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Metadados geoespaciais
Objetivo
Compreender o significado, a importância e a utilidade dos metadados
e dos padrões de metadados na documentação de dados geoespaciais
e como que os metadados devem ser catalogados para facilitar a
descoberta, exploração e uso de geoinformação na INDE.

Metadados geoespaciais
Conteúdo
1. Introdução a metadados
2. Padrões de metadados
3. Norma ISO 19115 e Perfil MGB
4. Catálogo de metadados geoespaciais
5. Considerações gerais
6. GeoNetwork: conceitos, funcionalidades e práticas

Introdução a metadados

Evolução de documentação e
registro de informação
▪▪ A documentação de fatos, fenômenos, estudos e informações;
▪▪ Catalogação e indexação;
▪▪ Internet e os protocolos de comunicação (TCP/IP), localização (URI, URL,
URN) e busca de recursos na web; e
▪▪ Sistemas de busca e consulta via web.

Metadados
Que produto escolher?

Metadados
Como localizar um livro?

Metadados
Que remédio tomar?

O que são metadados?

Dados sobre dados.

“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

Descrições das características dos dados geoespaciais que permitem ao
respectivo produtor identificar e especificar cada conjunto de geodados ou
produto de geoinformação por ele produzido.

Metadados geoespaciais

Metadados
Nome
Descrição (resumo)
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. Contatos telefônicos
2. Faz perguntas
3. Faz reuniões para explicações
4. e mais perguntas
Como resultado:
5. Procura por conta própria

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

1. Consulta na web o catálogo de
metadados de uma instituição;
2. Explora as características do
produtos disponíveis e identifica o
mais adequado;
3. Verifica como acessar o produto de
interesse e acessa

Dados geoespaciais e seus metadados

Geodados

Metadados

Descrevem o mundo

Descrevem (os)

real e são um modelo

e estão sempre

da realidade.

associados aos
geodados.

Metadados como
“dados sobre dados e serviços”

Metadados geoespaciais (Decreto nº 6.666/08)

“O 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.”

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)
▪▪ Necessário também descrever produtos planejados: “consultar a CONCAR antes
de iniciar a execução de novos projetos ...” (art. 4º, inciso II);
▪▪ “... 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);
▪▪ Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico.
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Objetivos dos metadados:

▪▪ Documentar e organizar
▪▪ Disciplinar a produção e armazenamento dos dados
▪▪ Orientar a utilização dos dados

Questões básicas respondidas pelos metadados

O quê?

Onde?

Quando?
Produtos de
geoinformação

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? e 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.
Esses metadados ajudam a armazenar, reutilizar, manter e arquivar os dados.
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Benefícios dos metadados

▪▪ Descobrir e localizar os dados;
▪▪ Conhecimento do conteúdo dos dados relevantes;
▪▪ 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.

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;
▪▪ A adoção de uma norma permite que a criação de metadados seja facilitada
pela utilização de programas de software;
▪▪ A utilização de uma mesma norma padrão assegura que os usuários
poderão estabelecer comparações entre metadados;
▪▪ Os metadados 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, etc.)
▪▪ Para a criação de metadados existem editores de metadados
▪▪ Exemplos de editores de metadados válidos na INDE: GeoNetwork (online)
e CatMEdit (offline).
▪▪ O GeoNetwork é usado na INDE como servidor de catálogo de metadados do
Nó Central do DBDG;
▪▪ 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 19139:2007
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Fatores críticos de sucesso com metadados

▪▪ Documentação (informação e linhagem dos dados)
▪▪ Periodicidade (cadastramento e atualização)
▪▪ Qualidade (descrição precisa das componentes espacial, semântica e
temporal, insumos e métodos de produção)
▪▪ Quantidade (cadastrar a partir dos mais recentes)
▪▪ Recursos Humanos (pessoal capacitado com conhecimento do Perfil MGB)
▪▪ Padronização (preenchimento criterioso e uniforme)

O que fazer com os metadados?

“Catálogos”
Um catálogo é uma aplicação web que se encarrega de integrar, distribuir e
difundir, mediante registros de metadados, a informação pertinente aos dados e
serviços geoespaciais.

O que fazer com os metadados?

Usuário

Utiliza

Interface do usuário
envia uma pergunta a

Entrada no catálogo

buscas

Diretório de
servidores

buscas múltiplas em

Servidor(es) de
catálogo
fornece(m) registros de

Metadados
Fonte: SDI Cookbook (2004, p. 41)

têm
referência a

Dados
geoespaciais

Padrões de metadados

Alguns padrões por tipo de dado

▪▪ Dados Bibliográficos – MARC e Dublin Core¹;
▪▪ Dados Estatísticos – SDMX;
▪▪ Dados Geoespaciais – FGDC, ISO.

¹ Atualmente, o Dublin Core aplica-se à descrição de objetos digitais em geral,
e.g., textos, vídeos, sons, imagens e sítios na web.

O padrão FGDC / CSDGM

Content Standards for Digital Geospatial Metadata (CSDGM)
▪▪ FGDC (Federal Geographic Data Committee);
▪▪ O FGDC desenvolve e implanta os padrões de dados geoespaciais a serem
utilizados pelos setores público, privado e acadêmico dos EUA;
▪▪ O FGDC coordena a implantação da Infraestrutura Nacional de Dados
Espaciais (NSDI) dos EUA
▪▪ Desenvolvimento de padrões, aplicativos e capacitação para catalogação de
dados geoespaciais segundo o padrão CSDGM;
▪▪ Intercâmbio de dados segundo o padrão SDTS (Spatial Data Transfer
Standard);
▪▪ Referência para o desenvolvimento de padrões atualmente propostos e em uso.

A norma ISO de metadados geoespaciais

ISO TC 211
Comitê Técnico para Informação Geográfica e Geomática da Organização
Internacional de Normalização (International Organization for Standardization – ISO).
O ISO TC 211 elabora os requisitos para a especificação de produtos e dados
geográficos, incluindo aspectos relevantes objetos de padrões ISO tais como:
▪▪ esquema de aplicação,
▪▪ referência espacial e temporal,
▪▪ metadados e
▪▪ aspectos de qualidade de dados.

A norma ISO de metadados geoespaciais

▪▪ A norma ISO 19115 combina aspectos de outros padrões de metadados
(especialmente o FGDC), visando um padrão mundial para o armazenamento
e distribuição de metadados geoespaciais.
▪▪ A norma ISO 19115 apresenta diferenças marcantes em sua implementação,
a partir do conceito de modelagem orientada a objetos, baseada no esquema
definido na norma ISO 19139, segundo a UML.
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Norma ISO 19115 e
Perfil MGB

A norma ISO 19115:2003

▪▪ Elementos obrigatórios e opcionais;
▪▪ Permite criar perfis para diferentes aplicações;
▪▪ Modelo requerido para descrever a geoinformação e geosserviços;
modelagem feita segundo a UML para representar as seções, entidades e
elementos de metadados;
▪▪ Uso de Character Set (conjunto de caracteres, padrão utf8) e de Code Lists
(listas controladas);
▪▪ 409 elementos de metadados, sendo oito obrigatórios em qualquer perfil e
27 listas controladas;
▪▪ Integra um conjunto de normas afim (suite);
▪▪ Considera diferenças culturais e linguísticas;
▪▪ Norma internacional.
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▪▪ Modelo requerido para descrever a geoinformação e geosserviços;
modelagem feita segundo a UML para representar as seções, entidades e
elementos de metadados;
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Perfil de metadados na ISO 19115

Particularização da norma geral ISO 19115
▪▪ Perfil Latino-americano de Metadados (LAMP);
▪▪ Perfil de Metadados Geoespaciais do Brasil
(PMGB).
▪▪ Um perfil de metadados em geral abrange o
núcleo (parte obrigatória da norma geral) e
uma porção da norma externa ao núcleo.
▪▪ O perfil poderá ainda incluir uma extensão
para dados matriciais e/ou geosserviços.
Extensões abrangem as adequações e
especificações para dados matriciais e em grade,
e para geosserviço.
Perfil abrange as demandas da sociedade, na
documentação viável de seus dados geoespaciais.
Fonte: Norma ISO 19115:2003 – CONCAR, 2008
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Elaboração do Perfil MGB

Para elaboração do Perfil de Metadados Geoespaciais do Brasil (Perfil MGB)
foram analisados os seguintes perfis, também baseados na ISO 19115:2003.
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

MIG – Metadados de Informação Geográfica (Portugal) *;
NEM – Núcleo Espanhol de Metadados (Espanha) *;
NAP – North American Profile of ISO 19115:2003 (EUA/Canadá);
LAMP – Latin American Metadata Profile (proposto para América Latina); e

▪▪ Perfil Básico de Metadados IDEP (Peru).
Comitê de Estruturação de Metadados Geoespaciais da Comissão Nacional de
Cartografia (CEMG / CONCAR)
1ª versão homologada pela CONCAR em Dez / 2009.
Comitê Técnico da INDE (CINDE) – GT Normas e Padrões e GT Dados e
Metadados.
(*) ambos usados na INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe).
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Perfil MGB

Endereço de acesso:
http://www.concar.gov.br/
perfil_mgb.aspx

Diagrama UML do Perfil MGB

Fonte: Norma ISO 19115:2003 – CONCAR, 2008

Seções de metadados do Perfil MGB

MD_Metadata - Informações do Conjunto de Entidades de Metadados
MD_Identification - Informações de Identificação
MD_Constraints - Informações de Restrições
DQ_DataQuality - Informações de Qualidade dos Dados
MD_MaintenanceInformation - Informações de Manutenção dos Dados
MD_SpatialRepresentation - Informações de Representação Espacial
MD_ReferenceSystem - Informações do Sistema de Referência
MD_ContentInformation - Informações de Conteúdo
MD_Distribution - Informações do Distribuidor

Perfil MGB
terminologia UML - dicionário de dados
Modelo UML

Dicionário de dados

Package

Seção

Classe generalizada

Entidade

Classe específica

Entidade

Classe

Entidade

Atributo

Elemento

Associação

Elemento

Perfil MGB
terminologia UML - dicionário de dados
Seções, entidades e elementos são descritos por:
▪▪ Nome: nomes originais (em inglês) provenientes da norma ISO constam logo
após os nomes traduzidos para o português;
▪▪ Obrigatoriedade de preenchimento (obrigatório, opcional, condicional);
▪▪ Entidades e/ou elementos (atributos) componentes;
▪▪ Definição / comentários da seção, entidade ou elemento;
▪▪ Exemplos de aplicação.

Perfil MGB
dicionário de dados

Obs.: apenas a primeira de 36 páginas do dicionário de dados é apresentada na tela.

Perfil MGB
seção Identificação

Perfil MGB
entidade Citação e elemento Título
▪▪ Citação é uma entidade da seção Identificação
▪▪ Citação é obrigatória
▪▪ Citação é composta de 5 elementos: Título, Data, Edição, Séries, ISBN

Perfil MGB
entidade Citação e elemento Título
▪▪ Título é um elemento da entidade Citação, assim como o são: Data, Edição,
Séries e ISBN;
▪▪ Título é obrigatório

Perfil MGB
listas controladas

Ex: CI_DateTypeCode → criação (001); publicação (002); atualização (003)

Perfil MGB
seção Identificação do CDG

Perfil MGB
seção Informação de Restrição e seção Qualidade

Perfil MGB
seção Qualidade
Os metadados de qualidade são baseados nas normas ISO 19113 e
ISO 19114, que definem os princípios para descrever a qualidade
de dados geoespaciais.

Perfil MGB
seção Informação de Manutenção

Perfil MGB
seção Informação de Representação Espacial

Perfil MGB
seção Sistema de Referência

Perfil MGB
seção Informação de Conteúdo

Perfil MGB
seção Distribuição

Perfil MGB
seção Metametadados

Exemplo de Identificador de Metadados (UUID)*:
123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000
(*) Gerado automaticamente em www.famkruithof.net/uuid/uuidgen

Perfil MGB
Sumarizado

Perfil MGB
categorias temáticas
No desenvolvimento do Perfil MGB foi identificada a necessidade de adequação
da lista controlada ‘MD_TopicCategoryCode’ à realidade brasileira.

Catálogo de metadados
geoespaciais

O catálogo de metadados
pilar do DBDG / INDE

Usuário

Utiliza

O modelo de geosserviços da INDE, implementado no DBDG

Interface do usuário
envia uma pergunta a

Entrada no catálogo

buscas

Diretório de
servidores

buscas múltiplas em

Geoportal
SIG Portal

Pesquisa
catálogos

Disponibiliza
catálogos

Servidor(es) de
catálogo
Cliente
Usuário

fornece(m) registros de

Metadados

têm
referência a

Dados
geoespaciais

Acesso ao servidor de
Catálogo do Nó Central

Consome
serviços

Produtor
de dados

O catálogo de metadados do
Nó Central do DBDG

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

O portal de metadados
geoespaciais da ANA (exemplo 01)

Baseado no GeoNetwork no endereço:
metadados.ana.gov.br/geonetwork

O portal de metadados
geoespaciais do IBGE (exemplo 02)

Acesso no endereço: metadados.geo.ibge.gov.br

Considerações gerais

Rede de disseminação de metadados

|| Institucional
Pessoas e infraestrutura que facilitam a pesquisa nas 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.
As componentes chaves de uma rede de disseminação de dados geoespaciais são:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

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);
WWW - World Wide Web (com seus protocolos de localização e ID);
servidores para hospedar, gerenciar e manter aplicativos e dados.
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Diretrizes gerais para catalogação
de metadados
▪▪ Dados de referência da INDE*  é necessário que os metadados observem
o Perfil MGB Completo;
▪▪ Dados temáticos da INDE*  é suficiente que os metadados observem o
Perfil MGB Sumarizado;
▪▪ No Ciclo 1 de implantação da INDE, o Perfil MGB Sumarizado foi aceito para
incentivar a difusão da cultura de metadados;
▪▪ Guia de Preenchimento do Perfil MGB (em elaboração).
Capacitação
▪▪ Oficinas do Perfil MGB - CEMG e CINDE/GT-CAP.
▪▪ Capacitação em metadados geoespaciais para adesão à INDE como
membro do DBDG.
▪▪ Treinamento em elaboração no IBGE/ENCE: Produção e Catalogação de
Metadados Geoespaciais usando o Perfil MGB.
(*) Os dados de referência e temáticos da INDE estão listados no Plano de Ação da INDE.
http://www.concar.gov.br/plano_acao.aspx
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Para quais dados devem ser gerados metadados?

Todos os dados geoespaciais – digitais ou analógicos
▪▪ 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 (base contínua ou conjunto de folhas) ou 1 camada de
dados de base contínua;
▪▪ Os metadados podem ter link associado aos dados;
▪▪ Os metadados devem descrever os CDGs em produção e os planejados
também (não duplicação e integração de esforços).
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GeoNetwork

GeoNetwork: o catálogo de metadados da INDE

▪▪ O GeoNetwork é uma aplicação de catálogo de metadados livre,
de código aberto, para recursos de informação referenciados espacialmente.
▪▪ Foi distribuído inicialmente pela FAO/ONU.
▪▪ Essas características – livre e de código aberto – permitiram que o
GeoNetwork fosse gratuitamente baixado via Internet, instalado e
customizado para atender as necessidades brasileiras.
▪▪ O GeoNetwork é a ferramenta recomendada no no Plano de Ação da INDE
para catalogação e gestão de metadados geoespaciais.
▪▪ O GeoNetwork oferece funções de edição e busca de metadados, como
também um visualizador de mapas interativo para web, além de suporte ao
padrão CSW da OGC (serviços de catálogo).

Uma aplicação de catálogo para geoinformação

O GeoNetwork é uma aplicação de catálogo baseada em código aberto, apta
para o gerenciamento de recursos de geoinformação.

Uma aplicação de catálogo para geoinformação

https://geonetwork-opensource.org/

Principais características do GeoNetwork

▪▪ Permite a implantação de uma rede distribuída de catálogos de metadados
disponibilizados pelos nós da rede;
▪▪ Possibilita a implementação de níveis de segurança;
▪▪ Oferece uma interface globalizada;
▪▪ Inclui mecanismos de busca avançada que permitem a pesquisa por
critérios variados, tais como categorias de informação (ex: Solos, Altimetria,
Vegetação, etc), retângulo envolvente do produto ou CDG documentado,
palavra-chave, 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).

Principais características do GeoNetwork

▪▪ Permite a implantação de uma rede distribuída de catálogos de metadados
disponibilizados pelos nós da rede;
▪▪ Possibilita a implementação de níveis de segurança;
▪▪ Oferece uma interface globalizada;
▪▪ Inclui mecanismos de busca avançada que permitem a pesquisa por
critérios variados, tais como categorias de informação (ex: Solos, Altimetria,
Vegetação, etc), retângulo envolvente do produto ou CDG documentado,
palavra-chave, 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).

Principais características do GeoNetwork

▪▪ Permite a implantação de uma rede distribuída de catálogos de metadados
disponibilizados pelos nós da rede;
▪▪ Possibilita a implementação de níveis de segurança;
▪▪ Oferece uma interface globalizada;
▪▪ Inclui mecanismos de busca avançada que permitem a pesquisa por
critérios variados, tais como categorias de informação (ex: Solos, Altimetria,
Vegetação, etc), retângulo envolvente do produto ou CDG documentado,
palavra-chave, 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).

Principais características do GeoNetwork

▪▪ Permite a implantação de uma rede distribuída de catálogos de metadados
disponibilizados pelos nós da rede;
▪▪ Possibilita a implementação de níveis de segurança;
▪▪ Oferece uma interface globalizada;
▪▪ Inclui mecanismos de busca avançada que permitem a pesquisa por
critérios variados, tais como categorias de informação (ex: Solos, Altimetria,
Vegetação, etc), retângulo envolvente do produto ou CDG documentado,
palavra-chave, 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).

Principais características do GeoNetwork

▪▪ Permite a implantação de uma rede distribuída de catálogos de metadados
disponibilizados pelos nós da rede;
▪▪ Possibilita a implementação de níveis de segurança;
▪▪ Oferece uma interface globalizada;
▪▪ Inclui mecanismos de busca avançada que permitem a pesquisa por
critérios variados, tais como categorias de informação (ex: Solos, Altimetria,
Vegetação, etc), retângulo envolvente do produto ou CDG documentado,
palavra-chave, 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).

Principais características do GeoNetwork

▪▪ Permite a implantação de uma rede distribuída de catálogos de metadados
disponibilizados pelos nós da rede;
▪▪ Possibilita a implementação de níveis de segurança;
▪▪ Oferece uma interface globalizada;
▪▪ Inclui mecanismos de busca avançada que permitem a pesquisa por
critérios variados, tais como categorias de informação (ex: Solos, Altimetria,
Vegetação, etc), retângulo envolvente do produto ou CDG documentado,
palavra-chave, 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).

GeoNetwork
perfil de Administrador

GeoNetwork
perfil de Usuário Administrador

GeoNetwork
perfil de Revisor

GeoNetwork
perfil de Editor

GeoNetwork
perfil de Usuário Registrado

