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Abstract:b Thisb pagerb introduceb anb approachb tob developb APIsb usingb theb Rb
programmingb languageb throughb theb Plumberb package.b Thisb packageb hasb
toolsb forb developb functions,b thatb canb beb executedb onb ab serverb andb answerb
WEBb requests.b Tob demonstrateb theb capabilitiesbofbPlumber,bsomebtestsbwereb
madeb usingb datasetsb ofb Brazilianb weatherb forecast,b generatedb andbprovidedb
byb CPTEC/INPE.b Theb testsb madeb possibleb accessb thatb datab throughb anb Rb
API,b generatingboutputbinbtables,bgraphicsbandbmaps.bFinally,bwithbPlumber,b
developers can use this strategy to universalize their data to be used.b
Resumo:b Esteb trabalhob apresentab umab abordagemb parab ob desenvolvimentob
deb RESTfulb API´sb utilizandob ab linguagemb Rb porb meiob dob pacoteb plumber.b
Esteb pacoteb possuib ferramentasb parab geraçãob deb funçõesb responsivasb ab
requisiçõesb WEBb eb permiteb queb suab execuçãob sejab realizadab emb umb
servidor.b Comb ob intuitob deb demonstrarb asb capacidadesbdestebpacote,balgunsb
testesb foramb realizadosbsobbumbconjuntobdebdadosbquebcontémbabprevisãobdob
tempob dob Brasilb geradab pelob CPTEC/INPE.b Osb testesb possibilitaramb ob
acessob ab estesb dadosb viab umab API´sb R,b gerandob comob saídab tabelas,b
gráficosb eb mapas.b Porb fim,b comb ob usob dob plumber,b desenvolvedoresb emb Rb
poderãob utilizar-seb dessab estratégiabparabuniversalizarbabformabdebconsumob
dos dados gerados por suas funções.b
b

1. Introduçãob
Asb APIsb (Applicationb Programmingb Interface)b sãob umab formab deb integrarb diferentesb
sistemasb eb aplicações.b Elasb proporcionamb queb sistemasb queb operemb emb linguagensb
diferentesb possamb trocarb informaçõesb deb formab eficienteb eb segura.b Assim,b
desenvolvedoresb têmb ab possibilidadeb deb utilizarb sistemasb heterogêneosb parab
desenvolvimento,b utilizandob ab linguagemb maisb apropriadab parab determinadab tarefa.b Asb
APIs ficam transparentes ao usuário, permitindo uma interação mais natural.bb
Umab APIb podeb serb umab ferramentab deb usob localb oub online.b Nob primeirob caso,b
aconteceb nab máquinab dob usuário,bquebirábinterligarbsistemasbinternos,bsejambdobSOboubdeb
seusb softwares,b assimb como,b porb exemplo,b ob relógiob dob sistema,bquebpodebserbassociadob
ab outrosb softwaresbexecutadosbnabmáquina.bPorém,belabvembsendobaplicadabimensamenteb
emb ferramentasb providasb pelab internet.b Segundob ab ProgrammableWeb¹b[Wendellb2017],b
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jáb existemb maisb deb 17b milb APIb disponíveisb parab usob nab WEBb emb 2017,b eb estesb estãob
tendob umab crescenteb exponencialb aob longob dosb anos.b Umab APIb WEBb éb acessadab porb
meiob deb requisições,b queb contémb 4b requisitos:b URLb (endereçob acessado);b Métodob (tipob
deb requisição);b Headerb (cabeçalhob deb informaçõesb dob cliente);b eb Bodyb (parâmetrosb dab
requisição).b
Parab esteb trabalhob foramb desenvolvidasb soluçõesb emb ambientebdebcodificaçãobR.b
Comb ob usob dob pacoteb Plumber,b foramb disponibilizadosb dadosb deb previsãob dob tempo,b
dispostosb emb arquivosb bináriosb dob RbnabformabdebumabAPI,bdebmaneirababpermitirbtodabab
versatilidadeb eb ob desempenhob destab linguagemb parab ferramentasb queb nãob sãob
naturalmenteb compatíveis,b porb meiob deb requisiçõesb WEB,b demonstrandob ab validadeb
desta forma de implementação frente a outras alternativas.b
Assim,b ob trabalhob seráb descritob emb cincob seções,b sendob queb nab seçãob 2b serãob
detalhadosbosbcomponentesbpresentesbembumabrequisiçãobHTTPbebasbpossíveisbvantagensb
nab vinculaçãob deb APIsb comb ab linguagemb R.b Nab seçãob 3b apresenta-seb ob pacotebPlumber,b
suasb funcionalidades,b modob deb utilizaçãob eb ab suab respectivab disponibilizaçãob emb umb
servidor.b Nab seçãob 4b sãob apresentadosb algunsb exemplosb debutilizaçãobdobserviçobcombosb
arquivosb bináriosb emb Rb contendob dadosb deb previsãob dob tempob pertencentesb ab baseb deb
dadosb dob Mosaicob (Grupob deb Pesquisab emb Modelagemb eb Simulaçãob emb Ambienteb
Interativob eb Computacional)b dab Universidadeb deb Passob Fundo.b Nab últimab seçãob serãob
apresentadas as conclusões do trabalho.b

2. Acesso a dados via API no Rb
Comb ab disseminaçãob dab internet,b pode-seb universalizarb funçõesb eb recursosbjábexistentes,b
semb queb tudob preciseb serbdesenvolvidobnovamentebemboutrasbferramentas.bAsbAPIsbWebb
servemb para,b deb formab padronizada,b disponibilizarb recursosb existentesb deb umb serviçob
parab outrosb porb meiob deb requisições.b Issob permiteb queb sistemasb escritosb emb qualquerb
linguagem possam obter dados, sem se importarem com a linguagem de origem.b
Requisiçõesb HTTPb funcionamb dab seguinteb maneirab [Zavadniakb 2017]:b Umb
clienteb fazb umab solicitaçãob ab umb servidor,b queb iráb interpretarb essabsolicitaçãobebfornecerb
umab respostab adequada.b Quandob umab URLb éb acessadab emb algumb navegador,b porb
exemplo,b éb enviadab umab requisiçãob aob servidorb eb abrespostabserábrecebidabebinterpretadab
porb esteb navegador.b Ab requisiçãob possuib váriasb informações,b comob abURL,bquebdefinebob
endereçob dab requisição;b ob métodob (GET,b POST,bDELETE,bPUT),bobheader,bcontendobasb
informaçõesb dob clienteb solicitante;b eb ob body,b ondeb sãob passadosb possíveisb parâmetrosb eb
seusb valores.b Ab respostab contémb umb cabeçalhob deb informaçõesb ebobcorpo,bcombosbdadosb
propriamente ditos.b
Ab linguagemb deb programaçãob Rb [RbCorebTeamb2008]bpossuibváriosbrecursosbqueb
facilitamb ab manipulação,b análiseb eb visualizaçãob deb dados.b Issob fazb comb queb seb vejab
interessantebabpossibilidadebdebdisponibilizarbessesbdadosbviabWeb,bdebformabquebpossamb
serb compartilhados,b como,b porb exemplo,b umb conjuntob deb dadosb deb previsãob dob tempob
queb iráb disponibilizarb esses1b dadosb aob públicob emb geral.b Ferramentasb comunsb parab
exibiçãob deb dadosb debprevisãobdobtempobsãobdashboardsbcombmapasbinterativos,bcomobob
Shinyb [Winstonb Changb etb al.b 2019].b Nob entanto,b osb dadosb disponibilizadosb porb estasb
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ferramentas,b porb maisb queb disponhamb deb certab interatividade,b impedemb comb queb essesb
dadosb sejamb consumidosb emb suab formab maisb bruta,b porb algob oub alguémb queb queirab
manipular diretamente e fazer suas próprias rotinas analíticas.b
Porbisso,bumabalternativabébabintegraçãobdabmanipulaçãobdebdadosbpelablinguagemb
Rb comb ab utilizaçãob deb APIsb viab WEB.b Assim,b usadob comob meiob deb campob entreb ab
manipulaçãob dosb dadosbebabformabdebdisponibilizá-los,babAPIbservebparabunificarbabformab
deb disponibilizaçãob parab queb qualquerb linguagembpossabacessarbebmanipular,binclusivebob
próprio R.b

3. O pacote Plumberb
Pacotes,b emb R,b sãob códigosb jáb programadosb queb servemb parab seremb incorporadosb eb
solucionarb situaçõesb deb codificação.b Ob pacoteb Plumberb [Trestleb Technologyb 2017]b
nasceub nab iniciativab deb disponibilizarb dadosb trabalhadosb emb RbviabWebbe,bassimbcomobéb
padrãob deb APIsb Web,b eleb trabalhab comb todosb osb tiposb debrequisição.bObplumberbexecutab
emb umab portab queb podeb serb definidab manualmente.b Casob nãob informada,b ab portab
selecionadab seráb aleatória,b entreb asb disponíveisb nob sistema.b Eleb rodab umb códigob
programado em R, onde funções irão tratar as requisições que forem solicitadas.b
Ob Plumberb permiteb transformarb códigosb Rb parab responderb ab requisiçõesb WEBb
meramenteb adicionandob anotaçõesb comob cabeçalhob dasb funções.b Esteb cabeçalhob
transformab abfunçãobnobchamadobendpoint,bebdeterminababsuabURL.bAlémbdisso,btambémb
defineb o(s)b tipo(s)b deb requisiçãob queb ab funçãob suporta,b sendob elasb GET,b POST,b PUT,b
DELETEb oub HEAD.bNabFigurab1,bébexibidobobexemplobdebumbendpoint,bcapazbdebaceitarb
requisições de três tipos diferentes, cuja URL se dá pelo caminho /plot.b

b
Figura 1: Exemplo de um endpoint com três tipos de requisiçãob

Umb endpointb poderáb terb aindab ab suab rotab definidab deb formab dinâmica.b Issob
permiteb comb queb osb programadoresb tenhamb maiorb flexibilidadeb emb definirb ob caminhob
queb ob endpointb deveráb acolher.b Assim,b definindob ob setorb dob endereçob entreb osb sinaisbdeb
menorb eb maior,b ob textob dob endereçob éb interpretadob pelob servidorb eb poderáb servirb comob
variávelb dentrob dob códigob dob programa,b permitindob umb reaproveitamentob deb código,b
definindob variaçõesb deb formab dinâmica.b Nob exemplob dab Figurab 2,b éb possívelb visualizarb
umab rotab dinâmicab ondeb ab variávelb rdab iráb receberb ob valorb informadob nab requisiçãob eb
seguirb ob fluxob conformeb ob seub valor.b Porb padrão,bobdadobrecebidobserábconsideradobumab
string.b Porém,b outrob tipob deb dadob (inteiro;b booleano;b numérico)b poderáb serb definidob
manualmente,b assimb ab requisiçãob seráb interpretadab únicab eb somenteb sebobconteúdobdestab
seja compatível.b
b

b

b
Figura 2: Exemplo de rota dinâmica na URL da função plot

Outrab funcionalidadeb desteb pacoteb sãob osb filtrosb [Trestleb Technologyb 2017],b
procedimentosb queb irãob lidarbcombtodasbasbrequisiçõesbenviadasbaobsistema.bIssobpermiteb
queb osb desenvolvedoresb criemb passosb ab seremb seguidosb ab cadab requisiçãob aob servidor.b
Essesb filtrosb possuembtrêsbmotivosbcentraisbparabsuabutilização.bPrimeiro,babpossibilidadeb
deb manipularb eb colherb algumb log,b eb liberarb abrequisiçãobparabobpróximobpasso;bSegundo,b
responderb ab requisiçãob porb contab própriabebencerrarbabsuabinterpretação;bEbterceiro,bgerarb
um erro.b
Ob primeirob dosb casosb éb ob maisbcomum.bCaptarbebmodificarbabrequisiçãoboubentãob
comob umb logger,b comob demonstradob nab Figurab 3.b Comb ab utilizaçãob deb variávelb comb
valorb porb parâmetro,b qualquerb alteraçãob nob conteúdobdestesbserãobvisíveisbparabqualquerb
outrob filtrob oub endpoint.b Alémb disso,b essesb filtrosb sãob comumenteb usadosb parab utilizarb
informações já acumuladas em cookies e disponibilizar esses valores aos endpoints.b
Ob segundob eb terceirob casob sãob maisb raros,b masbaindabassimbrelevantes.bUmbfiltrob
podeb responderb sozinhob ab requisição,b emb casosb onde,b porb exemplo,b seb necessiteb deb
autenticaçãob parab ab execuçãob serb prosseguida.b Assim,b casob istob nãob sejab validado,b ob
filtro envia essa resposta e encerra o fluxo do código, ou até mesmo lançar um erro.b

b
Figura 3: Exemplo de filtro de logb

Ob Plumberb tambémb éb capazb deb interpretarb queryb stringsb [Trestleb Technologyb
2017]b inseridosb nab requisiçãob HTML.b Issob possibilitab queb ob serviçob queb estáb
b
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requisitandob possab inserirb dadosb extras,b nãob obrigatóriosb nab rotab originalb codificada.b
Assimb quandob essab informaçãob éb inserida,b ob Plumberb iráb interpretarb parab ob servidorb eb
atribuirb parab ab variávelb correspondenteb ob valorb informado.b Parab tal,b essasb variáveisb
precisamb estarb descritasb comob parâmetrosb dab função,b comb umb valorb jáb préb definido,b
comob demonstradobnabFigurab4.bAssim,bqualquerbdefiniçãobdebvariávelbnabrequisiçãobqueb
seja inexistente no código será simplesmente ignorada.b

b
Figura 4: Exemplo de Query String, com as variáveis X e Yb

Porb maisb útilb queb possamb serb asb queryb strings,b existemb situaçõesb emb queb ab
quantidadeb deb informaçõesb ab seremb transpassadasb nab requisiçãob sãob embdemasia,bobque,b
alémb nãob serb práticob seb inseriremb todosb osb dadosb diretamenteb nob navegadorb WEB,b
podemb ocorrerb problemasb deb limitaçõesb acercab dob tamanhob dab stringb emb certosb
navegadores.b Assimb ob Plumberb tambémb possuib suporteb ab Requestb Bodyb [Trestleb
Technologyb 2017],b queb sãob maisb comumenteb utilizadasb viab requisiçõesb dob tipob POST,b
masb nãob exclusivamente.b Parab tal,b sãob utilizadosb outrosb artifíciosb parab envio,b comob porb
exemplo o comando curl2.b
ApósbreceberbabrequisiçãobebterbtodababcadeiabdebtratamentobdentrobdobcódigobR,béb
necessáriob gerarb umab respostab emb umb formatob queb sejab familiarb aob cliente,b queb iráb
recebê-las.b Destab forma,b ob JSONb (JavaScriptb Objectb Notation)b torna-seb umab boab
alternativab parab formatarb ab saídab deb dados,b hajab vistab queb esteb éb ob formatob padrãob
adotadob porb grandeb parteb dasb APIsb Web.b Portanto,b porb padrão,b ob Plumberb iráb serializarb
asb saídasb deb dadosb nesseb formato,b utilizandob ob pacoteb Rb jsonlite.b Nãob obstante,b certasb
formasb deb respostab nãob seb dãob viáveisb viab JSON.b Pode-seb necessitarbgerarbumabimagemb
queb foib renderizadab nob R,b oub entãob ab emissãob deb umab páginab HTML.b Destab forma,b ob
Plumberb disponibilizab umab sérieb deboutrasbformasbdebrenderização,btaisbquaisbhtml,bjpeg,b
png e html widget.b
Éb tambémb possívelb passarb ab respostab dab requisiçãob semb serialização.b Assim,b
bastabretornarbdiretamentebobobjetobnobfinalbdobendpoint,bquebestebserábenviadobaobclienteb
semb qualquerb cabeçalhob oub serialização.b Alémb disso,b Plumberb tambémb permiteb utilizarb
umab anotaçãob parab definirb manualmenteb ob cabeçalho,b definindob ob tipob deb arquivob ab serb
retornado.b Assim,b porb exemplo,b podeb serb geradobumbpdfbembRbe,bquandobestabfunçãobforb
requisitada, o cliente irá receber o arquivo no formato pdf, sem serialização.b
Parab queb ob arquivob deb códigob Rb sejab compiladob comb osb atributosb eb funçõesb dob
plumber,b eleb éb invocadob pelab funçãob plub(“nome_do_arquivo.R”).b Nesteb
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momento,b osb trechosb deb códigosb globaisb serãob interpretadosb imediatamente,b eb nab suab
execuçãob serãob executadosb eb asb variáveisb instanciadas.b Jáb asb funçõesb característicasb dob
Plumber,b taisb quaisb osb endpoints,b somenteb serãob interpretadasb quandob estasb foremb
invocadas por uma requisição.b
Comob ab linguagemb Rb éb single-thread,b mesmob comb ab utilizaçãobdobPlumber,bestab
poderáb somenteb executarb umab tarefab porb vez.b Assim,b ob indicadob ébevitarbquebasbfunçõesb
dab APIb possuamb processamentosb demoradosb deb seremb executados,b deixandob essab parteb
já executada no corpo da carga desta.b
Apósb ab criaçãob deb todab ab API,b éb necessáriob executá-lab emb algumb servidor,b parab
queb estab possab serb acessadab porb outrosb usuários.b Elab podeb serb executadab numabmáquinab
local,b simplesmenteb usandob ob comandob run(),b abrindob assimb umab conexãob nab portab
8000.b Porém,b APIsb webb sãob desenvolvidasb comumenteb parab utilizaçãob nab WEB,b sendob
assimb necessáriob ab configuraçãob deb umb servidorbàbparte.bObPlumberbpodebserbhospedadob
porb algumb servidorb utilizandob váriasb ferramentas.b Umab dasb maisb simplesb delasb consisteb
nab utilizaçãob dob RStudiob Connectb [RStudiob Teamb 2015],b umab dasb plataformasb dob
RStudiob queb suportab váriosb conteúdosb R,b incluíndob Plumber.b Eleb iráb gerenciarb
automaticamenteb ob fluxob deb conexão,b ab escalabilidadeb dosb processosb parab balancearb ob
tráfego na rede e o controle de acessos.b
Parab hospedarb ab APIb diretamenteb nob servidor,b semb utilizaçãob deb softwaresb
autoraisb eb dedicados,b éb necessáriob ob usob deb outrasb ferramentas.b Comob exemplobpode-seb
citarb ob pm23,b queb inicialmenteb foib desenvolvidob parab gerenciarb processosb emb Node.js,b
masb podeb serb adaptadob parab suportarb serviçosb emb R.b Ob pm2b éb umb pacoteb mantidob nob
npm4,b portantob ob servidorb precisaráb terb Node.jsb instalado.b Eleb permitiráb queb ob serviçob
sejab executadob assimb queb ob sistemab inicializar.b Comob ob p2mb nãob éb capazb deb interpretarb
scriptsb Rb deb formab nativa,b éb necessáriob definirb umb intérpreteb personalizado.bNestebcaso,b
faz-seb necessáriob ab criaçãob deb umb scriptb Rb queb iráb requisitarbobpacotebplumberbebrodarbob
arquivob comb ob código,b assimb comob mostradob nab Figurab 5.b Após,b bastab executarb ob
comandob
deb
execuçãob
dab
seguinteb
forma:b
pm2
start
--interpreter="Rscript" script.R.b

b
Figura 5: Script para execução da API em Plumberb

4. Estudo de casob
Comb ob objetivob deb verificarb asb funcionalidadesb dob pacoteb plumber,b foib desenvolvidob
umab APIb emb R,b comb ob objetivob deb disponibilizarb dadosb deb previsõesb deb tempob geradosb
pelob modelob Etab 15kmb dobCPTECb(CentrobdebPrevisãobdebTempobebEstudosbClimáticos)b
dob INPEb (Institutob Nacionalb deb Pesquisasb Espaciais)b[Mesingerbetbal.b2016;bMesingerbetb
al.b 2012;b Choub etb al.b 2005].b Estesb dadosb deb previsãob dob tempo,b queb estãob armazenadosb
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diretamenteb nab baseb deb dadosb dob servidorb dob CPTEC/INPE,b foramb baixadosb parab ob
servidorb dob Mosaicob eb convertidosb emb arquivosb nob formatob bináriob dob Rb (.Rda).b Comb
isso,b vislumbrou-seb ab possibilidadeb dab utilizaçãob destab formabdebdisponibilizaçãobdestesb
tipos de dados frente a outras alternativas.b
Parab esteb estudob foramb desenvolvidasb cincob funçõesb parab demonstraçãob dab
funcionalidade do pacote Plumber:b
a) /plot/<rda>/<datahora>/<estado>: retorna um mapa de uma região/variável;b
b) /dataframe/<lat>/<lon>/<var>/<itime>/<ftime>:b retornab osb dadosb deb umab
coordenada;b
c) /plotvar/<lat>/<lon>/<rda>/<itime>/<ftime>: retorna dados de uma variável;b
d) /plotthp/<lat>/<lon>/<itime>/<ftime>: retorna dados de três variáveis;b
e) /meteogram/<lat>/<lon>/<itime>/<ftime>: retorna dados de cinco variáveis;b
Parab ab execuçãob destasb funçõesb sãob necessáriosb osb pacotesb rgdalb[Bivand;bKeitt;b
Rowlingsonb 2019],b spb [Bivand;b Pebesma;bRubiob2013],brasterb[Hijmansb2019]bebggplot2b
[Wickham 2016]. As funções são descritas a seguir:b
a)b /plot/<var>/<datahora>/<estado>:b Funçãob responsávelb porb retornarb ab imagemb deb
umb mapab deb umab determinadab regiãob dob Brasil,b comb ab informaçãob deb umab
determinadab variávelb climáticab emb umab horab específica.b Parababgeraçãobdobmapab
dosb estados,b foib utilizadob umb shapefileb dob Brasil.b Osb parâmetrosb sãob todosb
obrigatórios,b sendobelesb<estado>,bregiãobabserbexibida;b<datahora>,bdiabebhorabdeb
referênciab nob formatob “AAAAMMDDHH”;b eb <var>,b variávelb climáticab ab serb
exibida, admitindo esta os seguintes valores:b
- V10M - vento a 10m de altura em m/s;b
- TP2M - temperatura a 2m de altura;b
- PREC - precipitação;b
- UR2M - umidade a 2 m de altura;b
- OCIS - radiação solar.b
Nob exemplob dab Figurab 6,b éb possívelb visualizarb ab requisiçãob nob topob dab imagem,b
ondeb ob primeirob parâmetrob escolhidob éb ab variável,b TP2M;b ob segundob ab hora,b 00b
hrsb dob diab 14/05/2019;b eb ob terceirob ab região,b RSb (Riob Grandeb dob Sul).b Assim,b éb
retornado o mapa com as informações requisitadas.b

b

b

b
Figura 6: Chamada e retorno da função plotb
b

b)b /dataframe/<lat>/<lon>/<var>/<itime>/<ftime>b :b Funçãob responsávelb porb
retornarb umb dataframeb emb formartob JSON,b deb acordob comb ab latitude,b longitude,b
variávelb eb intervalob deb datab eb horab desejados.b Ab latitudeb eb longitudeb informadasb
sãob adaptadasb parab ob pontob válidob maisb próximo,b jáb queb ob modelob emb gradeb
possuib resoluçãob deb 15b kmb xb 15b kmb eb ob dadob disponibilizadob éb ob centrob destab
grade.b Assimb comob nab funçãob anterior,b sãob aceitosb osb mesmosb valoresb nab
variável climática.b
Nob exemplob dab Figurab 7,b ab requisiçãob informadab nob topob gerab ob retorno,b queb
contémb osb dadosb dab latitudeb eb longitudeb maisb próximasb asb informadasb nab
requisição da variável TP2M no intervalo de dias informados.b
b

b

b

b
Figura 7: Chamada e retorno da função dataframeb
b

c)b /plotvar/<lat>/<lon>/<rda>/<itime>/<ftime>:b Funçãob responsávelb porb retornarb
umb gráficob contendob osb valoresb dabvariávelbclimáticabrequisitada,bdebacordobcomb
ab latitude,b longitudeb eb intervalob deb datab eb horab desejados.b Asb regrasb deb latitude,b
b

b

longitude e variável climática são as mesmas da função anterior.b
Nob exemplob dab Figurab 8,b ob retornobcontémbobgráficobdobvalorbdabtemperaturabab2b
metrosb deb alturab nab latitudeb eb longitudeb maisb próximasb asb informadasb nab
requisição no intervalo de 12 a 15 de maio de 2019.b

b
Figura 8: Chamada e retorno da função plotvarb

d)b /plotthp/<lat>/<lon>/<itime>/<ftime>:b Funçãob responsávelb porb retornarb umb
gráficob contendob osb valoresb deb trêsb variáveisb climáticas,b sendob elasb PREC,b
TP2Mb eb UR2M,b deb acordob comb ab latitude,b longitudeb eb intervalob deb datab eb horab
desejados.b
Nob exemplob dab Figurab 9,b ob retornob contémb ob gráficob dobvalorbdasb3bvariáveisbnab
latitudeb eb longitudeb emb questãob nob intervalob deb 12b ab 15b deb maiob deb 2019,b
conforme informado na requisição.b

b

b

b
Figura 9: Chamada e retorno da função plotthpb

e)b /meteogram/<lat>/<lon>/<itime>/<ftime>:b Funçãob responsávelb porb gerarb umb
meteogramab contendob osb valoresb dasb cincob variáveisb climáticasb disponíveis,b
também de acordo com a latitude, longitude e intervalo de data e hora desejados.bb

b

b

bb
Figura 10: Chamada e retorno da função meteogramb

Nob exemplob dab Figurab 10,b ob retornob exibeb ob meteograma,b exibindob ob valorb dasb 5b
variáveisb nab latitude/longitudeb emb questão,b nob intervalob deb 12b ab 15b deb maiob deb 2019,b
conforme requisição.b
Emb todosb osb exemplosb demonstrados,b asb informaçõesb emb questãob jáb estavamb
todasb carregadasb emb memória,b nob momentob emb queb ob serviçob éb executadob nob servidorb
oub nab máquinab local.b Issob fezbcombquebobcarregamentobebabexibiçãobdobresultadobtenhabob
custob deb tempob apenasb relativob ab renderizaçãob dob retornob (algob queb seb mostrab muitob
eficiente em R) e a conexão entre cliente/servidor.b

5. Conclusões e trabalhos futurosb
Ob pacoteb Plumberb mostrab umab grandeb gamab deb funcionalidadesb parab tornarb programasb
desenvolvidosb emb linguagemb Rb disponíveisb nab formab deb umab API,b comb váriasb
possibilidadesb deb tornarb esseb serviçob disponívelb pelab web.b Assim,b ab linguagemb Rb podeb
serb utilizadab parab acessarb umab grandeb quantidadeb deb dados,b comb asb facilidadesb queb
impunha,b eb transpassarb essasbinformaçõesbabdemaisbsoftwaresbcombdiferentesblinguagensb
b

b

e suas particularidades.b
Nob estudob deb casob abordadob nesteb trabalho,b osb dadosb deb previsãob dob tempob sãob
acessadosb diretamenteb dab baseb deb dadosb dob Mosaicob parab ob públicob externob emb umb
formatob amigávelb eb manipulável,b permitindob ob desenvolvimentob deb serviçosb dosb maisb
variadosb tipos,b sendob queb asb formasb dob conteúdob retornávelb dab API,b comob obJSON,bporb
exemplo,b sãob consumidosb deb formab praticamenteb universal.b Comob taisb dadosb jáb estãob
carregados em memória, seu retorno se torna ágil.b
Posteriormente,b osb testesb poderãob serb ampliadosb ab novasb possibilidades,b comob ab
utilizaçãob deb outrasb basesb deb dadosb (datasets),b alémb deb lançarb eb testarb essab
funcionalidadeb emb umb servidorb WEB,b parab utilizarb absoluçãobemblargabescala.bAdemais,b
ab comparaçãob comb demaisb ferramentas,bquebtambémbpossibilitambobusobdebAPIs,bpoderáb
situarb asb diferençasb existentesb emb relaçãob ab eficiência,b redigibilidadeb eb legibilidade,b
fatoresb chaveb nab decisãob porb qualb ferramentab utilizarb nob desenvolvimentob deb umb
software.b
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