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  O crescimento significativo no uso das geotecnologias em diversos setores, notadamente em 

planejamento e gestão territorial, tem contribuído para a geração de grandes volumes de dados e 

informações geoespaciais por parte de organizações públicas e privadas. Entretanto, como esses 

dados são normalmente produzidos para atender a requisitos específicos de projetos e aplicações, 

apresentam especificações e características técnicas diversas. A interpretação e o uso adequado 

dos dados por diferentes tipos de usuários demandam a disponibilidade de um conjunto de 

informações sobre esses dados. De acordo com Masser (2002) os governos, em abrangência 

mundial, tem compreendido cada vez mais o valor da informação geográfica e implementado 

ações que buscam desenvolver a geração e a exploração dessas informações através da efetivação 

da Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE), considerados ativos importantes no desenvolvimento 

social, ambiental e econômico. 
 

Fortalecer projetos de dados livres para aprimorar a propagação e criar políticas públicas para 

melhor atender a população, subsidia o aumento na produção de material cartográfico de 

qualidade e de confiabilidade, os quais devem obrigatoriamente seguir um padrão oficial 

brasileiro no que se refere aos seus metadados, caracterizado pelo Perfil de Metadados 

Geoespaciais do Brasil (Perfil MGB), que tem como suporte principal a ISO 19115. Essa norma 

utilizada pelos mais distintos departamentos de geotecnologias efetivamente e oficialmente 

define uma estrutura essencial para os metadados, trabalhando com um sistema de hierarquia que 

contém “seções de metadados obrigatórios e condicionantes e elementos de metadado como cita 

a” (ISO). A partir dessa sistematização os órgãos produtores de dados e metadados vêm definindo 

um cenário consolidado de padrão de fato, tornando-se referência base para infraestruturas de 

dados em outros Países.  

O objeto inicial de compartilhamento são os dados geográficos nos seus mais diversos 

formatos e o que deve orientar o usuário na busca por um dado geográfico que satisfaça sua 

necessidade está nos seus respectivos metadados. Nos metadados serão encontradas informações 

referentes, por exemplo, à data de criação daquele dado, bem como detalhes de seu levantamento 

e processamento. A partir da visualização dos metadados o usuário poderá concluir se 

determinado dado será não ou útil à finalidade desejada.  
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Figura 01. Sistema de informação geográfica vinculado ao serviço de catálogo de metadados. 

 
Fonte: Organizado pelo autor. 

 

Dessa forma, a disponibilização de dados geográficos - seja para download ou por meio de 

serviços visualizados em aplicações web ou aplicativos para dispositivos móveis – exige a 

vinculação de um serviço de catálogo de metadados.  

O projeto de pesquisa se sustenta na estruturação de um sistema utilizando a ferramenta 

GeoNetwork para concatenar a base de dados gráfica da Defesa Civil do Estado de SC (sistema 

SIG – adquirido por licitação) com a respectiva base de metadados – modelada e sistematizada 

pelo projeto – que define um único ponto focal para gerenciamento pleno de documentação 

cartográfica (dados e metadados). Nesse sentido o órgão gestor e que deverá assumir a 

atualização do sistema será a Defesa Civil do Estado de SC. A exemplo de outros órgãos de 

governo ou agencias de estado a escolha do geonetwork se pautou para característica de ser “open 

source” e altamente customizável. Tem-se como definição para o geonetwork: O GeoNetwork é 

um catálogo de metadados livre, de código aberto, distribuído, inicialmente, pela FAO/ONU. 

Essas características (livre e de código aberto) permitiram que o mesmo fosse customizado para 

atender as necessidades brasileiras. 

Por estar aderente aos padrões adotados na INDE e por ser um software de livre distribuição, o 

GeoNetwork é a ferramenta recomendada no plano de ação para a implantação da INDE para 

carga e gestão de metadados geoespaciais . Entre as principais características do catálogo estão: 



                                   
          

Página 3 de 3 

 

 a utilização de protocolos e ferramentas que permitem a implantação de uma rede distribuída de 

metadados entre diferentes nós participantes de uma rede; 

 a implementação de níveis de segurança permitindo a definição de grupos e papéis e seus 

privilégios para a edição, consulta e disseminação de metadados; 

 uma interface globalizada, que permite o acesso aos metadados nos idiomas português-br, inglês e 

espanhol; 

 a recuperação dos metadados através de mecanismos de busca avançada, que permitem a busca 

por elementos como as categorias de informação (ex: Solos, Altimetria, Vegetação, etc), retângulo 

envolvente do produto documentado, palavra-chave, etc.; 

 a carga e exibição de metadados nos principais padrões internacionais: ISO-19115/ 19139, FGDC 

e Dublin-Core; 

 a adesão a padrões de serviços OGC (Open Geospatial Consortium). 

Os serviços de catálogo de metadados disponíveis no mercado possibilitam o registro desses 

metadados de acordo com as normas estabelecidas pela ISO 19115 através de uma interface de 

uso relativamente simples, disponibilizando-as para visualização ou download no formato XML. 

 

 

 

 

 

 

 

  


