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INFRAESTRUTURA DE DADOS ESPACIAIS 
 

 Definição 
Uma infraestrutura de dados espaciais (IDE) é a implementação de estruturas de dados 

geográficos, metadados, usuários e ferramentas que interagem conectadas no sentido de usar 

dados geoespaciais de uma forma eficiente e flexível.  

Uma IDE consiste de uma série coordenada de acordos de padronização de 

tecnologias, arranjos institucionais, e políticas que habilitam a descoberta e uso de 

informações geoespaciais por usuários e para outros propósitos que foram criados. 

 

Motivações 
 Importância crescente da informação georreferenciada para a sociedade. 

 Necessidade de planejamento para o desenvolvimento social, ambiental e econômico. 

 Modernização do governo, em todos os níveis de gestão e desenvolvimento. 

 

 Objetivos 
 Compartilhar informações geográficas na administração pública, e posterior por toda a 

sociedade. 

 Incrementar a administração eletrônica no setor público. 

 Garantir aos cidadãos o direito de acesso à informação geográfica pública para tomada 

de decisões. 

 Incorporar a informação geográfica produzida pela iniciativa privada. 

 Harmonizar a informação geográfica disponibilizada, bem como registrar as suas 

características. 

 Subsidiar a tomada de decisões de forma mais eficiente e eficaz. 

 

 Justificativa 

 O acesso aos dados geográficos existentes deve ocorrer de modo fácil, cômodo e 

eficaz. 

 Deve ser possível reutilizar-se a informação geográfica uma vez que a mesma tenha 

sido usada para o projeto que justificou sua aquisição, face aos custos elevados de sua 

produção. 
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Infraestrutura de Dados Espaciais desenvolvida para o 

Projeto de Caracterização Socioeconômica da Pesca e 

Aquicultura – IDE/PCSPA 
 

O objetivo geral do projeto em tela é caracterizar a atividade pesqueira e aquícola 

através da identificação, mapeamento e diagnóstico das características estruturais e de 

processos da pesca e aquicultura, bem como o desenvolvimento e fornecimento de um 

sistema de informações para suportar o armazenamento, o tratamento, a documentação, a 

distribuição e a visualização dos dados e informações produzidas no âmbito deste Projeto. 

Todas as informações levantadas contém a componente geográfica e são armazenadas 

e disponibilizadas através de uma infraestrutura de dados espaciais (IDE) que conta com 

repositórios para armazenamento de dados (Responsive FileManager), servidor de serviços 

Webmapping (GeoServer), e catálogo de dados (GeoNetwork) (figura 1). 

 

Figura 1 – Representação esquemática da Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) desenvolvida para o Projeto de Caracterização 
Socioeconômica da Pesca e Aquicultura nas Áreas de Influência dos Empreendimentos de Exploração e Produção na Bacia de 
Santos (PCSPA). 
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Dados Espaciais 

Todas as informações geoespaciais utilizadas no projeto, arquivos vetoriais no formato 

shapefile e arquivos matriciais no formato raster são originários de diversas fontes. 

Dados produzidos no âmbito do PCSPA 

As equipes de campo durante os levantamentos de dados atribuem a localização 

geográfica às informações coletadas, que posteriormente serão convertidas em arquivos no 

formato shapefile. 

Dados disponibilizados por parceiros 

Mapas base, cotas batimétricas, distribuição de estruturas relacionadas à exploração 

de petróleo, entre outros, são disponibilizadas pela Petrobrás, bem como informações já 

consolidadas sobre as características socioeconômicas da pesca e aquicultura pela FIPERJ, 

Instituto de Pesca (IP/APTA) e UNIVALI. 

Dados garimpados na Internet 

Fontes de dados geoespaciais confiáveis, distribuídas por órgãos como IBGE, compõe 

os dados geoespacias contidos na IDE deste projeto. Estes dados são adquiridos diretamente 

de sites eletrônicos e adicionados a infraestrutura elaborada. 

Toda a infraestrutura de dados espaciais do PCSPA pode ser acessada pelo link: 

http://geodatapcspa.acad.univali.br/ (figura 2). 

 

Figura 2 – Página web de acesso a Infraestrutura de Dados Espaciais do Projeto de Caracterização Socioeconômica 
da Pesca e Aquicultura nas Áreas de Influência dos Empreendimentos de Exploração e Produção na Bacia de Santos 
(PCSPA). 

 

 

Repositório Validação / Temporário 

 Todos os dados geoespaciais que serão utilizados no PCSPA, seguem um padrão de 

formatação que permite a interoperacionalidade, incluindo padronização do Datum, 

padronização dos campos das tabelas de atributos, entre outros.  

http://geodatapcspa.acad.univali.br/
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Todos os dados geoespaciais que são utilizados no PCSPA são armazenados em um 

Repositório Temporário, online, com acesso disponível apenas para os parceiros do PCSPA, 

acessível em http://200.169.51.132/files/filemanager/, onde são validados. 

 A validação consiste em padronizar uma série de variáveis nos arquivos, conforme 

tabela 1, abaixo. 

Tabela 1 – Itens considerados na validação dos dados Geoespaciais do PCSPA. 

 Mapa Base 
Cadastro 
infraestrutura 

Questionários 

Tipo de arquivo 
Pontos, Polígonos, 
Linhas, Raster 

Pontos Pontos, Polígonos 

Datum SIRGAS2000 SIRGAS2000 SIRGAS2000 

Tabela de atributos 
campo1, campo2, 
campo3, etc. 

campo1, campo2, 
campo3, etc. 

campo1, campo2, 
campo3, etc. 

Codificação de 
caracteres 

UTF8 UTF8 UTF8 

    

Repositório Definitivo 

Todos os dados validados utilizados no PCSPA são armazenados em um Repositório 

Definitivo, acessível em http://geodata.acad.univali.br/files/filemanager/dialog.php, com 

acesso restrito aos gestores de geoprocessamento das diferentes equipes que compõe o 

PCSPA. 

Catálogos 

O armazenamento, o tratamento, a documentação, a distribuição e a visualização dos 

dados utiliza dois catálogos de dados distintos para esta tarefa.  

O GeoServer para soluções de Webmapping, e o GeoNetwork para soluções de 

catálogo de dado de metadados. 

 

 

http://200.169.51.132/files/filemanager/
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MANUAIS DE UTILIZAÇÃO 
 

 

 

 

Seção destinada a orientar a utilização dos 

softwares Responsive Filemanager, GeoServer e 

GeoNetwork, que compõe a Infraestrutura de 

Dados Espaciais do PCSPA. 
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1 – RESPONSIVE FILEMANAGER 
Responsive Filemanager é um software livre de código aberto para gerenciamento de 

arquivos. Funciona basicamente como uma pasta de arquivos online. Na IDE/PCSPA, este 

software é utilizado como repositório de validação e como repositório definitivo, ambos 

independentes entre si. 

 

1.1. Repositório Validação: Este espaço é destinado a inserção de arquivos não 

validados. Acesse: 200.169.51.132/files/filemanager 

Para inserir um arquivo, clique no botão “upload” (1), é possível escolher o arquivo 

desejado através de um sistema de árvore de diretório, ou simplesmente arrastar o arquivo 

para a área indicada. É possível criar pastas dentro do filemanager, clique em “new folder” (2), 

indique o nome e clique em “OK”. 

 

Figura 3 – Detalhe de acesso e utilização do repositório validação do Projeto de Caracterização Socioeconômica da 
Pesca e Aquicultura nas Áreas de Influência dos Empreendimentos de Exploração e Produção na Bacia de Santos 
(PCSPA).. 

 

1.2. Repositório Definitivo: Este espaço é destinado a hospedagem dos arquivos 

validados que alimentam o GeoServer. Neste repositório existe uma estrutura de hierarquia de 

pastas pré-definidas, basicamente divididas em “Mapas Base”, “Aquicultura” e Pesca (figura 4). 

Acesse: http://geodatapcspa.acad.univali.br/files/filemanager.  

 
Figura 4 – Representação esquemática da estrutura de arquivos utilizados no Projeto de Caracterização 
Socioeconômica da Pesca e Aquicultura nas Áreas de Influência dos Empreendimentos de Exploração e Produção na 
Bacia de Santos (PCSPA). 

1 
2 
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2 – GEOSERVER 
O GeoServer é um Software livre, mantido pelo Open Planning Project (mantenedor 

principal), que permite o desenvolvimento de soluções de Webmapping, integrando diversos 

repositórios de dados geográficos com simplicidade e alta performance. 

O GeoServer é um servidor de Web Map Service (WMS), Web Coverage Service (WCS) 

e de Web Feature Service-Transaction (WFS-T) completamente funcional que segue as 

especificações da Open Geospatial Consortium (OGC). 

O foco do GeoServer é facilitar o uso e suporte para os padrões abertos, a fim de 

permitir qualquer um de compartilhar rapidamente suas informações geoespaciais de uma 

maneira interoperável.  

 

 

Principais Características 

 Inteiramente compatível com as especificações WMS, WCS e WFS, testados 

pelo teste de conformidade CITE da OGC. 

 Fácil utilização através da ferramenta de administração via web. 

 Suporte a PostGIS, Shapefile, ArcSDE e Oracle. 

 VFP, MySQL, MapInfo e WFS em cascata são formatos suportados. 

 Saída do Web Map Service como JPEG, GIF, PNG, SVG e GML. 

 Imagens com anti-aliasing. 

 Suporte completo a SLD, tanto como definições do usuário (POST e GET), 

quanto como usado na configuração de estilos. 

 Suporte completo a filtros em todos os formatos de dados no WFS. 

 Suporte para transações de banco de dados atômicas através do protocolo 

padrão WFS-T, disponível para todos os formatos de dados. 

 Baseado em servlets Java (JEE), pode rodar em qualquer servlet container. 

 Projetado para extensões. 

 Fácil de escrever novos formatos de dados com a interface de armazenamento 

de dados GeoTools e classes de ajuda. 
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2.1. Utilizando o GEOSERVER 

Abaixo seguem instruções para utilização da Visualização Pública e instruções para 

utilização no modo Acesso Restrito. 

2.1.1. Visualização Pública 

Ao acessar o sistema online, os usuários tem acesso ao catálogo de todos os serviços 

configurados para as layers publicadas no GeoServer. Sua utilização limita-se a visualização e 

aquisição de serviços. Para acessar o sistema utilize o link: 

http://geodatapcspa.acad.univali.br/geoserver/web/ (figura 5). 

 
Figura 5 – Apresentação da tela inicial do software GeoServer utilizado no Projeto de Caracterização 
Socioeconômica da Pesca e Aquicultura nas Áreas de Influência dos Empreendimentos de Exploração e Produção na 
Bacia de Santos (PCSPA).. 

Nesta tela, o usuário pode acessar os detalhes da versão do programa na seção About 

& Status, clicando em About Geoserver (1); Acessando a seção Data e clicando em Layer 

Preview (2) o usuário pode visualizar em tela as layers cadastradas e publicadas ou realizar 

download em diversos formatos; e na seção Demos, clicando em Demos (3), pode ainda ter 

acesso a algumas funcionalidades demonstrativas (figura 6). 

 
Figura 6 – Apresentação da tela inicial do programa GeoServer, detalhando as informações da seção Layer Preview e 
os arquivos que estão armazenados no sistema. 

1 

2 
3 

http://geodatapcspa.acad.univali.br/geoserver/web/
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A seção layer preview (figura 7) é o principal recurso que será acessado na Visualização 

Pública. As layers estão categorizadas por tipo de feição cadastrada (Type) [polígono, ponto, 

linha, diversas camadas, raster], o nome o arquivo (Name), o título (Title), um atalho para 

acesso a formatos comuns como OpenLayers (figura 8), KML e GML (Common Formats) (figura 

5) e por fim uma janela de seleção com todos os formatos suportados (All Formats) protocolo 

WMS: AtomPub, GIF, GeoRSS, GeoTiff, GeoTiff 8-bits, JPEG, KML (compressed). KML (network 

link), KML (plain), PDF, PNG, PNG 8-bits, SVG, Tiff, Tiff 8-bits, openlayers; protocolo WFS: CSV, 

GML2, GML3.1, GML 3.2, GeoJSON, KML, e Shapefile. 

 
Figura 7 – Detalhe da seção layer preview. 

 

 
Figura 8 – Exemplo de visualização de uma feição através do OpenLayers. 
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2.1.2. Acesso Restrito 

Esta sessão do manual destina-se aos usuários com acesso restrito ao sistema, que são 

aqueles que possuem acesso mediante login e senha. Conforme o perfil de acesso, estarão 

habilitados a diversas funcionalidades como cadastro, edição, configuração, etc. 

Para isso, acesse o link http://geodatapcspa.acad.univali.br/geoserver/web/, na parte 

superior da tela existe um campo para digitação do usuário e da senha, faça o login (figura 9).   

 
Figura 9 – Detalhe dos campos de digitação de usuário (Username) e senha (Password) para acesso como usuário 
registrado ao GeoServer. 

 Uma vez logado no sistema, note que na lateral esquerda a página apresenta diversas 

seções: About & Status, Data, Services, Settings, Tile Caching, Security, Demos, e Tools. Ao 

centro da página, uma série de informações podem ser visualizadas como uma mensagem de 

Boas Vindas e a quantidade de estruturas que está armazenada no sistema, entre outras, e na 

lateral esquerda os serviços disponíveis (figura 10). 

 
Figura 10 – Tela inicial do software GeoServer para os usuários registrados. 

 Seção About & Status 

Na seção About & Status estão disponíveis as seguintes opções: Server Status, que 

apresenta detalhes do uso do servidor; GeoServer Logs, que apresenta o histórico do registro 

dos arquivos; Contact Information, onde é possível configurar informações de contato e 

propriedade do GeoServer; About GeoServer, que apresenta informações gerais sobre o 

GeoServer. 

http://geodatapcspa.acad.univali.br/geoserver/web/
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Seção Data 

 Na seção Data estão disponíveis as seguintes opções: Layer Preview, que lista todas as 

camadas configuradas no GeoServer e permite a visualização em vários formatos; Workspace, 

para o gerenciamento dos espaços de trabalho; Stores, permite gerenciar locais para 

armagenagem de dados do Geoserver; Layers, gerencia as camadas que estão sendo 

publicadas no GeoServer; Layer Groups, permite definir e gerenciar agrupamentos de 

camadas; Styles, permite gerenciar os estilos dos dados que são publicados no GeoServer. 

Seção Services 

WCS, permite gerenciar a publicação de dados raster; WFS, permite gerenciar a 

publicação de dados vetoriais; WMS, permite gerenciar a publicação de mapas. 

Seção Settings 

Global, configurar aplições para o servidor completo; JAI, administrar configurações 

relacionadas ao imageamento avançado JAVA; Coverage Access, administrar configurações 

relacionadas ao Coverage Access. 

Seção Tile Caching 

Tile Layers, Gerenciar as camadas escondidas publicadas pelo GeoWebCache 

integrado; Caching Defaults, configurar os ajustes gerais para o GeoWebCache embutido; 

Gridsets, gerenciar os conjuntos de grids disponíveis ou criar um novo; Disk Quota, configurar 

os limites de cota de disco e as políticas de expiração para o tile cache. 

Seção Security 

Settings, configurar ajustes de segurança; Authentication, provedores de autenticação 

e ajustes; Passwords, ajustes de senha; Users, Groups, Roles, gerenciar grupos de usuário; 

Data, gerenciar dados de segurança: edição, adição e remoção de regras de acesso; Services, 

gerenciar o serviço de nível de segurança. 

Seção Demos 

Nesta seção é possível acessar a uma coleção de aplicações demonstrativas do 

GeoServer. 

Seção Tools 

Nesta seção é possível acessar a uma coleção de ferramentas demonstarivas do 

GeoServer. 
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2.2. Manual de utilização do sistema GEOSERVER 

 O GeoServer está configurado para utilizar a estrutura de pastas descritas na seção 

Responsive Filemanager. Todas as layers publicadas permitem o acesso via OpenLayers, KML, 

Shapefile, protocolo WMS (Web Map Service), protocolo WFS (Web Feature Service) e 

download de arquivos shapefile. 

 2.2.1 Cadastrar e publicar layer: clique em Layers (1), e depois em “Add a new 

resource” (2) o sistema irá solicitar o fonte o arquivo, clique nas opções de “Choose one” (3) do 

botão “Add layer from”, surgirá uma lista com todos os STORES cadastrados, escolha o STORE 

desejado, todas as layers incluídas no repositório definitivo do STORE escolhido serão listadas, 

para iniciar o cadastramento clique em “Publish” (4) (figura 11). Imediatamente surgirá uma 

sequência de campos a serem preenchidos (figura 12). 

 

 

 

Figura 11 – Detalhes das telas do software GeoServer evidenciando a publicação de uma layer. 

1 

2 

3 

4 



 

Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura nas Áreas de Influência 
dos Empreendimentos de Exploração e Produção na Bacia de Santos 

 
 

Laboratório de Informática da Biodiversidade e Geomática – LIBGEO 
Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar – CTTMAR 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI 
17 

 

Figura 12 – Amostra do formulário de edição e publicação de layers do GeoServer. 
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O formulário de edição e publicação da layer é composto de quatro abas, “Data”, 

“Publishing”, “Dimensions” e “Tile Caching” (Figura 13).  

 

Figura 13 – Amostra do formulário de edição de layers 

Abaixo é apresentada toda a sequência de opções de edição e publicação de layers 

com um breve resumo, na próxima página pode ser visualizado o formulário de edição, aba 

Data (figura 14). 

DATA  

Basic Resource Info: informações básicas do recurso 

Name: nome da layer 

Title: título da layer 

Abstract: espaço destinado a um breve resumo sobre a layer 

Keywords: palavras-chave 

Current Keywords: lista todas as palavras chave atribuídas a layer  

New Keyword: adicionar nova palavra-chave  

Vocabulary: cadastrar nova palavra-chave  

Metadata Links: local destinado a inclusão de link para acesso aos metadados 

Coordinate Reference Systems: sistemas de referência de coordenadas 

Native SRS: Datum native da layer 

Declared SRS: Datum a ser definido para publicação 

SRS handling: define operação de projeção a ser adotada,  

Force declared: projetar conforme o Datum declarado 

Reproject native to declared: transforma a projeção nativa para a declarada 

Keep native: manter a projeção nativa 

Bounding Boxes:  

Native Bounding Box: limites geográficos do sistema de projeção 

Lat/Lon Bounding Box: limites geográficos da layer 

Feature Type Details: lista os campos de atributos da layer 
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Figura 14 – Formulário de edição e publicação de layers do GeoServer, aba Data. 

 

 

 



 

Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura nas Áreas de Influência 
dos Empreendimentos de Exploração e Produção na Bacia de Santos 

 
 

Laboratório de Informática da Biodiversidade e Geomática – LIBGEO 
Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar – CTTMAR 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI 
20 

Abaixo é apresentada toda a sequência de opções de edição e publicação de layers 

com um breve resumo, na próxima página pode ser visualizado o formulário de edição, aba 

Publishing (figura 15). 

PUBLISHING 

HTTP Settings: configuração do protocolo HTTP 

Response Cache Headers [botão]: controle de ativação do tempo de resposta do cache 

Cache Time (seconds): define tempo de resposta 

WFS Settings: configuração do protocolo Web Feature Service 

Per-Request Feature Limit: limite de feições por requisição 

Maximum number of decimals: precisão  

WMS Settings: configuração do protocol Web Map Service 

Queryble [botão]: controle de ativação de consultas aos atributos da feição 

Opaque [botão]: controle de ativação de preencimento da layer  

Default Styles: define estilo da layer 

Default Rendering Buffer:  

Default WMS Path: definir link com acesso ao protoloco WMS 

Authority URLs for this WMS layer:  

Add new authority URL [botão] 

Layer Identifiers:  

add new layer identifier 

WMS attribution: atribuir informações a layer no protocol WMS 

Attribution Text: incluir texto 

Attribution Link: incluir link 

Logo URL: link do logo atribuído a layer  

Logo Content Type: 

Logo Image Width: largura da logo 

Logo Image Heigth: altura da logo 

KML format Settings: configurações do formato KML (Keyhole Markup Language) 

Default Regionanting Attribute [botão “Choose one”]: atribuir regionalização padrão 

Default Regionanting Method [botão “Choose one”]: método de regionalização 

Features Per Regionating Tile: layers por camada 
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Figura 15 – Formulário de edição e publicação de layers do GeoServer, aba Publishing. 
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Abaixo é apresentada toda a sequência de opções de edição e publicação de layers 

com um breve resumo, na próxima página pode ser visualizado o formulário de edição, aba 

Dimensions (figura 16). 

DIMENSIONS 

Time: enable [botão]: controle de ativação de resolução temporal 

Elevation: enable [botão]: controle de ativação para dados altimétricos 

 

 

Figura 16 – Formulário de edição e publicação de layers do GeoServer, aba Dimensions. 
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Abaixo é apresentada toda a sequência de opções de edição e publicação de layers 

com um breve resumo, na próxima página pode ser visualizado o formulário de edição, aba 

Dimensions (figura 17). 

TILE CACHING 

Tile cache configuration:  

Create a cached layer for this layer [botão]: 

Enable tile caching for this layer [botão]: 

Metatiling factors: 

Gutter size in pixels:  

Tile Image Formats: 

Expire server cache after n seconds (set to 0 to use source setting): 

Expire client cache after n seconds (set to 0 to use server setting): 

Parameters Filters – STYLES:  

default style [botão],  

Alternative Styles [botão],  

add filter [botão],  

Choose one [botão],  

add Style filter [botão]; 

Available gridsets:  

Gridset,  

Published zoom levels,  

Cached zoom levels,  

Grid subset bounds,  

add grid subset [botão]. 
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Figura 17 – Formulário de edição e publicação de layers do GeoServer, aba Tile Caching. 
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2.2.2 Campos a serem preenchidos para a publicação 

Para publicar dados no Geosever, inicialmente os arquivos validados devem estar 

devidamente armazenados no repositório definitivo. Clique em “Layers” (1), depois em “Add a 

new resource” (2), escolha o STORE desejado (3), todas as layers deste STORE serão listadas 

(4), clique em Publish (4) e inicie o cadastramento (figura 18).  

 

 

 

Figura 18 – Detalhes das telas do software GeoServer evidenciando, passo a passo, a publicação de uma layer. 
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Imediatamente a surgirá um formulário com quatro abas, preencha conforme 

instruções abaixo (figuras 19 e 20): 

Aba Data: 

 Em Basic Resource Info (5), na opção Name (6) preencha com o nome da layer, na 

opção Title (7) preencha com o nome da layer, na opção Abstract (8) preencha com uma breve 

descrição sobre a layer.  

Em Keywords (9), inclua palavras-chave sobre a layer utilizando o campo New 

Keyword, digite a palavra-chave, escolha o idioma nas opções ao lado do campo e clique em 

Add Keyword (10). 

Em Metadata links (11), inclua o link de acesso aos metadados da layer. 

 Em Coordinate Reference Systems (12), na opção “Declared SRS” (13), preencha com a 

seguinte expressão EPSG:4376 (referente ao Datum SIRGAS, adotado para o projeto). 

 Em Bounding Boxes (14), clique em Compute from data (15) (os campos serão 

preenchidos com os limites da layer), depois clique em Compute from native bounds (16) (os 

campos serão preenchidos com os limites da layer). 
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Figura 19 - Formulário de cadastramento e publicação de layers, aba Data. 
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Aba Publishing: 

 Em KML Format Settings (17), na opção Default Regionating Attribute (18) escolha o 

campo que será utilizado como label do KML, opção Default Regionating Method (19) escolha 

o campo geometry. 

Depois clique em “SAVE” (20), procedimento concluído, sua layer está publicada, 

confira o resultado clicando em Layer Preview (21) na sessão Data. 

 

Figura 20 - Formulário de cadastramento e publicação de layers, aba Publishing. 
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3 – GEONETWORK 
GeoNetwork é um catálogo de gerenciamento de recursos georeferenciados. Ele 

fornece poderosas funções de pesquisa e edição de metadados geoespaciais, bem como 

possui visualizadores interativos embutidos. Hoje é utilizado em numerosas Infraestruturas de 

Dados Espaciais em todo o mundo. 

GeoNetwork foi desenvolvido para conectar comunidades de informações espaciais e 

seus dados usando uma moderna arquitetura, que é ao mesmo tempo poderosa e de baixo 

custo, baseada nos princípios de software gratuito, código aberto, e padrões para serviços e 

protocolos internacionais, como ISO/TC211 e OGC. 

O software provê uma facilidade para usar a interface web para procurar dados 

geoespaciais através de múltiplos catálogos, combinando serviços de mapas distribuídos em 

serviços embutidos de visualização de mapas, publicação de dados geoespaciais usando 

ferramentas de edição de metadados on-line e opcionalmente o GeoServer embutido. 

Administradores tem a opção de gerenciar contas de usuários e grupos, configurar o servidor 

através da web e desktop e agendar a coleta de informações de outros catálogos. 

 

3.1. Metadados Geospaciais 

Os metadados geoespaciais tem como objetivo descrever as características, 

possibilidades e limitações dos dados geoespaciais através de informação estruturada e 

documentada, possibilitando a criação de repositórios de dados dessa natureza, os quais 

podem ser encontrados pelos usuários através de um buscador geográfico ligado a diversos 

serviços, páginas e portais especificamente direcionados a este fim. 

Desde 2008 o Brasil vem concentrando esforços na melhoria da qualidade e padronização 

de informações geográficas definindo uma Infra-Estrutura Nacional de Dados Espaciais – INDE, 

com o objetivo de: 

I. Promover o adequado ordenamento na geração, no armazenamento, no acesso, no 

compartilhamento, na disseminação e no uso dos dados geoespaciais de origem 

federal, estadual, distrital e municipal, em proveito do desenvolvimento do País; 

II. Promover a utilização, na produção dos dados geoespaciais pelos órgãos públicos das 

esferas federal, estadual, distrital e municipal, dos padrões e normas homologados 

pela Comissão Nacional de Cartografia - CONCAR; e 

III. Evitar a duplicidade de ações e o desperdício de recursos na obtenção de dados 

geoespaciais pelos órgãos da administração pública, por meio da divulgação dos 

metadados relativos a esses dados disponíveis nas entidades e nos órgãos públicos das 

esferas federal, estadual, distrital e municipal. 

Em virtude do grande número de instituições envolvidas na cadeia de produção e 

distribuição de dados geoespaciais, é necessário a aderência a um conjunto de normas e 

padrões comuns que irão garantir a interoperabilidade entre sistemas diversos, facilitando o 

compartilhamento dos dados entre as diferentes instituições e organizações. 
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 Entre os padrões mais populares para metadados geoespaciais e adotado pelo Brasil 

como modelo de referência, destaca-se a norma ISO 19115:2003 (Geographic Information – 

Metadata) especificada pelo Comitê Técnico 211 (TC 211) da ISO faz parte de uma família de 

várias normas para informação geográfica e suporta o referenciamento espacial. Os padrões 

de Metadados Georeferenciados (MG) estão conceituados e estruturados em seções com 

funções específicas de: 

 Identificar o produtor e a responsabilidade técnica de produção; 

 Padronizar a terminologia utilizada; 

 Garantir o compartilhamento e a transferência de dados; 

 Viabilizar a integração de informações; 

 Possibilitar o controle de qualidade; 

 Garantir os requisitos mínimos de disponibilização. 

 

3.2. Metadados Geoespaciais 

 Compreende o conjunto de informações descritivas sobre os dados, incluindo as 

características de seu levantamento, produção, qualidade e estrutura de armazenamento, 

essenciais para promover a sua documentação, integração e disponibilização, bem como 

possibilitar sua busca e exploração. 

Um perfil de metadados contém um conjunto básico e necessário de elementos que 

retratam as características dos produtos geoespaciais de uma determinada comunidade e 

garanta sua identificação, avaliação e utilização consistente.  

Esse conjunto básico é proposto como o núcleo comum a todos os tipos de produtos 

geoespaciais, sendo que os produtos de mapeamento especial, cadastral e temático requerem 

maior detalhamento dos itens de algumas seções dos metadados para retratar suas 

peculiaridades. Abaixo estão relacionadas às categorias de informação que compõem o núcleo 

comum dos metadados geoespaciais (nome das categorias referentes ao padrão UML): 

 MD_Metadata - Informações do Conjunto de Entidades de Metadados: define 

metadados de um produto e estabelece hierarquia; 

 MD_Identification - Informações de Identificação: informação básica 

requerida para identificar univocamente um produto; 

 MD_Constraints - Informações de Restrições: restrições legais e de segurança 

no acesso e no uso dos dados; 

 DQ_DataQuality - Informações de Qualidade dos Dados: descreve sua 

linhagem (fontes e processos de produção) e qualidade/teste dos dados; 

 MD_MaintenanceInformation - Informações de Manutenção dos Dados: 

descreve práticas de manutenção e atualização; 

 MD_SpatialRepresentation - Informações de Representação Espacial: 

descreve mecanismo usado para representar os dados geoespaciais (matricial 

ou vetorial); 
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 MD_ReferenceSystem - Informações do Sistema de Referência: descreve 

sistema de referência espacial e temporal usado; 

 MD_ContentInformation - Informações de Conteúdo: descreve conteúdo do(s) 

catálogo(s) de abrangência e de feições usado(s) para definir feições de dados 

geoespaciais; 

 MD_Distribution - Informações do Distribuidor: informações do distribuidor e 

métodos de acesso. 

 

3.3. Perfil MGB Sumarizado 

Com o objetivo de fomentar a cultura de documentação de produtos através de 

padrão de metadados, nas organizações que porventura não disponham de elementos que 

compõem o perfil de Metadados Geoespaciais do Brasil (MGB) completo, o CONCAR 

recomenda o uso do perfil MGB sumarizado, conforme apresentado no quadro abaixo: 

Elemento Obrigatoriedade Seção 

1. Título Obrigatório MD_Identification 

2. Data Obrigatório MD_Identification 

3. Responsável Obrigatório MD_Identification 

4. Extensão Geográfica Condicional MD_Identification - CDG 

5. Idioma Obrigatório MD_Identification - CDG 

6. Código de Caracteres do conjunto de 
dados geográficos (CDG) 

Condicional MD_Identification - CDG 

7. Categoria Temática Obrigatório MD_Identification - CDG 

8. Resolução Espacial Opcional  

9. Resumo Obrigatório MD_Identification 

10. Formato de Distribuição Obrigatório MD_Distribution 

11. Extensão Temporal e Altimétrica Opcional MD_Identification - CDG 

12. Tipo de Representação Espacial Opcional MD_SpatialRepresentation 

13. Sistema de Referência Obrigatório MD_ReferenceSystem 

14. Linhagem Opcional DQ_DataQuality 

15. Acesso Online Opcional MD_Distribution 

16. Identificador Metadados Opcional MD_Metadata 

17. Nome Padrão de Metadados Opcional MD_Metadata 

18. Versão da Norma de Metadados Opcional MD_Metadata  

19. Idioma dos Metadados Condicional MD_Metadata  

20. Código dos Caracteres dos Metadados Condicional MD_Metadata 

21. Responsável pelos Metadados Obrigatório MD_Metadata  

22. Data dos Metadados Obrigatório MD_Metadata  

23. Status Obrigatório MD_Identification 
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3.4. GeoNetwork PCSPA 

Todas as layers utilizadas no Projeto de Caracterização Socioeconômica da Pesca e 

Aquicultura nas Áreas de Influência dos Empreendimentos de Exploração e Produção na Bacia 

de Santos Abrangendo o Estado de Santa Catarina (PCSPA) são disponibilizadas em um 

catálogo on-line. Foi adotado com padrão o perfil de Metadados Geográficos do Brasil, que 

está em consonância com a ISO19115.  

Acesse: http://geodatapcspa.acad.univali.br/geonetwork/srv/por/main.home para 

utilizar o GeoNetwork (figura 21). 

 

Figura 21 – Tela inicial do software GeoNetwork utilizado no nas Projeto de Caracterização Socioeconomica da 
Pesca e Aquicultura nas Áreas de Influência dos Empreendimentos de Exploração e Produção na Bacia de Santos 
Abrangendo o Estado de Santa Catarina. 

 

 

 

 

 

 

 

http://geodatapcspa.acad.univali.br/geonetwork/srv/por/main.home
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Clique na categoria Petrobrás para visualizar os metadados cadastrados (figura 22). 

 

Figura 22 – Visualização dos metadados dos produtos gerados no âmbito do PCSPA. 
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Cadastrar novo metadado 

Para Adicionar um metadato no catálogo faça o login, depois clique em 

“Administração” (1), e na sequência clique em “Metadados Novos” (2) (figura 23). 

 
Figura 23 – Procedimento para iniciar o cadastramento de um novo metadado. 

Surgirá uma tela para seleção do modelo de metadado a ser utilizado, escolha 

“(ISO19115)” (3), e clique em criar (4) (figura 24). 

 
Figura 24 – continuação do procedimento para iniciar o cadastramento de um novo metadado. 

Surgirá um formulário de edição com diversos campos que devem preenchidos. O 

modelo utilizado já está pré-preenchido, siga as instruções que seguem. 

1 2 

4 3 



 

Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura nas Áreas de Influência 
dos Empreendimentos de Exploração e Produção na Bacia de Santos 

 
 

Laboratório de Informática da Biodiversidade e Geomática – LIBGEO 
Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar – CTTMAR 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI 
35 

Utilize o painel à esquerda para selecionar a sessão do metadados que se deseja 

editar, clique em “metadado” (1) (figura 25). 

 

Figura 25 – Visão completa do formulário de cadastro de metadado. 
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Formulário Metadados 

O formulário Metadados já está preenchido (figura 26). 

 

Figura 26 – Cadastro de novo metadados, visão do formulário Metadados. 

 

Formulário Identificação 

No formulário Identificação, preencha os campos abaixo com as informações descritas entre 

“aspas” (figura 27): 

Campo CITAÇÃO (1) Título: “insira o nome da layer"; (2) Data: “insira a data de criação da 

layer”; (3) Tipo de data: “escolha a opção creation”; (4) Forma de apresentação: escolha 

“MapDigital”; (5) Linguagem: defina “pt”; (6) Character set: escolha “Utf8”; (7) Resumo: “crie 

um texto sucinto, auto-explicativo informando dados sobre a layer”; (9) Estado: selecione a 

opção “Completed”; (10); Tópico de categoria: “escolha o formato adequado”. 

 

Campo PALAVRAA CHAVE DESCRITIVA (11)Palavra Chave Descritiva: preencha o campo com a 

palavra-chave desejada; (12) Tipo: escolha a categoria da palavra chave;  

Campo PALAVRAA CHAVE DESCRITIVA (13) Palavra Chave Descritiva: preencha o campo com 

a palavra-chave desejada; (14) Tipo: escolha a categoria da palavra chave;  

 

Campo RESUMO GRÁFICO (15) Descrição do Ficheiro: escolha a miniatura; (16) Tipo de 

ficheiro: escolha a miniatura;  

Campo RESUMO GRÁFICO (17) Descrição do Ficheiro: escolha a miniatura; (18) Tipo de 

ficheiro: escolha a miniatura. 

 

Vá para a próxima seção.  
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Figura 27 – Cadastro de novo metadados, visão do formulário Identificação. 
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Formulário Manutenção 

O formulário Manutenção já está preenchido. Vá para a próxima seção (figura 28).  

 

Figura 28 – Cadastro de novo metadados, visão do formulário Manutanção. 

Formulário Restrição 

O formulário Restrição já está preenchido. Vá para a próxima seção (figura 29). 

 

Figura 29 – Cadastro de novo metadados, visão do formulário Identificação. 

Formulário Informação Espacial 

Campo RESOLUÇÃO ESPACIAL (1) Denominador: preencha com o valor da escala da layer; vá 

para a próxima seção (figura 30). 

 

 

Figura 30 – Cadastro de novo metadados, visão do formulário Informação Espacial. 

 

 

1

  1 
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Formulário Representação Espacial 

O formulário Representação espacial já está preenchido. Vá para a próxima seção 

(figura 31). 

 

Figura 31 – Cadastro de novo metadados, visão do formulário Representação Espacial. 

Formulário Sistema de Referência 

O formulário Sistema de Referência já está preenchido. Vá para a próxima seção 

(figura 32). 

 

Figura 32 – Cadastro de novo metadados, visão do formulário Sistema de Referência. 

Formulário Distribuição 

Opções de Distribuição: neste espaço deve ser configurado os links de acesso aos dados no 

formado WMS, Shapefile, KML e WFS (figura 33).  

Recursos online (WMS): (1) Linkage: preencha com o link de acesso ao protocolo WMS; (2) 

Protocolo: preencha com “WMS”; (3) Nome: preencha com “WMS”; (4) Descrição: preencha 

com WMS;  

Recursos online (Shapefile): (5) Linkage: preencha com o link de acesso ao protocolo 

Shapefile; (6) Protocolo: preencha com “Shapefile”; (7) Nome: preencha com “Shapefile”; (8) 

Descrição: preencha com Shapefile;  

Recursos online (WFS): (9) Linkage: preencha com o link de acesso ao protocolo WFS; (10) 

Protocolo: preencha com “WFS”; (11) Nome: preencha com “WFS”; (12) Descrição: preencha 

com WFS;  

Recursos online (KML): (13) Linkage: preencha com o link de acesso ao protocolo KML; (14) 

Protocolo: preencha com “KML”; (15) Nome: preencha com “KML”; (16) Descrição: preencha 

com KML; 
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Figura 33 – Cadastro de novo metadados, visão do formulário Informação de Distribuição. 
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Formulário Qualidade de Dados 

O formulário Qualidade de Dados já está preenchido. Vá para a próxima seção (figura 

34). 

 

Figura 34 – Cadastro de novo metadados, visão do formulário Qualidade dos Dados. 

 

Formulário Esquema App. 

Não se aplica (figura 35). 

 

Figura 35 – Cadastro de novo metadados, visão do formulário Esquema App. 

 

Formulário Catálogo 

Não se aplica (figura 36). 

 

Figura 36 – Cadastro de novo metadados, visão do formulário Catálogo. 
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Formulário XML 

Utilize para visualizar o código XML ou para alterar o código, editando diretamente o código 

(figura 37). 

 

Figura 37 – Cadastro de novo metadados, visão do formulário XML. 

Ao final do preenchimento dos formulários, clique em “Gravar” (figura 38). 

 

Figura 38 – Cadastro de novo metadados, visão do formulário XML. 

 

Configuração de Pré-Visualização 

Após o término do preenchimento dos formulários, acrescente a miniatura referente a 

representação do arquivo do metadado, uma miniatura pode ser gerada acessando o 

GeoServer, por exemplo, utilize o serviço wms para gerar uma figura .png, salve este arquivo e 

utilize-o como miniatura. Depois, no GeoNetwork, clique em “Others actions” (1) e depois em 

“Pré-visualização” (2) (figura 39). 

 

Figura 39 – Cadastro de novo metadados, visão do formulário XML. 
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Clique em “escolher arquivo” (3), selecione a miniatura e depois clique em “adicionar” 

(4) (figura 40). 

 

Figura 40 – Inclusão de miniaturas aos metadados. 

Agora retorne para a página inicial do GeoNetwork e clique em Petrobras PCSPA, todos 

os metadados estarão listados, apresentado as miniaturas (figura 41). 

Figura 41 – Tela inicial do GeoNetwork. 

 

Configuração de Privilégios 

Após o cadastramento do metadado e inserção das miniaturas, configure os privilégios 

de acesso aos metadados, permitindo que o acesso se torne público. Para isso, na tela inicial 

do GeoNetwork, clique em “Other actions” (1) do metadados desejado, imediatamente surgirá 

uma lista de opções, escolha Privilégios (2)(figura 42).  

Surgirá uma janela de diálogo com as opções para definição de privilégios sobre o 

metadado selecionado, clique em “Estabelecer para Todos” (3) em todas as quatro 

opções(figura 43). 

3 4 
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Figura 42 – Configuração de privilégios. 

 

 

Figura 43 – Configuração de privilégios. 

 

Procedimentos finalizados. Agora seus metadados estão cadastrados e públicos. 
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