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As Infraestruturas de Dados Espaciais (IDE) constituem instrumentos de ordenação, padronização, 
governança, disseminação e acesso a dados geoespaciais. Para cumprir esse papel, as IDEs adotam padrões 
e normas que possibilitam assegurar a interoperabilidade de dados e metadados, indispensável para 
viabilizar aplicações de interesse do governo e da sociedade (CONCAR, 2010). Os padrões de metadados 
especificam um conjunto de elementos necessários para caracterizar os dados produzidos por uma 
instituição. Destacam-se como normas: a ISO 19115, que determina uma extensa relação de elementos de 
metadados, especificando um conjunto mínimo de metadados que deve ser comum a qualquer perfil 
baseado nesta norma, além das regras para elaboração de perfis; a ISO 19139, que confere as regras de 
implementação dos metadados em XML; e, no contexto nacional, o Perfil MGB, que compreende o padrão 
de metadados elaborado pela CONCAR e adotado pela INDE. O Perfil MGB em vigor foi elaborado com base 
na norma ISO 19115 de 2003 e ainda não foi revisado considerando as atualizações da ISO 19115:2014. Os 
metadados geoespaciais documentam as informações sobre um conjunto de dados geoespaciais como 
características de identificação, sistema de referência, informação de conteúdo, qualidade e distribuição. 
Apesar de toda a importância conferida à produção de metadados, ainda se encontra significativa 
resistência em sua documentação, bem como problemas com o entendimento das normas e padrões que, 
em geral, são extensos e complexos, fatores que contribuem para a ocorrência de falhas no preenchimento 
das informações. Por isso, o presente trabalho tem por objetivo analisar a aderência dos metadados 
disponibilizados na INDE ao Perfil MGB, através de um indicador de conformidade. Em um contexto 
internacional, um indicador semelhante é adotado pela INSPIRE onde os Estados-membros devem informar 
anualmente o nível de conformidade dos metadados (MDi2) (EUROPEAN COMISSION, 2009). Os metadados 
da INDE estão disponíveis no portal metadados.inde.gov.br e a não conformidade pode implicar na falta de 
aproveitamento eficiente dos produtos, dificultar a interoperabilidade e as buscas de dados , assim como 
impedir a integração de IDEs e sistemas de informações diversos. Para o cálculo da conformidade dos 
metadados inseridos no catálogo de metadados da INDE, consideraram-se conformes aqueles que: (a) 
contemplavam minimamente os elementos obrigatórios e condicionais previstos no perfil MGB 
sumarizado, composto por 23 elementos de metadados, sendo onze obrigatórios, quatro condicionais e 
oito opcionais; (b) seguiam estruturação em XML conforme previsto na ISO 19139:2007. Dessa maneira, um 
conjunto de quinze elementos foi investigado. Constituem elementos de metadados obrigatórios do perfil 
MGB sumarizado: título, data, responsável, idioma, categoria temática, resumo, formato de distribuição, 
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sistema de referência, responsável pelos metadados, data dos metadados e status. Constituem elementos 
de metadados condicionais do perfil MGB sumarizado: extensão geográfica, código de caracteres do 
conjunto de dados geoespaciais, idioma dos metadados e código de caracteres dos metadados. Para 
analisar o quantitativo de 32.538 metadados, que corresponde à totalidade de metadados disponíveis no 
catálogo na data da consulta, um script em linguagem node.js foi elaborado para extrair essas informações 
e compor uma base de dados em csv, possibilitando a análise em planilhas. Para alguns elementos foi 
avaliado apenas se o campo estava preenchido ou não (teste true/false). Para elementos com domínios do 
tipo lista de valores, como o caso do elemento status, foi avaliado se o campo estava preenchido com 
algum valor previsto na lista. Em uma primeira etapa, os elementos obrigatórios foram analisados, 
resultando em uma planilha composta por metadados na qual esses elementos estavam em conformidade, 
o que correspondia a cerca de 10.000 metadados. Na segunda etapa, avaliaram-se os elementos 
condicionais dos metadados conformes da primeira etapa. Dos quatro elementos condicionais, dois 
estavam preenchidos para todos os metadados e os outros dois (extensão geográfica e idioma dos 
metadados) só não estavam preenchidos para 39 metadados, o que não é significativo para a totalidade. O 
nível de conformidade obtido foi de 31%, ou seja, apenas 31% dos metadados disponíveis passaram nos 
testes aplicados e continham elementos obrigatórios e condicionais preenchidos. Outros resultados ainda 
podem ser explorados como: sinalizar as falhas mais significativas ou verificar a conformidade dos 
metadados por instituição responsável. Em face do baixo índice de conformidade, o presente trabalho 
comprova que é fundamental que sejam criados mecanismos e ferramentas para controle e solução das 
não conformidades, seja no momento do cadastramento dos metadados, seja em razão de alterações nas 
normas. Dessa maneira, espera-se que as análises e discussões apresentadas possam reforçar a 
necessidade não apenas da adoção de padrões, mas também da rigorosidade em sua aplicação e 
manutenção, contribuindo para a mudança cultural com relação à documentação de dados. Espera-se 
também que esse trabalho possa colaborar com o aprimoramento do catálogo de metadados da INDE, o 
que trará benefícios para toda a comunidade interessada em informação geoespacial. 

 
 


