define as seguintes operações: 

• GetCapabilities: Esta operação descreve as capacidades do serviço WFS em questão, 

nomeadamente o tipo de feature e que operações o serviço suporta. 

• DescribeFeatureType: Esta operação tem como objectivo devolver uma descrição das 

estruturas das features disponibilizadas por um dado serviço WFS. Esta descrição define 

qual deverá ser a estrutura das features que o serviço espera receber nas operações de 

entrada de dados (i.e. na Transaction) bem como a estrutura devolvida nas operações de 

output (tais como as operações GetFeature e GetGmlObject). Como resposta a esta 

operação, o serviço devolve um documento XML contendo esta descrição das estruturas das 

features, utilizando a linguagem GML. 

• GetFeature: A operação GetFeature permite que um cliente tenha acesso às features, em 

formato GML, disponibilizadas pelo serviço. Através de uma interrogação embebida no 

pedido o utilizador pode especificar que tipo de features pretende obter. O pedido é 

codificado num documento XML que possui um elemento denominado query, através do 

qual se especifica a interrogação ao serviço. Este elemento pode conter um ou vários 

elementos filter que irão descriminar as features que se pretendem obter. A linguagem usada 

para especificar as interrogações encontra-se normalizada na OGC Filter Encoding 

Specification (Vretanos, 2005b).  

• GetGmlObject: Esta operação possibilita que um cliente obtenha uma instância de uma 

feature através do seu identificador. O resultado é apresentado como um fragmento de um 

documento GML. 

• Transaction: Esta operação permite a manipulação das features que o serviço disponibiliza, 

e.g., criar novas features, actualizar ou eliminar features. 
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• LockFeature: Para que sejam possíveis transacções serializáveis, é necessário um 

mecanismo de exclusão mútua. Imagine-se, por exemplo, que um cliente obtém uma feature 

do serviço, efectua modificações e submete essas alterações no serviço através da operação 

transaction. Poderão ocorrer conflitos se, no decorrer da submissão das alterações, outro 

cliente tiver feito concorrentemente modificações nessa mesma feature. A operação 

LockFeature permite que um cliente tranque uma ou mais instâncias de um determinado tipo 

de feature, para que não possam ser acedidas por dois clientes ao mesmo tempo. 

 

Consoante as operações suportadas pelos serviços WFS, estes podem ser agrupados nos 

três tipos indicados na Tabela 2.1. 

À semelhança do que acontece com a norma WMS, os pedidos a este serviço podem ser 

efectuados por duas vias distintas, nomeadamente através do método HTTP GET ou através do 

método HTTP POST. 

 

A norma OGC Geographic Linkage Service (GLS), que se encontra ainda em fase de 

desenvolvimento, tem como objectivo especificar como dados de atributos geográficos podem 

ser trocados entre diferentes servidores Web (Schut, 2009). Dados de atributos geográficos são 

dados que contêm informação relativa a uma dada zona geográfica, mas sem no entanto 

conterem explicitamente informação geográfica (i.e., contendo apenas uma referencia 

geográfica). Um exemplo deste tipo de dados pode ser uma tabela que contenha a população dos 

diversos distritos do território Português. A tabela não contém informação da localização 

geográfica dos distritos, incluindo apenas um identificador para cada um dos distritos associado a 

sua população. Assim, esta tabela pode ser combinada com outra fonte de dados que contenha, 

para além do identificador de cada distrito, a informação geográfica de cada um deles. Desta 

forma, é teoricamente possível mapear a informação estatística de cada distrito, possibilitando 

uma melhor análise da informação no mapa. 

Os dados de atributos geográficos podem ser definidos num formato XML especificado 

por outra norma OGC denominada Geographic Data Attribute Set (GDAS) (Schut, 2004). O 

objectivo desta norma é definir dados de atributos geográficos de forma a possibilitar uma fácil 

partilha dos mesmos. Actualmente, a norma GDAS encontra-se incorporada na norma GLS. 
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Tabela 2.1 Tipos de serviços WFS tendo em conta as operações que suportam. 

 

A norma GLS agrupa as operações em três grupos. O primeiro destes grupos diz respeito 

a operações de descoberta do serviço, contendo apenas a definição de uma única operação: 

• GetCapabilities: Tal como nas restantes normas OGC, esta norma define uma operação que 

permite devolver informação sobre o serviço, bem como indicar que operações são 

suportadas. 

O segundo destes grupos diz respeito a operações de acesso a dados: 

• DescribeFrameworks: Este operação permite saber para que frameworks espaciais os dados 

do serviço estão disponíveis. Um framework espacial é um conjunto de dados que particiona 

a superfície da Terra em unidades administrativas, como por exemplo municípios, códigos 

postais, números de telefone indicativos entre outros. 

• DescribeDataSets: A operação DescribeDataSets permite obter meta-informação sobre todos 

os datasets que o serviço disponibiliza. Um dataset é um conjunto de valores que descreve 

uma determinada framework. Exemplos de datasets podem ser a população ou as 

temperaturas de uma dada região. 

• DescribeData: Esta operação devolve uma descrição de todos os atributos para o dataset 

especificado no pedido. 

• GetData: A operação GetData permite ao cliente receber dados de atributos geográficos. Os 

dados são enviados no formato GDAS.   

Finalmente, o terceiro grupo diz respeito a operações de agregação de dados. Estas 

operações possibilitam a agregação de dados de atributos com os dados das frameworks 

disponibilizadas pelo serviço:  

 Basic WFS Xlink WFS 
Transactional 

WFS 

GetCapabilities Suporta Suporta Suporta 

DescribeFeatureType Suporta Suporta Suporta 

GetFeature Suporta Suporta Suporta 

GetGmlObject Não suporta Suporta Suporta 

Transaction Não suporta Não suporta Suporta 

LockFeature Não suporta Não suporta Suporta 
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• JoinData: Através desta operação é possível a agregação de dados, que tenham sido obtidos 

previamente com a operação GetData, com os dados das frameworks contidas no serviço. 

Assim o serviço poderá disponibilizar novos dados de atributos geográficos. 

• DescribeJoinAbilities: Esta operação devolve um documento onde estão indicadas quais as 

frameworks espaciais para as quais os dados de atributos podem ser agregados. 

 A norma GLS pode ser bastante útil no contexto da criação de mapas temáticos, pois a 

maioria das bases de dados usadas na criação de mapas contêm algum tipo de identificador 

geográfico, tais como códigos postais, números indicativos de telefone, nomes de municípios, 

etc. Esta norma permite que estes dados sejam utilizados para a criação de mapas e posterior 

análise geo-espacial. Idealmente, os serviços WMS poderão aceder a um serviço GLS de forma a 

obter informação estatística que esteja associada a uma dada zona geográfica, utilizando estes 

dados na construção de mapas temáticos. 

Existem outras normas para a manipulação e gestão de dados geográficos. No entanto 

estas duas são as mais relevantes no contexto deste trabalho. A norma WFS lida com a gestão de 

dados geográficos, que são a informação para a criação de mapas temáticos. A norma GLS 

poderá também ter um papel relevante em relação à criação de mapas temáticos pois permite a 

obtenção de dados de atributos que serão representados nos mapas. 

2.2 Mapas Temáticos 
Os mapas temáticos são uma excelente solução de representação para vários tipos de 

informação estatística associada a uma localização geográfica específica. Podem, por exemplo, 

ser representados dados derivados da densidade populacional, taxas de mortalidade ou 

natalidade, informação meteorológica etc. 

Os mapas temáticos podem ser construídos recorrendo a diferentes técnicas de 

representação de informação. Como tal, os mapas temáticos podem ser caracterizados consoante 

as técnicas de representação utilizadas. 

Utilizando as normas propostas pelo OGC é possível criar mapas apresentando diversos 

tipos de informação. Por exemplo, utilizando a norma WMS-Styled Layer Description em 

conjunto com a norma Symbology Encoding é possível dar um estilo diferente aos vários 

elementos presentes no mapa. Podemos, por exemplo, exibir para cada camada todas as linhas de 

uma feature de uma determinada cor, as margens dos polígonos de outra cor diferente, etc. 
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Podemos também criar estilos mais complexos que sejam baseados nas características das 

features numa camada específica. É possível, por exemplo, atribuir uma cor e uma espessura às 

linhas que representam estradas nacionais e dar uma cor diferente e uma maior espessura às 

linhas que representem auto-estradas.  

No entanto, estas formas normalizadas de definir estilos para mapas revelam-se bastante 

limitadas para a elaboração de mapas temáticos mais complexos. É possível criar representações 

de informações estatísticas com a actual especificação da linguagem SLD em conjunto com a 

linguagem SE, mas estas apresentam algumas limitações e, em alguns casos, um elevado grau de 

complexidade, o que dificulta a sua aplicação. Um estudo apresentado por (Sae-Tang & Ertz, 

2007) discute as limitações associadas a algumas formas de criação de diferentes tipos de mapas 

temáticos utilizando as normas OGC. 

Seguidamente apresentam-se os tipos de mapas temáticos mais comuns, discutindo-se 

também os problemas associados à sua criação. 

2.2.1 Mapas Temáticos Suportados pelas Normas SLD e SE 
Existe um conjunto de tipos de mapas temáticos possíveis de serem criados pela 

definição de estilos utilizando a norma SLD em conjunto com a linguagem SE. Estes são: mapas 

de cloropletas, mapas de símbolos proporcionais e mapas de símbolos sobrepostos. 

Os mapas de cloropletas são mapas onde a área geográfica é dividida em diferentes 

regiões, e em que cada uma destas regiões se distingue das restantes através de uma cor ou 

tonalidade de cor diferente, consoante um determinado atributo relacionado com as regiões que 

se pretenda representar (Dietze & Zipf, 2007). 

Normalmente, criam-se intervalos dentro da gama de valores que o atributo pode tomar e, 

para cada um destes intervalos, é atribuída uma cor ou tonalidade de cor diferente. 
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Figura 2.3 - Mapa de cloropletas com informação sobre a população no território dos 

Estados Unidos5. 

 

Os mapas de cloropletas são relativamente simples de gerar e interpretar. Proporcionam 

também uma forma fácil e apelativa de visualizar os valores de um único atributo em diferentes 

regiões. A Figura 2.3 mostra um exemplo deste tipo de mapas. 

Para a criação deste tipo de mapas, utilizando as normas SLD e SE, pode-se definir uma 

regra com um filtro por classe, sendo que cada regra é caracterizada através do seu próprio 

polygon symbolizer com uma determinada cor associada. Cada cor representa uma determinada 

classe de valores. No entanto seria necessária uma regra com uma cor diferente por cada classe. 

Caso exista uma grande variação de valores e, ao mesmo tempo um grande número de classes, o 

documento SLD pode tornar-se demasiado grande e complexo. Por outro lado as diversas cores 

também terão de ser definidas manualmente, sendo também necessário ter um conhecimento 

prévio da gama de valores do atributo em questão. 

Os mapas de símbolos proporcionais apresentam símbolos, em determinadas posições 

do mapa, com um tamanho que varia de forma proporcional ao atributo que se pretende 

visualizar através do mapa. Desta forma é fácil estabelecer comparações visuais entre as 

diferenças dos valores de um atributo único representado no mapa. A Figura 2.4 apresenta um 

exemplo de um mapa temático deste tipo. 

                                                 
5Exemplo retirado de http://cristinamazza.blogspot.com/2008/08/standardized-choropleth-map.html 
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FeatureTypeStyle dentro do documento SLD, uma delas contendo a regra referente aos polígonos 

que irão representar as regiões e a segunda contendo a regra referente aos símbolos 

proporcionais. Desta forma serão desenhadas as regiões em primeiro lugar e os símbolos 

proporcionais em seguida. Observa-se assim o resultado à direita da Figura 2.5.  

Os mapas de símbolos sobrepostos permitem a fácil visualização de vários atributos 

diferentes, referentes a um único ponto. Baseiam-se na colocação de símbolos sobrepostos de 

diferentes tamanhos, de acordo com o valor do atributo que se pretende representar. Na Figura 

2.6 apresentam-se exemplos deste tipo de mapas temáticos. 

A criação de mapas de símbolos sobrepostos utilizando as normas SLD e SE pode ser 

conseguida através da utilização de duas regras com um filtro. A cada uma delas é associado um 

point symbolizer. O seu tamanho é variável e controlado por um atributo da feature. A ordem das 

regras utilizadas é importante, pois vai-se reflectir na ordem com que os símbolos são 

representados no mapa (pretende-se que os símbolos de menor dimensão fiquem sobrepostos aos 

símbolos de maior dimensão).  

 

 

Figura 2.6 - Exemplo de um mapa com símbolos sobrepostos8. 

 

 

 

 

                                                 
8 Figura adaptada de (Sae-Tang & Ertz, 2007) (Sae-Tang & Ertz, 2007) 



 21

2.2.2 Mapas Temáticos Não Suportados pelas Normas SLD e SE 
Apesar das normas SLD e SE permitirem a definição dos estilos para a criação dos mapas 

temáticos apresentados anteriormente, estas revelam-se muito limitadas quando se pretende 

representar outros tipos de mapas temáticos. Apresentam-se, de seguida alguns tipos de mapas 

temáticos que não possíveis de serem especificados utilizando estas normas. 

Os mapas de diagramas (Dietze & Zipf, 2007) são mapas onde se colocam diagramas 

em determinadas localizações, apresentando informações estatísticas associadas a estes locais. 

Os diagramas estão de acordo com o(s) atributo(s) que se pretende(m) representar, podendo 

tomar diferentes formatos (e.g., gráficos de barras, gráficos circulares, gráficos de linhas, etc.) 

Através da sobreposição de gráficos, este tipo de mapas permite a fácil visualização de 

vários atributos num único mapa. Desta forma, podem ser estabelecidas correlações entre os 

atributos. A técnica dos diagramas pode também ser combinada com outros tipos de mapas 

temáticos (e.g., cloropletas). Na Figura 4 encontram-se dois exemplos diferentes de mapas 

temáticos baseados em diagramas.  

De uma forma genérica, a norma SLD não permite a criação de mapas de diagramas. 

Pode-se, no entanto, recorrer a um servidor externo que gere imagens que representam os 

gráficos. Através do elemento PointSymbolizer do documento SLD (um elemento para cada 

imagem) podem-se sobrepor os gráficos sobre o mapa.  

 
Figura 2.7 - Mapas de cloropletas combinados com mapas de diagramas9. 

                                                 
9 Figura adaptada de (Dietze & Zipf, 2007) 
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O Google Chart API10 é um exemplo de um serviço Web que permite a criação de 

imagens com gráficos (i.e. diagramas). Para tal faz-se um pedido HTTP onde são indicados os 

parâmetros necessários para a criação do gráfico desejado. O servidor devolve uma imagem no 

formato PNG que poderá então ser colocada no mapa. Desta forma, é relativamente simples 

construir mapas de diagramas utilizando estas imagens e um elemento PointSymbolizer, embora 

não corresponda a um mecanismo normalizado. 

Os mapas de diagramas são também possíveis de serem criados utilizando o elemento 

InlineFeature do documento SLD juntamente com a norma GML. Podemos ter um servidor que 

gere os gráficos e os codifique numa camada a ser apresentada no mapa utilizando a linguagem 

GML. Com o elemento InlineFeature, que permite ao utilizador adicionar uma camada sua, esta 

camada composta pelos gráficos a serem sobrepostos no mapa pode ser incluída na sua criação. 

Contudo, o propósito deste elemento não é o de criar gráficos mas sim a definição de features 

temporárias, não se adequando portanto à composição de mapas temáticos. 

Em suma, muito embora seja possível criar algumas soluções de recurso com base nas 

normas existentes, estas não foram idealizadas para a geração de mapas de diagramas, sendo a 

sua construção actualmente bastante difícil. 

Outro tipo de mapas temáticos não suportados pelas normas SLD e SE são os mapas de 

símbolos justapostos. Estes são um caso particular de mapas de símbolos sobrepostos, 

apresentados anteriormente, diferenciando-se pelo facto de apresentarem pares de símbolos lado 

a lado. A Figura 2.8 apresenta um exemplo deste tipo de mapas. Não são possíveis de serem 

criados utilizando as funcionalidades das normas do OGC pois a linguagem SE não fornece 

mecanismos para colocar dois símbolos lado a lado. 

 
Figura 2.8 - Exemplo de um mapa com símbolos justapostos11. 

                                                 
10 http://code.google.com/apis/chart/ 
11 Figura adaptada de (Sae-Tang & Ertz, 2007) 
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Os heat maps (Fisher, 2007) são um outro tipo de mapas temáticos sofisticados onde se 

utiliza uma graduação de cor, normalmente um esquema de cores quentes e muito semelhante ao 

que frequentemente se utiliza na representação de variações de temperatura, com o objectivo de 

representar variáveis estatísticas de uma forma contínua. São de certa forma semelhantes aos 

mapas de cloropletas, no sentido em que ambos representam informação através da variação de 

cores. No entanto, enquanto os mapas de cloropletas apresentam informação de uma forma 

discreta através de regiões bem delimitadas (e.g., países, estados, municípios, etc.), os heat maps 

apresentam a informação de forma contínua em zonas não delimitadas. 

Os heat maps têm algumas limitações quando comparados com outras técnicas mais 

simples, tais como os mapas de cloropletas ou os mapas de símbolos proporcionais. 

Nomeadamente, pode ser difícil observar-se o valor exacto da variável que se encontra 

representada numa determinada região. No entanto, os heat maps apresentam a vantagem de 

escalarem facilmente para grandes volumes de dados, enquanto outras técnicas tais como os 

mapas de símbolos proporcionais tornam difícil a representação de muitos pontos num único 

mapa. A Figura 2.9 representa um exemplo de um heat map, produzido com o software 

Cartifact12, que representa a densidade populacional de pessoas sem-abrigo na área de Los 

Angeles, California. 

 

Figura 2.9 - Exemplo de heat map. 

 

 

                                                 
12 http://www.cartifact.com/ 
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As normas OCG, nomeadamente a norma SLD e SE, não possibilitam a criação deste tipo 

de mapas. Não é possível atribuir uma graduação de cor que varie de uma forma contínua, não 

delimitada por uma fronteira fixa, de acordo com determinado atributo. Uma forma possível de 

realizar este tipo de mapas, com base nas normas OGC, passa por gerar uma coverage com a 

informação raster correspondente ao heat map, e disponibilizar esta coverage como uma layer 

com transparência através de um serviço WMS. 

Finalmente, os mapas temáticos do tipo cartogramas baseiam-se no redesenhar de um 

dado mapa, distorcendo as regiões para que as suas áreas ou as distâncias entre as regiões sejam 

proporcionais a uma dada variável estatística (Raisz, 1934), (Keim, North, Panse, & 

Schneidewind, 2002), (Wolf, 2005), (Tobler, 2004). A Figura 2.10 apresenta um exemplo. Este 

tipo de mapas tem como vantagem o facto de permitirem salientar áreas com maior relevância e 

esconder áreas menos importantes (segundo uma dada variável), facilitando desta forma, a 

análise do mapa nas regiões mais importantes.  

As normas SLD e SE não possibilitam a criação deste tipo de mapas. Não é possível 

distorcer as formas geométricas associadas a um mapa de acordo com um dado atributo 

estatístico. Uma forma possível de realizar este tipo de mapas com base nas normas OGC passa 

por gerar novas features com a informação vectorial correspondente ao cartograma e 

disponibilizar estas features como uma layer através de um serviço WMS. Uma outra solução 

poderia ser usar um serviço WPS que disponibilize um processo que faça a computação do 

cartograma. Posteriormente os dados resultantes desta computação seriam disponibilizados 

através de um WFS. 

Figura 2.10 - Exemplo de um cartograma13. 

                                                 
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Cartogram 
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2.2.3 Comparação entre os vários tipos de mapas temáticos 
Os mapas de cloropletas permitem uma comparação visual fácil e simples entre as 

diferenças de valore de um único atributo pertencente a diferentes regiões bem definidas. No 

entanto é necessário ter em atenção alguns aspectos aquando da utilização deste tipo de mapas. 

Por exemplo, se o intervalo de valores associado a uma dada cor não for bem escolhido, pode 

ocorrer que sejam apresentadas áreas com cores diferentes mas que na realidade tenham uma 

diferença de valores muito pequena. 

Os mapas de símbolos proporcionais, tal como os de cloropletas, permitem também uma 

fácil comparação visual dos valores de um único atributo representado no mapa. Esta 

comparação é efectuada através da diferença de tamanho entre os símbolos. Estes mapas são 

muito utilizados quando se pretende representar diferenças grandes entre os valores. Também 

permitem dar uma ideia de onde os eventos se concentram. Contudo, se as diferenças existentes 

entre os valores forem baixas, os símbolos aparecerão com um tamanho idêntico dificilmente 

distinguível a olho humano. 

Os mapas de símbolos sobrepostos e justapostos são um caso particular de mapas de 

símbolos proporcionais em que são colocados dois ou mais símbolos no mesmo ponto, variando 

de dimensões consoante os atributos que se pretendam representar. Têm a vantagem de poderem 

apresentar informações referentes a vários atributos no mesmo mapa, permitindo também 

mostrar mais do que uma variável em cada ponto.  

Os mapas de diagramas permitem a utilização de diferentes tipos de diagramas gráficos 

em conjunto com a representação do território no mapa, permitindo uma maior flexibilidade na 

apresentação de diversos tipos de informações. É possível efectuar a sua combinação com os 

mapas de cloropletas de forma simplificada, tal como demonstrado na Figura 2.7. 

Os heat maps são os mais indicados quando se pretende representar a variação de um 

determinado atributo estatístico de uma forma contínua. Escolhendo um bom padrão de cores, 

permitem uma boa visualização das zonas onde os valores são mais elevados. No entanto este 

tipo de mapas não possibilita a comparação dos valores em zonas bem definidas (e.g. países ou 

regiões), tal como acontece com os mapas de cloropletas. Este tipo de mapas também não 

permite a representação de vários atributos num único mapa. 

Os cartogramas podem ser combinados com os mapas de cloropletas de forma a 

apresentar um determinado atributo estatístico, através de diferentes cores, e tendo em conta, ao 
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mesmo tempo, a dimensão das áreas das diversas regiões que foram distorcidas considerando 

outro atributo estatístico. 

Em suma, podemos concluir que os diferentes tipos de mapas temáticos se 

complementam. No entanto, para alguns deles as normas OGC não suportam de forma fácil a sua 

construção. 

A Tabela 2.2 apresenta uma comparação dos vários tipos de mapas temáticos, em termos 

das possibilidades de representação oferecidas por cada tipo e da sua possibilidade de criação 

com as actuais normas do OGC. Os mapas de símbolos proporcionais e os mapas de símbolos 

sobrepostos são os mais fáceis de serem criados utilizando as normas, tal como discutido na 

Secção 2.2.1. Os mapas de cloropletas são considerados de dificuldade moderada de serem 

criados porque, apesar de poderem ser criados, o documento SLD pode-se tornar muito longo e 

complexo caso exista um grande número de classes de valores que se pretenda representar. Os 

mapas de diagramas são considerados de difícil criação, pois as normas SLD e SE não fornecem 

mecanismos específicos para a sua criação, muito embora seja possível criar este tipo de mapas 

recorrendo a servidores externos para a criar os diagramas, tal como foi discutido na Secção 

2.2.2 deste documento. Não é possível criar mapas de símbolos justapostos com base nas 

normas, pois não existe nenhuma regra de simbolização que possibilite colocar dois símbolos 

lado a lado. Finalmente, verificamos também, que as normas SLD e SE não fornecem 

mecanismos que permitam a criação de Heat Maps nem de cartogramas. 

Tabela 2.2 - Quadro comparativo entre os diferentes tipos de mapas temáticos. 

 Atributos que permite apresentar Construção com normas 
SLD e SE 

Cloropletas Um único Moderado 

Diagramas Vários Difícil 

Símbolos proporcionais Um único Fácil 

Símbolos sobrepostos Vários Fácil 

Símbolos justapostos Vários Impossível 

Heat Maps Um único Impossível 

Cartogramas Um único Impossível 
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CAPÍTULO 3 - Trabalho Relacionado 

Devido às limitações das normas SLD e SE para a criação de mapas temáticos 

complexos, surgiram propostas de extensão destas normas com o objectivo de permitir uma fácil 

definição de estilos para a criação deste tipo de mapas. São apresentadas e analisadas de seguida 

três propostas anteriores de extensão das normas SLD e SE. 

3.1 Proposta “Thematic Symbology Encoding Specification” 
Dietze & Zipf propuseram uma extensão da norma SE à qual denominaram Thematic 

Symbology Encoding Specification (Dietze & Zipf, 2007). Esta extensão permite a definição de 

diagramas, tais como gráficos circulares, gráficos de barras ou gráficos de linhas. Possibilita 

também a definição de mapas de cloropletas. A descrição dos mapas temáticos é feita através da 

introdução de um novo symbolizer denominado ThematicSymbolizer, o qual pode ser introduzido 

dentro do elemento Rule como acontece com os restantes symbolizers. Tal como é apresentado 

na Figura 3.1, o ThematicSymbolizer possui dois elementos principais, nomeadamente o 

Diagram Symbolizer e Choropleth Symbolizer. 

O elemento DiagramSymbolizer é responsável pela definição dos diferentes tipos de 

diagramas. Este elemento possui um sub-elemento denominado DiagramType que permite 

especificar que tipo de diagramas se pretende representar. Os tipos de diagramas possíveis são: 

gráficos circulares, gráficos de barras e gráficos de linhas. Outro sub-elemento de destacar é o 

ThematicClass. Este tem como objectivo descrever uma ou mais classes, em que cada classe 

representa um elemento no diagrama. Este elemento será representado como uma linha caso se 

opte por um gráfico de linhas, uma fatia quando se selecciona gráfico circular, ou uma barra 

aquando da escolha de gráficos de barras. Destaca-se também o sub-elemento do ThematicClass 

que indica a propriedade a partir da qual se obtém o valor que se pretende representar.  

 
Figura 3.1 - O elemento ThematicSymbolizer. 
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O elemento ChoroplethSymbolizer possibilita a definição de mapas de cloropletas. 

Possibilita a escolha de um método, entre três diferentes, para a definição das classes de dados a 

serem apresentadas no mapa: 

• Simple: Preenche as zonas a serem apresentadas com uma única cor. 

• Classified: Permite definir classes de valores tendo em conta uma dada propriedade. Para tal 

especifica-se, através de sub-elementos, a propriedade que se pretende representar, o número 

de classes em que os valores serão distribuídos. Existe também um sub-elemento que define 

qual o método de partição dos dados. O estudo propõe a disponibilização dos seguintes 

métodos: quantile, equal_interval (intervalos iguais), arithmetic_progression (progressão 

aritmética), standard_deviation (desvio padrão) e natural_breaks (intervalos naturais). 

Possibilita também, a escolha da variação de cores a utilizar, dentro de um conjunto de cores 

previamente estabelecido (e.g., “white2red”, “blue2red”, “white2green” etc. 

• RangeFill: Permite a criação de mapas de cloropletas sem se especificar um conjunto de 

classes pré-definidas. Para tal indica-se qual a propriedade que se pretende representar bem 

como as cores que serão atribuídas aos valores máximos e mínimos dessas propriedades. 

Através deste intervalo as restantes cores serão calculadas tendo em conta os valores 

máximos e mínimos. 

3.2 Proposta SLD-T 
Abson Sae-Tang e Olivier Ertz propuseram uma outra extensão à norma SE, denominada 

SLD-T (Sae-Tang & Ertz, 2007). Tal como na proposta anteriormente apresentada, o SLD-T 

também define um novo Symbolizer denominado ThematicSymbolizer, o qual possui várias 

especializações que herdam dele e que serão utilizadas consoante o tipo de mapa temático que se 

pretende representar. A Figura 3.2 apresenta os vários tipos de ThematicSymbolizers. 

O elemento ThematicSymbolizer é o elemento base, possuindo vários sub-elementos, 

todos eles opcionais: 

• Name: Utilizado para dar um nome ao ThematicSymbolizer para fins de identificação. 

• Abstract: Tem como objectivo descrever o ThematicSymbolizer em questão. 

• Title: O elemento Title permite colocar uma legenda no símbolo a ser apresentado no mapa. 

É construído através do TextSymbolizer especificado na norma SE. 
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• PointPlacement: Permite especificar o posicionamento do símbolo no mapa. Este elemento é 

baseado no elemento se:PointPlacement da norma SE que tem os seguintes sub-elementos:  

o se:AnchorPoint: Indica, através de valores X e Y, o ponto no diagrama que servirá 

como centro para a sua colocação no mapa. 

o se:Displacement: Indica valores X e Y para os quais o diagrama será deslocado.  

o se:Rotation: Indica um valor, em graus, para a rotação do diagrama. 

• Opacity: Possibilita associar um grau de transparência ao símbolo a apresentar. 

• Priority: Define a prioridade do símbolo. Desta forma os símbolos de maior prioridade serão 

desenhados sobrepostos aos de menor prioridade. A prioridade pode ser definida através de 

uma expressão que pode recorrer a valores de alguma propriedade da camada que será 

representada no mapa. 

O CategoryThematicSymbolizer é um dos elementos que herda de ThematicSymbolizer. É 

utilizado para representar mapas temáticos com categorias, ou seja com divisão de dados em 

diferentes gamas de valores, como por exemplo nos mapas de cloropletas, em que os valores 

estão divididos em diversas classes. Através da divisão dos valores em classes permite que se 

defina um estilo diferente para cada uma das classes. 

O elemento MultiThematicSymbolizer é utilizado para criar mapas temáticos que 

combinem diferentes técnicas de apresentação (e.g., cloropletas e símbolos proporcionais). O 

sub-elemento Priority, revela-se importante para a criação de mapas de símbolos sobrepostos, 

visto que possibilita definir a ordem com que os símbolos serão apresentados. Outro sub-

elemento importante é o PointPlacement que será relevante para a definição de mapas de 

símbolos justapostos, pois permite colocar dois símbolos lado a lado.  

Ainda outro elemento que herda de ThematicSymbolizer é o elemento 

SimpleThemaicSymbolizer que tem como objectivo possibilitar a criação de mapas temáticos sem 

classificação. Como exemplo de mapas sem classificação temos os mapas de símbolos 

proporcionais em que os dados que são representados não estão divididos em categorias. O 

SimpleThemaicSymbolizer permite conter um novo Symbolizer de qualquer tipo, e que este tenha 

as propriedades definidas pelos sub-elementos comuns a todos os ThematicSymbolizers. 
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Figura 3.2 - O elemento ThematicSymbolizer bem como as suas especializações. 

Finalmente, o ChartThematicSymbolizer é outro dos elementos que herda de 

ThematicSymbolizer. Este symbolizer é utilizado para criar diagramas, podendo estes ser 

diagramas de barras ou diagramas circulares. Desta forma existem dois tipos de 

ChartThematicSymbolizers, nomeadamente o BarChartSymbolizer e o PieChartSymbolizer. O 

BarChartSymbolizer possui o elemento Bars que permite definir as barras que serão 

representadas no gráfico de barras. Da mesma forma, o PieChartSymbolizer contém o elemento 

Slices que possibilita definir as várias fatias presentes no diagrama. 

O BarChartSymbolizer possibilita a existência de várias instâncias do elemento Bars, ao 

contrário do PieChartSymbolizer que permite apenas uma instância do elemento Slice. Este 

aspecto relaciona-se com o facto de um gráfico circular permitir apenas a representação de uma 

variável, enquanto um gráfico de barras possibilita a representação de diversas variáveis e, 

consequentemente, a representação de diversos conjuntos de barras. 
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3.3 Proposta do QGIS Mapserver 
O QGIS Mapserver14 é uma implementação de código aberto de um servidor WMS 

desenvolvido no Institute of Cartography from ETH Zurich. Este servidor implementa uma 

extensão às normas SE e SLD que a possibilita a criação de mapas temáticos. Esta extensão 

permite criar vários tipos de mapas, tais como mapas de diagramas, mapas de cloropletas e 

mapas de símbolos proporcionais. 

Uma das alterações propostas na extensão é a introdução de um novo tipo de Symbolizer, 

denominado DiagramSymbolizer. Este novo symbolizer tem como objectivo permitir a 

representação de diferentes tipos de mapas de diagramas bem como de mapas de símbolos 

proporcionais. Suporta diferentes tipos de diagramas escolhendo um dos nomes pré-definidos no 

sub-elemento WellKnownName: Pie (circular), Bar (barras), Line (linhas) e Ring (anel). Quando 

se pretende criar um mapa de símbolos proporcionais, ao invés de se escolher o tipo de diagrama, 

especifica-se um símbolo no formato SVG utilizando o sub-elemento SvgSymbol. 

A extensão define ainda um elemento classification, o qual será colocado dentro de um 

elemento Rule. Este elemento possibilita a partição dos valores de uma dada propriedade da 

camada á qual será aplicada o estilo, de forma a criar classes. Desta forma a criação de mapas de 

cloropletas será facilitada. Quando se utiliza este elemento dentro de uma rule terá de se definir 

um número de symbolizers, do mesmo tipo, igual ou maior ao número de classes definidas pelo 

elemento Classification 

O QGIS Mapserver propõe também estender o elemento Mark, que se encontra no 

elemento Graphic, adicionando um novo elemento: SvgSymbol. Como está definido na norma 

SE, o elemento Mark permite adicionar símbolos pré-definidos no mapa, tais como triângulos, 

círculos, estrelas, quadrados e cruzes. O propósito desta extensão é possibilitar ao utilizador 

escolher entre utilizar um dos símbolos pré-definidos ou utilizar um símbolo no formato SVG. 

Outra extensão á norma SE proposta pelo QGIS Mapserver é a adição de novos 

elementos dentro do elemento Fill que se encontra no PolygonSymbolizer. O objectivo dos novos 

elementos é possibilitar a definição de padrões e graduações de cor, utilizando o formato SVG, 

no polígono que será definido no PolygonSymbolizer. Para tal são introduzidos três novos 

elementos, nomeadamente RadialGradient e LinearGradient, que possibilitam a definição de 

                                                 
14 http://karlinapp.ethz.ch 
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gradientes radiais e lineares respectivamente, e o elemento Pattern que permite a especificação 

de um padrão de cores. 

3.4 Comparação das extensões propostas 
Na Tabela 3.1 estão indicados quais os tipos de mapas que são directamente suportados 

pelas propostas de extensão das normas OGC SLD e SE apresentadas anteriormente. 

Tal como se pode observar, os três estudos suportam directamente a criação de mapas de 

cloropletas. No entanto, eles divergem na forma como estes mapas são definidos, nomeadamente 

no que toca á partição dos dados em classes.  

O estudo denominado Thematic Symbology Encoding permite a utilização de vários 

métodos de partição de dados, não sendo necessário saber previamente quais são as gamas de 

valores que irão constar em cada uma das classes. Para além da utilização de diferentes métodos 

de partição de dados, esta extensão permite também a selecção da variação das cores a partir de 

um conjunto de valores conhecidos e pré-definidos (blue2red, white2red, white2green, etc.). A 

extensão Thematic Symbology Encoding é ainda a única das três que possibilita a criação de 

mapas de cloropletas sem a definição de classes, ou seja são atribuídas cores às diferentes regiões 

de forma contínua sendo apenas necessário definir as cores referentes aos valores máximos e 

mínimos da variável que se pretende representar. 

O estudo denominado SLD-T pressupõe que se tenha de se conhecer os valores possíveis 

para cada uma das classes de forma a criar mapas de cloropletas. O seu elemento 

CategorySymbolizer, responsável pela definição de mapas de cloropletas, não particiona os 

dados. Utilizando este elemento, basta uma rule para a criação de mapas de cloropletas. Não é 

necessário repetir-se o nome da propriedade que será apresentada no mapa (como teria de fazer 

com as actuais normas SLD e SE) mas, no entanto, é necessário associar uma cor específica a 

cada valor ou conjunto de valores. 

O estudo QGIS Mapserver permite também vários métodos de partição dos dados, 

embora menos que no caso do Thematic Symbology Encoding. Ao contrário deste, o QGIS 

Mapserver não disponibiliza variações de cores pré-definidas e terá de ser o utilizador a 

especificar a forma como cada classe será representada. Esta proposta permite uma melhor 

personalização dos mapas mas exige mais trabalho ao utilizador, que se irá reflectir num 

documento SLD mais extenso. 
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Relativamente aos mapas de diagramas, verifica-se que a proposta SLD-T é a que suporta 

um menor número de tipos de diagramas, suportando apenas mapas com gráficos de barras e 

mapas com gráficos circulares. Também é a única que apresenta elementos específicos nos seus 

XML Schemas referentes aos dois tipos de diagramas que pode representar. As restantes 

propostas suportam uma maior variedade de tipos de diagramas, e a sua escolha é feita através da 

utilização de nomes pré-definidos. 

A extensão SLD-T é a única que propõe a introdução de um novo elemento específico 

para a criação de mapas de símbolos proporcionais. Segundo esta proposta, estes mapas podem 

ser criados através da utilização do elemento SimpleThematicSymbolizer. No entanto, esta 

extensão não resolve o problema da sobreposição de símbolos que ocorre com alguns servidores 

como o GeoServer. Continua a ser necessário definir dois elementos do tipo FeatureTypeStyle: 

um para os polígonos e outro para os símbolos (com o SimpleThematicSymbolizer) para evitar o 

problema da sobreposição. As restantes propostas não definem nenhum novo elemento 

específico na norma SLD/SE para a construção de mapas de símbolos proporcionais. No entanto, 

estes mapas são os que têm maior facilidade serem criados com as actuais normas SLD e SE, tal 

como discutido na Secção 2.1.2 deste documento. 

Verifica-se também que, dos três estudos apresentados, o único que apresenta uma 

proposta de extensão com vista a criação de mapas de símbolos sobrepostos bem como símbolos 

justapostos é o estudo SLD-T. Recorrendo ao novo elemento MultiThematicSymbolizer podem 

ser representados vários símbolos referentes a uma única feature. O sub-elemento priority 

facilita a definição da ordem com que eles serão desenhados no mapa. Este elemento permite 

também desloca-los do seu centro de forma a possibilitar a colocação de símbolos lado a lado, 

criando desta forma mapas de símbolos justapostos. 

As propostas Thematic Symbology Encoding e QGIS Mapserver não apresentam 

nenhuma forma específica de criação de mapas de símbolos sobrepostos nem de símbolos 

justapostos. No entanto, tal como discutido na Secção 2.2.1, é possível com as actuais normas 

SLD e SE criar mapas de símbolos sobrepostos, sendo necessário ter atenção á ordem com que 

eles são apresentados.  

O QGIS Mapserver é a única extensão que tem novas opções para definição de estilos em 

símbolos (através do novo elemento SVGElement dentro do Mark) permitindo assim a definição 

de símbolos mais expressivos que podem ser utilizados em mapas de símbolos sobrepostos ou 



 34

em mapas de símbolos proporcionais. Propõe também três novos elementos SVG 

(SvgRadialGradient, SvgLinearGradient e SvgPattern) dentro do elemento Fill da norma SE 

para definir diferentes tipos de padrões de cores. Estas alterações permitem melhorar a 

expressividade dos documentos SLD, permitindo definir padrões de cores bem como graduações 

de cor para cada polígono. 

Relativamente aos Heat Maps e aos cartogramas, nenhum dos três estudos apresentados 

suportam a criação destes dois tipos de mapas temáticos. 

 

 
Thematic 

Symbology 
Encoding 

SLD-T QGIS 

Cloropletas Suporta Suporta Suporta 

Diagramas Suporta (circulares, 
barras e linhas) 

Suporta (circulares 
e barras) 

Suporta (barras, linhas, 
circulares e anel) 

Símbolos 
proporcionais Não Suporta Suporta Não Suporta 

Símbolos sobrepostos 
e justapostos Não Suporta Suporta Não Suporta 

Heat maps Não Suporta Não Suporta Não Suporta 

Cartogramas Não Suporta Não Suporta Não Suporta 

Tabela 3.1 - Tipos de mapas que cada uma das propostas de extensão das normas SLD/SE 

suporta directamente. 
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CAPÍTULO 4 - Extensão das normas SLD e SE 

Analisando os estudos apresentados no Capítulo 2, referentes aos mapas temáticos, 

verificamos que as actuais normas SLD e SE, propostas pelo OGC, não são adequadas para a 

definição deste tipo de mapas. Constatamos também, através da análise dos estudos apresentados 

no Capítulo 3, que existem várias propostas de extensão para estas normas, com o intuito de 

facilitar a criação de mapas temáticos. No entanto, alguns tipos de mapas temáticos não foram 

considerados nestas extensões, nomeadamente os mapas do tipo cartograma. Desta forma 

propomos com este trabalho uma extensão à linguagem SE que possibilite a criação deste tipo de 

mapas temáticos. 

Por outro lado verifica-se também que a definição dos estilos dos diferentes objectos 

presentes no mapa só pode ser baseada nos atributos presentes na camada que se pretende 

representar. Como foi apresentado no Capítulo 2, os mapas temáticos possíveis de serem criados 

recorrendo às normas SLD e SE só podem apresentar dados estatísticos que estejam presentes na 

camada. Assim, o utilizador não tem forma de representar, no mapa, dados provenientes de 

fontes externas (isto é, que estejam acessíveis por referência). Tendo isto em conta, propõe-se 

outra nova extensão ao documento SLD que possibilite aos utilizadores obter dados de uma fonte 

exterior externa. Estas extensões serão apresentadas com maior detalhe na Secção 4.1. 

4.1 Extensões Propostas 
Com este trabalho propõe-se a introdução de duas extensões às normas. Para possibilitar 

a definição de cartogramas utilizando a norma SLD introduzimos um novo tipo de Symbolizer na 

linguagem SE, o qual denominou-se de CartogramSymbolizer. Para permitir a obtenção de dados 

externos introduziu-se um novo elemento no documento SLD, designado de ExternalSource. 

4.1.1 O Elemento CartogramSymbolizer 
O novo Symbolizer introduzido, denominado CartogramSymbolizer, é um elemento XML 

que, tal como os restantes presentes na linguagem SE, será colocado dentro do elemento Rule. 

Visto que a forma como as diferentes features são apresentadas no mapa é especificada 

utilizando os diferentes tipos de Symbolizers existentes na linguagem SE, introduzimos um novo 

Symbolizer que é responsável por apresentar as features de uma forma diferente. Assim, este 

novo Symbolizer será responsável por deformar as features, possibilitando a criação de mapas do 
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tipo cartograma. Apesar da introdução de um novo elemento, a lógica e a estrutura do documento 

SLD será mantida. 

Os cartogramas serão criados utilizando uma implementação do algoritmo de difusão 

(Gastner & Newman, 2004). Este algoritmo adapta as formas geométricas associadas a um mapa 

de acordo com uma variável estatística definida pelo utilizador, mantendo as relações 

topológicas entre as geometrias envolvidas. É baseado na observação de que num cartograma de 

população a população é uniforme, ou seja, as áreas das regiões do mapa foram escaladas 

proporcionalmente à sua população, para que a densidade populacional seja igual em todas as 

regiões. Assim, o cartograma é criado fazendo com que a população de alguma forma migre das 

zonas de maior densidade para as zonas de menor densidade populacional. O algoritmo começa 

por colocar uma grelha sobre o mapa, computando um valor de densidade para cada ponto da 

grelha. A grelha é de seguida distorcida de acordo com o algoritmo de Gastner & Newman, até 

que a densidade seja igual em todos os pontos, garantindo a preservação da topologia do mapa. 

A biblioteca ScapeToad15 será utilizada para criar os cartogramas. A ScapeToad é uma 

biblioteca de código aberto escrita utilizando a linguagem Java que implementa o algoritmo 

proposto por Gastner & Newman. Utiliza o formato shapefile para o input e output dos mapas. 

Shapefile é um formato de ficheiro proposto pela ESRI16, que permite o armazenamento de 

informação vectorial de features geográficas. A estrutura do novo elemento 

CartogramSymbolizer estará de acordo com os parâmetros considerados por esta biblioteca, 

nomeadamente no que se refere aos parâmetros de entrada. 

 
Figura 4.1 Estrutura do elemento CartogramSymbolizer. 

                                                 
15 http://scapetoad.choros.ch/ 
16 http://www.esri.com/ 
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A Figura 4.1 apresenta a estrutura do elemento CartogramSymbolizer. Este elemento 

inclui vários sub-elementos que se referem aos parâmetros de entrada do algoritmo 

implementado pela biblioteca ScapeToad. Em concreto: 

• PropertyName: O elemento PropertyName tem como função seleccionar um parâmetro 

presente na camada, segundo o qual a mesma será distorcida. 

• Quality: O elemento Quality é opcional. Permite definir a qualidade da execução do 

algoritmo de criação de cartogramas. A qualidade pode ser definida de uma forma fina 

utilizando o sub-elemento DetailedQuality que contém vários parâmetros, ou de uma 

forma mais genérica utilizando para tal o elemento GeneralQuality. 

o DetailedQuality: Permite especificar a qualidade do cartograma resultante de uma 

forma mais detalhada. Para tal, contém três sub-elementos: GridSize, DifusionGrid e 

Iterations. O GridSize especifica o tamanho da primeira grelha que será aplicada à 

camada. Dado que o algoritmo proposto por Gastner & Newman funciona sobre 

imagens raster, é necessário aplicar uma grelha sobre a camada de forma a 

transformar a informação vectorial em informação do tipo raster. Este sub-elemento 

recebe um inteiro que indica o número de células da largura da grelha. O sub-elemento 

DifusionGrid indica o tamanho da grelha de difusão que será efectivamente utilizado 

pelo algoritmo de difusão proposto por Gastner & Newman. O tamanho da grelha é 

especificado com n quadrículas, recebendo para tal um inteiro n tal que n = 

2k for k  N. O sub-elemento Iterations permite especificar o número de iterações do 

algoritmo. 

o GeneralQuality: Indica a qualidade do cartograma resultante através de um valor 

compreendido entre 0 e 100. A partir deste valor serão calculados o tamanho da grelha 

de distorção e o número de iterações. O valor 0 corresponde um valor de 100 do 

tamanho da largura da primeira grelha, a um valor de 128 quadrículas de tamanho da 

grelha de difusão e a uma iteração do algoritmo. No extremo oposto, o valor de 

qualidade 100 corresponde um valor de 1000 do tamanho da largura da primeira 

grelha, a um valor de 512 quadrículas de tamanho da grelha de difusão e a quatro 

iterações do algoritmo. Caso o elemento Quality não seja utilizado, será assumido o 

valor de 50 do elemento GeneralQuality. 
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O CartogramSymbolizer permite a selecção de que features serão deformadas através da 

utilização de filtros, tal como acontece com os restantes Symbolizers. Recorde-se que dentro do 

elemento Rule podemos filtrar quais as features que serão aplicadas aos Symbolizers utilizando 

os elementos Filter e ElseFilter. Desta forma o elemento CartogramSymbolizer apresenta um 

comportamento semelhante aos restantes Symbolizers. No entanto, não é aconselhável 

seleccionar apenas parte dos elementos de uma camada para criar um cartograma. Deformar 

parte das regiões presentes num dado mapa poderá fazer com que este perca o seu sentido. Pode 

ocorrer, por exemplo, que algumas regiões apareçam sobrepostas. 

4.1.2 O Elemento ExternalSource 
Outra extensão apresentada neste trabalho tem por objectivo dar a possibilidade ao 

utilizador de obter dados de atributos a uma fonte externa. O elemento InlineFeature presente no 

documento SLD possibilita a definição de uma nova camada recorrendo à linguagem GML. 

Podem-se criar novas features bem como definir os seus atributos. No entanto esta técnica não 

possibilita a inclusão de novos atributos nas features já presentes na camada. A extensão 

ExternalSource, proposta com este trabalho, possibilita obter dados de atributos a um serviço 

GLS e adicioná-los às features previamente existentes na camada. Assim, é possível definir, 

dentro do documento SLD, a forma de como as features serão representadas no mapa tendo em 

conta um atributo que não estava inicialmente presente na camada. 

Figura 4.2 - Estrutura do elemento ExternalSource. 
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 Foi implementado um serviço que concretiza parcialmente a norma GLS, 

implementando nomeadamente a operação GetData. Através desta operação é possível obter 

dados de atributos geográficos de acordo com o formato GDAS, tal como apresentado na Secção 

2.1.2 deste documento. Para efectuar um pedido GetData ao serviço GLS será necessário incluir 

na extensão ao SLD os parâmetros necessários ao pedido. Desta forma, a extensão consiste na 

introdução de um novo elemento XSD denominado ExternalSource. Este elemento será colocado 

dentro do elemento UserStyle do documento SLD.  

Após a obtenção dos valores de um novo atributo ao serviço GLS, é necessário fazer a 

junção destes valores com as features presentes na camada, ou seja, cada valor obtido tem de ser 

associado a uma feature. Esta junção é conseguida seleccionando um atributo, previamente 

presente na camada, cujos valores identifiquem de forma unívoca as várias features, como por 

exemplo um atributo que funcione como identificador único. Cada valor do novo atributo obtido 

do serviço GLS é identificado por um ID único. Desta forma a junção entre os valores do 

atributo e as features é conseguida através da junção dos valores do atributo seleccionado da 

camada e dos ID´s de cada valor presente no serviço GLS. Consegue-se, assim, fazer uma junção 

entre as features e os valores do novo atributo, de forma semelhante à operação join entre duas 

tabelas de uma base de dados relacional. É então necessário que cada um dos ID´s dos valores do 

novo atributo seja igual ao valor do atributo, previamente seleccionado na camada, de cada uma 

das features. Consegue-se assim correlacionar cada valor obtido com cada uma das features 

presentes na camada. O atributo de origem que irá funcionar como identificador único é 

seleccionado através do sub-elemento SourceAttribute presente no elemento ExternalSource 

A Figura 4.2 mostra a estrutura do elemento ExternalSource. A extensão à norma SLD é 

composta pelos seguintes sub-elementos: 

• NewAttributeName: O nome do novo atributo que irá conter os dados obtidos. 

Este nome poderá ser utilizando, ao longo do resto do documento SLD, como 

qualquer outro atributo. 

• GdasURL: Elemento que indica o URL do serviço GLS. 

• GdasVersion: Indica a versão do serviço GLS. 

• FrameworkURI: Tal como apresentado na Secção 2.1.2, um framework espacial 

é um conjunto de dados que particiona a superfície da Terra em unidades 
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administrativas. Este elemento tem como objectivo indicar o URI do framework 

que contém os dados que serão pedidos ao serviço. 

• DataSetURI: Tal como apresentado na Secção 2.1.2, um dataset é um conjunto 

de valores que descreve uma determinada framework. Este elemento indica o URI 

do dataset que contém o atributo que se pretende obter. 

• Attribute: Indica o nome do atributo que se pretende obter do serviço GLS. 

• SourceAttribute: Este elemento é utilizado para seleccionar um atributo da 

camada que será utilizado para fazer a junção dos valores obtidos do serviço GLS 

com as features presentes na camada. Cada valor obtido a partir do serviço 

contém um ID que o identifica. Desta forma, os valores são associados às features 

cujo valor do atributo SourceAttribute é igual a este ID. 

4.2 Discussão e Resumo 
Para permitir a criação de mapas temáticos do tipo cartograma utilizando a linguagem SE 

foi introduzido um novo elemento do tipo Symbolizer, denominado de CartogramSymbolizer. 

Este elemento permite deformar a camada em questão a partir de um atributo nela presente. O 

elemento também possibilita a definição da qualidade da deformação do mapa de uma forma 

genérica utilizando o parâmetro GeneralQuality ou de uma forma mais fina utilizando para tal os 

parâmetros de DetailedQuality. 

O novo elemento ExternalSource, que será colocado dentro do elemento UserStyle do 

documento SLD, permite a obtenção de dados de atributos a um serviço GLS. Após o serviço de 

mapas obter estes dados, é feita uma junção com as features existentes na camada. Desta forma 

estes atributos podem ser utilizados dentro do documento SLD. A junção é conseguida 

seleccionando um atributo previamente presente na camada que identifique as features de forma 

unívoca. 
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CAPÍTULO 5 - Arquitectura e Implementação 

As extensões propostas foram implementadas recorrendo a um servidor de mapas de 

código aberto com suporte às normas do OGC, nomeadamente as normas WMS, SLD e SE. 

Actualmente, existem várias implementações de servidores de mapas que suportam as normas 

propostas pelo OGC, destacando-se o GeoServer17, o MapServer18 e o Deegree19. Para este 

trabalho optou-se pelo GeoServer, pois é um dos servidores de mapas mais utilizados, a par do 

MapServer, e a sua estrutura permite uma fácil adição de novas funcionalidades. Por estar 

construído utilizando a linguagem Java, facilita a integração com a biblioteca ScapeToad.  

5.1 Arquitectura 
Foi analisada a arquitectura do GeoServer de forma a perceber como seriam introduzidas 

as extensões propostas. A Figura 5.1 apresenta os principais módulos da arquitectura do 

GeoServer. A Framework Spring, nomeadamente o componente Inversion of Control, é utilizada 

para fazer a ligação entre os diferentes módulos. Em particular, o GeoServer apresenta um 

conjunto de módulos responsáveis pela implementação dos diferentes serviços OWS (OpenGis 

Web Service), ou seja os vários serviços propostos pelo OGC. O GeoServer implementa o WFS o 

WCS e o WMS tal como representado a azul na Figura 5.1. Associado a estes módulos, podemos 

destacar o módulo Main responsável pela configuração das funcionalidades comuns aos vários 

serviços. Esta estrutura modular permite uma fácil adição de novos serviços. Ao mesmo nível, 

mas dentro de um contexto diferente, encontra-se o módulo de interface de utilizador. Este 

módulo é responsável pela implementação de toda a interface Web que possibilita ao 

administrador do sistema fazer toda a gestão dos vários conteúdos. A um nível mais baixo 

encontra-se o módulo Data, responsável pela gestão e catalogação dos vários conteúdos 

disponíveis no servidor, tais como fontes de dados, os próprios dados geográficos das diferentes 

camadas (sejam eles dados vectoriais ou imagens do tipo raster), ou os estilos disponibilizados 

pelo servidor para cada uma das camadas. Por fim encontra-se o módulo GeoTools20, o qual 

corresponde a biblioteca Java de código aberto sobre a qual as funcionalidades do GeoServer 
                                                 

17 http://geoserver.org 
18 http://mapserver.org 
19 http://www.deegree.org 
20 http://geotools.org/ 
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assentam. Este módulo é responsável pelo acesso aos diferentes tipos de dados, tais como 

ficheiros no formato Shapefile, introduzido no sistema ESRI ArcGIS, bases de dados 

PostGIS/MySQL, ArcSDE, DB2 ou Oracle. Assim, o módulo Data depende deste para o acesso 

aos dados. A construção das imagens dos mapas também está encarregue da biblioteca 

GeoTools. Esta biblioteca é também responsável pela interpretação dos estilos presentes no 

documento SLD. Os serviços OWS dependem das funcionalidades destes dois módulos, quer 

seja para a construção de imagens de mapas quer seja para o acesso aos dados. O mesmo 

acontece com o módulo de interface de utilizador. Analisando a arquitectura do GeoServer 

constatamos que, de forma a implementar as extensões propostas anteriormente, foi necessário 

introduzir alterações no módulo GeoTools, nomeadamente nas funcionalidades referentes à 

descodificação dos documentos SLD, bem como introduzir novas funcionalidades no módulo 

referente à implementação do serviço de WMS, para que este seja compatível com as novas 

funcionalidades presentes nas extensões. 

 
Figura 5.1 - Arquitectura do GeoServer 

Serv iços OWS

Main

WCS WMSWFS

Interface de utilizador

Interface de 
utilizador

Gestão e tratamento de dados

GeoTools Data

Spring

Spring J2EE

«use» «use»«use»
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. 

 
Figura 5.2 - Resolução de um pedido que contém o elemento CartogramSymbolizer. 

 

Tal como referido na Secção 4.1.1, para a criação dos mapas do tipo cartograma foi 

utilizada uma implementação do algoritmo Gastner & Newman denominada ScapeToad. Foi 

introduzido um novo módulo no contexto de GeoServer, denominado CartogramMaker, 

responsável por disponibilizar uma interface que comunica com a biblioteca ScapeToad. A 

Figura 5.2 apresenta como o módulo CartogramMaker interage com os outros módulos aquando 

da resolução de um pedido GetMap que inclua um SLD com o elemento CartogramSymbolizer. 

Como podemos observar, em primeiro lugar o módulo WMS comunica com o GeoTools para 

fazer a descodificação do documento SLD. De seguida, ao verificar que o documento SLD 

apresenta o elemento CartogramSymbolizer, exporta a camada original para uma ShapeFile que 

irá ser utilizada como entrada para o módulo CartogramMaker. Envia para o módulo 

CartogramMaker a Shapefile bem como os parâmetros de deformação (parâmetros de qualidade, 

e atributo segundo o qual a camada será deformada). Este deforma a camada e devolve-a 

utilizando também o formato ShapeFile. O WMS cria então o mapa com base na ShapeFile 

recebida pelo CartogramMaker, devolvendo-o ao cliente. 

Cliente

WMS GeoTools Data CartogramMaker

GetMap(SLD com
CartogramSymbolizer)
:Imagem do mapa

descodificaSLD(SLD)
:SLD descodificado

pedeDados(nome da camada) :dados da
camada

deformaShapefile(Shapefi leOriginal, parâmetros de
deformação) :Shapefile deformada

criaMapa(Shapefile
deformada) :
Imagem do mapa
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Para a implementação da extensão ExternalSource também foram necessárias alterações 

nos componentes do GeoTools responsáveis pela interpretação dos documentos SLD. Para fins 

de demonstração foi necessário implementar um serviço externo que suporte a operação GetData 

da norma GLS. A Figura 5.3 apresenta a interacção entre os componentes WMS e GeoTools do 

GeoServer e o serviço GLS para a resolução de um pedido que contém o elemento 

ExternalSource do SLD. Ao receber um pedido GetMap com um documento SLD que contém 

um elemento ExternalSource, o módulo WMS comunica com o GeoTools para interpretar o 

documento SLD. Ao verificar que contem o elemento ExternalSource, o módulo WMS 

comunica com o serviço GLS obtendo os dados do novo atributo. De seguida processa os dados 

obtidos adicionando o novo atributo à camada que está a ser requisitada no pedido, continuando 

depois o processamento normal da camada contendo o novo atributo. Finalmente devolve a 

imagem do mapa criada ao cliente. 

 
Figura 5.3 - Resolução de um pedido que contém um SLD com o elemento ExternalSource. 

 

Cliente

WMS GeoTools Data GLS

GetMap(SLD com
ExternalSource) :Imagem
do mapa descodificaSLD(SLD) :SLD

descodificado

pedeDados(nome da
camada) :dados da camda

GetData() :valores do novo atributo

criaMapa(dados da
camada com novo
atributo) :imagem de mapa
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A Figura 5.4 representa a arquitectura do GeoServer que inclui as alterações de forma a 

suporta as extensões CartogramSymbolizer e ExternalSource. Tal como se pode verificar é 

adicionado apenas um novo componente em relação à sua arquitectura original: o módulo 

CartogramMaker, responsável pela criação dos cartogramas. O componente referente ao serviço 

WMS foi também aumentado de forma a ter capacidade de lidar com as novas extensões. O 

componente referente à biblioteca GeoTools sofreu também alterações relativas à interpretação 

dos documentos SLD, com o objectivo de reconhecer os dois novos elementos: 

CartogramSymbolizer e ExternalSource.  

O serviço GLS não se encontra dentro da arquitectura do GeoServer, tendo sido 

implementado à parte deste. Mantém-se, assim como um serviço externo ao qual o GeoServer 

poderá obter dados, através da extensão ExternalSource. 

 
Figura 5.4 - Arquitectura estendida proposta parao GeoServer. 
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5.2 Implementação 
Para implementar as extensões propostas, foi analisada a execução do GeoServer no que 

se refere ao tratamento de pedidos HTTP bem como ao processamento de pedidos GetMap ao 

serviço WMS. A Figura 5.5 representa um fluxograma com a execução do tratamento de um 

pedido HTTP a um serviço OWS ao servidor. Verificamos que no tratamento de um dado pedido 

é criado um interpretador específico dos valores KVP para o pedido em questão, e que ao 

interpretar os valores devolve um objecto tipo Request que representa o pedido. No caso de um 

pedido GetMap feito ao serviço WMS a interpretação dos valores KVP é feito utilizando um 

objecto do tipo GetMapKVPReader. A Figura 5.6 apresenta o fluxograma da execução do 

processamento dos parâmetros do um pedido GetMap. Verificamos que é criado um objecto do 

tipo GetMapRequest que representa um pedido GetMap. Este objecto irá conter os parâmetros 

contidos no pedido, tais como o CRS, as camadas e o documento SLD descodificado, caso este 

exista. Como podemos verificar na execução, a descodificação do documento SLD é efectuada 

recorrendo à biblioteca GeoTools. Desta forma o descodificador dos documentos SLD, presente 

no GeoTools, foi aumentado de forma a poder interpretar os elementos XML presentes nas 

extensões CartogramSymbolizer e ExternalSource. 

Após o GeoTools interpretar o SLD com as novas extensões é necessário que módulo 

WMS seja modificado de modo a suportar estas extensões. Assim, foi analisada a execução de 

um pedido GetMap. A execução deste pedido é efectuado no método execute da classe 

GetMapResponse. A Figura 5.7 mostra um fluxograma que representa a sua execução. Podemos 

verificar que é criado um objecto do tipo WMSMapContex que irá conter os vários parâmetros 

necessários à criação de um mapa, tais como o código CRS, o BBOX, a altura e a largura, 

transparência e cor de fundo. Cada camada presente no pedido é processada e é adicionada ao 

WMSMapContext juntamente com o seu estilo associado. Iremos apenas detalhar o 

processamento de camadas vectoriais, em detrimento do processamento de camadas de imagens 

do tipo raster, pois as camadas vectoriais têm maior relevância no contexto das extensões que 

propomos, dado que a biblioteca ScapeToad apenas consegue criar cartogramas a partir de dados 

no formato Shapefile, que possibilita conter apenas dados vectoriais. O processamento de cada 

uma das camadas vectoriais é bastante simples. O primeiro passo é obter a sua FeatureSource. A 

FeatureSource é uma classe da biblioteca GeoTools que representa uma fonte de dados de 

features. A partir da FeatureSource e do estilo da camada, é criada uma instância de 
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FeatureSourceMapLayer. FeatureSourceMapLayer é também uma classe pertencente à 

biblioteca GeoTools. Representa uma camada de um mapa, construída a partir de uma instância 

de FeatureSource e do estilo da camada. De seguida é adicionada ao objecto WMSMapContext. 

Após efectuar este processamento, para cada uma das camadas presentes no pedido, o mapa é 

construído a partir do objecto WMSMapContext. 

 

 
Figura 5.5 - Execução do tratamento de um pedido HTTP. 
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Figura 5.6 - Execução do processamento dos valores KVP de um pedido GetMap. 
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Figura 5.7 - Execução do GetMapResponse. 
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5.2.1 CartogramSymbolizer 
De forma a implementar a extensão CartogramSymbolizer no WMS, e após a análise 

efectuada do código relativo à execução de um pedido GetMap, optou-se por deformar a camada 

antes de esta ser adicionada ao objecto WMSMapContext. Para suportar a utilização de filtros 

dentro dos elementos Rule aquando da utilização do CartogramSymbolizer será criada uma 

camada para cada utilização deste. Cada conjunto de features filtradas e representadas por um 

CartogramSymbolizer sofrerá uma distorção e criará uma nova camada. Desta forma será criada 

uma instância de FeatureSourceMapLayer a partir das instâncias de FeatureSource que 

representam cada uma das camadas distorcidas. Esta estratégia permite a criação de cartogramas 

sem ser necessário alterar o processo de construção de mapas. A Figura 5.8 apresenta a execução 

do código que foi acrescentado ao método execute da classe GetMapResponse. Este código foi 

acrescentado antes da criação do objecto FeatureSourceMapLayer. Como verificamos na Figura 

5.8 o primeiro passo é testar a presença do elemento CartogramSymbolizer no estilo. Caso não 

exista, a execução prossegue normalmente, como mostrado no fluxograma da Figura 5.7.  

No caso de existir, o primeiro passo é criar uma cópia do documento SLD removendo os 

elementos do tipo CarogramSymbolizer nele presentes. Esta cópia será utilizada para criar cada 

uma das instâncias de FeatureSourceMapLayer. De seguida são percorridas os vários elementos 

Rules presentes no documento SLD que contenham o elemento CartogramSymbolizer. Para cada 

uma delas, será criado um nome que identifique univocamente o cartograma através do nome da 

camada a deformar, nome do atributo, parâmetros de qualidade e condição presente no filtro 

(caso exista um filtro no elemento Rule em questão). De seguida é verificado se já existe um 

ficheiro no formato Shapefile com este nome, se já existir é porque este pedido já foi efectuado 

anteriormente e o cartograma já foi previamente criado. Neste caso cria-se uma instância de 

FeatureSourceMapLayer a partir da cópia do SLD criada e da FeatureSource obtida do ficheiro 

Shapefile que representa o cartograma. O FeatureSourceMapLayer é então adicionado ao 

WMSMapContext. No caso de não existir uma Shapefile com o nome criado terá de se proceder à 

construção do cartograma. Para tal é criado um ficheiro temporário no formato Shapefile que irá 

conter os dados da FeatureSource da camada. Caso exista um filtro na Rule a Shapefile será 

criada com os dados da FeatureSource filtrados, ou seja serão só utilizados as features que forem 

seleccionadas pelo filtro. A Shapefile temporária, bem como os vários parâmetros existentes no 

elemento CartogramSymbolizer são o input para a execução do algoritmo proposto por Gastner 
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& Newman e implementado pelo ScapeToad. A execução deste algoritmo é efectuada pelo 

módulo CartogramMaker. O resultado da sua execução é a criação de um novo ficheiro do tipo 

Shapefile que contém os dados da camada deformada. O ficheiro é criado com o nome 

previamente criado que identifica o cartograma de forma unívoca. Desta forma o mesmo 

cartograma será apenas criado uma única vez, acelerando o tempo de resposta de futuros 

pedidos. Seguidamente obtém-se a FeatureSource da Shapefile do cartograma, que será utilizada 

para criar o FeatureSourceMapLayer juntamente com a cópia do documento SLD criada 

anteriormente. O objecto FeatureSourceMapLayer é então adicionado ao WMSMapContext. Este 

processo é repetido para cada elemento Rule existente no documento SLD original que contenha 

o elemento CartogramSymbolizer. Finalmente, após a iteração sobre todos os elementos Rule, é 

criada uma instância de FeatureSource recorrendo a todas as features que não foram 

previamente seleccionadas para a criação de cartogramas. O mapa será então criado a partir deste 

objecto. Desta forma é possível a criação de cartogramas, baseada na substituição da camada 

original por uma ou mais camadas deformadas, sem que o processo de construção dos mapas seja 

alterado de uma forma profunda (Rita, Borbinha, & Martins, 2010b).  

Guardar os ficheiros Shapefile que representam os cartogramas criados, identificando-os 

de forma unívoca através dos parâmetros do pedido, e utilizando-os quando é efectuado um 

pedido do mesmo cartograma, melhora o tempo de resposta do servidor. A execução do 

ScapeToad pode ser um processo lento e desta forma a criação de um dado cartograma só é feita 

uma única vez. O armazenamento dos ficheiros Shapefiles dos cartogramas funciona como uma 

cache aquando da utilização do elemento CartogramSymbolizer. A informação de que 

cartogramas existem em cache, para cada uma das camadas, é adicionada à informação de 

metadados do serviço WMS, ou seja ao documento XML devolvido no pedido GetCapabilities 

ao serviço. Permitindo, desta forma, informar os clientes que cartogramas existem em cache no 

servidor, e que estes, no caso de serem pedidos, serão devolvidos de forma rápida. 
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Figura 5.8 - Execução do processamento do elemento CartogramSymbolizer. 

Existe um elemento CartogramSymbolizer no
SLD?

Continua a execução normal

Cria o cartograma tendo como parâmetros o atributo, os
parâmetros de qualidade e a ShapeFile criada

Salva o cartograma para uma nova ShapeFile com o
nome criado

Obtem o FeatureSource da ShapeFile do cartograma

Cria uma instância de FeatureSourceMapLayer a partir do
FeatureSource do cartograma e da cópia do SLD

Ja existe um ShapeFile com este
nome?

Cria um nome que identifique o
pedido pelos parâmetros e pelo filtro

Adiciona o FeatureSourceMapLayer
ao WMSMapContext

Cria um FeatureSource a
partir das features não

filtradas

Cria uma instância de
FeatureSourceMapLayer a
partir do FeatureSource da

cópia do SLD

Adiciona o FeatureSourceMapLayer
ao WMSMapContext

Cria uma cópia do SLD removendo os
elementos CartogramSymbolizer

Cria uma Shapefile a partir das features filtradas

Filtra as features a partir da FeatureSource da camada

Obtém o FeatureSource da camada

Obtém a próxima Rule que contenha o
elemento CartogramSymbolizer

Existe mais alguma Rule que contenha o elemento
CartogramSymbolizer?

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não



 53

5.2.2 ExternalSource 
Para desenvolver a extensão ExternalSource implementou-se parcialmente o serviço 

GLS. Foi, nomeadamente, implementada a operação GetData, que permite a obtenção de dados 

de atributos geográficos. Analisou-se a execução do tratamento de um pedido GetMap no 

GeoServer de forma a perceber como incluir o tratamento desta extensão, à semelhança do que 

foi feito para a implementação da extensão CartogramSymbolizer. Assim, optou-se por testar a 

existência do elemento ExternalSource no estilo, antes da criação do objecto do tipo 

FeatureSourceMapLayer e antes de se testar a presença do elemento CartogramSymbolizer. A 

Figura 5.9 representa um fluxograma da execução do código que foi adicionado. Após verificar a 

existência do elemento ExternalSource é efectuado, utilizando os parâmetros nele presentes, um 

pedido GetData ao serviço GLS. O resultado é a obtenção de um documento XML no formato 

GDAS com os dados do atributo pedido. Para incluir este novo atributo na camada, cria-se uma 

nova Shapefile temporária a partir do objecto FeatureSource referente à camada original e é 

adicionado o novo atributo. De seguida cria-se uma nova instância de FeatureSource a partir da 

Shapefile temporária, a qual substitui a original. O processamento da camada prossegue 

normalmente utilizando esta nova instância de FeatureSource. 

  
Figura 5.9 - Execução do processamento do elemento ExternalSource. 
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5.3 Discussão e Resumo 
As extensões propostas foram implementadas utilizando o GeoServer. A sua arquitectura 

é composta por três camadas principais: Camada referente aos vários componentes acessíveis aos 

clientes (serviços OWS bem como a interface Web), camada referente à gestão e manipulação de 

dados, e finalmente camada referente à Framework Java Spring que faz a ligação entre os vários 

módulos. Foi introduzido um novo módulo denominado CartogramMaker responsável pela 

criação dos cartogramas. Dado que este módulo será acedido pelo componente WMS para 

manipular dados geográficos, ele será colocado na camada de gestão e manipulação de dados. O 

componente referente ao serviço GLS não se encontra dentro da estrutura do GeoServer pois este 

será um serviço externo ao qual este irá aceder.  

Foi analisada a execução do tratamento de um pedido GetMap ao WMS de forma a 

perceber como introduzir as extensões.  

A criação dos cartogramas é efectuada através um processo de substituição da camada 

original por uma ou várias novas camadas que representam cartogramas. Cada nova camada 

representa uma utilização do elemento CartogramSymbolizer com um dado filtro. Desta forma é 

possível a utilização de filtros com esta nova extensão, tal como acontece com os restantes 

Symbolizers presentes na actual norma SE. Apesar desta forma de implementação permitir a 

utilização de filtros, tal não é aconselhado ao utilizador, pois o mapa pode perder sentido se 

apenas uma parte das regiões que o compõem for deformada. Para a correcta criação de um mapa 

temático do tipo cartograma aconselha-se a inclusão de todas as features, presentes na camada, 

na execução do algoritmo implementado pelo ScapeToad, deformando, desta forma, toda a 

camada.  

A implementação da extensão ExeternalSource é conseguida também com a subsituação 

da camada original por uma camada temporária que contém o novo atributo obtido ao serviço 

GLS. Esta camada será utilizada no processo de construção da imagem do mapa.  

A estratégia de substituição das camadas possibilita a criação de cartogramas bem como a 

adição de novos atributos sem que o processo de construção das imagens dos mapas sofra 

modificações. 
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CAPÍTULO 6 - Resultados e Avaliação 

As extensões implementadas permitem não só criar mapas do tipo cartograma mas 

também obter dados provenientes de uma fonte externa, tornando assim a criação de mapas 

temáticos mais flexível. Apresentam-se de seguida alguns casos de utilização das extensões que 

permitem a criação de cartogramas e a obtenção de dados provenientes de um serviço GLS. 

6.1 Casos de Utilização 
Para demonstrar a utilização do novo elemento CartogramSymbolizer foram utilizados 

dados geográficos disponibilizados pelo Instituto Geográfico Português (IGP) e dados 

estatísticos disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). 

Os dados geográficos obtidos encontram-se no formato Shapefile. As Shapefiles obtidas 

referem-se ao território de Portugal continental apresentando as fronteiras dos seus distritos (cada 

feature representa um distrito), o mapa do concelho de Lisboa apresentando as suas freguesias 

(cada feature representa uma freguesia) e o mapa da ilha da Madeira também apresentando as 

suas freguesias. Os ficheiros Shapefile apresentam tamanhos diferentes por conterem informação 

com diferentes níveis de detalhe: o mapa de Portugal continental tem cerca de 6,5MB contendo 

18 features, o mapa do concelho de Lisboa tem 250KB contendo 52 features e o mapa da ilha da 

Madeira tem cerca de 3,1MB contendo 53 features. Obtiveram-se do INE dados para serem 

cruzados com cada uma destas três camadas: População residente em Portugal continental por 

distrito em 2009 (Estimativas Anuais da População Residente); população residente em cada 

freguesia do concelho de Lisboa em 2001 (Recenseamento da População e Habitação em 2001); 

e população residente em cada freguesia da ilha da Madeira em 2001 (Recenseamento da 

População e Habitação). Os dados foram adicionados manualmente a cada uma das camadas, 

criando assim um novo atributo referente à população. Assim pode-se simular a obtenção de 

camadas, pedidas ao servidor de mapas, que contenham atributos (neste caso referentes à 

população).  
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Figura 6.1 – Camada do território de Portugal continental (à esquerda) e cartograma 

obtido com a introdução do elemento CartogramSymbolizer (à direita). 

   
Figura 6.2 – Camada do mapa do concelho de Lisboa (à esquerda) e cartograma obtido 

com a introdução do elemento CartogramSymbolizer (à direita). 

Para testar a utilização do elemento CartogramSymbolizer, foi introduzido o novo 

elemento em cada um dos documentos SLD, utilizando como atributo de deformação o atributo 

população que foi previamente adicionada a cada uma das camadas. As features não foram 

filtradas, para que a totalidade da camada seja deformada. Também não se utilizou o sub-

elemento Quality. Recorde-se que na ausência deste elemento é assumido um valor de 

GeneralQuality de 50.  
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Figura 6.3 – Camada do mapa da ilha da Madeira (em cima) e cartograma obtido com a 

introdução do elemento CartogramSymbolizer (em baixo). 

A Figura 6.1, a Figura 6.2, e a Figura 6.3 apresentam estes mapas na sua versão original 

(utilizando um SLD que apenas apresenta os polígonos a verde) bem como os cartogramas 

obtidos através da utilização do elemento CartogramSymbolizer, com o atributo de população 

previamente incluído. Tal como se pode observar, basta a adição do elemento 

CartogramSymbolizer ao documento SLD para se criar um mapa do tipo cartograma. No 

Apêndice A, os Exemplos A.1, A.2 e A.3 mostram os documentos SLD que definem a criação 

destes cartogramas. 

Tal como apresentado no Capítulo 4, a extensão CartogramSymbolizer pode ser utilizada 

juntamente com os restantes elementos presentes na linguagem SE, sem que a suas 

funcionalidades sejam alteradas. A Figura 6.4 apresenta um cartograma do território português 

obtido a partir de um mapa de cloropletas. Do lado esquerdo da Figura 6.4 encontra-se o mapa de 

cloropletas construído a partir do documento SLD apresentado no Exemplo A.4 do Apêndice A. 

Este mapa foi elaborado utilizando as técnicas apresentadas na Secção 2.2.1. Do lado direito da 

Figura 6.4 apresenta-se o cartograma obtido adicionando o elemento CartogramSymbolizer ao 

SLD. Pode-se verificar que as cores do mapa original são mantidas, mas as várias regiões foram 

deformadas. Assim é possível combinar a deformação da camada com as outras regras de 
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apresentação das features presentes no documento SLD. Este SLD encontra-se no Exemplo A.5 

do Apêndice A. 

 Para mostrar o funcionamento da extensão ExternalSource foram adicionados ao serviço 

GLS os valores da população do concelho de Lisboa, obtidos do INE. Cada valor foi adicionado 

manualmente ao serviço, associando-o a um identificador único. Cada um destes identificadores 

é igual aos valores de um dos atributos presentes na camada referente ao mapa do concelho de 

Lisboa. Neste caso utilizou-se o atributo, que se encontra previamente na camada, referente ao 

nome de cada uma das freguesias do concelho, visto que cada feature presente na camada se 

refere a uma freguesia. Recorde-se que é necessário seleccionar um atributo da camada que 

identifique de forma unívoca cada feature, e que os seus valores sejam iguais aos ID´s dos 

valores dos atributos no serviço GLS, de forma a fazer a junção dos valores obtidos com as 

features da camada. Assim, cada valor da população das freguesias de Lisboa foi adicionado ao 

serviço GLS associado ao nome da respectiva freguesia. Desta forma, o serviço GLS 

disponibiliza um novo atributo que se refere à população das freguesias do concelho de Lisboa. 

 

      
Figura 6.4 – Cartograma de mapa do território português criado a partir de um mapa de 

cloropletas. 
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Foi criado um SLD com o elemento ExternalSource, que contém os parâmetros 

necessários para obter o atributo da população do concelho de Lisboa adicionado ao serviço 

GLS, e irá criar um novo atributo. Neste documento SLD foi também incluído o elemento 

CartogramSymbolizer que irá deformar a camada com base no novo atributo. Este SLD 

encontra-se no Exemplo A.6 do Apêndice A. A Figura 6.5 apresenta o mapa resultante. Note-se 

que o mapa é semelhante ao cartograma apresentado na Figura 6.2, visto que os dados em que 

eles são baseados são os mesmos.  

Analisando os exemplos apresentados, podemos concluir que a definição de mapas 

temáticos do tipo cartograma, através do documento SLD e da linguagem SE, é conseguida de 

forma bastante simples utilizando a extensão CartogramSymbolizer. Para tal, é apenas necessário 

a inclusão do elemento CartogramSymbolizer e selecção de um atributo numérico que esteja 

presente na camada. 

A criação de mapas com recurso a um atributo externo é também facilmente conseguida 

introduzindo o elemento ExternalSource no documento SLD. No entanto é necessário que alguns 

pressupostos sejam cumpridos, é nomeadamente necessário que exista um atributo presente na 

camada que identifique univocamente cada feature, e que os valores deste atributo sejam iguais 

aos identificadores dos valores presentes no serviço GLS.  

Caso o utilizador que construa o documento SLD tenha acesso ao conteúdo do serviço 

GLS, poderá ele adicionar manualmente os dados ao serviço de forma a que cumpram este 

requisito. Esta operação poderá ser, no entanto, um pouco morosa. Ainda assim, esta extensão 

torna a criação de mapas temáticos mais flexível, pois permite obter novos dados a um serviço 

externo, fazer a sua junção com as features, e utilizar estes dados, no documento SLD, nas regras 

de representação das features. 

 
Figura 6.5 – Mapa do concelho de Lisboa obtido com recurso às extensões ExternalSource e 

CartogramSymbolizer. 



 60

 

A extensão CartogramSymbolizer permite definir a qualidade do cartograma através dos 

parâmetros do sub-elemento Quality. A Figura 6.6 apresenta os resultados obtidos com a 

variação do parâmetro GeneralQuality. Começando na linha de cima, e avançando da esquerda 

para a direita, foram utilizados os valores 1, 20, 40, 60, 80 e 100. A qualidade não se refere à 

qualidade da imagem obtida mas sim à precisão da execução do algoritmo proposto por Gastner 

& Newman. Verifica-se que o aumento do parâmetro da qualidade geral (que se traduz num 

aumento da densidade das grelhas de deformação e do número de iteração do algoritmo) provoca 

uma acentuação da deformação das diferentes regiões presentes no mapa. Considera-se então que 

um cartograma foi criado com maior qualidade quando existe uma deformação mais pronunciada 

das várias regiões. Este aumento de deformação ocorre até convergir, pois note-se que nos 

valores mais altos de qualidade praticamente não se verificam diferenças. 

 

 
Figura 6.6 – Resultados para o exemplo do concelho de Lisboa obtidos com a variação do 

parâmetro GeneralQuality (foram utilizados os valores 1, 20, 40, 60, 80 e 100 

respectivamente). 

1 20 40 
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6.2 Análise de Desempenho 
De forma a medir o tempo de resposta do GeoServer para um pedido de mapa do tipo 

cartograma, foram efectuadas várias simulações utilizando o software JMeter21. 

Foram efectuadas medições a pedidos das camadas referentes ao concelho de Lisboa, à 

ilha da Madeira e ao território de Portugal continental. Recorde-se que os dados das três camadas 

foram obtidos a partir de ficheiros Shapefile com tamanhos de cerca de 250 KB, 3,1 MB e 6,5 

MB, respectivamente. 

Os testes foram efectuados com servidor GeoServer a correr localmente. Inicialmente foi 

medido o tempo resposta do servidor para o pedido de cada um dos três mapas sem a inclusão do 

elemento CartogramSymbolizer no documento SLD. Foram efectuados 100 pedido a cada um 

dos mapas e retirou-se a média dos tempos de reposta. 

O tempo de resposta do servidor ao pedido do mapa referente ao concelho de Lisboa 

demorou em média 241 ms, a média dos tempos referentes ao mapa da ilha da Madeira foi de 

300 ms, e finalmente a média dos tempos de resposta dos pedidos referentes ao mapa de Portugal 

continental foi de 254 ms. 

Seguidamente foram efectuados pedidos às mesmas camadas, mas incluindo o elemento 

CartogramSymbolizer no documento SLD. Foi registado o tempo de reposta ao primeiro pedido, 

ou seja quando o cartograma ainda não estava presente em cache, e de seguida os mesmos 

pedidos foram efectuados 100 vezes, onde se obteve a sua média. 

A Figura 6.7 apresenta um gráfico com a medição dos tempos de resposta do servidor ao 

primeiro pedido de um cartograma representando o mapa do concelho de Lisboa. Foi utilizado o 

parâmetro GeneralQuality, variando entre 0 e 100. Estes mapas não se encontravam em cache no 

servidor. 

A Figura 6.8 apresenta a medição dos tempos de resposta do servidor aos mesmos 

pedidos, mas no caso em que estes mapas já se encontravam na cache do servidor. Neste caso foi 

efectuado uma bateria de 100 pedidos para cada um deles, onde se obtiveram as suas médias.  

A Figura 6.9 apresenta um gráfico com a medição dos tempos de resposta (apresentados 

em minutos) do servidor de mapas a pedidos de cartogramas referentes à camada que representa 

o mapa da ilha da Madeira. Neste caso, estes cartogramas não se encontravam na cache do 

                                                 
21 http://jakarta.apache.org/jmeter/ 
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servidor. Tal como nos exemplos anteriores, foi utilizado o parâmetro GeneralQuality, que se fez 

variar entre 0 e 100. 

A Figura 6.10 apresenta um gráfico com a medição dos tempos de resposta (apresentados 

em milisegundos) do servidor aos mesmos pedidos de mapas. Neste caso, os cartogramas 

pedidos já se encontravam em cache, e cada um dos pedidos foi efectuado 100 vezes, obtendo-se 

as suas médias. 

 

 
Figura 6.7 – Tempos de resposta (em minutos) de um pedido de um mapa, do tipo 

cartograma, do concelho de Lisboa, sem existir em cache. 

 
Figura 6.8 – Tempos de resposta (em milisegundos) de um pedido de um mapa, do tipo 

cartograma, do concelho de Lisboa, existindo os mapas em cache. 
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Figura 6.9 – Tempos de resposta (em minutos) de um pedido de um mapa, do tipo 

cartograma, da ilha da Madeira, sem existir em cache. 

 

 
Figura 6.10 – Tempos de resposta (em milisegundos) de um pedido de um mapa, do tipo 

cartograma, da ilha da Madeira, existindo os mapas em cache. 
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Figura 6.11 – Tempos de resposta (em minutos) de um pedido de um mapa, do tipo 

cartograma, do território de Portugal continental, sem existir em cache. 

 

 

 
Figura 6.12 – Tempos de resposta (em milisegundos) de um pedido de um mapa, do tipo 

cartograma, do território de Portugal continental, existindo os mapas em cache. 
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A Figura 6.11 apresenta também as medições do tempo de resposta do servidor de mapas 

a pedidos de cartogramas, sem estes existirem em cache. Foi utilizada, neste exemplo, a camada 

referente ao território de Portugal continental. Finalmente, a Figura 6.12 apresenta os mesmos 

pedidos referentes à camada do território português, mas tendo os cartogramas existentes na 

cache do servidor, e cada um dos pedidos foi efectuado 100 vezes, obtendo-se as suas médias. 

Analisando os gráficos da Figura 6.7, Figura 6.9 e Figura 6.11 verificamos que existe um 

forte crescimento no tempo de resposta do servidor à medida que se aumenta o valor do 

parâmetro da qualidade geral. Tal facto compreende-se facilmente devido, não só ao aumento do 

número de iterações do algoritmo implementado pelo ScapeToad, mas também, devido ao 

aumento da resolução das duas grelhas aplicadas pelo algoritmo à medida que se aumenta o valor 

do parâmetro de qualidade. Verifica-se, também, uma grande diferença de tempos de reposta 

entre as três camadas testadas. Os tempos de reposta aos pedidos de cartogramas referentes ao 

mapa do concelho de Lisboa variaram entre os 0,4 minutos e 19,1 minutos. Os tempos de 

resposta dos pedidos referentes ao mapa da ilha da Madeira variaram entre 1,0 e 62,6 minutos. 

Finalmente os tempos referentes ao mapa do território de Portugal continental variaram entre 4,1 

e 293 minutos. Esta diferença de tempos de reposta está relacionada com a diferença dos 

tamanhos dos ficheiros Shapefile a partir dos quais foram obtidos os dados destes mapas. O 

tamanho de um ficheiro no formato Shapefile relaciona-se não só com o número de features nele 

contido, mas também com o tamanho e complexidade de cada uma delas. 

O tamanho do ficheiro Shapefile, no qual os dados dos mapas são baseados, é um factor 

muito limitador no tempo de resposta do servidor, aquando do primeiro pedido de um dado 

cartograma. Ao aumentar o parâmetro de qualidade os tempos de reposta tornam-se 

impraticáveis para um servidor Web. No entanto após os cartogramas terem sido criados e tendo 

os mesmos presentes em cache, os tempos de reposta tornam-se muito reduzidos e semelhantes 

entre eles, independente do valor do parâmetro de qualidade e da dimensão dos dados. Este 

aspecto é verificado observando os gráficos da Figura 6.8, Figura 6.10 e Figura 6.12, em que os 

tempos de reposta dos pedidos são muito semelhantes variando apenas entre os 283 e os 343 

milissegundos.  
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Figura 6.13 – Tempos de resposta (em minutos) de um pedido de um mapa, do tipo 

cartograma, do concelho de Lisboa, sem existir em cache, utilizando o elemento 

ExternalSource. 

 

 
Figura 6.14 – Tempos de resposta (em milisegundos) de um pedido de um mapa, do tipo 

cartograma, do concelho de Lisboa, existindo os mapas em cache, utilizando o elemento 

ExternalSource. 
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Foram também, efectuadas medições dos tempos de reposta do GeoServer a pedidos de 

mapas de cartogramas utilizando um atributo obtido de um serviço GLS, através do elemento 

ExternalSource. Foi utilizado o exemplo do mapa do concelho de Lisboa, com o SLD criado 

para o exemplo da Figura 6.5, mas empregando o parâmetro GeneralQuality. Fez-se variar os 

valores do parâmetro GeneralQuality entre 0 e 100. Estes testes foram efectuados colocando o 

servidor GeoServer e o serviço GLS a correr localmente na mesma máquina. 

A Figura 6.13 apresenta um gráfico com os tempos de reposta do servidor a estes pedidos 

de cartogramas. Comparando os tempos registados no gráfico da Figura 6.13 com os tempos 

registados no gráfico da Figura 6.7 verifica-se que não existem diferenças significativas. A 

Figura 6.14 mostra um gráfico com os tempos registados aos mesmos pedidos, mas tendo os 

cartogramas existentes em cache. Comparando estes tempos com os tempos registados na Figura 

6.8 verifica-se uma diferença significativa entre eles. 

6.3 Discussão dos Resultados 
Na Secção 6.1 foram apresentados alguns exemplos da utilização do elemento 

CartogramSymbolizer. Como se pode observar, a criação de cartogramas é bastante simples: 

basta incluir no documento SLD o elemento CartogramSymbolizer, e seleccionar um atributo 

numérico presente na camada. 

 Na Secção 6.1, foi também apresenta a utilização do elemento ExternalSource no 

documento SLD. Este elemento permitiu criar um mapa do tipo cartograma com base em valores 

que não existiam previamente na camada, e que foram obtidos recorrendo a um serviço externo: 

o serviço GLS. A utilização deste elemento é um pouco mais complicada pois é necessário 

seleccionar um parâmetro da camada, que identifique as features, e que os valores desse atributo 

sejam iguais aos identificadores dos valores obtidos ao serviço GLS. Só desta forma é possível 

fazer a junção das features da camada com os dados obtidos ao serviço externo. Ainda assim, 

este elemento oferece uma maior flexibilidade ao utilizador para representar informação 

estatística nos mapas obtidos ao servidor. 

Analisando as medições apresentadas na Secção 6.2 verificamos que a criação de 

cartogramas é um processo lento. O pedido, ao GeoServer, de um cartograma, utilizando um 

valor alto para o parâmetro de qualidade, irá resultar num processamento lento por parte do 

servidor. No entanto, este processamento só é lento aquando da primeira vez que o cartograma é 
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gerado. Após o primeiro pedido de um determinado cartograma com determinados parâmetros, 

este fica guardado em cache. Os restantes pedidos ao mesmo cartograma, ou seja um pedido de 

mapa à mesma camada e utilizando o elemento CartogramSymbolizer com os mesmos 

parâmetros, serão respondidos dentro de tempos aceitáveis para um serviço Web de mapas. Estes 

tempos assemelham-se aos tempos obtidos com os pedidos dos mesmos mapas sem a inclusão do 

elemento CartogramSymbolizer, ou seja, a introdução deste elemento não atrasa os tempos de 

resposta do servidor quando os mapas se encontram em cache. Verificamos também, com os 

casos de utilização apresentados na Figura 6.6 que a partir de um determinado valor de qualidade 

não se registam alterações significativas na qualidade do cartograma. Assim, de um modo geral, 

não será desejável utilizar valores altos para este parâmetro. 

 A informação acerca de que cartogramas existem em cache, disponibilizada nos 

metadados obtidos através da operação GetCapabilities, é essencial para que os clientes possam 

ter conhecimento se o pedido de um dado cartograma será respondido de forma rápida, ou se este 

cartograma terá de ser gerado, fazendo com que o processamento do pedido seja potencialmente 

demorado. 

A utilização do elemento ExternalSource no documento SLD atrasa o tempo de resposta 

do servidor, visto que este terá de efectuar um pedido ao serviço GLS para obter os dados do 

novo atributo. Este aumento de tempo não é particularmente significativo quando é criado um 

novo cartograma, que não se encontra em cache, pois o tempo de processamento da criação de 

um mapa deste tipo é de uma ordem de grandeza muito maior que a do tempo extra dispensado 

no pedido de dados ao serviço GLS. 
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CAPÍTULO 7 - Conclusões e Trabalho Futuro 

Apesar dos recentes desenvolvimentos na área dos serviços de mapas na Web, constatou-

se que as normas propostas pelo OGC não fornecem ainda mecanismos específicos para a 

criação de mapas temáticos, nomeadamente as normas que definem a representação dos objectos 

no mapa (normas SLD e SE) não contemplam directamente os mapas temáticos (Rita, Borbinha, 

& Martins, 2010a). Existem já alguns estudos que propuseram extensões a estas normas do OGC 

com o propósito de facilitar a criação deste tipo de mapas. No entanto alguns dos tipos de mapas 

temáticos não foram considerados por estes estudos, tais como os cartogramas e os heat maps. 

Neste contexto, o objectivo desta dissertação foi demonstrar que as normas SLD e SE, propostas 

pelo OGC podem ser aumentadas de forma a facilitar a criação de mapas temáticos. Para tal foi 

proposta uma extensão que permite a criação de mapas temáticos do tipo cartograma (Rita, 

Borbinha, & Martins, 2010b). A extensão consiste num novo tipo de symbolizer. Os symbolizers 

são elementos na linguagem SE que definem como é que as várias features serão representadas 

no mapa. Assim, este novo symbolizer irá deformar as fetures poligonais, de acordo com um 

determinado atributo seleccionado, de forma a criar um cartograma. Este novo symbolizer foi 

denominado de CartogramSymbolizer.  

Um outro aspecto importante relaciona-se com o facto das normas OGC apenas 

permitirem a representação de atributos num mapa temático quando estes atributos 

correspondem a features numa camada do mapa. Tendo este facto em conta, e de forma a dar 

uma maior flexibilidade á criação de mapas temáticos, com este trabalho foi proposta uma outra 

extensão que possibilite a criação de mapas com base em dados de atributos que não existiam 

previamente na camada. A extensão consiste num novo elemento no documento SLD 

denominado ExternalSource. Com este elemento é possível obter dados a um serviço GLS, de 

forma a criar um novo atributo temporário na camada que pode ser utilizado pelos vários tipos de 

symbolizers. O GLS é também uma norma proposta pelo OGC que possibilita a obtenção de 

dados de atributos geográficos, ou seja, dados que contêm informação relativa a uma dada zona 

geográfica, mas sem no entanto conterem explicitamente informação geográfica. Os dados são 

obtidos no formato GDAS. Esta extensão dá uma maior flexibilidade à criação de mapas, 

permitindo que um utilizador que tenha conhecimento de dados disponíveis num serviço GLS, os 

represente num mapa obtido através de um serviço WMS. 
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Estas extensões foram implementadas num dos mais utilizados servidores de mapas de 

código aberto: o GeoServer. Foi estudada a sua arquitectura para se conseguir introduzir estas 

novas funcionalidades. Para implementar a extensão CartogramSymbolizer foi utilizada uma 

implementação do algoritmo proposto por Gastner & Newman, denominada ScapeToad. A 

ScapeToad é uma biblioteca Java de código aberto. Assim, o trabalho de implementação desta 

extensão consistiu essencialmente na integração desta biblioteca com o GeoServer. Foi também 

implementado parcialmente um serviço GLS para interagir com o GeoServer na utilização da 

extensão ExternalSource. Foi implementada a operação GetData que possibilita a obtenção dos 

dados de atributos. 

As medições efectuadas aos tempos de resposta do servidor, apresentadas na Secção 6.2, 

mostram que a criação de cartogramas é um processo que se pode tornar facilmente muito lento. 

No entanto, a presença de uma cache no servidor faz com que este processo só seja demorado na 

primeira vez que um dado cartograma é pedido. Os clientes poderão obter informação acerca de 

que cartogramas existem em cache, através da operação GetCapabilities efectuada ao serviço 

WMS. 

As extensões facilitam a criação de mapas temáticos do tipo cartogramas e também a 

obtenção de dados provenientes de uma fonte externa de forma a tornar a criação de mapas 

temáticos mais flexível. Conclui-se assim que, embora as normas SLD e SE oferecidas pelo 

OGC não fornecem mecanismos para a criação de mapas temáticos, estas podem ser aumentadas 

para tal, mantendo-as compatíveis com as suas funcionalidades actuais. 

7.1 Publicações 
Ao longo deste trabalho foram produzidas duas publicações, referentes a diferentes fases 

do seu desenvolvimento. Foi publicado um primeiro artigo, intitulado “Extensões às Normas do 

OGC para Criação de Mapas Temáticos”, na conferência MyESIG 2010 decorrida em Lisboa no 

mês de Fevereiro (Rita, Borbinha, & Martins, 2010a). Este artigo é referente à fase de pesquisa 

para este projecto, bem como da definição do problema e proposta do trabalho a realizar. Foi 

também publicado um artigo na conferência internacional GSDI 12, a realizada no mês de 

Outubro de 2010. Este artigo, intitulado de “Extending SLD and SE for Cartograms”, refere-se 

ao desenvolvimento da extensão CartogramSymbolizer (Rita, Borbinha, & Martins, 2010b). 

Finalmente, elaborou-se um terceiro artigo, ainda por publicar, que aborda não só a extensão 
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CartogramSymbolizer como também o desenvolvimento da extensão ExternalSource, com o 

título de “Extensions to Styled Layer Descriptor and Symbology Encoding standards”. 

7.2 Trabalho Futuro 
Com este trabalho demonstrou-se que é possível adicionar funcionalidades às normas do 

OGC para facilitar a criação de mapas temáticos. Foi elaborada uma extensão para criar 

cartogramas, no entanto existem outros tipos de mapas temáticos, não considerados nos estudos 

apresentados no Capítulo 3, tais como os heat maps. Futuramente poderá ser elaborada uma 

extensão à linguagem SE com vista à criação deste tipo de mapas. A criação de heat maps poderá 

ser conseguida com base em métodos de interpolação (Terrell & Scott, 1992), (Wand & Jones, 

1995). 

Poderão também ser implementadas as extensões apresentadas no Capítulo 3 que 

permitam facilitar a criação de mapas de cloropletas, de símbolos proporcionais e sobrepostos, 

bem como permitir a criação de mapas de diagramas. 

Uma outra possibilidade interessante de trabalho futuro consiste no suporte à criação de 

mapas temáticos com base em dados do tipo raster. Por exemplo, a extensão 

CartogramSymbolizer implementada só pode ser utilizada com dados vectoriais, dado que a 

biblioteca ScapeToad recebe apenas como entrada dados no formato Shapefile. Poderão, no 

futuro, estudar-se estratégias para criar cartogramas bom base em dados to tipo raster. 
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Apêndice A - Documentos SLD 

Exemplo A.1 – Documento SLD para criar cartograma de Portugal 

continental 
<?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" 
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" 

  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld 
http://schemas.opengis.net/sld/1.0.0/StyledLayerDescriptor.xsd"> 

  <NamedLayer> 
    <Name>cite:Portugal_pop2009</Name> 
    <UserStyle>  
      <Name>population</Name> 
      <Title>Population in Portugal</Title> 
      <Abstract></Abstract> 
 <FeatureTypeStyle> 
      <Rule> 
          <Title>cartogram portugal</Title> 
   <CartogramSymbolizer> 
   <PropertyName>Population</PropertyName> 
   <Quality>  
    <GeneralQuality> 
     <QualityValue>100</QualityValue> 
    </GeneralQuality> 
   </Quality> 
    </CartogramSymbolizer> 
          <PolygonSymbolizer> 
             <Fill> 
                <CssParameter name="fill">#4FFF3F</CssParameter> 
                <CssParameter name="fill-opacity">1</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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Exemplo A.2 – Documento SLD para criar cartograma da ilha da Madeira 
 

<?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" 
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" 

  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld 
http://schemas.opengis.net/sld/1.0.0/StyledLayerDescriptor.xsd"> 

  <NamedLayer> 
    <Name>cite:IlhaMadeira_pop</Name> 
    <UserStyle>  
      <Name>population</Name> 
      <Title>Population in Madeira</Title> 
      <Abstract></Abstract> 
 <FeatureTypeStyle> 
      <Rule> 
          <Title>cartogram madeira</Title> 
   <CartogramSymbolizer> 
   <PropertyName>pop2001</PropertyName> 
   <Quality>  
    <GeneralQuality> 
     <QualityValue>10</QualityValue> 
    </GeneralQuality> 
   </Quality> 
    </CartogramSymbolizer> 
          <PolygonSymbolizer> 
             <Fill> 
                <CssParameter name="fill">#4FFF3F</CssParameter> 
                <CssParameter name="fill-opacity">1</CssParameter> 
             </Fill> 
              <Stroke> 
              <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter> 
              <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter> 
            </Stroke>      
          </PolygonSymbolizer> 
        </Rule> 
     </FeatureTypeStyle> 
    </UserStyle> 
    </NamedLayer> 
</StyledLayerDescriptor> 

Exemplo A.3 – Documento SLD para criar cartograma do mapa do concelho 

de Lisboa 
<?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" 
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" 

  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld 
http://schemas.opengis.net/sld/1.0.0/StyledLayerDescriptor.xsd"> 
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  <NamedLayer> 
    <Name>cite:Lisboa_pop2001</Name> 
    <UserStyle>  
      <Name>population</Name> 
      <Title>Population in Lisbon</Title> 
      <Abstract></Abstract> 
 <FeatureTypeStyle> 
      <Rule> 
          <Title>cartogram lisbon</Title> 
   <CartogramSymbolizer> 
   <PropertyName>pop2001</PropertyName> 
   <Quality>  
    <GeneralQuality> 
     <QualityValue>100</QualityValue> 
    </GeneralQuality> 
   </Quality> 
    </CartogramSymbolizer> 
          <PolygonSymbolizer> 
             <Fill> 
                <CssParameter name="fill">#4FFF3F</CssParameter> 
                <CssParameter name="fill-opacity">1</CssParameter> 
             </Fill> 
              <Stroke> 
              <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter> 
              <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter> 
            </Stroke>      
          </PolygonSymbolizer> 
        </Rule> 
     </FeatureTypeStyle> 
    </UserStyle> 
    </NamedLayer> 
</StyledLayerDescriptor> 
 

Exemplo A.4 – Documento SLD para criar mapa de cloropletas 
 

<?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>cite:Portugal_pop2009</Name> 
    <UserStyle> 
      <Title>Portugal cloropletas</Title> 
     <FeatureTypeStyle> 
   <Rule> 
          <Title>&lt; 150K</Title> 
          <ogc:Filter> 
            <ogc:PropertyIsLessThan> 
             <ogc:PropertyName>Population</ogc:PropertyName> 
             <ogc:Literal>200000</ogc:Literal> 
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            </ogc:PropertyIsLessThan> 
          </ogc:Filter> 
          <PolygonSymbolizer> 
             <Fill> 
                <CssParameter name="fill">#33CCFF</CssParameter> 
                <CssParameter name="fill-opacity">0.7</CssParameter> 
             </Fill> 
              <Stroke> 
              <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter> 
              <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter> 
            </Stroke>      
          </PolygonSymbolizer> 
        </Rule> 
        <Rule> 
          <Title>250K - 400K</Title> 
          <ogc:Filter> 
            <ogc:PropertyIsBetween> 
              <ogc:PropertyName>Population</ogc:PropertyName> 
              <ogc:LowerBoundary> 
                <ogc:Literal>200000</ogc:Literal> 
              </ogc:LowerBoundary> 
              <ogc:UpperBoundary> 
                <ogc:Literal>600000</ogc:Literal> 
              </ogc:UpperBoundary> 
            </ogc:PropertyIsBetween> 
          </ogc:Filter> 
          <PolygonSymbolizer> 
             <Fill> 
                <CssParameter name="fill">#3388FF</CssParameter> 
                <CssParameter name="fill-opacity">0.7</CssParameter> 
             </Fill> 
              <Stroke> 
              <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter> 
              <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter> 
            </Stroke>      
          </PolygonSymbolizer> 
        </Rule> 
         <Rule> 
          <Title>600K - 800K</Title> 
          <ogc:Filter> 
            <ogc:PropertyIsBetween> 
              <ogc:PropertyName>Population</ogc:PropertyName> 
              <ogc:LowerBoundary> 
                <ogc:Literal>600000</ogc:Literal> 
              </ogc:LowerBoundary> 
              <ogc:UpperBoundary> 
                <ogc:Literal>1000000</ogc:Literal> 
              </ogc:UpperBoundary> 
            </ogc:PropertyIsBetween> 
          </ogc:Filter> 
          <PolygonSymbolizer> 
             <Fill>                 
                <CssParameter name="fill">#3366FF</CssParameter> 
                <CssParameter name="fill-opacity">0.7</CssParameter> 
             </Fill> 
              <Stroke> 
              <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter> 
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              <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter> 
            </Stroke>      
          </PolygonSymbolizer> 
        </Rule> 
        <Rule> 
          <Title>1M - 1.5M</Title> 
          <ogc:Filter> 
            <ogc:PropertyIsBetween> 
              <ogc:PropertyName>Population</ogc:PropertyName> 
              <ogc:LowerBoundary> 
                <ogc:Literal>1000000</ogc:Literal> 
              </ogc:LowerBoundary> 
              <ogc:UpperBoundary> 
                <ogc:Literal>1400000</ogc:Literal> 
              </ogc:UpperBoundary> 
            </ogc:PropertyIsBetween> 
          </ogc:Filter> 
          <PolygonSymbolizer> 
             <Fill> 
                <CssParameter name="fill">#3344FF</CssParameter> 
                <CssParameter name="fill-opacity">0.7</CssParameter> 
             </Fill> 
              <Stroke> 
              <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter> 
              <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter> 
            </Stroke>      
          </PolygonSymbolizer> 
        </Rule> 
    <Rule> 
          <Title>1.5M - 2M</Title> 
          <ogc:Filter> 
            <ogc:PropertyIsBetween> 
              <ogc:PropertyName>Population</ogc:PropertyName> 
              <ogc:LowerBoundary> 
                <ogc:Literal>1400000</ogc:Literal> 
              </ogc:LowerBoundary> 
              <ogc:UpperBoundary> 
                <ogc:Literal>1800000</ogc:Literal> 
              </ogc:UpperBoundary> 
            </ogc:PropertyIsBetween> 
          </ogc:Filter> 
          <PolygonSymbolizer> 
             <Fill> 
                <CssParameter name="fill">#3322FF</CssParameter> 
                <CssParameter name="fill-opacity">0.7</CssParameter> 
             </Fill> 
              <Stroke> 
              <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter> 
              <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter> 
            </Stroke>      
          </PolygonSymbolizer> 
        </Rule> 
        <Rule> 
          <Title>&gt; 2M</Title> 
          <ogc:Filter> 
            <ogc:PropertyIsGreaterThan> 
             <ogc:PropertyName>Population</ogc:PropertyName> 
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             <ogc:Literal>1800000</ogc:Literal> 
            </ogc:PropertyIsGreaterThan> 
          </ogc:Filter> 
          <PolygonSymbolizer> 
             <Fill> 
                <CssParameter name="fill">#3300FF</CssParameter> 
                <CssParameter name="fill-opacity">0.7</CssParameter> 
             </Fill> 
              <Stroke> 
              <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter> 
              <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter> 
            </Stroke>      
          </PolygonSymbolizer> 
        </Rule> 
     </FeatureTypeStyle> 
    </UserStyle> 
  </NamedLayer> 
</StyledLayerDescriptor> 
 

Exemplo A.5 – Documento SLD para criar cartograma a partir do mapa de 

cloropletas 
<?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>cite:Portugal_pop2009</Name> 
    <UserStyle> 
      <Title>Portugal cloropletas</Title> 
     <FeatureTypeStyle> 
   <Rule> 
    <CartogramSymbolizer> 
   <PropertyName>Population</PropertyName> 
   <Quality>  
    <GeneralQuality> 
     <QualityValue>10</QualityValue> 
    </GeneralQuality> 
   </Quality> 
   </CartogramSymbolizer> 
   </Rule> 
   <Rule> 
          <Title>&lt; 150K</Title> 
          <ogc:Filter> 
            <ogc:PropertyIsLessThan> 
             <ogc:PropertyName>Population</ogc:PropertyName> 
             <ogc:Literal>200000</ogc:Literal> 
            </ogc:PropertyIsLessThan> 
          </ogc:Filter> 
          <PolygonSymbolizer> 
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             <Fill> 
                <CssParameter name="fill">#33CCFF</CssParameter> 
                <CssParameter name="fill-opacity">0.7</CssParameter> 
             </Fill> 
              <Stroke> 
              <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter> 
              <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter> 
            </Stroke>      
          </PolygonSymbolizer> 
        </Rule> 
        <Rule> 
          <Title>250K - 400K</Title> 
          <ogc:Filter> 
            <ogc:PropertyIsBetween> 
              <ogc:PropertyName>Population</ogc:PropertyName> 
              <ogc:LowerBoundary> 
                <ogc:Literal>200000</ogc:Literal> 
              </ogc:LowerBoundary> 
              <ogc:UpperBoundary> 
                <ogc:Literal>600000</ogc:Literal> 
              </ogc:UpperBoundary> 
            </ogc:PropertyIsBetween> 
          </ogc:Filter> 
          <PolygonSymbolizer> 
             <Fill> 
                <CssParameter name="fill">#3388FF</CssParameter> 
                <CssParameter name="fill-opacity">0.7</CssParameter> 
             </Fill> 
              <Stroke> 
              <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter> 
              <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter> 
            </Stroke>      
          </PolygonSymbolizer> 
        </Rule> 
         <Rule> 
          <Title>600K - 800K</Title> 
          <ogc:Filter> 
            <ogc:PropertyIsBetween> 
              <ogc:PropertyName>Population</ogc:PropertyName> 
              <ogc:LowerBoundary> 
                <ogc:Literal>600000</ogc:Literal> 
              </ogc:LowerBoundary> 
              <ogc:UpperBoundary> 
                <ogc:Literal>1000000</ogc:Literal> 
              </ogc:UpperBoundary> 
            </ogc:PropertyIsBetween> 
          </ogc:Filter> 
          <PolygonSymbolizer> 
             <Fill>                 
                <CssParameter name="fill">#3366FF</CssParameter> 
                <CssParameter name="fill-opacity">0.7</CssParameter> 
             </Fill> 
              <Stroke> 
              <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter> 
              <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter> 
            </Stroke>      
          </PolygonSymbolizer> 
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        </Rule> 
        <Rule> 
          <Title>1M - 1.5M</Title> 
          <ogc:Filter> 
            <ogc:PropertyIsBetween> 
              <ogc:PropertyName>Population</ogc:PropertyName> 
              <ogc:LowerBoundary> 
                <ogc:Literal>1000000</ogc:Literal> 
              </ogc:LowerBoundary> 
              <ogc:UpperBoundary> 
                <ogc:Literal>1400000</ogc:Literal> 
              </ogc:UpperBoundary> 
            </ogc:PropertyIsBetween> 
          </ogc:Filter> 
          <PolygonSymbolizer> 
             <Fill> 
                <CssParameter name="fill">#3344FF</CssParameter> 
                <CssParameter name="fill-opacity">0.7</CssParameter> 
             </Fill> 
              <Stroke> 
              <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter> 
              <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter> 
            </Stroke>      
          </PolygonSymbolizer> 
        </Rule> 
    <Rule> 
          <Title>1.5M - 2M</Title> 
          <ogc:Filter> 
            <ogc:PropertyIsBetween> 
              <ogc:PropertyName>Population</ogc:PropertyName> 
              <ogc:LowerBoundary> 
                <ogc:Literal>1400000</ogc:Literal> 
              </ogc:LowerBoundary> 
              <ogc:UpperBoundary> 
                <ogc:Literal>1800000</ogc:Literal> 
              </ogc:UpperBoundary> 
            </ogc:PropertyIsBetween> 
          </ogc:Filter> 
          <PolygonSymbolizer> 
             <Fill> 
                <CssParameter name="fill">#3322FF</CssParameter> 
                <CssParameter name="fill-opacity">0.7</CssParameter> 
             </Fill> 
              <Stroke> 
              <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter> 
              <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter> 
            </Stroke>      
          </PolygonSymbolizer> 
        </Rule> 
        <Rule> 
          <Title>&gt; 2M</Title> 
          <ogc:Filter> 
            <ogc:PropertyIsGreaterThan> 
             <ogc:PropertyName>Population</ogc:PropertyName> 
             <ogc:Literal>1800000</ogc:Literal> 
            </ogc:PropertyIsGreaterThan> 
          </ogc:Filter> 
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          <PolygonSymbolizer> 
             <Fill> 
                <CssParameter name="fill">#3300FF</CssParameter> 
                <CssParameter name="fill-opacity">0.7</CssParameter> 
             </Fill> 
              <Stroke> 
              <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter> 
              <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter> 
            </Stroke>      
          </PolygonSymbolizer> 
        </Rule> 
     </FeatureTypeStyle> 
    </UserStyle> 
  </NamedLayer> 
</StyledLayerDescriptor> 

 

Exemplo A.6 – Documento SLD para criar cartograma do mapa do concelho 

de Lisboa utilizando um atributo proveniente do serviço GLS 
 

<?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" 
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" 

  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld 
http://schemas.opengis.net/sld/1.0.0/StyledLayerDescriptor.xsd"> 

  <NamedLayer> 
    <Name>cite:Lisboa_pop2001</Name> 
    <UserStyle>  
      <Name>population</Name> 
      <Title>Population in Lisbon</Title> 
   <ExternalSource> 
  <NewAttributeName>novoAtrib</NewAttributeName> 
  <GdasSource> 
   <GdasUrl>http://localhost:8080/gdasservlet</GdasUrl> 
   <GdasVersion>0.9.1</GdasVersion> 
  

 <FrameworkURI>http://localhost:8080/gdasservlet/concelho_lisboa</Framew
orkURI> 

  
 <DatasetURI>http://localhost:8080/gdasservlet/censos2001</DatasetURI> 

   <Attribute>frequesias_lisboa</Attribute> 
   <SourceAttribute>FREGUESIA</SourceAttribute> 
  </GdasSource>      
 </ExternalSource> 
 <FeatureTypeStyle> 
      <Rule> 
          <Title>cartogram lisbon</Title> 
   <CartogramSymbolizer> 
   <PropertyName>novoAtrib</PropertyName> 
   <Quality>  
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    <GeneralQuality> 
     <QualityValue>0</QualityValue> 
    </GeneralQuality> 
   </Quality> 
    </CartogramSymbolizer> 
          <PolygonSymbolizer> 
             <Fill>      
                <CssParameter name="fill">#4FFF3F</CssParameter> 
                <CssParameter name="fill-opacity">1</CssParameter> 
             </Fill> 
              <Stroke> 
              <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter> 
              <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter> 
            </Stroke>      
          </PolygonSymbolizer> 
        </Rule> 
     </FeatureTypeStyle> 
    </UserStyle> 
    </NamedLayer> 
</StyledLayerDescriptor> 

 
 


