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Nosso objetivo… 
Compa$bilizar	o	Perfil	MGB	com	a	norma	 internacional	de	 referência	
mais	 recente,	 ISO	 19115-1:2014,	 para	 que	 os	 produtores	 de	
geoinformação	 do	 Brasil	 venham	 a	 dispor	 de	 um	 documento	 de	
referência	condizente	com	o	atual	estado	da	arte	na	padronização	de	
metadados	geoespaciais.	

	



Princípios norteadores 

ü 	 Adesão	 total	 à	 norma	 ISO	 19115-1:2014,	 seguindo	 o	 exposto	 no	
Anexo	C	desta	norma.	

ü Perfil	 MGB	 versão	 2009	 como	 base	 para	 a	 seleção	 de	 pacotes,	
classes	e	 elementos	para	o	Perfil	MGB	versão	2.0:	 não	 se	 trata	de	
produzir	um	perfil	de	metadados	par$ndo	do	"zero”.	

ü Priorização	 pela	 NÃO	 inclusão	 de	 novos	 elementos,	 mas	
contemplando	 um	 conjunto	 suficiente	 de	 elementos	 capazes	 de	
descrever	os	recursos	de	geoinformação	produzidos	no	Brasil.		

	



O que há de novo? 
new      ★      new      ★      new      ★      new      ★      new      ★      new      ★      new      ★      new     ★      new      ★      new      ★ 	



Aplicabilidade para documentação de 
recursos de diversos tipos 

Nova organização dos pacotes de informação 

Inclusão de diagramas UML 

Fim do conceito de Perfil Sumarizado e Perfil 
Completo 

★    ★    ★    ★    ★ 



Metadados de serviços 
adicionados à norma 



Suporte ao versionamento de 
metadados 
ü 	Uma	ins$tuição	prepara	o	dado	e	seu	metadado	

ü Outra	 ins$tuição	 avalia	 a	 qualidade	 do	 produto	 e	 prepara	 um	
relatório	na	forma	de	metadados	

ü Essa	informação	pode	ser	adicionada	ao	metadado	original,	criando	
uma	nova	versão	(e	data)	do	metadado	

ü Era	uma	limitação	da	ISO	anterior	



Novo desenho da parte 
responsável 
ü 	Não	há	mais	ambiguidade	pessoa/ins$tuição	



CONTRIBUIÇÕES 



ü Versão	preliminar	disponibilizada	em	
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Implementação no GeoNetwork 

ü 	Esquemas	XML	para	validação	dos	metadados	

ü Formulários	personalizados	para	o	novo	Perfil	

ü Apoio	à	adoção	da	nova	norma	em	uma	ferramenta	de	uso	comum	
na	INDE	



Conceitos

 O que é o GeoNetwork

 Software de cadastro, visualização e troca de (meta)dados

 Padrões OGC 

 O que é um perfil de metadados

 Forma padronizada de descrição

 GeoNetwork: implementação

 O que é um template/modelo de metadados

 Estrutura inicial de um registro de metadados

 Todos os atributos obrigatórios mais aqueles que se supõe 
úteis na descrição de um tipo de recurso



Atualização do GeoNetwork: desafios

 Grande salto de versões – passamos de 2.10 para 3.10 (6 anos de 
diferença)

 Isso nos trouxe alguns desafios para que todo o legado dos 
metadados fossem migrados para a nova versão:

 Reimplementação do perfil MGB

 Migração do banco de dados

 Colheita/harvest de metadados entre versões diferentes

 Perfis de metadados descontinuados

 Traduções para Português

 Adaptação dos usuários à nova interface

 Problemas, problemas, problemas... e soluções!



Atualização do GeoNetwork

Em breve...



Implementação do novo Perfil MGB 2.0: 
desafios

 “Vencido o desafio de migrar para o GeoNetwork 3.10, vamos à 
implementação do novo Perfil MGB 2.0”

 O passado é passado: a ideia é permanecer com os metadados já 
criados em seus perfis de origem; não realizar nenhuma conversão 
para o novo perfil.

 Sendo assim, todos os perfis têm de conviver em harmonia:

 ISO19139

 MGB Completo

 MGB Sumarizado

 ISO19115-3

 MGB 2.0



Implementação do novo Perfil MGB 2.0

 O que temos na implementação de um perfil de metadados 
(GeoNetwork)?

 Regra de formação de todos os elementos

 Traduções dos termos para Português

 Listas controladas

 Nomes de elementos

 Rotinas para extração e inserção de elementos em um registro



Implementação do novo Perfil MGB 2.0: 
desafios

 GeoNetwork é “sensível”. Tudo precisa estar certo.

 Nenhuma colisão de nomes (código fonte) com qualquer outro 
perfil já instalado em paralelo

 Todos os atributos e codelists traduzidos

 Autodetecção

 Regras de validação

 ...



Implementação do novo Perfil MGB 2.0: 
desafios

 Muitas tarefas são trabalhosas:

 Nomes de elementos: 961

 Itens de listas controladas: 454

 Descrição do formato de dados (XSD): 138 arquivos, mais de 
16000 linhas

 Grupo de trabalho do Perfil MGB 2.0 tem o foco e a força pra vencer 
esse desafio!



Apresentação do Catálogo de Metadados em 
nova versão com o Perfil MGB 2.0

Nosso ambiente de capacitação com o GeoNetwork 3.10 e a prévia do 
Perfil MGB 2.0:
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