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• Permitir a criação de serviços para IDEs em um padrão chamado hyper-
resource baseado em REST.

• Esse padrão possibilita a criação de Web APIs auto documentadas, 
detectáveis, consultáveis e exploráveis por máquinas e indivíduos.

• Tudo que é necessário para um cliente utilizar e interagir com a [Geo]Web API 
está na própria API.

• Uma abordagem complementar, alternativa e evolutiva à arquitetura de 
serviço do antigo padrão da OGC (OWS).

• Uma breve comparação entre a OGC API – Features e hyper-resource

• Além disso, hyper-resource endereça a WEB 2.0 e 3.0.

Resumo O que fizemos?



Introdução Qual o problema de pesquisa ?

Serviço WMS:

http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/CGEO/ows?

service=WFS&

version=1.0.0&

request=GetFeature&

typeName=CGEO:C02_unidades_da_federacao_2010

Serviço WFS:

http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/CGEO/wms?

service=WMS&

version=1.1.0&

request=GetMap&

layers=CGEO:C02_unidades_da_federacao_2010&

styles=&

bbox=-73.9904499689983,-33.7520812705959,-28.8360947061847,5.27184107724553&

width=512&

height=442&

srs=EPSG:4674&

format=image/png

Panorama atual



• Em geral a sociedade desconhece a existência das IDEs ou não sabe usar.

• IDEs via OGC garante um certo grau de interoperabilidade tecnológica.

• Em geral, são direcionadas para visualização e downloaddos dados.

• Manipulação e análise online limitadas.

• Usuários comuns são atendidos pelo grande mercado de geomática, 
formado por empresas, como Google, Microsoft, Mapbox entre outras.

• IDEs não se integram com outros tipos de infraestruturas de informação.

Introdução Qual o problema de pesquisa ? IDEs clássicas

Infraestruturas de

Dados Espaciais
Infraestruturas de

Informação

Panorama atual



Introdução Qual o problema de pesquisa ?

Arquitetura 

OWS

Difícil para o consumidor

Difícil para o desenvolvedor

Difícil para o desenvolvedor 

de clientes

Ignora a arquitetura 

distribuída da Web

Protocolo de comunicação baseado em SOA

Quem conhece?
Precisa ser simples para as pessoas adotarem!

Documentação das especificações OGC é difícil e confusa.

Panorama atual



Por outro lado, na GeoWeb/Web não há padrão para IDEs

Introdução Qual o problema de pesquisa ?

• GeoWeb desconhece as IDEs.

• Se cada nó pertencente a uma IDE disponibilizar seus

serviços sem um padrão e/ou convenções haverá

uma quebra de interoperabilidade.



Revisão da Literatura O que já foi investigado? OGC API

• Parte 1: Core

• Parte 2: CRS

• Parte 3: Commom Query Language

• Parte 4: Simple Transactions

• Parte 1: Core

• Parte 2: Collections



• Mais aderente ao REST e ao HTTP

• Mais consistente com a Web

• Não obriga nenhum formato para definição de API, mas 
recomenda OpenAPI 3.0

• Não obriga nenhum formato para representar os dados, mas 
recomenda HTML e GeoJSON

Revisão da Literatura O que já foi investigado? OGC API Features



http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/cgeo/

collections/unidades-federativas/items

http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/CGEO/ows?

service=WFS&

version=1.0.0&

request=GetFeature&

typeName=CGEO:C02_unidades_da_federacao_2010

Serviço WFS (OWS) OGC API - Features

Revisão da Literatura O que já foi investigado? OGC API Features



• Controles de hipermídia insuficientes

• Controles de hipermídia usados não são o suficiente para que a 

API seja efetivamente guiada por hipermídia

• Falta de definição de formatos

• Uso não muito claro dos cabeçalhos HTTP

• Não implementa Linked Data

• Falta de definição de formatos

• Indexação por motores de busca é mais difícil

Ainda faltaRevisão da Literatura O que já foi investigado?



Metodologia Como endereçamos o problema

• Controles de hipermídia (MMR nível 3).

• JavaScript Object Notation for Linked Data (JSON-LD).

• Adaptação do Hypermedia-Driven Web APIs (Hydra).

• Vocabulários universais. Ex.: schema.org. (dados 

contextualizados)

• Colaborativo para trabalhar em determinado

contexto peer to peer.

• Segue o princípio da Web dos dados.

Adaptações mínimas ao estilo e inspirado na orientação a objeto no trato da 

[geo]informação.

Leva em consideração: recursos, restrições do REST e mensagens auto descritivas.

Para isso faz uso de:

Fundamentado no REST que descreve como uma aplicação Web deve se comportar para 
maximizar as propriedades, como, simplicidade, capacidade de evoluir e desempenho.

OWS

OGC APIs - Feature

Hyper Resource



Recurso URI (OGC API – Features)

Método 

(OGC API 
-

Features)

URI (Hyper Resource)

Método 

(Hyper
Resource)

Página de entrada / GET / GET

FeatureCollections /collections GET / OPTIONS

Conformidade /conformance GET - -

FeatureCollection /collections/{collectionId} GET /{collectionId} OPTIONS

Features /collections/{collectionId}/itens GET /{collectionId} GET

Feature /collections/{collectionId}/itens/{featureId} GET /{collectionId}/{featureId} OPTIONS

Feature (Metadata) - - /{collectionId}/{featureId} OPTIONS

Metodologia Como endereçamos o problema Uso do HTTP



Link definido pela
especificação

Link? ou apenas texto?

JSON não suporta
controles de hipermídia

Implementação Como endereçamos o problema Controles de hipermídia

OGC API - Features+

Fonte: https://pygeoapi.io/



Link explicito através da sintaxe JSON-LD/JSON-HR

Implementação Como endereçamos o problema Controles de hipermídia



GET /api/bcim/

•OPTIONS /api/bcim

•JSON-LD+Hydra+vocabulários

GET /api/bcim/unidades-
federativas/

•OPTIONS /api/bcim/unidades-
federativas/

•JSON-LD+Hydra+vocabulários

GET /api/bcim/unidades-
federativas/RJ

•OPTIONS /api/bcim/unidades-
federativas/RJ

•JSON-LD+Hydra+vocabulários

/api/bcim/
/api/bcim/
collections

/api/bcim/collections/
unidades-federativas

/api/bcim/collections/
unidades-federativas/
items

Especificação OGC API – Features (Não legível por máquinas)

/api/bcim/collections/
unidades-federativas/
items/RJGET GET GET GET

Implementação Como endereçamos o problema Auto documentação

Hyper Resource

OGC API - Features



{

"iri_name": "http://ecoide.cos.ufrj.br/instituicoes/ibge/bcim/municipios/5105606/nome",

"iri_geom": "http://ecoide.cos.ufrj.br/instituicoes/ibge/bcim/municipios/5105606/geom",

"iri_pib": "http://ecoide.cos.ufrj.br/pib-municipios/5105606/2013/pib"

}

Implementação Como endereçamos o problema Linked Data

• Reuso de dados

• Integração geo/não geo

API não geoespacial

API geoespacial
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Implementação Como endereçamos o problema



Cabeçalho 
de resposta

Contexto (define os termos do corpo de resposta)

Indicação de EntryPoint

Controles de hipermídiaImplementação Como endereçamos o problema



<http://ecoide.cos.ufrj.br/instituicoes/ibge/api/bcim/>; 
rel="up"

<http://www.metadados.geo.ibge.gov.br/geonetwork_ibge/srv/por/csw?

request=GetRecordById&service=CSW&version=2.0.2&elementSetName=full&id=ff2d4216-9843-4137-bad9-

c15f2a8caa9e>; rel="metadata"

<http://styles.idehco4.tk/styles/unidade_federacao.sld>; rel="style"

Metadados de proveniência

Controle de hipermídia "up"

Referência para estilo

Controles de hipermídiaImplementação Como endereçamos o problema



Corpo de resposta: 
JSON-LD + Hydra + 

Vocabulários

Controles de hipermídiaImplementação Como endereçamos o problema



Resultados Precisamos mostrar

http://172.30.10.86/api/bcim/unidades-federativas/PR

Requisite a feição que 
representa o estado do Paraná



Resultados Precisamos mostrar

Requisite a feição que
representa o estado

do Paraná, mas como

imagem (negociação
de conteúdo)



Requisite filtrando 
as feições que 

representam  Rio e 

Minas 

http://ggt-des/api/bcim/unidades-federativas/filter/sigla/in/RJ&MG

Resultados Precisamos mostrar



http://ggt-des/api/bcim/unidades-federativas/RJ/buffer/0.8

Requisite uma feição que representa um buffer de 0.8 na unidade federativa Rio de Janeiro

Resultados Precisamos mostrar



Requisite a área do estado de São Paulo

Resultados Precisamos mostrar



Resultados Precisamos mostrar

Requisite apenas o 
nome e a sigla das UFs



Requisite a quantidade de UFs

Resultados Precisamos mostrar



Requisite as universidades que estão 
mapeadas no OSM em MG

http://ggt-des/osm-2017-06/ 
universidades/

within/

http://ibge.gov.br/api/bcim/unidades-
federativas/MG

Resultados Precisamos mostrar



Conclusão

Infraestruturas de

Dados Espaciais
Infraestruturas de

Informação

hyper-

resource

Conclusão:

• A arquitetura OGC API representa um avanço em relação a arquitetura OWS porém:

• Ainda não é auta documentada

• Não é incremental, uma API precisa ser reimplementada para aderir ao padrão OGC API

• Utilização de controles de hipermídia e linked data ainda não são claros

• Hyper Resource implementa geoserviços é aderente ao nível 3 do MMR

• Auto documentável

• Implementação incremental, permite que APIs implementem o MMR gradualmente

• Efetivo uso de controles de hipermídia e linked data

• Favorecer ao alinhamento de Infraestruturas de Informação mais amplas



OBRIGADO!


