Como aceder a um serviço ATOM Download Service
Os serviços ATOM são serviços que permitem descarregar e, se exequível, aceder diretamente a
cópias integrais ou parciais de conjuntos de dados geográficos.
Um serviço ATOM pode acedido de forma simples e rápida, permite efetuar o download dos
dados e subscrever a receção de novidades.
O seu formato é baseado em conteúdos XML e metadados para ler e escrever informações na
WEB.

Tabela 1 – Estrutura do ATOM Feed

Os dados disponibilizados por um serviço ATOM podem ser acedidos através de um Web
Browser, e.g. Firefox ou Chrome.

Tabela 2 - Visualização de um serviço ATOM sem aplicação de uma folha de estilos
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O Firefox e Chrome não trazem incorporada a possibilidade de visualizar os conteúdos do
ATOM por meio de uma folha de estilos.

Tabela 3 - Visualização de um serviço ATOM com aplicação de uma folha de estilos (Firefox)

Assim é necessário instalar extensões, nomeadamente Shoyu RSS/Atom Feed Preview para o
Google Chrome e Firefox Feed Preview para o Firefox, para uma fácil visualização dos seus
conteúdos.
Neste brevíssimo tutorial exemplifica-se o processo de descarregamento de um serviço ATOM
com recurso ao Firefox e ao Google Chrome.

1. Aceder à Chrome Web Store em https://chrome.google.com/webstore/detail/shoyurssatom-feed-previe/ilicaedjojicckapfpfdoakbehjpfkah e adicionar a extensão Shoyu
RSS/Atom Feed Preview ao Chrome.

Tabela 4 - Extensão ATOM para visualização no Google Chrome
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2. Após adicionar a extensão Shoyu RSS/Atom Feed Preview colocar o URL do serviço no
browser:

Tabela 5 – Inserção do URL ATOM no Google Chrome
3.

O URL utilizado no ponto anterior leva ao seguinte resultado:

Tabela 6 – Visualização do conteúdo do ATOM no Google Chrome

Clicar em “descarregamento”.
4. Selecione os dados a descarregar:

Tabela 7 – Seleção por NUT III
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5. Salve os dados no seu computador:

Tabela 8 – Download do ficheiro ZIP

Tabela 9 –Ficheiro Shape File contido no ZIP

6. Para utilizar o Firefox para aceder aos dados disponibilizados por um serviço ATOM
aceder à Firefox Web Store em https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/feedpreview/?src=collection para adicionar o add-on Firefox Feed Preview e proceder de
modo análogo ao acima descrito para o Chrome.
7. E está pronto a utilizar num software SIG!
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