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Dependência social da informação digital 

O governo, a administração 
pública e privada, a pesquisa 
científica e tecnológica e a 
expressão cultural 
dependem cada vez mais de 
documentos digitais, não 
disponíveis em outra forma, 
para o exercício de suas 
atividades. 



Desafios, Ameaças e Oportunidades 

1. Falta de políticas de avaliação: O impacto causado pela definição 
dos critérios de seleção é muito importante no ambiente digital. O 
documento digital que não for selecionado nas fases iniciais do seu 
ciclo de vida irá provavelmente perder-se ou tornar-se inútil no 
futuro;   

2. Falta de políticas de descrição: A natureza complexa da tecnologia 
exige uma abordagem descritiva e detalhada, ou seja, 
metainformação de objetos digitais para a manutenção. A 
metainformação de elementos internos e externos dos documentos 
tornou-se crucial;   

3. Vulnerabilidade física: O Hardware e os suportes de 
armazenamento são inerentemente instáveis e, sem a instalação e 
manutenção adequada, eles podem deteriorar-se rapidamente, 
mesmo que externamente não pareçam estar danificados;  



Desafios, Ameaças e Oportunidades 

4. Vulnerabilidade lógica: O ambiente digital é sensível a mudanças 
(algumas são derivadas das próprias necessidades de gestão) o que 
pode comprometer a integridade, a autenticidade e a história dos 
objetos digitais;  

5. Elevada obsolescência tecnológica: O ciclo de renovação 
tecnológica é curto (3-5 anos) por oposição a décadas e séculos 
associados à preservação de objetos físicos;  

6. Elevada dependência tecnológica: Todos os objetos digitais 
requerem hardware e software específicos para serem acedidos e 
cada um desses elementos geralmente requer contratos, que são 
geralmente difíceis de negociar;  

7. Dificuldade no recrutamento de pessoal devidamente qualificado: 
a tecnologia envolvida no acesso a objetos digitais requer uma 
significativa diversidade de atividades que são realizadas por poucos 
especialistas. 



Recomendações 

Publicar Políticas e Planos de Preservação Digital 

Para resumir a abordagem institucional com relação ao 
arquivamento seguro das suas coleções digitais. 

Para explicar como a sua aplicação servirá para atender às 
necessidades de confiabilidade, autenticidade e 
acessibilidade a esses documentos. 

Para orientar o uso e os direitos de salvaguarda dos 
acervos digitais. 

Para explicar como uma comunidade se encaixa na 
estratégia global de preservação digital. 

 



Recomendações 

A instituições devem elaborar planos de 
preservação digital eficazes que contenham e 
apliquem protocolos, padrões e normas 
internacionais, em concordância com as 
políticas de cada instituição, assegurando a sua 
sustentabilidade a longo prazo. 

 

O software que se está utilizando na gestão do 
repositório digital deve atender as normas e 
protocolos de preservação básicos. 

 



 

Para que servem as Parcerias 
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Desenvolvendo um programa 
de preservação digital 
sustentável que atenda aos 
requisitos  e as necessidades 
das universidades e dos 
centros de pesquisa 
brasileiros. 
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Disponibilizando online uma 
rede de preservação digital 
distribuída robusta y flexível 
que preserve o conteúdo de 
repositórios digitais, 
documentos oficiais do 
governo e conteúdo de 
acesso aberto relevante. 
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A busca por um modelo de 
preservação digital 

 Soluções tecnológicas colaborativas 

 Coleções digitais de aceso aberto 

 Instalação de software de código 
aberto custeável 

 Preservação via rede distribuída 

 Restabelecer a principal missão das 
bibliotecas, arquivos e museus 

 Herança digital preservada por 
gerações 
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Valores 
As instituições que trabalham com a 
rede mantem os seguintes valores: 
 
 Preservar o conteúdo vital para a 

instituição e para o próprio país. 
 

 Ser responsáveis e garantir o acesso 
a longo prazo. 
 

 Colaborar com uma solução 
tecnológica global de longo prazo. 
 

Mostrar liderança. 
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Tudo começou... 

Com cooperação entre instituições pares 
 
• Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia – IBICT 
• Sete universidades públicas Brasileiras, 

sem nenhum custo por associação.  
• Stanford University LOCKSS Program 
• Fundação de Ciência, Aplicações e 

Tecnologias Espaciais – FUNCATE 
• Ministério de Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações – MCTIC 
 
Com a entrada de revistas eletrônicas na 
plataforma LOCKSS de instituições que 
possuíam publicações de acesso aberto 
editadas no OJS.  
 
Dando os primeiros passos na construção de 
serviços para as instituições que desejam 
preservar suas coleções digitais no Brasil. 
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A rede de serviços de preservação 
digital brasileira 

Uma rede privada LOCKSS 

 

A primeira na América Latina 

 

As equipes envolvidas são locais: 
35 pessoas, somente 4 de tempo 
completo, 15 são servidores 
públicos de instituições 
participantes. 

 

Participa da configuração dos 
plugins de integração para as 
revistas  na SciELO Brasil. 
 

 



A rede de serviços  de preservação 
digital brasileira 

Serviços em arquitetura de rede 
decentralizada.  

 

Preservação ao longo do tempo de 
publicações científicas brasileiras. 

 

Gestão documental, Arquivamento e 
preservação de teses, dissertações, 
livros eletrônicos e dados de pesquisa. 

 

Financiamento federal e em particular 
do MCTIC (Ministério da Ciência, 
Tecnologia, inovações e Comunicações).  
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A rede de preservação digital brasileira 

1º estabelecer a rede 
nacional usando LOCKSS 

 

2º oficializar as políticas 
de governança.  

 

3º Assinatura de acordos 
de cooperação técnica 

 

4º identificação dos 
responsáveis pelos 
conteúdos digitais em 
repositórios e arquivos 
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12 caixas 
772 revistas preservadas 

(425 em processamento)  

8,236 volumes preservados 

(4,774 em processamento)  

160 instituições com 

revistas preservadas ou em 

processamento 

IBICT 

USP 

UNICAMP 

UFG 

USM 

UFPB 
UFBA 

UFRN 

UFRGS 

UnB 

UFSC 

UNESP 



Como funciona 
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A importância  da Aliança LOCKSS  

O estabelecimento de uma arquitetura colaborativa 
de redes para a curadoria e preservação de 
publicações eletrônicas técnico científicas. 
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A importância da Aliança LOCKSS  
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A importância da Aliança LOCKSS  
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A importância  da  Aliança LOCKSS  

Outros serviços de preservação de 
revistas OJS:  

 

Global LOCKSS Network: Low publisher 
to journal ratio 

 

 CLOCKSS: Small number of publishers 
participate, it is not free  

 

Portico: Small number of publishers 
participate, it is not free  
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A importância  da Aliança LOCKSS  
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Storage partners  
● University of Alberta  
● University of British Columbia  
● Indiana University  
● University of Pittsburgh  
● University of Victoria  
● Simon Fraser University  
● Ontario Council of University 
Libraries  
● Italian National Library of Florence  
● National Documentation Centre 
(EKT), Greece 



A importância  da Aliança LOCKSS  
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Projetos colaborativos 
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Como funciona 
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1 Preservação de Periódicos no OJS    

2 Preservação de coleções de Teses & Dissertações  

3 Preservação de coleções de TCCS  

4 Preservação de Fundos de Memória Audiovisual  

5 Custódia de periódicos analógicos e eletrônicos encerrados  

6 Preservação dos acervos digitais do MCTIC   

7 Estudo de Ferramentas de código aberto de preservação digital   

8 Sub rede SciELO   

9 Preservação de acervos históricos de Goa, India   

10 Preservação Digital de Dados de Pesquisa 

11 Parceria com a Rede PKP  

12 Subrede de preservação de Coleções Biológicas  

13 Serviço de apoio à avaliação da gestão da PD nas instituiçoes  

14 Preservação digital de acervos arquivísticos  

15 Preservação de acervos museológicos digitais  

16 Programa Brasileiro de Formação em Preservação Digital  

17 Preservação de paginas Web e Correio eletrônico  

18 Preservação de Tesauros 

Projetos em parceria 
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O Contexto 

As iniciativas de construção e desenho de 
repositórios digitais, além de tornar exponencial 
o acesso à informação, têm permitido, no âmbito 
profissional, novas experiências de controle e 
gerenciamento de recursos eletrônicos em fluxos 
que compõem o ciclo informacional e 
possibilitado, no âmbito da comunidade usuária, 
o usufruto de recursos e serviços informacionais 
que perpassam novas formas de validação e de 
atribuição de autoridade à informação. 



O Contexto 

A possibilidade de se criar um modelo genérico de 
serviços de preservação digital para repositórios 
institucionais usando o modelo de referência OAIS é 
uma das necessidades nas iniciativas públicas de 
projetos e programas colaborativos. Alguns dos 
projetos começam a elaborar guias e manuais para 
auxiliar no processo de inserção de dados (ingest 
process), a estimular o depósito de arquivos em 
formatos-padrão para diminuir custos operacionais 
de longo prazo e a recomendar melhores práticas a 
serem implementadas.  



O Contexto 
Os projetos colaborativos de preservação digital estão orientados 

para um possível processo de auditoria para atribuir/certificar a 

concordância com o modelo OAIS, as primeiras ações  a serem 

desenvolvidas nesses projetos são: 

1. mapear as seis entidades de um repositório que esteja em 

concordância com o OAIS (inserção, armazenamento 

arquivístico, administração, gerenciamento de dados e 

acesso) dentro de uma estrutura existente; 

2. garantir que a terminologia de um domínio específico pode 

ser mapeada por um equivalente OAIS. 

A auditoria pode começar no processo de inserção dos dados, já que 

os sistemas de repositórios digitais podem ser divididos em dois 

grupos, aqueles em que o autor ou editor deposita diretamente o 

conteúdo (ex.: DSpace), e os que usam algum tipo de coleta desde as 

páginas a repositórios na web (ex. LOCKSS). Os dois processos não 

são imunes a algum tipo de ameaça e a auditoria pode confirmar a 

autenticidade do conteúdo inserido. 



A preservação digital distribuída de repositórios 
institucionais confiáveis 



Critérios para preservação 

de repositórios digitais 

30 

Em 2007  The Digital Curation Center (U.K), Digital Preservation 
Europe,  NESTOR (Germany),  Center for Research Libraries 

(North America) promulgaram as dez carateristicas básicas dos 
repositórios  que preservam  acervos digitais. 

 

http://www.crl.edu/archiving-preservation/digital-
archives/metrics-assessing-and-certifying/core-re 

 



1. O repositório se compromete a fazer a manutenção contínua dos objetos digitais para 
a(s) comunidade(s) alvo(s). 

2. Demonstra que a organização possui capacidade (incluindo aspectos financeiros, de 
pessoal e de processos) para satisfazer esse comprometimento. 

3. Adquire e mantém os requisitos contratuais e direitos legais e cumpre as 
responsabilidades. 

4. Tem um quadro de políticas eficaz e eficiente. 

5. Adquire e gerencia objetos digitais baseada nos critérios estabelecidos que 
correspondem ao seu comprometimento e capacidades. 

6. Mantém/garante a integridade, autenticidade e usabilidade de objetos digitais ao longo 
do tempo. 

7. Cria e mantém requisitos de metadados sobre as ações realizadas nos objetos digitais 
no processo de preservação, bem como sobre os contextos relevantes de produção, 
suporte ao acesso e processos de uso antes da preservação. 

8. Cumpre os requisitos de disseminação. 

9. Tem um programa estratégico para planejamento e ações de preservação. 

10. Tem infraestrutura técnica adequada à continuidade da manutenção e da segurança 
de seus objetos digitais. 

 

 

Critérios para preservação de 

repositórios digitais 
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O repositório Dataverse 



O repositório Dataverse 



Integração com repositórios e sistemas de preservação 



Inicio da inclusão e preservação de conjuntos 
de dados de pesquisa no Dataverse 
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Início da inclusão e preservação de conjuntos 
de dados de pesquisa no Dataverse 
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Integração 
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Integração 
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Mais revistas de acesso aberto 



Lições aprendidas 
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Os aspectos organizacionais da 
preservação digital 

Os produtos e serviços em rede estão 
orientados a garantir que os diferentes 
agentes e produtores de informação científica 
no Brasil comprobem sua responsabilidade, 
siguindo padrões de auto avaliação, auditoria 
e certificação internacionais. 
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Desafios 

Preservar digitalmente no 
território nacional 
 
Participar em projetos de 
colaboração nacionais e 
internacionais 
 
 Um maior número de 
ferramentas de integração 

 
Incluir mais iniciativas locais 
 
Mais suporte financeiro. 
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Conclusão 
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Seguindo o compromisso do IBICT de 
disseminar as melhores formar de gestão do 
ciclo de vida das coleções digitais e da  
disponibilidade  da informação científica e 
tecnológica a longo prazo, o objetivo da rede 
Cariniana está centrado no cumprimento de 
todos os requisitos funcionais que permitam a 
preservação e a custodia efetiva das coleções 
digitais no Brasil. 



MUITO OBRIGADO 
 

http://www.ibict.br 

http://cariniana.ibict.br 

cariniana@ibict.br 

Skype:  miguel.ibict 

Telefones: (61) 3217-6100   e 6140 

Zoom: https://zoom.us/j/9798702991 

WhatsApp: (61) 99692-2368 


