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GeoNode é um sistema utilizado para o gerenciamento de recursos espaciais e implantação de IDEs.Trata-se de 
uma solução livre e de código aberto que oferece suporte aos padrões do OGC, além de ser extensível e 
interoperável com outras plataformas. 

Tem sido muito adotada por empresas e instituições que possuem grande acervo de dados espaciais no Brasil e no 
mundo.

Desta forma, visando trocar experiências sobre a aplicação FOSS GeoNode, profissionais de gestão de geoinformação 
da Embrapa, CPRM, ANA, IBGE e Geobases criaram um Grupo de Trabalho (GT) com reuniões periódicas a partir de 
2020.
Destas reuniões surgiu o interesse em criar uma comunidade brasileira de usuários GeoNode denominada de 
GeoNode-BR e organizar um primeiro evento para disseminar, compartilhar e difundir conhecimentos sobre essa 
aplicação FOSS GIS, além de identificar outras iniciativas, em curso no país, que também estejam utilizando o GeoNode.    

1° Workshop de usuários e 

desenvolvedores GeoNode

❑ Realizado em 17 e 18/03/2022

❑ Número de participantes: 200

❑ Número de instituições: 40

❑ Temas abordados: GeoNode como 

solução para IDEs e experiências 

Primeiros resultados do GeoNode-BR

Site da Comunidade GeoNode-BR

❑ Acessível em: 

<https://geonode-br.github.io/>

Próximas ações do GeoNode-BR

❑ Adequar a estrutura de metadados do 

GeoNode ao Perfil MGB 2.0; 

❑ Otimizar migração de acervos a partir de 

atualização de versões.

Contato para 
profissionais
e estudantes 

colaborarem com a 
comunidade 
GeoNode-BR


