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Mapas Temáticos
Dinâmicos e
Dados
Estatísticos

Abordagem de mapas temáticos dinâmicos com foco
na escalabilidade para dados estatísticos usando o
GeoServer.
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Figura 1 - Fluxo de funcionamento da geração de camadas dinâmicas
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SLD_BODY, como ilustrado pela
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município fique destacado com a
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mapa temático e qual UserStyle

como

evidenciado

no
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...
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que contém 78 regras, sendo
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Figura 2 - Mapa Temático Salário Médio em Reais 2009 por Município do Espírito
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de

legibilidade

ao

usuário.

de

software

livre

uma para cada munícipio, e (ii)

de softwares eficientes, flexíveis

o

outro com 4 regras para a criação
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/get_legend_graphic/legendgraphic.html
1SLD_BODY

- Parâmetro utilizado para enviar o

SLD, que permite definir formas e cores a
informações contida no mapa, através da URL de
uma requisição HTTP
2Decoration

- Serviço implementando pelo WMS do
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