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O que são repositórios de 

dados científicos 



REPOSITÓRIO 
DIGITAL 

“Um complexo que 
apoia o 
gerenciamento dos 
materiais digitais, 
pelo tempo que for 
necessário, e é 
formado por 
elementos de 
hardware, software e 
metadados, bem 
como por uma 
infraestrutura 
organizacional e 
procedimentos 
normativos e 
técnicos.”  
 

(CONARQ, 2015) 



REPOSITÓRIO 
DIGITAL 

A instituição deve 
prover uma 
infraestrutura de 
repositórios para 
armazenar, indexar 
e prover as 
ferramentas de 
busca e recuperação 
de dados científicos. 



DADOS 
CIENTÍFICOS 

Organizados e 
estruturados com o 
objetivo de permitir 
seu armazenamento 
nos formatos 
adequados, 
preservação e 
acesso, garantindo 
sua confiabilidade, 
autenticidade e 
integridade. 

REPOSITÓRIOS 
DIGITAIS 



Por que preservar 

dados científicos 



ANÁLISE DE 
RISCOS 

Quando os dados não 
são arquivados de 
forma rápida e não há 
um planejamento 
inicial de guarda e 
proteção tornam-se 
um desafio sua 
preservação e acesso. 

No plano de 
preservação a 
primeira função do 
repositório é permitir 
ao usuário identificar 
o conjunto de 
arquivos em risco 



ANÁLISE DE 
RISCOS 

integridade na 
pesquisa é garantida 
pela quantidade de 
informação necessária 
para o conhecimento 
pessoal.  

GARANTIA DE 
INTEGRIDADE 

Um dos componentes 
dessa garantia de 
integridade são os 
metadados de 
preservação, os quais 
proveem informação 
para dar suporte ao 
processo permanência 
dos registros. 



Como preservar dados 

científicos 



O FOCO DAS 
ATIVIDADES 

• O conteúdo 
intelectual do 
objeto no 
repositório.  

• Os Metadados 
incluídos com o 
objeto no 
momento da 
ingestão 

• Os direitos 
intelectuais sobre 
o objeto detidos  



PROPRIEDADES 
DOS OBJETOS 
DIGITAIS 

• A história do 
objeto 

• As informações 
sobre a 
representação do 
objeto 

• As informações 
sobre a fixidez do 
objeto 

O FOCO DAS 
ATIVIDADES 



Como é o ciclo da 

preservação de dados 

científicos 



O ciclo da 
Preservação 
digital 

Refere-se ao 
armazenamento, 
acesso e 
preservação de 
dados produzidos a 
partir de uma 
determinada 
pesquisa. 



Quais são os elementos de 

uma política de 

preservação de dados 

científicos 



POLÍTICA DE 
GESTÃO DE 
DADOS 

Não garante a 
disponibilidade de 
uma infraestrutura 
mínima para o 
repositório de 
pesquisa 

O elemento da preservação digital na 
política de gestão envolve as condições 
de continuidade do conteúdo, a 
regularidade de realização de cópias de 
segurança, retenção de bitstreams, 
remoção de itens, autorizações de 
atualizações, atribuição de checksum, 
arquivamento e transferências de bancos 
de dados. 
 



POLÍTICA DE 
GESTÃO DE 
DADOS 

Envolve as condições 
de continuidade do 
conteúdo, a 
regularidade de 
realização de cópias de 
segurança, retenção de 
bitstreams, remoção 
de itens, autorizações 
de atualizações, 
atribuição de 
checksum, 
arquivamento e 
transferências de 
bancos de dados. 

POLÍTICA DE 
PRESERVAÇÃO 
DE DADOS 



ELEMENTOS 
DA POLÍTICA 

Deve garantir ao 
pesquisador 
privacidade, 
segurança e a 
preservação ao 
longo do tempo das 
informações 
produzidas em suas 
pesquisas e para 
atender às 
exigências das 
instituições 
financiadoras. 

POLÍTICA DE 
PRESERVAÇÃO 
DE DADOS 

POLÍTICA DE 
GESTÃO DE 
DADOS 



Com se faz um plano de 

preservação de dados 

científicos 



PLANO DE 
PRESERVAÇÃO 
DE DADOS 

É o detalhamento 
de projetos e define 
uma série de ações 
de preservação a 
serem tomadas por 
uma instituição 
responsável devido 
a um risco 
identificado para 
um determinado 
conjunto de 
objetos”  

 
(BECKER et al., 2009) 



PLANO DE 
PRESERVAÇÃO 
DE DADOS 

Detalha os 
processos, 
metodologias e 
ferramentas 
aplicadas e 
documenta o 
escopo do 
repositório em 
termos do conteúdo 
coberto.  
 
Também abrange 
governança, 
financiamento, nível 
de serviço e 
expectativas de 
qualidade. 

(Breedstraet, 2019) 



Quem são os curadores 

de dados científicos 



CURADORIA 
DIGITAL 

Envolve a 
manutenção, 
preservação e a 
adição de valor para 
os dados de pesquisa 
através de seu ciclo 
de vida. A curadoria 
digital e a 
preservação de dados 
são processos 
contínuos, exigindo 
uma reflexão 
considerável e o 
investimento de 
tempo e recursos 
adequados. (DIGITAL, 
2019) 



CURADORES 
DIGITAIS 

Comunicam à 
comunidade 
científica sobre as 
ações que devem 
ser tomadas desde 
o início do ciclo de 
vida dos dados.  

 

 

Avaliam se os 
materiais são 
publicáveis, úteis e 
se as expensas na 
sua preservação a 
longo prazo são 
justificáveis.  

CURADORIA 
DIGITAL 



Os formatos (tanto 
no nível de arquivo 
quanto no nível de 
metadados) usados 
no repositório serão 
monitorados 
constantemente.  

 

 

CURADORIA 
DIGITAL 

CURADORES 
DIGITAIS 

COMUNIDADE 
DESIGNADA 

DIREITOS 
 METADADOS 

ADEQUAÇÃO DE 
FORMATO 



DOCUMENTAÇÃO 
 

Cada vez mais os 
projetos científicos 
se tornam 
intensivamente 
computacionais e 
por isso mais 
transparentes.  

 
As opções de 
customização das 
interfaces devem 
atender às 
demandas de cada 
projeto, 
descrevendo as 
especificações de 
cada template, 
conjunto de dados e 
metadados. 



Quem está preservando 

os dados científicos 



Quem está preservando 

os dados científicos 



Quem está preservando 

os dados científicos 
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