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Objetivos de aprendizagem

Compreender o que são geosserviços  no contexto da IDEs, como  
manipulá-los e configurá-los a partir da perspectiva do consumidor de 
serviços (cliente) e do provedor de serviços (servidor).



Conteúdo programático

 ▪ Objetivo do módulo;
 ▪ Arquitetura Orientada a Serviço (SOA); 
 ▪ World Wide Web (WWW ou Web);
 ▪ O que são geoserviços;
 ▪ Open Geospatial Consortium (OGC);
 ▪ Padrões de serviços  - OGC Web Service (OWS);
 ▪ Requisições OWS e Prática;
 ▪ Geoserver – Conceitos, funcionalidades básicas e práticas;
 ▪ Prática;
 ▪ Apêndice A – Instalação geoserver;
 ▪ Apêndice B – Codificação ASCII exemplo;
 ▪ Apêndice C – Filter encoding;
 ▪ Apêndice D – Styled Layer Descriptor (SLD) e Symbology Encoding (SE).



Arquitetura Orientada a Serviço (SOA)

 ▪ A SOA é uma forma de se disponibilizar funcionalidades 
chamadas de serviços.

 ▪ Serviços podem ser usados, combinados e encadeados 
para um determinado fim.

 ▪ Não há preocupação com detalhes da tecnologia de implementação, 
para aquele que irá consumir os serviços. 

 ▪ Esta arquitetura promove a interoperabilidade pois:
 ▪ Não há necessidade de uma aplicação cliente saber detalhes sobre 

os sistemas que mantêm os dados de seu interesse: Formatos de 
armazenamento e métodos de acesso internos, linguagens etc.



Arquitetura Orientada a Serviço (SOA)
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World Wide Web (WWW ou Web)

Certamente é o que a maioria das pessoas pensam ao ver a palavra 
“Internet”. Mas WWW é apenas um subconjunto da Internet.



World Wide Web (WWW ou Web)

 ▪ Um Uniform Resource Locator (URL) para identificar exclusivamente um 
recurso na WWW.

 ▪ O HyperText Transfer Protocol (HTTP) para descrever como as 
solicitações e respostas operam.

 ▪ Um programa de software (servidor da Web) que pode responder a 
solicitações HTTP.

 ▪ Linguagem de marcação de hipertexto (HTML) para publicar documentos 
e que podem ser estilizados.

 ▪ Um programa (navegador) que pode fazer solicitações HTTP de URLs  e 
isso pode exibir o HTML que recebe no lado cliente.

 ▪ Opcionalmente uma linguagem para executar do lado cliente.

Obs: Web começou como uma plataforma de publicação, mas está 
emergindo como um meio para conectar aplicações distribuídas.



World Wide Web (WWW ou Web)

 | HyperText Transfer Protocol (HTTP)
É o protocolo base de comunicação da Web, sobre a camada de aplicação 
do Modelo OSI (Open System Interconnection), para sistemas distribuídos 
e colaborativos.

É um protocolo de aplicação universal para coordenar as interações entre 
os recursos distribuídos.

Sua importância está no fato de todos os Web services usarem-no como 
padrão e de sua ubiquidade.



World Wide Web (WWW ou Web)

Ciclo de vida baseado em Mensagens: Requisição e Resposta



World Wide Web (WWW ou Web)
Principais métodos do HTTP

Método Descrição

GET Obter a representação de um recurso

POST Criar um novo recurso baseado na reprodução dada

DELETE Destruir ou excluir um recurso

PUT Substituir o estado de um recurso por outro descrito na representação dada

HEAD Obter os cabeçalhos que seriam enviados juntamente com uma 
representação deste recurso, mas não a própria representação

OPTIONS Aplicado para descobrir a capacidade de recursos, por exemplo, quais os 
métodos HTTP que determinado recurso pode responder

PATCH Solicita que um conjunto de alterações descritas na requisição deve ser 
aplicado para o recurso identificado através do URL



World Wide Web (WWW ou Web)
Classes de códigos de status do HTTP

Status Significado

1xx Informativa

2xx Sucesso

3xx Redirecionamento

4xx Erro de cliente

5xx Outros (erro no servidor)



World Wide Web (WWW ou Web)

A interpretação específica de uma aplicação é através da representação 
de recursos via Identificadores de Recursos Internacionalizados (IRIs).

Uniform Resource Locator (URL): Um tipo de IRI que descreve a 
localização específica de um recurso em um determinado servidor. 

 
OBS: A especificação de URL (RFC 2396) reserva caracteres específicos 
como significativos e exige que eles sejam ignorados quando podem 
entrar em conflito com seu uso definido.
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World Wide Web (WWW ou Web)
Recurso

 ▪ Os principais blocos de construção da Web são os recursos.
 ▪ São identificados por URLs. 
 ▪ Trata-se de qualquer conteúdo exposto na Web através de uma 

representação. 
 ▪ A representação corresponde aos dados e metadados do recurso.



O que são geosserviços?

 ▪ São as funcionalidades que uma 
plataforma tecnológica oferece 
aos usuários para acessar dados 
e/ou metadados geoespaciais.

 ▪ Essas funcionalidades são usadas 
por meio de um navegador Web ou 
outra aplicação qualquer (QGIS ou 
um aplicativo em Smartphone, por 
exemplo). 

 ▪ Se organizam em serviços 
de visualização de mapas, 
de download, de consulta, de 
conversão etc.

 ▪ A INDE adotou os padrões do OGC 
na especificação de seus serviços. 



Open Geospatial Consortium
O que é a OGC?

Consórcio internacional fundado em 1994, sem fins lucrativos, com mais 
de 500 empresas (ESRI, Hexagon/Intergraph, Oracle...), universidades e 
órgãos públicos.

Fonte: http://www.opengeospatial.org



Open Geospatial Consortium

 | Missão:
Definir por consenso especificações que padronizem uma arquitetura 
pública e interfaces  padrões para garantir a interoperabilidade entre 
diferentes sistemas que trabalhem com informação e  localização 
espacial. 

Promover o desenvolvimento e a utilização de normas técnicas e de 
sistemas abertos no domínio da IG.

 | Visão
Um mundo no qual todos se beneficiam do uso de informações 
geoespaciais e tecnologias de suporte.



Open Geospatial Consortium

Fonte: http://www.opengeospatial.org



Open Geospatial Consortium

Os serviços OGC são baseados na 
Arquitetura Orientada a Serviços 
(SOA). 

Os serviços OGC são definidos 
usando padrões abertos não 
proprietários, particularmente 
padrões da Web como:

 ▪ Métodos do HTTP: GET e POST;
 ▪ URLs  - Uniform Resource Locators;
 ▪ MIME - Multipurpose Internet Mail 

Extensions;
 ▪ XML - Extensible Markup Language. 

Em outras palavras, uma adaptação 
da arquitetura básica de um Web 
Service.
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Fonte: http://www.opengeospatial.org



Open Geospatial Consortium
Por que o OGC?

SIGs foram desenvolvidos independentemente uns dos outros: 

 ▪ Diferentes métodos de aquisição.
 ▪ Diferentes métodos armazenamento.
 ▪ Diferentes métodos de processamento.
 ▪ Diferentes métodos de análise. 
 ▪ Diferente métodos de visualização de dados.
 ▪ Diferentes formatos de dados e diferentes padrões.



Open Geospatial Consortium
Por que o OGC?

Fonte: http://www.opengeospatial.org/pub/ArcticSDP/r1/er.html



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)
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Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço - Catalog Services for the Web (CSW)

 ▪ Serviço do OGC para catalogar, publicar e descobrir metadados;
 ▪ O catálogo possui registros que descrevem dados, serviços e recursos 

relacionados;



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço CSW – Operação: GetCapabilities

Retorna os metadados CSW dividindo as seguintes 
informações:

 ▪ Descrição geral do serviço (título, resumo, responsável, 
limitações de uso, ...);

 ▪ Operações implementadas pelo serviço e seus parâmetros de chamada;
 ▪ Critérios de pesquisa que o serviço pode responder (por exemplo, 

consulta na interseção de um polígono, ...);
 ▪ Os perfis disponíveis no catálogo;

http://www.metadados.inde.gov.br/geonetwork/srv/por/csw?
service=CSW&
version=2.0.2&
request=GetCapabilities



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço CSW – Operação: GetCapabilities

http://www.metadados.inde.gov.br/geonetwork/srv/por/csw?
service=CSW&
version=2.0.2&
request=GetCapabilities



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço CSW – Operação: GetRecordById

Retorna os metadados CSW dividindo as seguintes 
informações: 

 ▪ Descrição geral do serviço (título, resumo, responsável, limitações de uso, ...);
 ▪ Operações implementadas pelo serviço e seus parâmetros de chamada;
 ▪ Critérios de pesquisa que o serviço pode responder (por exemplo, 

consulta na interseção de um polígono, ...);



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço CSW – Operação: GetRecordById

http://www.metadados.inde.gov.br/geonetwork/srv/por/csw?
service=CSW&
version=2.0.2&
request=GetRecordById&
id=2c48758a-8326-40e7-a774-7230548e5afd&
elementSetName=full&
outputSchema=csw:IsoRecord



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço CSW – Operação: GetRecords

Principal operação (requisição) para pesquisar e recuperar 
o conteúdo em um catálogo.

Fornece uma interface de consulta no catálogo de metadados para 
pesquisar dados usando predicados espaciais, consultas de atributo/
temporais ou ambos; 

Permite consultar, especificando filtros nas linguagens: 

 ▪ OGC  Filter 
 ▪ Common Query Language (CQL) Filter

Esta operação é melhor executada através do método POST do HTTP;



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

OGC Filter

Obs.: Operação requisitada usando Postman



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Método Post do http  

URL : http://www.metadados.inde.gov.br/geonetwork/srv/por/csw

Body: 
<csw:GetRecords xmlns:csw=”http://www.opengis.net/cat/csw/2.0.2” xmlns:ogc=”http://www.opengis.net/ogc” service=”CSW” 

version=”2.0.2” resultType=”results” startPosition=”1” maxRecords=”5” outputFormat=”application/xml” outputSchema=”http://www.

opengis.net/cat/csw/2.0.2” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=”http://www.opengis.net/

cat/csw/2.0.2 http://schemas.opengis.net/csw/2.0.2/CSW-discovery.xsd”>

<csw:Query typeNames=”csw:Record”>

    <csw:ElementSetName>brief</csw:ElementSetName>

    <csw:Constraint version=”1.1.0”>

      <ogc:Filter>

        <ogc:PropertyIsEqualTo>

          <ogc:PropertyName>csw:AnyText</ogc:PropertyName>

          <ogc:Literal>aldeia indigena</ogc:Literal>

        </ogc:PropertyIsEqualTo>

      </ogc:Filter>

    </csw:Constraint>

  </csw:Query>

</csw:GetRecords>

Para ver como o conteúdo vem 
diferente - ElementSetName: brief, 
summary ou full



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Exemplo em CQL Filter

http://www.someserver.com/csw/csw.cgi?
request=GetRecords&
version=3.0.0&
outputFormat=application/xml&
outputSchema=http://www.opengis.net/cat/csw/3.0&
namespace=csw:http://www.opengis.org/cat/csw&
ResponseHandler=”mailto:pvretano@cubewerx.com”&
typeName=csw:Record&
elementSetName=brief&
constraintlanguage=urn:ogc:def:queryLanguage:OGCCSW:CQLTEXT&
constraint=”csw:AnyText Like ‘%pollution%’”



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço - Web Map Service (WMS)

Serviço do OGC mais utilizado nas IDEs;

O WMS fornece uma interface HTTP para solicitar imagens de “mapa” 
geograficamente registradas(georreferenciadas) em servidores 
geoespaciais distribuídos;

Este geoserviço permite que uma ou mais camadas e a área de interesse 
sejam visualizadas; 

Clientes podem realizar requisições a diferentes servidores e combinar o 
resultado obtendo uma visão integrada dos dados;

Duas opções: Basic e Queryable.



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço WMS - Operação: GetCapabilities

Permite que um cliente descubra informações suportadas 
pelo serviço WMS; 

Retorna as descrições de parâmetros, layers etc. que estão disponíveis;



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço WMS - Operação: GetCapabilities

http://www.geoservicos.inde.gov.br/geoserver/ows?
service=wms&
version=1.3.0&
request=GetCapabilities



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço WMS - Operação: GetMap

Retorna um imagem de acordo com os parâmetros 
fornecidos; 

Os parâmetros especificam:

 ▪ uma ou mais camadas;
 ▪ um ou mais estilos para aparecerem no mapa;
 ▪ um retângulo envolvente;
 ▪ uma largura;
 ▪ uma altura;
 ▪ um sistema de referência espacial;
 ▪ formato para a saída etc.



Requisição WMS

Serviço WMS - Operação: GetMap

http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?
version=1.1.0&
request=GetMap&
layers=CCAR:BC250_Unidade_Federacao_A&
styles=&
bbox=-73.9904499689999,-33.752081271,-
28.8359076289999,5.27184107700009&
width=512&
height=442&
srs=EPSG:4674&
format=image/png

Resposta da requisição



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço WMS - Operação: GetFeatureInfo

Esta operação fornece aos clientes mais informações 
sobre o recursos (imagens) que foram retornados por 
solicitações anteriores do tipo GetMap; 

Utilizada pelas aplicações que acessam os serviços WMS, para obter 
dados alfanuméricos dos elementos geográficos disponíveis;

O caso de uso canônico para esta operação é quando um usuário a partir 
da resposta de uma solicitação getMap, escolhe um ponto no “mapa” 
para o obter mais informações; 



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço WMS - Operação: GetFeatureInfo



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço WMS - Operação: GetFeatureInfo

http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?
version=1.1.1&
request=GetFeatureInfo&
width=512&
height=442&
srs=EPSG:4674&
layers=CCAR:BC250_Unidade_Federacao_A&
bbox=-96.567721,-53.22119,-6.258636,24.74095&
query_layers=CCAR:BC250_Unidade_Federacao_A&
feature_count=50&
exceptions=application/vnd.ogc.se_xml&
info_format=text/html&
x=238&
y=309



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço WMS - Operação: GetFeatureInfo



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço WMS - Operação: GetLegendGraphic

As legendas são normalmente incluídas nos mapas 
para indicar ao usuário como vários elementos são 
representados no mapa. 

Legendas  estão sempre relacionadas aos estilos representados no 
formato SLD/SE.



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço WMS - Operação: GetLegendGraphic

https://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?
SERVICE=WMS&
REQUEST=GetLegendGraphic&
VERSION=1.0.0&
FORMAT=image/png&
WIDTH=20&
HEIGHT=20&
LAYER=CCAR%3ABC25_Trecho_Rodoviario_L



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS) - Resumo Serviço WMS

Operações Essenciais(Basic):

 | GetCapabilities
Retorna as descrições dos parâmetros e quais layers estão disponíveis.

 | GetMap
Retorna um imagem de acordo com os parâmetros fornecidos.

Operações Opcionais(Queryable):

 | GetFeatureInfo
Retorna as informações de um dado geográficos localizado em uma 
região específica.

 | DescribeLayer (Versão 1.1.1)
Retorna uma descrição sobre um ou mais dados geográficos.

 | GetLegendGraphic (Versão 1.1.1)
 Retorna uma imagem que representa a legenda do dado geográfico.



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço Web Feature Service (WFS)

Especificação que define um serviço, para que clientes 
possam recuperar dados vetoriais em formato GML 
ou em outros formatos. O WFS devolve o dado e 
não uma “figura” do dado.

O serviço pode ser implementado pelo servidor em mais de uma opção:

 | Básica
Disponibiliza informações suportadas pelo serviço WFS além de 
disponibilizar funções de consulta. 

 | Transacional
Implementa o serviço completo (operações de inserção, deleção, edição, 
lock e consulta).



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço WFS - Operação: GetCapabilities

Permite que um cliente descubra informações 
suportadas pelo serviço WFS.

Retorna as descrições de operações, parâmetros 
etc que estão disponíveis para um recurso (layer).



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço WFS - Operação: GetCapabilities

http://www.geoservicos.inde.gov.br/geoserver/ows?
service=wfs&
version=2.0.0&
request=GetCapabilities



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço WFS - Operação: GetCapabilities

http://www.geoservicos.inde.gov.br/geoserver/wfs?
version=2.0.0&
request=GetCapabilities



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço WFS - Operação: DescribeFeatureType

Esta operação retorna uma descrição do esquema 
de tipos de recursos oferecidos por um serviço WFS 
de um servidor. 

Também  disponibiliza informações sobre um tipo de recurso individual 
antes de solicitar os dados reais. 



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço WFS - Operação: DescribeFeatureType

Fonte: https://docs.geoserver.org/latest/en/user/services/wfs/reference.html#describefeaturetype



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço WFS - Operação: DescribeFeatureType

http://www.geoservicos.inde.gov.br/geoserver/ows?
service=wfs&
version=1.1.0&
request=DescribeFeatureType



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço WFS - Operação: DescribeFeatureType

http://www.geoservicos.inde.gov.br/geoserver/ows/?
service=WFS&
version=1.1.0&
request=DescribeFeatureType& 
typename=INEA:ameaca_fitofisionomia_ea



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço WFS - Operação: GetFeature

Esta operação retorna uma seleção de recursos 
(feições de uma ou mais camadas) da fonte de dados.

A representação canônica de recursos usa o GML.

Uma solicitação GetFeature contém uma ou mais 
expressões de consulta.



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço WFS - Operação: GetFeature
Request Parameters M/O ParameterName
Version M Request version numbers.
SERVICE=WFS M Service type.The default value is WFS.
REQUEST=GetFeature| 
GetFeatureWithLock

M The name of the WFS request. 
Shall be “GetFeature” or 
“GetFeatureWithLock”.

PROPERTYNAME=property_list O Properties list.
FEATUREVERSION=ALL|N O Feature version. If version is supported, a value of ‘All’ indicates to 

fetch all versions of a feature.
MAXFEATURES=N O The maximum of features.
TYPENAME=type_list M A list of feature types upon which to apply the operation.
FEATUREID=feature_id O Feature identifier.
FILTER=filter O Mutually exclusive with FILTER and BBOX.
BBOX=minx,miny,maxx,maxy O BoundingBox.
OUTPUTFORMAT=outputformat O The output format to use for the response.



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço WFS - Operação: GetFeature

http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/ows?
service=WFS&
version=1.1.0&
request=GetFeature&
typeName=CCAR:BCIM_Aldeia_Indigena_P&
outputFormat=GML2



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Serviço WFS - Operação: GetFeature

http://www.geoservicos.ibge.gov.br/
geoserver/wfs?
version=1.1.0&
request=GetFeature&
typeName=CCAR:BCIM_Aldeia_
Indigena_P&
outputFormat=GML2



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

WFS - Requisições Essenciais(Basic):

 | GetCapabilities
Retorna quais opções estão disponíveis no serviço WFS.

 | DescribeFeatureType
Retorna o esquema xml que define o dado geográfico.

 | GetFeature
Retorna um arquivo GML que representa o dado geográfico de acordo 
com os parâmetros enviados.



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS) – Questões

 ▪ Os padrões OGC proporcionam interoperabilidade tecnológica 
para dados geoespaciais. Porém existe uma longa lista de serviços 
e especificações OGC...; 

 ▪ A indústria tem forte influência sobre o consórcio;
 ▪ Especificações são difíceis de entender e implementar;
 ▪ Há problemas de versionamento e de completude;
 ▪ Não aproveita todo o potencial da Web;
 ▪ Por outro lado é preciso seguir os padrões para não afetar a 

interoperabilidade.



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Por outro lado é preciso seguir os padrões corretamente  para não afetar 
a interoperabilidade. Dois sites: http://mapas.mma.gov.br/i3geo/ogc.htm 
e http://i3geo.saude.gov.br/i3geo/ogc.htm.

1. URL contém uma chave chamada layers na operação getcapabilities do 
serviço WMS:
http://i3geo.saude.gov.br/i3geo/ogc.php?
service=wms&
version=1.1.1&
request=getcapabilities&
layers=ceo

Remoção de layers



Padrões de serviços
OGC Web Service (OWS)

Por outro lado é preciso seguir os padrões corretamente  para não afetar 
a interoperabilidade. Dois sites: http://mapas.mma.gov.br/i3geo/ogc.htm 
e http://i3geo.saude.gov.br/i3geo/ogc.htm.

2. URL contém uma chave tema na operação getcapabilities do serviço 
WMS: http://mapas.mma.gov.br/i3geo/ogc.php?
service=wms&
request=getcapabilities&
tema=areaestudozeeca



Requisição de geoserviços (OGC):
Resumo



Prática

Faça o consumo de alguns serviços OGC que estão na INDE ou qualquer 
outra de interesse. Urls da INDE: 

 ▪ http://geoservicos.inde.gov.br/geoserver/web/;
 ▪ http://www.metadados.inde.gov.br/geonetwork/srv/por/main.home.



Geoserver

É um servidor de código aberto para o compartilhamento de dados 
geoespaciais.

Ele foi desenvolvido para ser interoperável, sendo possível publicar dados 
geoespaciais de várias fontes e formatos utilizando padrões abertos OGC.



Geoserver:
formatos de entrada e saída de dados

Arquivos vetoriais
Shapefile, GML

SGBD
Postgis,
Oracle,
MySql

Servidores
ArcSDE,
WMS,
WFS

Arquivos raster
GeoTIFF, GTopo30,

Img+world, Piramide

Geoserver

WFS

WFS

WMS

WCS 1

Arquivos vetoriais
Shapefile, GML2,
GML3, GeoJSON

Mapas com estilos
PNG, GIF, JPEG, TIFF,

GeoTIFF, SVG, PDF, KML

Arquivos raster
GeoTIFF, GTopo30,

Img+world

WMS Cascade: a nova versão do Geoserver permite 
adicionar serviços WMS de outros servidores.



Geoserver – Conceitos básicos:
workspaces

Recurso lógico que permite agrupar dados semelhantes.



Geoserver – Conceitos básicos:
stores

Define o tipo de dados que serão armazenados.



Geoserver – Conceitos básicos:
layers

Define uma camada de dados e os parâmetros de publicação.



Geoserver – Conceitos básicos:
styles

Um estilo tem parâmetros de apresentação de feições geográficas como 
cor, forma, tamanho e regras de apresentação que permitem restringir a 
apresentação das feições geográficas em função do Zoom, etc. 
Todos os Layers devem ter, pelo menos, um estilo associado.



Geoserver – Conceitos básicos:
Fluxo para publicação de um geoserviço

Criar
workspace

Já existe
workspace?

Não

Sim

Criar
store

Já existe
store?

Não

Sim

Criar
estilo

Já existe
estilo?

Não

Sim Criar
layer

Publicar
geoserviço

Geoserviço
publicado



Geoserver:
interface de administração

Acesso a administração dos principais serviços de configuração.



Geoserver:
status do servidor



Geoserver:
criando uma workspace



Geoserver:
criando uma store - Shapefile



Geoserver:
criando uma store - Shapefile



Geoserver:
criando uma store - PostGIS



Geoserver:
criando uma store - PostGIS



Geoserver:
criando um layer



Geoserver:
criando um layer



Geoserver:
Criando um layer e associando ao metadado 

Ex.: http://www.metadados.inde.gov.br/geonetwork/srv/por/csw?
service=CSW&
version=2.0.2&
request=GetRecordById&
id=bd3ebce5-2535-405d-bc6a 8c6f20adefb1&
elementSetName=full&
outputSchema=csw:IsoRecord



Geoserver:
Criando um layer 



Geoserver:
Criando um style 



Geoserver:
Criando um style 



Prática:
1. Crie um geoserviço (shapefile) 

1. Adicione um novo Workspace: insira nome e o URI desejada, observando 
que ambos devem identificar o workspace univocamente;

2. Adicione um novo Store:
 ▪ selecione o tipo de fonte de dados que deseja configurar (shapefile).
 ▪ o sistema apresentará a tela para o cadastro do Shapefile, e salve;

3. Publique o shapefile adicionado na etapa anterior: 
 ▪ selecione a opção Publish (uma tela de configuração das informações 

de recurso e publicação para a camada atual, será aberta);
 ▪ informar os parâmetros como estilo, (SRS), Bouding Box, etc;
 ▪ informar os parâmetros de estilo na aba “Publish”;
 ▪ selecione a opção “save” e o Layer é criado, sendo possível visualizar 

o resultado na opção “Layer Preview” (o dado poderá ser visualizado 
com o openLayers, selecionando a opção de mesmo nome que foi 
criado anteriormente);



Prática:
2. Crie um geoserviço (Directory of spatial files - shapefiles)

1. Adicione um novo Workspace: insira nome e o URI desejada, observando 
que ambos devem identificar o workspace univocamente;

2. Adicione um novo Store:
 ▪ selecione o tipo de fonte de dados que deseja configurar (Directory of 

spatial files - shapefiles);
 ▪ o sistema apresentará a tela para o cadastro do Shapefile, e salve;

3. Publique o shapefile adicionado na etapa anterior: 
 ▪ selecione a opção Publish (uma tela de configuração das informações 

de recurso e publicação para a camada atual, será aberta);
 ▪ informar os parâmetros como estilo, (SRS), Bouding Box, etc;
 ▪ informar os parâmetros de estilo na aba “Publish”;
 ▪ selecione a opção “save” e o Layer é criado, sendo possível visualizar 

o resultado na opção “Layer Preview” ( o dado podera ser visualizado 
com o openLayers, selecionando a opção de mesmo nome que foi 
criado anteriormente).



Prática:
2. Crie um geoserviço (Directory of spatial files - shapefiles)

1. Adicione um novo Workspace: insira nome e o URI desejada, observando 
que ambos devem identificar o workspace univocamente;

2. Adicione um novo Store:
 ▪ selecione o tipo de fonte de dados que deseja configurar (Directory of 

spatial files - shapefiles);
 ▪ o sistema apresentará a tela para o cadastro do Shapefile, e salve;

3. Publique o shapefile adicionado na etapa anterior: 
 ▪ selecione a opção Publish (uma tela de configuração das informações 

de recurso e publicação para a camada atual, será aberta);
 ▪ informar os parâmetros como estilo, (SRS), Bouding Box, etc;
 ▪ informar os parâmetros de estilo na aba “Publish”;
 ▪ selecione a opção “save” e o Layer é criado, sendo possível visualizar 

o resultado na opção “Layer Preview” ( o dado podera ser visualizado 
com o openLayers, selecionando a opção de mesmo nome que foi 
criado anteriormente).



Prática:
3. Crie um geoserviço (Postgis)

1. Adicione um novo Workspace: insira nome e o URI desejada, observando 
que ambos devem identificar o workspace univocamente;

2. Adicione um novo Store:
 ▪ selecione o tipo de fonte de dados que deseja configurar(Postgis);
 ▪ o sistema apresentará a tela para a configuração dos parâmetros de 

conexão com o banco (host, port, database, schema, user, passwd) de 
acordo com as orientações dadas), e salve;

3. Publique o shapefile adicionado na etapa anterior: 
 ▪ selecione a opção Publish (uma tela de configuração das informações 

de recurso e publicação para a camada atual, será aberta);
 ▪ informar os parâmetros como estilo, (SRS), Bouding Box, etc;
 ▪ informar os parâmetros de estilo na aba “Publish”;
 ▪ selecione a opção “save” e o Layer é criado;
 ▪ visualize o geoserviço criado.



Prática:
3. Crie um estilo (a partir de estilo existente)

1. Adicione um novo Style:
 ▪ selecione “Add a new style”;
 ▪ insira o nome que deseja dar ao estilo;
 ▪ copiar o estilo que será editado para criar o novo, selecionando 

a opção “Copy from existing style”;
 ▪ editar e alterar o estilo conforme necessidade;
 ▪ selecionar “Submit” para criar o estilo, que estará disponível 

para ser utilizado.



Apêndice A:
instalação Geoserver

Pré-requisito: Apache Tomcat instalado

1. Home page do Apache Tomcat:  http://tomcat.apache.org/;
2. Instalar a versão desejada de acordo com o SO e reinicie o computador;
3. Instalando no Windows o tomcat7. Clique no link abaixo e siga as 

instruções: http://www-eu.apache.org/dist/tomcat/tomcat-7/v7.0.86/bin/
apache-tomcat-7.0.86.exe;

4. A figura abaixo mostra como ficou a instalação default 
da versão 7 do tomcat.



Apêndice A:
instalação Geoserver

1. Existem vários formas. Vamos baixar o arquivo: geoserver.war versão 
2.13.0:
 ▪ Ir em: http://geoserver.org/release/2.13.0/ (Ou a versão desejada);
 ▪ Clicar em: Web Archive.



Apêndice A:
instalação Geoserver

De posse do arquivo geoserver.war, coloque-o na pasta: C:\Program Files 
(x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0.14\webapps

Obs.1: Note que o caminho da instalação do tomcat depende da maneira 
como o tomcat foi instalado. 

Obs.2: Assume-se, nesse exemplo, que o tomcat está instalado no 
windows, na estrutura de pasta: C:\Program Files (x86).

Obs.3: Assume-se que foi feito o download do arquivo geoserver.war.



Apêndice A:
instalação Geoserver

Colocado na pasta (.../webapps/) o arquivo geoserver.war, faça:

2. Digite na  barra de pesquisa do windows  o comando cmd e pressione 
enter para entrar na linha de commando.



Apêndice A:
instalação Geoserver

O arquivo geoserver.war na pasta (webapps), faça:

3. Digite c: e tecle enter;
4. Digite: cd C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 

7.0.14\bin e tecle enter;
5. Digite startup.bat e tecle enter novamente;
6. Outra tela de linha de comando será aberta com o tomcat em execução e 

o geoserver já carregado. Veja a segunda tela.

Passos 3, 4 e 5.

Passos 6 e 7.

Primeira tela.

Segunda tela.



Apêndice A:
instalação Geoserver

Para confirmar que o Geoserver está instalado no tomcat, veja se a 
estrutura de pasta está como na figura abaixo (depois):

Antes.

Depois.

Obs: Uma vez instalado e configurado o geoserver, o arquivo geoserver.war pode ser removido.



Apêndice A:
instalação Geoserver

Para confirmar se o Geoserver está em execução, digite em qualquer 
navegador: http://localhost:8080/geoserver/web/:

 ▪ Nome de usuário: admin;
 ▪ Senha: geoserver.



Apêndice B:
classificação ASCII - exemplo

Caractere Código
? %3F

: %3A

= %3D

& %26

/ %2F

Espaço %20

, %2C

% %25

- %2D

_ %5F

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/

ASCII.

Para decodificar e/ou codificar: https://

www.url-encode-decode.com/.



Apêndice C:
Filter Enconding

Padrão de operação para ser executada em um conjunto de dados ou 
recursos para obter um subconjunto dos dados, ou seja, uso de filtro.

A operação deve conter certas informações desejadas que 
satisfazem alguns critérios de consulta ou classificação, 
ou seja,  informações para a filtragem.

Esse padrão é chamado de padrão de consulta ad hoc, pois o servidor 
não está ciente da consulta até que ela seja enviada para processamento.



Apêndice C:
Filter Enconding

 | Common Query Language (CQL)
É uma linguagem de consulta de texto simples criada pelo OGC para a 
especificação Catalog Web Services.

 | Extension Common Query Language (ECQL) 
É uma linguagem que estende CQL para o Geoserver. 

GeoServer suporta o uso de CQL e ECQL em requisições WMS e WFS. 

O manual do usuário do GeoServer lista todos os parâmetros no CQL_
FILTER que o GeoServer suporta.



Apêndice C:
Filter Enconding

Filtros são usados para 
selecionar recursos ou outros 
objetos do contexto no qual eles 
são avaliados. 

Eles são semelhantes em 
funcionalidade à cláusula SQL 
WHERE. 

Um filtro é especificado usando 
uma condição.

Usa uma sintaxe baseada em 
XML. Exemplo de filtro usando 
xpath:

<Building>
 <name>City hall</name>
 <addresses>
  <Address>
   <city>Bonn</city>
   <street>Oxfordstrasse</street>
   <number>1</number>
  </Address>
  <Address>
   <city>Bonn</city>
   <street>Breitestrasse</street>
   <number>5</number>
  </Address>
 </addresses>
</Building>

CQL:
<Filter>
 <PropertyIsEqualTo>
  <ValueReference>addresses/Address/city
  </ValueReference>
  <Literal>Bonn</Literal>
 </PropertyIsEqualTo>
</Filter>



Apêndice C:
Filter Enconding

Este padrão define uma codificação XML para os seguintes predicados:

 ▪ Um conjunto padrão de predicados espaciais;
 ▪ Um conjunto padrão de predicados temporais;
 ▪ Um conjunto padrão de predicados de comparação;
 ▪ Um conjunto padrão de predicados lógicos;
 ▪ Um predicado para testar se o identificador de um objeto corresponde ao 

valor especificado.

Obs: Predicados são expressões 

de valor booleano que calculam 

relacionamentos entre valores.

Obs: Um predicado é especificado 

usando, por exemplo, um operador de 

comparação ou um operador espacial. 

Fonte: http://docs.opengeospatial.org/

is/09-026r2/09-026r2.html - Filter



Apêndice C:
Filter Enconding - Exemplo 1

Selecionar recursos com uma geometria que tem intercepta o ponto (1,1):

<Intersects>  
  <PropertyName>GEOMETRY</PropertyName>
   <gml:Point>
      <gml:coordinates>1 1</gml:coordinates>
   </gml:Point>
</Intersects>



Apêndice C:
Filter Enconding - Exemplo 2

Este filtro usa <And> para combinar um predicado de comparação e um 
predicado espacial.
<And>
   <PropertyIsEqualTo>
      <PropertyName>NAME</PropertyName>
      <Literal>New York</Literal>
   </PropertyIsEqualTo>
   <Intersects>
      <PropertyName>GEOMETRY</PropertyName>
      <Literal>
         <gml:Point>
             <gml:coordinates>1 1</gml:coordinates>
         </gml:Point>
      </Literal>
   </Intersects>
</And>

Obs.: Predicados são expressões 

de valor booleano que calculam 

relacionamentos entre valores.



Apêndice C:
Filter Enconding

CQL com filtro espacial
<Filter xmlns:gml=”http://www.opengis.net/gml”>
  <Intersects>
   <PropertyName>geom</PropertyName>
    <gml:Point srsName=”4326”>           
     <gml:coordinates>-50, -30</gml:coordinates>
    </gml:Point>
  </Intersects>
</Filter>



Apêndice C:
Filter Enconding

 | Extension Common Query Language (ECQL) 
Implementação do GeoServer para filtrar camadas de informação.
Estende CQL oferecendo uma sintaxe mais flexível para suportar todas as 
possibilidades de filtro e expressão. 

cql_filter: O parâmetro cql_filter é semelhante ao parâmetro padrão filter, 
mas usando ECQL. O ECQL fornece uma sintaxe mais compacta e legível 
em comparação com os filtros OGC XML. Exemplo:

http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/CCAR/wms?
LAYERS=CCAR%3ABCIM_Unidade_Federacao_A&STYLES=& 
FORMAT=image%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1& 
REQUEST=GetMap&SRS=EPSG%3A4674& 
CQL_FILTER=sigla%3D%27ES%27%20& 
BBOX=-96.580615997315, -53.224982112646, 
-6.2543373107912,24.752000659704 
&WIDTH=512&HEIGHT=442

Obs.: sigla%3D%27ES%27%20 - 

sigla=’ES’.



Apêndice D:
Styled Layer Descriptor (SLD) e Symbology Encoding (SE)

Usado para  descrever a renderização de dados vetoriais e raster;

Permite alterar o estilo padrão do Layer com solicitações HTTP-GET e POST;

Até a versão 1.0 a especificação também tratava da linguagem de 
apresentação dos dados, após isso a OGC dividiu a especificação, deixando 
a parte da linguagem com a especificação Symbology Encoding (SE);

SE é baseado em linguagem XML para informações de estilo que podem 
ser aplicadas a dados vetoriais e raster.



Apêndice D:
Styled Layer Descriptor (SLD) e Symbology Encoding (SE)

Exemplo de solicitação HTTP-GET a um servidor WMS:
http://servidorWms.com/WMS? 
   VERSION=1.1.0& 
   REQUEST=GetMap& 
   BBOX=0.0,0.0,1.0,1.0& 
   LAYERS=Rivers,Roads,Houses& STYLES=CenterLine,CenterLine,Outline

Neste exemplo estamos atribuindo estilos a 3 Layers diferentes.



Apêndice D:
Styled Layer Descriptor (SLD) e Symbology Encoding (SE)

<?xml version=”1.0” encoding=”ISO-8859-1”?>
<StyledLayerDescriptor version=”1.0.0”
.....”>
<NamedLayer>
  <Name>CURSO_DAGUA</Name>
   <UserStyle>
    <Name>CURSO_DAGUA_style</Name>
    <Title>Rios</Title>
    <FeatureTypeStyle>
    <Rule>
    <LineSymbolizer>
     <Stroke>
      <CssParameter name=”stroke”>#00CCFF</CssParameter>
      <CssParameter name=”stroke-opacity”>1</CssParameter>
      <CssParameter name=”stroke-width”>0.2</CssParameter>
     </Stroke>
    </LineSymbolizer>
    </Rule>
    </FeatureTypeStyle>
   </UserStyle>
  </NamedLayer>
</StyledLayerDescriptor>



Referências

 ▪ http://docs.geoserver.org/latest/en/user/
 ▪ http://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/sld/cookbook/
 ▪ http://docs.opengeospatial.org/is/09-026r2/09-026r2.html
 ▪ https://hicsuntdra.co/blog/geoserver-guide-to-cql/
 ▪ http://www.opengeospatial.org/standards/wms
 ▪ http://www.opengeospatial.org/standards/wfs


