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Introdução a metadados

Metadados
Bula de remédio = metadados

Metadados
O que é o produto?

O produto é adequado ao uso?

Como encontrar o produto?
Onde catalogar?
O que diferencia esse produto de outros similares?

Metadados
Metadados e organização de bibliotecas

INDE/DBDG

O que são metadados?

INDE/DBDG

O que são metadados?
Dados sobre dados.

INDE/DBDG

“Dados que descrevem os dados”, ou seja, são
informações estruturadas para identificar,
localizar, compreender e gerenciar os dados.
Quando documentamos os metadados e os
disponibilizamos, estamos enriquecendo a
semântica do dado produzido, agregando seu
significado real.
IBGE Glossário

Metadados geoespaciais

“Conjunto de informações descritivas sobre os dados, incluindo
as características do seu levantamento, produção, qualidade e

estrutura de armazenamento, essenciais para promover a sua
documentação, integração e disponibilização, bem como possibilitar
a sua busca e exploração.”
Decreto 6.666

Metadados geoespaciais

Metadados
Título
Escala / resolução
Órgão produtor (autor)
Data de criação
Projeção cartográfica
Sistema de referência
Extensão espacial

etc.

Como se trabalha sem metadados

Cenário sem metadados
Um usuário necessita de um mapa na escala 1:25.000 visando extrair
uma classe de informação para um determinado trabalho. O que ele faz?

Como se trabalha sem metadados
1. Visita sites de diversas instituições

2. Faz contatos telefônicos ou por e-mail com
muitas perguntas
3. Explica suas necessidades e faz mais
perguntas
4. Baixa muitos arquivos e investiga por
conta própria a adequação ao uso

A busca é desgastante e não há garantia de que o recurso
é o mais apropriado à necessidade do usuário

INDE/DBDG

Sem metadados, é mais
difícil e complicado
descobrir e ter acesso às
informações sobre dados
existentes mesmo dentro
de um só órgão.

Como se trabalha com metadados

Cenário com metadados
Um usuário necessita de um mapa na escala 1:25.000 visando extrair uma
classe de informação para um determinado trabalho. O que ele faz?

Como se trabalha com metadados

Consulta no Catálogo de Metadados!

Metadados
uma componente fundamental da INDE (Decreto 6.666/08)
▪ “... essenciais para promover a documentação, integração e
disponibilização dos dados, bem como possibilitar sua busca e

exploração ” (art. 2º, inciso II);
▪ “... evitar duplicidade de ações e o desperdício de recursos ...” (art. 1º, inciso
III);
▪ O compartilhamento e disseminação dos dados geoespaciais e seus

metadados é obrigatório para órgãos e entidades do Poder Executivo federal
e voluntário para os demais (caput art. 3º);
▪ “... obedecer aos padrões estabelecidos para a INDE ...” (art. 4º, inciso I);
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Metadados
uma componente fundamental da INDE (Decreto 6.666/08)
▪ “... acesso eletrônico [público] aos repositórios de dados e seus
metadados distribuídos ...” (art. 4º, inciso III);

▪ premissa de utilização de software livre e padrões abertos (art. 6º, inciso V) e com
orientações da iniciativa e-PING (art. 6º, inciso IV).

Metadados
uma componente fundamental da INDE (Decreto 6.666/08)
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Questões básicas respondidas pelos metadados
O quê?

Quando?

Onde?

Produto de
geoinformação
Informação
geoespacial

Quem?

Como?

Níveis de alcance dos metadados

Descoberta: cataloga-se a informação mínima necessária para transmitir a
natureza e o conteúdo dos dados, em resposta às perguntas O quê? Onde?
Quando? Como? Quem?
Exploração: incluem as propriedades que permitem avaliar se os dados

satisfazem os requisitos de um projeto ou aplicação, com informação suficiente
para assegurar que os dados são apropriados para um determinado
propósito.

Utilização: incluem as propriedades que permitem o acesso, transferência,
carga, interpretação e uso dos dados na aplicação final.
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Benefícios dos metadados

▪ Descobrir e localizar os dados;
▪ Conhecimento do conteúdo relevante dos dados;

▪ Controle eficiente na produção de dados e informar aos usuários a qualidade
dos dados produzidos;
▪ Aumentam o valor dos dados;
▪ Difusão;
▪ Intercâmbio e compartilhamento de dados.

Nível hierárquico dos metadados
As normas de metadados, tais como a ISO 19115, definem
diferentes níveis de informação para os quais se pode criar
metadados (“Nível Hierárquico”), tais como:

▪ Série;
▪ Divisão (folhas);

▪ Conjunto de dados;
▪ Classe de objeto;
▪ Instância de objeto;
▪ Serviço web.

Nível hierárquico dos metadados
Exemplo de organização de hierarquia de metadados no geonetwork

Por que usar normas de metadados?

▪ As normas são criadas por especialistas e oferecem uma base a partir da
qual é possível desenvolver perfis nacionais;

▪ Os metaA adoção de uma norma permite que a criação de metadados seja
facilitada pela utilização de programas / software;
▪ A utilização de uma mesma norma padrão assegura que os
usuários poderão estabelecer comparações entre metadados;
▪ dados gerados por uma comunidade que sigam uma norma comum
contribuem para incrementar a “interoperabilidade”.
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Quem cria os metadados? E como?

Os órgãos produtores de dados geoespaciais (mapas, MDTs, ortofotos,
camadas SIG, demais tipos)
▪ Para a criação de metadados existem editores de metadados
Por exemplo: GeoNetwork (online) e CatMEdit (offline);
▪ Arquivos de metadados na linguagem XML, usada como padrão

internacional para o intercâmbio de informação na web;
▪ Os arquivos XML de metadados devem observar a norma internacional ISO
19139-1:2019.
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Padrões de metadados

Padrões Clássicos de Metadados

▪ Dados Bibliográficos – MARC e Dublin Core;
▪ Dados Estatísticos – SDMX;
▪ Dados Geoespaciais – FGDC, ISO;
▪ Objetos Digitais em Geral – Dublin Core.

A norma ISO de metadados geoespaciais

ISO TC 211
Comitê Técnico para padronização na área de informação geográfica digital.
Esses padrões podem especificar:

Métodos; ferramentas e serviços para gerenciamento de dados (incluindo
definição e descrição); aquisição; processamento; análise; acesso;
apresentação e transferência de tais dados em formato digital / eletrônico
entre diferentes usuários, sistemas e locais.
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Normas ISO - metadados
▪ ISO 19115-1:2014

Geographic information — Metadata — Part 1: Fundamentals
▪ ISO 19115-2:2019
Geographic information — Metadata — Part 2: Extensions for acquisition
and processing
▪ ISO 19115-3:2016

Geographic information — Metadata — Part 3: XML schema
implementation for fundamental concepts
▪ ISO/TS 19139-1:2019

Geographic information — XML schema implementation — Part 1:
Encoding rules

Norma ISO 19115 e
Perfil MGB

A norma ISO 19115
Aplicável para descrição completa e catalogação de diversos tipos de recursos:
▪ serviços geoespaciais,
▪ conjuntos de dados geoespaciais,
▪ séries de conjuntos de dados;
▪ Feições;
▪ Modelos...

A norma ISO 19115
▪ Elementos obrigatórios, condicionais e opcionais;

▪ Permite criar perfis para diferentes aplicações;
▪ Modelagem feita segundo a UML para representar os pacotes,
entidades e elementos de metadados;
▪ 377 elementos de metadados, sendo seis obrigatórios em qualquer
perfil e 28 listas controladas;
▪ Norma internacional.

A norma ISO 19115
▪ Elementos obrigatórios, condicionais e opcionais;

▪ Permite criar perfis para diferentes aplicações;
▪ Modelagem feita segundo a UML para representar os pacotes,
entidades e elementos de metadados;
▪ 377 elementos de metadados, sendo seis obrigatórios em qualquer
perfil e 28 listas controladas;
▪ Norma internacional.

A norma ISO 19115
▪ Elementos obrigatórios, condicionais e opcionais;

▪ Permite criar perfis para diferentes aplicações;
▪ Modelagem feita segundo a UML para representar os pacotes,
entidades e elementos de metadados;
▪ 377 elementos de metadados, sendo seis obrigatórios em qualquer
perfil e 28 listas controladas;
▪ Norma internacional.

A norma ISO 19115

▪ Elementos obrigatórios, condicionais e opcionais;
▪ Permite criar perfis para diferentes aplicações;
▪ Modelagem feita segundo a UML para representar os pacotes, entidades
e elementos de metadados;

▪ 377 elementos de metadados, sendo seis obrigatórios em qualquer perfil
e 28 listas controladas;
▪ Norma internacional.

A norma ISO 19115
▪ Elementos obrigatórios, condicionais e opcionais;

▪ Permite criar perfis para diferentes aplicações;
▪ Modelagem feita segundo a UML para representar os pacotes,
entidades e elementos de metadados;
▪ 377 elementos de metadados, sendo seis obrigatórios em qualquer
perfil e 28 listas controladas;
▪ Norma internacional.

Perfil de metadados na ISO 19115

▪ A ISO 19115 prevê a criação de perfil
de metadados que melhor atenda às
necessidades de uma determinada
comunidade, segundo regras
estabelecidas em seu Anexo C;
▪ Um perfil de metadados abrange os
elementos obrigatórios da norma e
uma porção de elementos
condicionais e opcionais;
▪ O perfil poderá ainda incluir uma
Fonte Figura: ISO 19115-1: 2014

extensão não prevista na norma

(criada segundo regras do Anexo C).
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Perfil MGB - Histórico
1ª versão homologada pela CONCAR em Dez / 2009.
Comitê Técnico da INDE (CINDE /CONCAR)
GT Normas e Padrões
GT Dados e Metadados.

Baseado na ISO 19115-1:2003 e
outros perfis (Portugal, Espanha,

EUA, América Latina,...).

Perfil MGB – versão 2009
Apresentação tabular dos dados
Ex. : Pacote Identificação

Perfil MGB – versão 2009
Apresentação tabular dos dados
Ex. : Pacote Identificação > Elemento Título

Perfil MGB – histórico

Perfil MGB – histórico

Lançamento 19/05

Perfil MGB, versão 2.0

Acessar e baixar
https://inde.gov.br/pdf/liv101802.pdf

Elaboração do Perfil MGB 2.0
Princípios norteadores
• Adesão total à norma ISO 19115-1:2014, seguindo o exposto no
Anexo C desta norma;

• 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 partindo do "zero”;

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

Elaboração do Perfil MGB 2.0
Princípios norteadores
• Adesão total à norma ISO 19115-1:2014, seguindo o exposto no
Anexo C desta norma;

• 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 partindo do "zero”;

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

Elaboração do Perfil MGB 2.0
Princípios norteadores
• Adesão total à norma ISO 19115-1:2014, seguindo o exposto no
Anexo C desta norma;

• 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 partindo do "zero”;

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

Elaboração do Perfil MGB 2.0
Principais alterações
• 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

Perfil MGB 2.0
• Aplicabilidade para documentação de recursos de diversos tipos

Recursos catalogados pela ISO 19115 e Perfil MGB 2.0

Perfil MGB 2.0
• Nova organização dos pacotes de informação
Metametadados
Informação de Identificação
Informação de Restrição
Informação de Linhagem
Informação de Manutenção
Informação de Representação Espacial

Informação de Sistema de Referência
Informação de Conteúdo

Citação e Informação de Responsável

Informação de Catálogo de Representação

Classes Comumente Utilizadas

Informação de Distribuição

Idioma e Código de Caracteres

Informação de Serviço

Qualidade de Dados

Informação de Extensão

Classes Externas

Perfil MGB 2.0
• Inclusão de diagramas UML
Ex. : Pacote Informação de Identificação

Interpretando o Perfil MGB

Terminologia UML
METAMETADADOS
pacote

pacote

pacote

Pacote: agrupa classes e elementos de
uma mesma categoria de informação.

Terminologia UML
METAMETADADOS

Classe: representa um grupo de
objetos que podem ser definidos pelos
mesmos atributos, mesmas operações
e relacionamentos

pacote::classe principal

classe principal

classe

Terminologia UML

Elemento de metadado:
Unidade discreta de metadado; campos
efetivamente passíveis de serem
preenchidos.

INFORMAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO

elemento

elemento

Relacionamentos
Associação: Tipo de conexão ou vínculo entre classes. Representa algum significado na
relação entre as classes, porém, mantendo-se as classes independentes. Pode ter nome,
direção e cardinalidade definidos.
Agregação: Tipo particular de associação que consiste em um relacionamento do tipo “todoparte” no qual uma classe representa um todo e outras classes representam as partes.
Generalização: Relacionamento do tipo “é um tipo de” que conecta uma superclasse a suas
subclasses. Acomoda o conceito de especialização, onde uma classe generalizada conecta-se
a classes especializadas. As classes especializadas ou subclasses herdam as propriedades da
classe generalizada ou superclasse. As classes especializadas podem ainda ter atributos além
daqueles que caracterizam a classe generalizada.
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Cardinalidade

1

0..1

Um e somente um
(ocorrência mandatória e exatamente uma ocorrência)
Zero ou uma ocorrência

(ocorrência opcional)

0..*

Zero ou muitas ocorrências

0..n

(ocorrência opcional)

1..*

Uma ou muitas ocorrências

1..n

(ocorrência mandatória)

Dicionário de Dados
▪ Nome / Nome ISO: nome do elemento conforme consta no Perfil, seguido do
seu nome nas normas ISO;
▪ Definição: definição sobre o elemento descrito;

▪ Tipo: tipo do dado representado no registro;
▪ Domínio: domínio para o tipo de dado. Pode conter uma restrição, ou uma
referência a outras linhas ou tabelas;
▪ Ocorrência: indica a cardinalidade do elemento, com notação adaptada no

caso de elemento condicional:
1: significa exatamente uma ocorrência;
0..1: significa que o elemento é opcional;
0..n: significa que o elemento é opcional, mas pode ocorrer várias vezes;

1..n: significa que o elemento é mandatório e pode ocorrer várias vezes;
C..n: significa que o elemento é condicional e pode ocorrer várias vezes.

Dicionário de Dados
Nr

Nome / Nome ISO
Restrições

Restrições no acesso e uso de um

MD_Constraints

recurso ou metadado

Limitação de uso

Limitação que afeta a adequação de uso

1

2
useLimitation

do recurso ou metadado

Referência

Referência para documento que

reference

descreve a limitação ou restrição

Restrições legais

Restrições e pré-requisitos legais para

3

4

Definição

MD_LegalConstraints acessar e usar o recurso ou metadado

Tipo

Domínio

Ocorrência

-

Linhas 2-3

-

CharacterString

Texto livre

0..n

CI_Citation

Tabela 36

0..n

Linhas 2-3

-

Tabela 60

C..n (1)

Classe especializada

(MD_Constraints)

Restrições de acesso aplicados para
Restrições de acesso
5
accessConstraints

garantir a proteção da privacidade ou a
propriedade intelectual, ou qualquer
outra restrição especial ou limitação

MD_RestrictionCode

relacionada em obter o recurso ou
metadado

(1) Deve ocorrer pelo menos um desses elementos (“accessConstraints” ou “useConstraints”).

Metametadados agrega os demais pacotes

Pacote Informação de Linhagem

Dicionário de Dados
Tabela 11
Nr

Nome / Nome ISO
Linhagem

1
LI_Lineage
Declaração
2
statement
Escopo
3
scope
Insumo
4
source

Etapa de produção
5
processStep

Definição

Domínio

Ocorrência

Informação sobre os eventos ou insumos
usados na construção do dado especificado no
escopo, ou mesmo sobre a falta dessa
informação

Linhas 2-5

-

Explicação geral do produtor do recurso sobre
CharacterString
sua linhagem

Texto livre

C..1 (1)

Tipo do recurso ou extensão no qual a
MD_Scope
informação de linhagem é aplicada

Tabela 45

0..1

Informação sobre os insumos usados para
LI_Source
produzir o recurso do escopo

Tabela 13

C..n (1)

Informação sobre as etapas de produção do
LI_ProcessStep
recurso especificado no escopo

Tabela 12

C..n (1)

(1) Pelo menos um dos elementos deve estar presente.

Tipo

Dicionário de Dados
Tabela 12
Nr

Nome / Nome ISO
Etapa de produção

1
LI_ProcessStep
Descrição
2
description

Definição

Tipo

Domínio

Ocorrência

Informação sobre um evento ou transformação
no ciclo de produção ou manutenção do recurso

Linhas 2-6

-

Descrição da etapa de produção, incluindo
CharacterString
parâmetros ou tolerâncias

Texto livre

1

Data, hora, ou período da etapa de produção

Tabela 56

0..1

Entidade ou pessoa responsável pela etapa de
produção, e as formas de comunicação com as CI_Responsibility
mesmas

Tabela 37

0..n

Referência para a documentação da etapa de
CI_Citation
produção

Tabela 36

0..n

Informação sobre os insumos usados nessa
LI_Source
etapa de produção

Tabela 13

0..n

Data/hora da etapa
3

TM_Primitive

stepDateTime
Executor
4
processor

Referência
5
reference

Insumo
6
source

Pacote Informação de Restrição

Lista Controlada

Nr

Nome

Valor

Definição

Nome das restrições de manuseio
aplicáveis ao recurso

MD_ClassificationCode
1

Não classificado

unclassified

Disponível para divulgação geral

2

Reservado

restricted

Não disponível para divulgação geral

3

Secreto

secret

Mantido ou para ser mantido em
segredo, desconhecido, ou oculto
para todos a não ser um grupo
seleto de pessoas

4

Ultrassecreto

topSecret

Do maior nível de segredo

5

Protegido

protected

Compartilhamento da informação
pode causar dano

6

Distribuição limitada

limitedDistribution

Disseminação limitada
organismo responsável

por

um

Catálogo de Metadados
Geoespaciais

O catálogo de metadados da INDE
Nó Central do DBDG

https://metadados.inde.gov.br/
(Plataforma: aplicação de catálogo GeoNetwork)

Geonetwork Versão 3.0

O Projeto Geonetwork

GeoNetwork: o catálogo de metadados da INDE

•

GeoNetwork é uma aplicação de catalogação livre e de código aberto
para recursos referenciados espacialmente;

▪ É adotado pela INDE e outras várias iniciativas de IDEs em todo o mundo;
▪ Fornece funções de edição e pesquisa de metadados e um visualizador
de mapa web interativo;
▪ Interface para pesquisar dados geoespaciais em vários catálogos.

GeoNetwork

Principais características do GeoNetwork

▪ Permite a implantação de uma rede distribuída de catálogos de metadados
disponibilizados pelos nós da rede;
▪ Oferece uma interface globalizada;
▪ Inclui mecanismos de busca avançada que permitem a pesquisa por critérios

variados, como categorias temáticas, retângulo envolvente, palavra-chave, status,
etc.;
▪ Permite a carga e exibição de metadados nos principais padrões internacionais:
ISO 19115/19139, FGDC / CSDGM e Dublin-Core;
▪ Aderente a padrões de serviços OGC (Open Geospatial Consortium).
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variados, como categorias temáticas, retângulo envolvente, palavra-chave, status,
etc.;
▪ Permite a carga e exibição de metadados nos principais padrões internacionais:
ISO 19115/19139, FGDC / CSDGM e Dublin-Core;
▪ Aderente a padrões de serviços OGC (Open Geospatial Consortium).
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▪ Oferece uma interface globalizada;
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Principais características do GeoNetwork

▪ Permite a implantação de uma rede distribuída de catálogos de metadados
disponibilizados pelos nós da rede;
▪ Oferece uma interface globalizada;
▪ Inclui mecanismos de busca avançada que permitem a pesquisa por critérios

variados, como categorias temáticas, retângulo envolvente, palavra-chave, status,
etc.;
▪ Permite a carga e exibição de metadados nos principais padrões internacionais:
ISO 19115/19139, FGDC / CSDGM e Dublin-Core;
▪ Aderente a padrões de serviços OGC (Open Geospatial Consortium).

Considerações gerais

Fatores críticos na geração de metadados

▪ Conformidade às normas de referência;
▪ Correta seleção de elementos;

▪ Correção da informação;
▪ Atualização;
▪ Observância às condições de reuso do recurso.

▪ Consistência lógica;

ISO 19157:2013

▪ Completude;
▪ Acurácia temática;
▪ Acurácia temporal.

Fatores críticos na geração de metadados

▪ Equipe técnica
▪ Cultura institucional

Rede de disseminação de metadados
ou Fatores críticos na distribuição de metadados
| Institucional
Pessoas e infraestruturas das instituições que disponibilizam informações.
| Técnica

Conjunto de serviços de informação composto de equipamentos, aplicativos e redes de
telecomunicação para propiciar acesso a pesquisa e busca de informação.

Componentes chaves de uma rede de disseminação de dados geoespaciais:

▪ documentação dos dados (metadados), segundo um padrão;
▪ conexão de redes (Internet);
▪ ambiente e software para busca e acesso;

▪ protocolos de busca e recuperação (inclui CSW e XML);
▪ servidores para hospedar, gerenciar e manter aplicativos e dados.

Rede de disseminação de metadados
ou Fatores críticos na distribuição de metadados
| Institucional
Pessoas e infraestruturas das instituições que disponibilizam informações.
| Técnica

Conjunto de serviços de informação composto de equipamentos, aplicativos e redes de
telecomunicação para propiciar acesso a pesquisa e busca de informação.

Componentes chaves de uma rede de disseminação de dados geoespaciais:

▪ documentação dos dados (metadados), segundo um padrão;
▪ conexão de redes (Internet);
▪ ambiente e software para busca e acesso;

▪ protocolos de busca e recuperação (inclui CSW e XML);
▪ servidores para hospedar, gerenciar e manter aplicativos e dados.

Rede de disseminação de metadados
ou Fatores críticos na distribuição de metadados
| Institucional
Pessoas e infraestruturas das instituições que disponibilizam informações.
| Técnica

Conjunto de serviços de informação composto de equipamentos, aplicativos e redes de
telecomunicação para propiciar acesso a pesquisa e busca de informação.

Componentes chaves de uma rede de disseminação de dados geoespaciais:

▪ documentação dos dados (metadados), segundo um padrão;
▪ conexão de redes (Internet);
▪ ambiente e software para busca e acesso;

▪ protocolos de busca e recuperação (inclui CSW e XML);
▪ servidores para hospedar, gerenciar e manter aplicativos e dados.

Planejando os metadados
Especificar metadados é uma etapa do projeto do recurso
Alguns pontos a definir:
▪ Quando publicar o metadado
Planejado, em andamento, concluído,...;
▪ Em qual nível do recurso documentar
Projeto todo, entrega do projeto, por feição, ...;
▪ Papéis e responsáveis dos metadados
Editor, revisor, equipes,...;
▪ Quais informações incluir nos metadados
Pacotes, classes, elaboração de template....
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▪ Papéis e responsáveis dos metadados
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▪ Em qual nível do recurso documentar

Projeto todo, entrega do projeto, por feição, ...;

▪ Em qual nível do recurso documentar

Projeto todo, entrega do projeto, por feição, ...;

Exemplos de agrupamentos de dados para carga de metadados:
▪

1 imagem de satélite, 1 conjunto de ortofotos ou ortofotocartas;

▪

1 conjunto de cartas topográficas ou 1 carta topográfica / cadastral;

▪

1 base temática ou cada camada de dados de base contínua (Ex.:
Hidrografia) ou cada classe (Ex.: Trecho de drenagem) ou cada atributo (Ex.:
Nome, Tipo de trecho de drenagem, Regime);

▪

Atlas ou cada mapa que compõe o Atlas.

Planejando os metadados
Especificar metadados é uma etapa do projeto do recurso
Alguns pontos a definir:
▪ Quando publicar o metadado
Planejado, em andamento, concluído,...;
▪ Em qual nível do recurso documentar
Projeto todo, entrega do projeto, por feição, ...;
▪ Papéis e responsáveis dos metadados
Editor, revisor, equipes,...;
▪ Quais informações incluir nos metadados
Pacotes, classes, elaboração de template...

Planejando os metadados
Especificar metadados é uma etapa do projeto do recurso
Alguns pontos a definir:

Perfil MGB 2.0
ANEXO A – CONFORMIDADE

▪ Quando publicar o metadado

▪

▪

Conjunto mínimo de elementos de metadados:
• Recursos de qualquer natureza, exceto
Planejado, em andamento, concluído,...;
serviços: 15 elementos;
Em qual nível do recurso documentar • Recursos do tipo CDG ou série: 20 a 23
elementos, podendo variar conforme a
Projeto todo, entrega do projeto, por feição,
...; da extensão;
descrição
• Recursos do tipo CDG ou série do SCN: 21
Papéis e responsáveis dos metadados a 24 elementos, podendo variar conforme a
descrição da extensão; ...
Editor, revisor, equipes,...;

▪ Quais informações incluir nos metadados
Pacotes, classes, elaboração de template...

ISO 19115
377 elementos de metadados
e seis obrigatórios

Documentar faz parte da produção!
Modelo Genérico de Processos de Negócios de Estatística (GSBPM), da UNECE
(United Nations Economic Commission for Europe).

A gestão dos metadados é feita ao
longo do processo produtivo

