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1. Introdução 

Criado em 1994, o Open Geospatial Consortium (OGC) compreende uma instituição 

que tem como principal objetivo a criação de especificações de interfaces, além de 

padrões para intercâmbio de dados geoespaciais (MEDEIROS, 2010). É composta, 

atualmente, por mais de 500 membros como agências governamentais, 

universidades, institutos, entre outros para a promoção de tecnologias que permitam 

a interoperabilidade entre os diversos sistemas usuários de geoinformação 

(MEDEIROS, 2010). 

Nesse contexto, a OGC definiu padrões de serviços para os produtos geoespaciais 

com a finalidade de garantir a correlação entre os dados independentemente da 

plataforma utilizada. Entre esses padrões, destacam-se: 

 Web Map Services (WMS): consiste em um serviço para geração de mapas, 

que será composto por uma representação visual e não pelos dados em si. 

Esse tipo de mapa é apresentado como um arquivo de imagem como PNG, 

GIF e JPG ou em formato vetorial como Scalable Vector Graphics (SVG) e Web 

Computer Graphics Metafile (WebCGM) (OGC, 2006). 

 Web Feature Service (WFS): definido por um serviço capaz de recuperar 

feições espaciais. Esse serviço pode ser disponibilizado em duas versões. A 

versão básica possibilita apenas a função de consulta. Já na versão 

transacional é possível além da consulta a edição de feições (MEDEIROS, 

2010). 

Ambos são serviços online que a partir de softwares de geoprocessamento permitem 

a solicitação de acesso a bancos de dados geográficos via URL. A maior diferença 

entre os dois serviços é a maior interatividade proporcionada pelo WFS, visto que o 

WMS gera apenas um arquivo de visualização (imagem). 

Visando essa interoperabilidade descrita anteriormente, o GEOBASES disponibiliza, 

além da possibilidade de download e criação de feições online em seu navegador 

geográfico, os serviços WFS e WMS das camadas de seu navegador público a fim de 

proporcionar maior dinamismo aos seus usuários. 

Nesse manual constam os procedimentos para adição desses serviços em três dos 

principais softwares de SIG no mercado: QuantumGIS, ArcGIS e Kosmo SAIG. 
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2. Requisitos e observações 

Cabe ressaltar que os softwares podem possuir algumas diferenças em suas 

arquiteturas dependendo da versão utilizada. Nesse manual foram usadas as 

seguintes versões: 

 QGIS versão 2.14.11; 

 ArcGIS versão 10.0; 

 Kosmo SAIG Desktop versão 3.0 RC1 Portable. 

Os programas utilizam a internet para consulta ao banco de dados, por isso é 

importante garantir a conexão, bem como o acesso do software utilizado com a 

mesma. Assegure-se que as conexões HTTP e proxy estão devidamente 

configuradas, se necessário. Durante a execução desse tutorial serão descritos os 

procedimentos para configurações das mesmas. Caso esteja utilizando uma conexão 

que não necessite tais configurações, ignore esses procedimentos. 

Outro ponto de destaque é no software ArcGIS, para realizar conexões WFS é 

necessário requer a extensão ‘Interoperability’. 
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3. Obtendo a URL 

Independentemente do software utilizado, a princípio é necessário obter o endereço 

eletrônico dos serviços que fornecem o caminho dos mesmos. Para isso, acesse o 

portal do GEOBASES em www.geobases.es.gov.br e siga as instruções a seguir. 

 WMS: 

1. Na página inicial, acesse a opção ‘WMS’ dentro do item ‘WEBSERVICES (WMS 

E WFS)’ do menu principal. 

 

2. Já na página do Web Map Service (WMS), clique no botão ‘Copiar Link’. 

 

http://www.geobases.es.gov.br/
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3. Na aba que abrirá, copie a URL da barra de endereço. 

 

 WFS: 

4. Na página inicial, acesse a opção ‘WFS’ dentro do item ‘WEBSERVICES (WMS 

E WFS)’ do menu principal. 

 

5. Já na página do Web Feature Service (WFS), clique no botão ‘Copiar Link’. 
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6. Na aba que abrirá, copie a url da barra de endereço. 
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4. Conexão via QuantumGIS 

 Configuração conexão HTTP e proxy: 

1. Acesse o menu ‘Configurações’ > ‘Opções...’. 

 

2. Na aba ‘Rede’, habilite a opção ‘Usar proxy para acesso a web’ e preencha os 

campos de acordo com suas configurações de rede. 
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 WMS: 

1. Na barra de ferramentas de camadas, clique no ícone ‘WMS/WMTS’. 

 

Ou acesse o menu ‘Camada’ > ‘Adicionar camada’ > ‘WMS/WMTS’. 
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2. Na janela que abrir, clique no botão ‘Novo’. 
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3. Dê um nome para sua camada, cole o endereço referente ao serviço WMS no 

campo ‘URL’ e clique em ‘OK’. 

 

4. Selecione a conexão criada, clique no botão ‘Conectar’, selecione a camada 

“Ortomosaico_Geobases_ES” e clique em ‘Adicionar’. 
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5. A camada será adicionada no seu espaço de trabalho. 
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 WFS: 

1. Na barra de ferramentas de camadas, clique no ícone ‘WFS’. 
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Ou acesse o menu ‘Camada’ > ‘Adicionar camada’ > ‘WFS’. 
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2. Na janela que abrir, clique no botão ‘Novo’. 

 

3. Dê um nome para sua camada, cole o endereço referente ao serviço WFS no 

campo ‘URL’ e clique em ‘OK’. 
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6. Selecione a conexão criada, clique no botão ‘Conectar’, selecione a camada de 

interesse e clique em ‘Adicionar’. 
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7. A camada será adicionada ao seu espaço de trabalho. 
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5. Conexão via ArcGIS 

 WMS: 

1. Na aba Catalog, expanda o ícone ‘GIS Servers’ e clique em ‘Add WMS Server’. 
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2. Na janela que abrir, cole o endereço referente ao serviço WMS no campo ‘URL’, 

clique no botão ‘Get Layers’, selecione a camada “Ortomosaico_Geobases_ES” e 

clique no botão ‘OK’. 
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3. Uma nova camada será adicionada à pasta GIS Servers na aba Catalog. 

 

4. Para adicionar a camada, arraste a camada “Ortomosaico_Geobases_ES” para a 

área de trabalho. 
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Ou clique no botão ‘Add Data’, selecione a opção GIS Server no campo ‘Look in:’, dê 

um duplo clique na camada ‘IMAGEM_Aerolevantamento on 

mapas.geobases.es.gov.br’, selecione ‘IMAGEM/Aerolevantamento’ e clique no botão 

‘Add’. 
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5. A camada será adicionada ao seu espaço de trabalho. 

 

 WFS: 

1. Na aba Catalog, expanda a opção ‘Interoperability Connections’ e dê um duplo 

clique na opção ‘Add Interoperability Connection’. 
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2. Na janela que abrir clique no botão ‘...’ ao lado do campo ‘Format’, selecione a 

opção WFS da lista de formatos que abrir e clique no botão ‘OK’. 

 

3. Clique no botão ‘Parameters...’. 
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4. Na janela que abrir, cole o endereço referente ao serviço WFS no campo ‘URL’ e 

clique no botão ‘...’ ao lado do campo ‘Table List:’. 

 É nessa etapa que se configura a conexão de rede, se necessário. Habilite 

a opção ‘Use Proxy Server’ e preencha os campos cons as configurações 

de sua rede local. 
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5. Na janela que abrir, selecione as camadas de seu interesse e clique no botão ‘OK’.  
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6. Confirme o preenchimento dos campos e clique no botão ‘OK’. 

 

7. Confirme o preenchimento dos campos e clique no botão ‘OK’. 
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8. Para adicionar a camada, arraste a camada “Ortomosaico_Geobases_ES” para a 

área de trabalho. 

 

Ou clique no botão ‘Add Data’, selecione a opção ‘Interoperability Connections’ no 

campo ‘Look in:’, dê um duplo clique na camada ‘Connection (1)’, selecione a camada 

que deseja adicionar e clique no botão ‘Add’. 
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9. A camada será adicionada ao seu espaço de trabalho. 
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6. Conexão via Kosmo SAIG 

 Configuração conexão HTTP e proxy 

1. No menu selecione ‘Archivo’ e selecione a opção ‘Configuración’. 

 

2.  Na janela que abrir, selecione a aba ‘Red’, marque a opção ‘Habilitar conexión a 

través de HTTP’, preencha os campos conforme sua configuração de rede, e clique 

no botão ‘Aceptar’. 

 



 
 

Tutorial para conexão de WebServices em softwares de SIG 

29 
   

Sistema Integrado de Bases Geoespaciais do Espírito Santo 
 
www.geobases,es.gov.br 
faleconosco@geobases.es.gov.br 
(27) 3636-9880 

[Capture a atenção do leitor 

com uma ótima citação do 

documento ou use este 

espaço para enfatizar um 

ponto-chave. Para colocar 

essa caixa de texto em 

qualquer lugar na página, 

basta arrastá-la.] 

 WMS: 

1. Na barra de ferramentas clique no botão ‘Cargar servicio IDE...’ 

 

2. Na janela que abrir selecione ‘Servicio WMS’ e clique no botão ‘Siguiente >’. 

 

3. Na janela que abrir, cole o endereço referente ao serviço WMS no campo 

‘Dirección:’, clique no botão ‘Conectar’ e clique no botão ‘Siguiente >’. 
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4. Selecione a camada ‘Ortofotomosaico_Geobases_ES’, clique no botão ‘>’ e, 

depois, no botão ‘Siguiente >’. 

 

5. Na última janela clique no botão ‘Finalizar’. 
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6. A camada será adicionada ao seu espaço de trabalho. 
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com uma ótima citação do 

documento ou use este 

espaço para enfatizar um 

ponto-chave. Para colocar 

essa caixa de texto em 

qualquer lugar na página, 
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 WFS: 

1. Na barra de ferramentas clique no botão ‘Cargar servicio IDE...’ 

 

2. Na janela que abrir selecione ‘Servicio WFS’ e clique no botão ‘Siguiente >’. 

 

3. Na janela que abrir, cole o endereço referente ao serviço WFS no campo 

‘Dirección:’, clique no botão ‘Conectar’ e clique no botão ‘Siguiente >’. 
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4. Selecione as camadas de interesse, clique no botão ‘>’ e, depois, no botão 

‘Siguiente >’. 

 

5. Confira as informações das tabelas de atributos das feições selecionadas 

anteriormente e clique no botão ‘Siguiente >’. 
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6. Na última janela clique no botão ‘Finalizar’. 

 

7. As camadas serão adicionadas em sua área de trabalho. 
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