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Objetivo

Compreender os fundamentos básicos do Geonetwork para catalogação 

de metadados. 

Ao final deste módulo o usuário será capaz de criar grupos, usuários, 

metadados, transferir atividades entre usuários, configurar harvest entre 

outras atividades no Geonetwork.



Acesso ao ambiente de treinamento

1. https://treinamento.inde.gov.br/

2. Clique em Catálogo de Metadados (GeoNetwork)



Acesso ao ambiente de treinamento

1. Faça o login como administrador de sistema no canto superior direito - Entrar.

✓ Informe o nome do usuário e a senha.

Login e senha padrão do geonetwork: 

login: admin senha: admin

Obs.: Esse usuário é o administrador de sistema. Recomenda-se, fortemente, 

trocar a senha padrão após a instalação. 

No ambiente de treinamento pergunte ao instrutor o login e senha.  



Plataforma Geonetwork

1. É um software de catálogo para gerenciar recursos referenciados espacialmente. 

2. Aderente aos padrões internacionais do Open Geospatial Consortium (OGC).

3. É usado em inúmeras iniciativas de IDEs em todo o mundo.

4. Faz parte das plataformas usadas na INDE.

5. Possui várias funções de edição e pesquisa de metadados.

6. Tem um visualizador de mapa web - interativo. 

O que é o Geonetwork

Fonte: https://geonetwork-opensource.org/manuals/trunk/en/user-guide/quick-start/index.html



Grupos, Usuários e Papéis

O que será visto nesta seção:

I. A hierarquia e os diferentes papéis exercidos pelos usuários no Geonework.

II. O que são grupos e para que finalidade são usados no Geonework.

III. Como criar grupos.

IV. Como criar usuários com seus respectivos papéis.



Grupos, Usuários e Papéis

O Geonetwork trabalha com o conceito de Grupos, Usuários e Papéis (Funções)  para definir o 

que cada pessoa pode realizar em seu ambiente.

Elemento central para 
organização da produção 

no Geonetwork

Quem efetivamente 
realiza as atividades no 

Geonetwork

perfis de trabalho 
no Grupo

A função de Administrador 
de Sistema não está 

relacionada a um grupo



Grupos, Usuários e Papéis

Os papéis são predefinidos conforme a seguir:

1. Perfil de Usuário registrado

Direito de baixar dados protegidos;

2. Perfil de Editor

Direitos completos na criação, edição e exclusão de dados novos e/ou antigos no 

próprio grupo;

3. Perfil de Revisor

Direitos sobre a revisão do conteúdo de metadados e de publicação de conteúdo no 

próprio grupo;

4. Perfil de Usuário Administrador

Direitos para criação, alteração, exclusão de usuários no próprio grupo;

5. Perfil de Administrador de Sistema

Direitos para criação, alteração, exclusão de Grupos, Usuários etc. 

Tem privilégios especiais que dão acesso a todas as funções disponíveis.

 Os direitos são herdados, cumulativos, de cima para baixo. Por exemplo, o perfil 

Usuário Administrador tem os direitos de Revisor, Editor e Usuário registrado.



Criando um grupo para sua Instituição

Grupo é o elemento organizador do ambiente de produção no sistema

✓ É necessário existir ao menos um grupo para associar ao usuário;

✓ A partir do grupo podemos definir os papéis de usuários no grupo;

✓ Todo usuário deve pertencer ao menos um grupo;

✓ Podemos, por exemplo, criar um grupo para cada departamento de uma 

instituição e, em cada grupo, definir os papéis dos usuários.



Criando um grupo para sua Instituição

1. Faça o login como Administrador do Sistema;

login: ***** senha: *****



Criando um grupo para sua Instituição

2. No menu Console de Administrador, escolha a opção Usuários e grupos;



Criando um grupo para sua Instituição

3. No canto superior esquerdo, escolha a opção Gerenciar grupos; 

4. Clicar no botão + Novo grupo;



Criando um grupo para sua Instituição

5. Preencha as informações Nome, Descrição, e Email e clique em Gravar.



1. A partir da página inicial do Geonetwork, clique em Console de 

Administrador e escolha a opção Usuários e grupos;

2. Na lateral esquerda, escolha Gerenciar usuários e clique em + Novo 

usuário;

3. Preencha os dados solicitados e, em seguida, na caixa sob Usuário 

Administrador, selecione o grupo em que se deseja incluir um usuário com 

papel de Usuário administrador. Em seguida, clique em Gravar. 

Obs.: Anote o nome e a senha do Usuário Administrador.

Não esqueça: O Usuário administrador tem permissão para criação,  alteração, 

exclusão de usuários no próprio grupo e acumula papéis e direitos de Revisor, 

Editor e Usuário registrado. 

Nos próximos slides executaremos os passos abaixo para criar um

Usuário Administrador.

Criando usuário com papel de Usuário Administrador



1. Após o login como Administrador de Sistema, clique em Console do 

Administrador no menu da barra superior da página do Geonetwork e 

escolha a opção Usuários e grupos;

Criando usuário com papel de Usuário Administrador



2. Na barra lateral esquerda, escolha Gerenciar usuários e clique em + Novo 

usuário;

Criando usuário com papel de Usuário Administrador



3. Preencha os dados solicitados e em seguida na caixa sob Usuário administrador, 

selecione o grupo em que se deseja incluir um usuário com papel de administrador (o 

grupo criado anteriormente), clique no botão da seta >. Em seguida, clique em Gravar.

Criando usuário com papel de Usuário Administrador



3. Preencha os dados solicitados e em seguida na caixa sob Usuário administrador, 

selecione o grupo em que se deseja incluir um usuário com papel de administrador (o 

grupo criado anteriormente), clique no botão da seta >. Em seguida, clique em Gravar.

Criando usuário com papel de Usuário Administrador

OBS.: Selecionar também o grupo para 

Usuário registrado, Editor e Revisor.

(essa seleção deveria ser automática. O 

erro está sendo corrigido no geonetwork)



Logar o usuário com papel de Usuário Administrador

1. Efetue o logoff, clicando em Sair, no ambiente;

2. Em seguida, entre com login e senha do usuário administrador criado. 



Logar o usuário com papel de Usuário Administrador

2. Em seguida, entre com login e senha do usuário administrador criado. 



1. A partir da página inicial do Geonetwork, clique em Console do 

Administrador e escolha a opção Usuários e grupos;

2. Na lateral esquerda, escolha Gerenciar usuário e clique em + Novo 

usuário;

3. Preencha os dados solicitados e, em seguida, na caixa sob Revisor, 

selecione o grupo em que se deseja incluir um usuário com papel de 

Revisor. Em seguida, clique em Gravar. 

Obs.: Anote o nome e a senha do Revisor.

Não esqueça: O Revisor revisa e publica o conteúdo de metadados no próprio 

grupo e acumula papéis e direitos do Editor e Usuário registrado.

Nos próximos slides executaremos os passos abaixo para criar um 

Revisor. 

Criando usuário com papel de Revisor



1. Após o login como Usuário Administrador, clique em Console do 

Administrador no menu da barra superior da página do Geonetwork e 

escolha a opção Usuários e grupos;

Criando usuário com papel de Revisor



2. Na barra lateral esquerda, escolha Gerenciar usuários e clique em + Novo 

usuário;

Criando usuário com papel de Revisor



3. Preencha os dados solicitados e em seguida na caixa sob Revisor, selecione o grupo 

em que se deseja incluir um usuário com papel de Revisor, clique no botão da seta >. 

Em seguida, clique em Gravar.

Criando usuário com papel de Revisor



➢ Efetuar login como Usuário Administrador utilizando os dados do usuário 

administrador que foi criado anteriormente.

Primeiro é preciso estar logado como Usuário administrador

Criando usuário com papel de Editor



1. A partir da página inicial do Geonetwork, clique em Console do 

Administrador e escolha a opção Usuários e grupos;

2. Na lateral esquerda, escolha Gerenciar usuário e clique em + Novo 

usuário;

3. Preencha os dados solicitados e, em seguida, na caixa sob Editor, 

selecione o grupo em que se deseja incluir um usuário com papel de 

Editor. Em seguida, clique em Gravar. 

Obs.: Anote o nome e a senha do Editor.

Não esqueça: O Editor tem permissão para criação, edição e exclusão de dados 

novos e/ou antigos no próprio grupo e acumula papéis do Usuário registrado. 

Nos próximos slides executaremos os passos abaixo para criar um Editor. 

Criando usuário com papel de Editor



1. Após o login como Usuário Administrador, clique em Console do 

Administrador no menu da barra superior da página do Geonetwork e 

escolha a opção Usuários e grupos;

Criando usuário com papel de Editor



2. Na barra lateral esquerda, escolha Gerenciar usuários e clique em + Novo 

usuário;

Criando usuário com papel de Editor



3. Preencha os dados solicitados e em seguida na caixa sob Editor, selecione o grupo 

em que se deseja incluir um usuário com papel de Revisor, clique no botão da seta >. 

Em seguida, clique em Gravar.

Criando usuário com papel de Editor



O que foi abordado - Grupos, Usuários e Papéis

1. O Administrador de Sistema, super usuário, é criado na instalação do 

Geonetwork;  

2. Foi criado um grupo para gestão de usuários;

3. Foram criados três usuários, com cada um em um dos papéis descritos 

abaixo: 

• Usuário Administrador

• Revisor

• Editor.



Outras ações

➢ Para alterar um usuário, basta selecionar o usuário, efetuar as 

modificações e em seguida gravar;

➢ Para excluir um usuário, basta selecionar o usuário e em seguida 

apagar;

➢ Para criar/alterar/excluir grupos é preciso estar logado como 

Administrador de Sistema.



Templates & Metadados

O que será visto nesta seção:

I. O template do Perfil de Metadados Geoespaciais Brasileiro 2.0 no Geonetwork;

II. Criação de metadado;

III. Publicação de metadado;

IV. Alteração de responsabilidade entre usuários para edição ou publicação de 

metadado.



Templates & Metadados

No contexto do Geonetwork podemos fazer as seguintes afirmações:

1. Os templates (modelos) são gabaritos (formas) de metadados para 

descrever um recurso;

✓ Campos com informações como identificação, linhagem, distribuição 

ficam disponíveis para edição, de acordo com o perfil de metadados 

escolhido;

✓ Os templates podem ser definidos para cada tipo de recurso publicado 

pela instituição. 

2. Metadados são as instâncias dos templates preenchidos com as 

informações sobre o recurso;

3. Recurso pode ser qualquer objeto, como, por exemplo, um conjunto de 

dados, um serviço web, uma feição, atributos de uma feição etc. 



Carregando o template padrão: 

Perfil de Metadados Geoespaciais Brasileiro (PMGB 2.0)

Templates & Metadados 

➢ É preciso estar logado como Administrador de Sistema

Obs: no ambiente de treinamento, o PMGB 2.0 já está configurado. Mesma situação 

para as instituições que são Nó Central. 



Carregando o template padrão: 

Perfil de Metadados Geoespaciais Brasileiro (PMGB 2.0)

Templates & Metadados 



1. Após sair da conta do Usuário administrador, efetue login como Editor

(usuário criado anteriormente);

2. Após o login, clique em Contribuir e selecione + Adicionar novo 

registro;

3. Selecione o tipo de recurso, o template de metadado e o grupo onde o 

metadado será criado e clique em Criar;

4. Preencha os campos solicitados com os metadados e clique em Gravar 

e fechar.

Obs.: acesse www.metadados.inde.gov.br (catálogo central do DBDG) e escolha 

um Metadado que se possa usar como base para este exercício; como sugestão, 

faça uma Busca Simples por BCIM - Aldeia Indígena ou por BCIM - Hidrografia e, 

no campo do metadado (área central), abra o metadado. É possível “copiar e colar” 

cada elemento de metadado.

Criando um metadado



Criando um metadado

1. Após sair da conta do Usuário administrador, efetue login como Editor

(usuário criado anteriormente);

2. Após o login, clique em Contribuir e selecione + Adicionar novo registro;



3. Selecione o tipo de recurso, o template de metadado e o grupo onde o 

metadado será criado e clique em Criar;

Criando um metadado



4. Preencha os campos solicitados com os metadados e clique em Gravar 

e fechar.

Criando um metadado



4. Preencha os campos solicitados com os metadados e clique em Gravar 

e fechar.

Criando um metadado

O Perfil MGB 2.0, deve ser consultado em todo o 

preenchimento do metadado para que se compreenda o 

conteúdo esperado em cada campo e o formato adequado.



O Perfil MGB, 2.0, deve ser consultado em todo o preenchimento do 

metadado para que se compreenda o conteúdo esperado em cada campo e 

o formato adequado.

Criando um metadado – Consulta ao Perfil MGB 2.0



Criando um metadado – Consulta ao Perfil MGB 2.0



Criando um metadado – Consulta ao Perfil MGB 2.0



Criando um metadado – Consulta ao Perfil MGB 2.0



Criando um metadado – Consulta ao Perfil MGB 2.0



Criando um metadado – Consulta ao Perfil MGB 2.0



Criando um metadado – Consulta ao Perfil MGB 2.0



Atenção!

• A criação de um metadado não garante sua publicação!

• A criação fica por conta do editor, que o cria e o coloca disponível ao revisor! 

A publicação fica a cargo do revisor!

Metadados catalogados de

instituições participantes da INDE

X

metadados publicados



1. Saia da conta de Editor e efetue login como Revisor (usuário criado 

anteriormente);

2. Após o login, clique em Contribuir e selecione Quadro de edição;

3. Encontre o metadado a ser publicado, abra para edição ou publique 

direto alterando os Privilégios e clicando em Substituir pela seleção;

4. Com o metadado aberto, para publicar, clique em Gerenciar registro e 

selecione Privilégios. Altere os privilégios e clique em Substituir pela 

seleção;

5. Para visualizar o Metadado publicado, faça logout e busque pelo 

Metadado na Página inicial ou em Pesquisar.

Publicando um metadado



1. Saia da conta de Editor e efetue login como Revisor (usuário criado 

anteriormente);

Publicando um metadado

2. Após o login, clique em Contribuir e selecione Quadro de edição;



3. Encontre o metadado a ser publicado, abra para edição ou publique 

direto alterando os Privilégios e clicando em Substituir pela seleção;

Publicando um metadado

Abrir visualização

do metadado

Abrir metadado em 

modo de edição

Abrir privilégios do 

metadado



4. Com o metadado aberto, para publicar, clique em Gerenciar registro e 

selecione Privilégios. Altere os privilégios e clique em Substituir pela 

seleção;

Publicando um metadado

Metadado aberto para edição, publicação de mais ações



4. Com o metadado aberto, para publicar, clique em Gerenciar registro e 

selecione Privilégios. Altere os privilégios e clique em Substituir pela 

seleção;

Publicando um metadado

Gerenciar registro > Privilégios



4. Com o metadado aberto, para publicar, clique em Gerenciar registro e 

selecione Privilégios. Altere os privilégios e clique em Substituir pela 

seleção;

Publicando um metadado

Alterando Privilégios



5. Para visualizar o Metadado publicado, faça logout e busque pelo 

Metadado na Página inicial ou em Pesquisar.

Publicando um metadado



No quadro de edição, selecione os metadados a serem publicados, clique 

em selecionado e altere os privilégios.

Publicando mais de um metadado por vez



1. Logado como Usuário administrador, clique em Contribuir e selecione

Quadro de edição;

2. Selecione o metadado a ser transferido, clique em selecionado e 

Transferir propriedade OU

Com o metadado aberto, clique em Gerenciar registro e Transferir 

propriedade;

3. Selecione o Editor de destino (editor2) e clique em Save;

4. Faça logout de Usuário administrador e efetue login como Editor (editor2) 

para confirmar se o Metadado está disponível para edição pelo editor2.

Obs.: No Quadro de edição, também é possível transferir propriedade de 

mais de um metadado por vez.

Transferência de metadado entre editores

Antes de iniciar essa etapa, faça login como Usuário Administrador e crie um 

segundo usuário com perfil de editor (por exemplo: seunome_editor2). 



1. Logado como Usuário administrador, clique em Contribuir e selecione

Quadro de edição;

Transferência de metadado entre editores

Antes de iniciar essa etapa, faça login como Usuário Administrador e crie um 

segundo usuário com perfil de editor (por exemplo: seunome_editor2). 



2. Selecione o metadado a ser transferido, clique em selecionado e 

Transferir propriedade OU

Com o metadado aberto, clique em Gerenciar registro e Transferir 

propriedade;

Transferência de metadado entre editores



2. Selecione o metadado a ser transferido, clique em selecionado e 

Transferir propriedade OU

Com o metadado aberto, clique em Gerenciar registro e Transferir 

propriedade;

Transferência de metadado entre editores



3. Selecione o Editor de destino (editor2) e clique em Save;

Transferência de metadado entre editores



4. Faça logout de Usuário administrador e efetue login como Editor (editor2) 

para confirmar se o Metadado está disponível para edição pelo editor2.

Transferência de metadado entre editores



1. Feito o login como “editor2”, acesse o Quadro de edição e abra a edição

do metadado transferido;

2. Edite o campo Título (do Metadado) para incluir a palavra “Modelo” no 

início do título. Por exemplo, “Modelo BCIM - Aldeia Indígena”;

3. Continue a edição, mantendo os campos que se repetem para os 

metadados a serem criados a partir do modelo, como, por exemplo, 

responsável, sistema de referência, informação de distribuição.  Alguns 

campos serão variáveis para cada metadado, como, por exemplo, data e 

retângulo envolvente;

4. Ao finalizar a edição, seleciona Gravar metadados e altere para Gravar 

como modelo;

5. Clique em Gravar e fechar;

6. Para checar se o modelo foi realmente salvo, clique em Contribuir e 

Adicionar novo registro. Verifique se o modelo está presente na segunda 

coluna.

Tornar um metadado em um modelo (template)



1. Feito o login como “editor2”, acesse o Quadro de edição e abra a edição

do metadado transferido;

2. Edite o campo Título (do Metadado) para incluir a palavra “Modelo” no 

início do título. Por exemplo, “Modelo BCIM - Aldeia Indígena”;

3. Continue a edição, mantendo os campos que se repetem para os 

metadados a serem criados a partir do modelo, como, por exemplo, 

responsável, sistema de referência, informação de distribuição.  Alguns 

campos serão variáveis para cada metadado, como, por exemplo, data e 

retângulo envolvente;

Tornar um metadado em um modelo (template)



4. Ao finalizar a edição, seleciona Gravar metadados e altere para Gravar 

como modelo;

Tornar um metadado em um modelo (template)



5. Clique em Gravar e fechar;

Tornar um metadado em um modelo (template)



6. Para checar se o modelo foi realmente salvo, clique em Contribuir e 

Adicionar novo registro. Verifique se o modelo está presente na segunda 

coluna.

Tornar um metadado em um modelo (template)



É possível editorar ou apagar um modelo criado. Os modelos também ficam 

disponíveis no quadro de edição e possuem um ícone diferente dos 

metadados.

Gerenciando um modelo (template)

Modelo Metadado



É possível editorar ou apagar um modelo criado. Os modelos também ficam 

disponíveis no quadro de edição e possuem um ícone diferente dos 

metadados.

Gerenciando um modelo (template)

Abrir visualização

do modelo

Abrir modelo em 

modo de edição
Apagar modelo



1. Com a edição do metadado aberta, clique no ícone de olho e altere a 

visualização para Completo;

2. Selecione o pacote de informação onde está o elemento de metadado a ser 

incluído e clique em ‘+’ para adicionar; 

3. Clicando no ícone de olho, altere a visualização para Padrão e verifique os 

elementos adicionados.

Incluir elementos ao modelo/template



Incluir elementos ao modelo/template

1. Com a edição do metadado aberta, clique no ícone de olho e altere a 

visualização para Completo;



2. Selecione o pacote de informação onde está o elemento de metadado a ser 

incluído e clique em ‘+’ para adicionar; 

Incluir elementos ao modelo/template

Exemplo de inclusão dos elementos ‘Edição’ e ‘ISBN’



2. Selecione o pacote de informação onde está o elemento de metadado a ser 

incluído e clique em ‘+’ para adicionar; 

Incluir elementos ao modelo/template

Exemplo de inclusão dos elementos ‘Edição’ e ‘ISBN’



2. Selecione o pacote de informação onde está o elemento de metadado a ser 

incluído e clique em ‘+’ para adicionar; 

Incluir elementos ao modelo/template

Exemplo de inclusão do elemento ‘Declaração’

Nesse caso, é necessário incluir a classe linhagem e, então, o elemento declaração.



2. Selecione o pacote de informação onde está o elemento de metadado a ser 

incluído e clique em ‘+’ para adicionar; 

Incluir elementos ao modelo/template

Exemplo de inclusão do elemento ‘Declaração’

Nesse caso, é necessário incluir a classe linhagem e, então, o elemento declaração.



3. Clicando no ícone de olho, altere a visualização para Padrão e verifique os 

elementos adicionados.

Incluir elementos ao modelo/template



3. Clicando no ícone de olho, altere a visualização para Padrão e verifique os 

elementos adicionados.

Incluir elementos ao modelo/template



1. Efetue login como Administrador, acesse o Console do Administrador 

e selecione Colheita;

2. Clique em + Coletar dados de e selecione GeoNetwork;

3. Preencha os campos necessários;

4. Ao lado de Agenda, clique em Habilitar e configure a Frequência da 

colheita;

5. Após tudo preenchido, clique em Gravar.

Adicionar um Nó da INDE na função Harvesting



1. Efetue login como Administrador, acesse o Console do Administrador 

e selecione Colheita;

Adicionar um Nó da INDE na função Harvesting



2. Clique em + Coletar dados de e selecione GeoNetwork;

Adicionar um Nó da INDE na função Harvesting

Obs.: A opção geonetwork (nó antigo) deve ser selecionada para 

geonetwork da versão 2.0 ou abaixo.



3. Preencha os campos necessários;

Adicionar um Nó da INDE na função Harvesting



4. Ao lado de Agenda, clique em Habilitar e configure a Frequência da 

colheita;

Adicionar um Nó da INDE na função Harvesting

Em Mais exemplos, é possível entender o formato do campo e inserir uma 

frequência personalizada.



5. Após tudo preenchido, clique em Gravar.

Adicionar um Nó da INDE na função Harvesting



Para executar a colheita, fora do horário programado na agenda, selecione o 

catálogo na lista do Coletor de dados e clique em Coletar metadados

Executanto a colheita/Harvesting



Coletor de dados rodando!

Executanto a colheita/Harvesting

Ao fim da colheita, é possível acessar o Relatório de Coletores de 

dados em Catalog harvester report



Coletor de dados rodando!

Executanto a colheita/Harvesting

Ao fim da colheita, é possível acessar o Relatório de Coletores de 

dados em Catalog harvester report



Visualizar XML do metadado

Clicando no ícone de olho, altere a visualização para XML.



Visualizar XML do metadado


