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Requisitos de Hardware
CPU: 2+ núcleos, arquitetura 64 bits

RAM: 2 GB livre

Armazenamento: 10 GB livre

Requisitos de Software
Java 8
https://www.java.com/

Apache Tomcat 8.5
http://tomcat.apache.org/

PostgreSQL com PostGIS¹
https://www.postgresql.org/
https://postgis.net/

Obs: para maiores detalhes sobre a instalação de cada um desses softwares, consultar a 
documentação específica nas páginas dos projetos referenciadas acima;

¹ O GeoNetwork precisa de um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados e é flexível quanto à 
escolha do usuário (PostgreSQL, Oracle, MySQL, ...). O sistema PostgreSQL é recomendado por 
ser o que é utilizado no nó central da INDE. O próprio GeoNetwork vem embutido com o sistema 
H2 que é utilizado na instalação padrão, mas sendo apropriado apenas para pequenas bases de dados
com poucos usuários simultâneos.

Instalação do Software
1. Baixar e instalar a versão mais recente do Java 8;

2. Baixar e instalar a versão mais recente do Apache Tomcat 8.5;

3. Baixar e instalar a versão mais recente do PostgreSQL e da extensão PostGIS;
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4. Configurar o Tomcat com as opções (Java Options):

-Xms2048m
-Xmx2048m
-XX:NewRatio=2
-XX:SurvivorRatio=10

5. Na página de suporte/ajuda do Catálogo de Metadados Geoespaciais da INDE 
(https://metadados.inde.gov.br), baixar os arquivos:

1. Geonetwork 3.10.2 (.war)

2. Alterações do GeoNetwork 3.10.2

3. Perfil MGB 2.0 para o GeoNetwork 3.10

4. Perfis MGB (ISO19139) para o GeoNetwork 3.10

6. Descompactar o arquivo “geonetwork.war”, colocando seu conteúdo no diretório 
“<TOMCAT>/webapps/geonetwork”;

7. Realizar as configurações de banco de dados do GeoNetwork:

1. Editar o arquivo “geonetwork/WEB-INF/config-node/srv.xml”, comentar a linha que 
contém “import … h2” e descomentar a linha que contém “import … postgres-postgis”;

2. Editar o arquivo “geonetwork/WEB-INF/config-db/jdbc.properties” e preencher os 
valores “username”, “password”, “database” e “host” com os valores necessários para se
conectar ao banco de dados;

8. Descompactar o arquivo “alteracoes-geonetwork(…).zip” e copiar o diretório geonetwork 
deste sobre o diretório geonetwork do war já descompactado, sobrescrevendo todas as 
correspondências;

9. Descompactar o arquivo “perfil-mgb2(…).zip” e seguir as instruções do arquivo 
LEIAME.txt contido nele. Não iniciar ainda o serviço;

10. (Opcional – perfis legados) Descompactar o arquivo “perfis-mgb(…).zip” e seguir as 
instruções do arquivo LEIAME.txt contido nele. Não iniciar ainda o serviço. * Este item é 
opcional, sendo necessário apenas caso se deseje migrar uma base antiga ou importar 
metadados nos perfis MGB legados (completo e sumarizado) *

11. GeoNetwork novo (sem dados de versões antigas):

1. Iniciar o serviço do Tomcat e aguardar alguns minutos;

2. Acessar o endereço da aplicação e verificar que a página principal do GeoNetwork 
carrega. Caso não carregue, verificar os logs do Tomcat por mensagens de erro;

3. Realizar o login como administrador. Usuário: admin, senha: admin. A  lterar a senha   
imediatamente;
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4. Realizar as operações pós-inicialização descritas nos arquivos LEIAME dos perfis (itens
9 e 10 acima);

12. GeoNetwork com migração de dados de versões antigas:

1. NUNCA realize a migração de dados na base original da versão anterior, pois o processo  
pode parar no meio e necessitar a restauração dos dados. Realizar a cópia da base de 
dados e fazer a migração sobre a cópia;

2. Copiar da versão antiga o diretório “geonetwork/WEB-INF/data/data/metadata_data”. O 
destino na versão nova é o diretório de mesmo caminho;

3. Caso sua base de dados inclua metadados com os perfis “mgb-completo” e “mgb-
sumarizado” (sem prefixo iso19139): acessar a base de dados e realizar o UPDATE da 
tabela “metadata”, coluna “schemaid”, substituindo esses dois perfis por 
“iso19139.mgbcompleto” e “iso19139.mgbsumarizado” respectivamente.

4. Iniciar o serviço do Tomcat e aguardar alguns minutos; O processo de migração 
automático da base de dados será executado durante a carga da aplicação e seu progresso
pode ser acompanhado no log “geonetwork-stdout(…).log” no diretório de logs do 
Tomcat;

5. Caso o processo apresente falha, o nível de informações do log pode ser aumentado 
editando o arquivo “geonetwork/WEB-INF/classes/log4j.xml”, na linha seguinte a 
“geonetwork.databasemigration”, trocando o valor do atributo value para “DEBUG”;

6. Após o término bem-sucedido da migração, acessar o endereço da aplicação e verificar 
que a página principal do GeoNetwork carrega;

13. Com o GeoNetwork já funcionando, verificar a configuração básica no menu “Console do 
Administrador / Configurações”, em especial:

1. Nome do catálogo e Organização

2. Host, Porta e Protocolo preferido

14. Para limitar os idiomas exibidos na interface, acessar o menu “Console do Administrador / 
Configurações / Interface de usuário”, clicar em “Criar uma configuração padrão da IU”, ir 
em “Lista de idiomas” e remover os idiomas que não forem desejados.
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