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Containers? 
Infraestrutura como código?



Conceitos simplificados

Container: Nada mais é do que um 
ambiente isolado, disposto em um 
servidor, que divide um único host de 
controle (Sim, é um processo)

Infraestrutura como código (IaC):  
Infraestrutura como código refere-se ao 
gerenciamento e provisionamento da 
infraestrutura por meio de códigos, em 
vez de processos manuais. A sigla vem 
do termo em inglês, "Infrastructure as 
Code".

Refs:

https://esr.rnp.br/administracao-de-sistemas/containers-docker-como-utilizar/

https://www.redhat.com/pt-br/topics/automation/what-is-infrastructure-as-code-iac

https://esr.rnp.br/administracao-de-sistemas/containers-docker-como-utilizar/
https://www.redhat.com/pt-br/topics/automation/what-is-infrastructure-as-code-iac


Vantagens de usar Container/IaC

● Uso mais eficiente dos recursos do sistema;
● Menos gastos com Hardware e Software;
● Ciclos de entrega de software mais rápidos (CI/CD);
● Escalonamento fácil;
● Os containers facilitam a colocação rápida de novas versões de software, com 

novos recursos de negócios, e a rápida reversão para uma versão anterior, se 
necessário. 

● Facilitam a implementação de estratégias como implantações em azul / verde;
● Permite a portabilidade de aplicativos;
● Ajuda a arquitetura de microsserviços;
● Os containers são leves, portáteis e facilitam a construção de software em linhas de 

pensamento avançadas;

Ref: https://esr.rnp.br/administracao-de-sistemas/containers-docker-como-utilizar/

https://esr.rnp.br/administracao-de-sistemas/containers-docker-como-utilizar/


Como o SGB/CPRM saiu de uma 
infraestrutura em Windows e VMs para 

Linux, containers e IaC?





Metodologia

● Revisão da instalação atual, em versão 2.10 do Geonetwork, Tomcat 6 e Oracle 
Java e perfil MGB legado, PostgreSQL 9.3 e PostGIS 1.5, em Windows Server

● Migração dos bancos de dados, que pode ser resumida em duas etapas: 
– PostgreSQL 9.3/PostGIS 1.5 para PostgreSQL 9.6/PostGIS 2.5
– PostgreSQL 9.6/PostGIS 2.5 para PostgreSQL 12 e PostGIS 2.5. 

● Atualização do Geonetwork para a versão atualizada e homologada pela INDE  
(3.10.2). 

● Verificação dos identificadores de template se correspondem aos arquivos de 
perfis cadastrados no banco de dados. 

● Após a migração, foi realizada a conversão para sistemas Linux para uma 
arquitetura de IaC e Containers, utilizando Docker e Docker-Compose. 
– Identificação de bug nos arquivos de perfis MGB/MGB2 nos sistemas Linux. 
– A correção foi disponibilizada pelo IBGE desde o dia 16/02/2022



Descrição de serviços



Esquema de (micro) serviços



GeoNetwork

● Versão oficial 3.10.2
● Homologado pelo IBGE
● Baseado na versão oficial Docker

https://hub.docker.com/_/geonetwork
– Não funciona em bancos de dados 

PostgreSQL > 12
– Troca de Driver JDBC
– Encriptação padrão MD5 x SHA256
– Recompilação do código-fonte e testes

(Em progresso)
● Reprodução do procedimento de 

instalação, segundo manual
● Perfis MGB no GitHub público

(Por favor, DBDG!!!)

https://hub.docker.com/_/geonetwork


Compilando GeoNetwork…
(3.10.x)



GeoServer

● Imagem Ofical Kartoza
https://hub.docker.com/r/kartoza/geos
erver

● Pode ser utilizado qualquer 
GeoServer (Bitnami, imagem própria, 
de terceiros)

● Utilização apenas como referência

https://hub.docker.com/r/kartoza/geoserver
https://hub.docker.com/r/kartoza/geoserver


NGINX

● Atua como proxy interno reverso,
● Disponível em

https://hub.docker.com/_/nginx
● Não expor diretamente as portas 

internas de serviço para o acesso 
público – Boa prática

● Utilizar apenas um certificado de 
criptografia para o tráfego HTTPS. 

https://hub.docker.com/_/nginx


PostgreSQL/PostGIS

● Utilização de imagens dos 
desenvolvedores do PostGIS
– https://hub.docker.com/r/postgis/postgis

● Scripts de Inicialização para os 
bancos de dados das respectivas 
aplicações

● Pode ser substituído por servidores 
bare metal, Vms
– Change the Envs

https://hub.docker.com/r/postgis/postgis


GeoHealthCheck

● Monitoramento e QoS de 
serviços web
– WXS
– CSW
– ESRI (Map, Feature) Service
– http(s)
– Outros

● Notificação por e-mail
● https://geohealthcheck.org/

https://geohealthcheck.org/


Acesso aos repositórios



https://github.com/sgb-cprm/inde-docker

https://github.com/sgb-cprm/inde-docker


https://hub.docker.com/r/cprm/inde-geonetwork

https://hub.docker.com/r/cprm/inde-geonetwork


Obrigado!Obrigado!

Carlos Eduardo MotaCarlos Eduardo Mota
Geoscience Research Ph. D.

carlos.mota@cprm.gov.br
@cmotadev


	Slide1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide12

