
A biblioteca 
universitária 
e a gestão de 
dados 
científicos 

MURILO BASTOS DA CUNHA 

Universidade de Brasília 

Faculdade de Ciência da 
Informação (FCI) 

Brasília, DF 70910-900 Brasil 

murilobc@unb.br 
 



A quantidade de publicações em cada campo do 
conhecimento, notadamente após a Segunda 
Guerra Mundial, cresceu, segundo Solla Price 
(1976), de forma exponencial, duplicando a cada 
dez ou quinze anos. 

 

Esse fenômeno deu origem a chamada Big Science.  

O surgimento da Big Science 



Hilbert e Lopez (2012) apontaram 
que: 

=> em 2000: apenas ¼ da  
informação armazenada no  
mundo era digital. Os outros 
 ¾ correspondiam à informação 
analógica (papel, filmes, vinis,  
fitas magnéticas). 
 

=>em 2002: início da era da 
informação digital, pois o primeiro 
ano ter dados digitais armazenado 
em uma quantidade maior que os 
dados armazenados analogicamente.  

 

A Big Science e Big Data 



• em 2007: apenas 7% dos dados armazenados eram 
analógicos. 

• em 2013: o volume de informação armazenada no mundo 
equivalerá a 1200 exabytes, sendo que destes, apenas 2% 
será analógico. 

•  Mayer-Schonbeerger e Cukier (2013, p. 5) argumentam 
que a Google “processa mais de 24 petabytes ao dia, 
volume milhares de vezes maiores que todo o material 
impresso na Library of Congress”.  

 

Como tratar essa proliferação de dados?  

A Big Science e Big Data 



• Álvaro et al (2011)  os experimentos em partículas 
físicas conduzidas no Laboratório do CERN, envolvem a 
colaboração de mais de mil físicos de mais de cem 
instituições internacionais. 

 

• O CERN gera muitos petabytes de dados ao ano. Lyman 
e Varian (2003) apontam que meros dois petabytes 
equivalem ao conteúdo de todas as bibliotecas 
universitárias dos Estados Unidos. 

Big Data 



novos problemas => armazenamento, indexação e preservação(?) 

Big Data 



Qual é o problema? 

• Crescimento projetado da informação global ultrapassa o crescimento do 
espaço para o seu armazenamento. Fonte: IDC Digital Universe White 
Paper, Coordenador por EMC, May 2009. 



• Big Data  termo mais amplo, refere-se a um grande 
volume de dados e o conjunto de soluções 
tecnológicas para tratar esses dados digitais. 

 

•  Relaciona-se com a percepção e compreensão de 
informações analisadas em grande escala. 

 

•  Para Mayer-Schonbeerger e Cukier (2013)  representa 
“uma nova fonte de valor econômico e informação”.  
 as empresas de TI começam visualizam grandes 
negócios nessa área. 

Big Data 



A imprensa começa a cobrir Big Data/  
Data Deluge/ Info explosion 



E-science/Curadoria de dados/Dados 
científicos: 

 termo ainda não consolidado, sinônimos: 
ciência eletrônica, ciência orientada a dados, 
computação fortemente orientada a dados, 
ciberinfraestrutura, curadoria de dados 
científicos, gestão de dados científicos 
(GDC). 

 gestão de grande volume de dados no 
âmbito científico. 

 O termo cunhado em 2000, por John 
Taylor, diretor geral do Conselho do National 
e-science Center (UK). 

 

E-science: uma parte da Big data 



• Definição da OCDE:  

• “registros factuais usados como fontes primárias 
na investigação científica, e que são geralmente 
aceitos na comunidade científica como 
necessários para validar os resultados de uma 
pesquisa”.  

 

Dados científicos 



• Instrumentos de medidas 

• Experimentos/observações 

• Imagens, vídeo e áudio 

• Documentos textuais, planilhas, bases 
de dados 

• Dados quantitativos 

• Resultados de levantamentos 

• Transcrições de entrevistas 

• Dados de simulação, modelos, 
software 

• Slides, artefatos, espécimes, amostras 

• Diários, livros de laboratório, 
desenhos.... 

Tipos de Dados Científicos 
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Refere-se à coleção de 
instrumentos e tecnologias 
necessárias para apoiar a 
pesquisa científica do Século 
XXI 
 intrínseca à natureza 
colaborativa e multidisciplinar 
, bem como pelo grande 
volume de dados produzidos 
 que precisam estar 
disponibilizados em rede.  

O que é Gestão de dados científicos (GDC)? 



Num contexto pré-digital as bibliotecas: 
 desempenharam papéis  na coleta, difusão e 
preservação dos documentos cientifico e tecnológicos; 
 

 ajudaram os cientistas a utilizarem as potencialidades 
do ciclo da Informação Científica e Tecnológica (ICT). 

Gestão de Dados científicos e a biblioteca 

A World Wide Web, proposta por Berners-
Lee, em 10 novembro de 1990, já completou 

24 anos!  



 Como podemos criar e comunicar o conhecimento gerado nesse 
contexto tão dinâmico? 

 Como vamos preservar a comunicação científica e a ICT geradas 
nesse contexto? 

 Quais serão os novos papéis da biblioteca na execução da gestão 
do conhecimento dentro da academia? 

Gestão de Dados científicos e a biblioteca 

A Web 
 

 provocou enormes efeitos nos sistemas de comunicação 
cientifica e da informação digital. 
 

 dinamizou os sistemas da informação cientifica e 
tecnológica (ICT) e trouxe novas indagações:  

Novas indagações surgiram: 



Cunha (2010) comentou que 
a e-science (GDC): 
“tende a crescer no futuro (...)  
Essa área, geralmente composta  
por bases de dados numéricos e  
os diferentes conjuntos de 
resultados das pesquisas 
realizadas nos institutos, 
faculdades e departamentos, 
nunca foi objeto de preocupação 
por parte da biblioteca 
universitária”. 

 

Gestão de Dados científicos e a biblioteca 



“Uma definição ampla da ciência eletrônica significa que 
para apoiá-la necessariamente estão sendo incorporada 
uma série de atividades e serviços. 

 

Tal apoio exige o desenvolvimento, a coordenação e 
investimentos em vários setores da biblioteca para criar um 
sistema onde, certamente, estarão envolvidos a segurança 
dos dados, a preservação, o acesso e o controle dos 
metadados”. (Cunha, 2010). 

 

Gestão de Dados científicos e a biblioteca 



• A literatura técnica já revela uma preocupação dos 
bibliotecários com esse novo cenário. 

• Luce (2010, p. 3) argumenta que para as 
“bibliotecas universitárias a evolução gradual da e-
science provoca desafios profundos e, ao mesmo 
tempo, proporciona às bibliotecas uma 
oportunidade de redefinir seus papéis e agregar 
valor ao seu portfólio de serviços”. 
 

Gestão de Dados científicos e a biblioteca 



• 2006: a Association of Research Libraries (ARL) criou uma 
Força Tarefa e-Science (e-Science Task Force). 

 

• 2009: a ARL realizou um levantamento com o objetivo de 
identificar o envolvimento das bibliotecas com a questão do 
tratamento dos dados oriundos da e-science. (Soehner; 

Steeves; Ward, 2010). 

Situação da GDC nos EUA e Canadá 



• Levantamento obteve respostas de 57 bibliotecas: 

• 21 fornecem infraestrutura ou serviço para gestão de 
dados científicos, 

• 23 bibliotecas estavam planejando; 

• 13 bibliotecas não ofereciam. 

•  O estudo mostrou que entre as bibliotecas 
respondentes, 42% contrataram e 39% planejam 
contratar membros de equipe com habilidades em 
gestão de dados científicos (Soehner; Steeves; Ward, 
2010). 

Situação da GDC nos EUA e Canadá 



Como as bibliotecas estavam apoiando a gestão de 
dados científicos: 

• 73% falaram que tinham envolvimento 
institucional. 

• Grande contato com grupos e/ou departamentos. 

• 87% das bibliotecas ofereciam serviço colaborativo 
com outras unidades: CPD, faculdades/institutos, 
departamentos, centros, Decanato de Pesquisa. 

• Palavras-chave: colaboração e envolvimento. 

 

 

 

 

Situação da GDC nos EUA e Canadá 



Novo periódico especializado: JESLIB 
 http://escholarship.umassmed.edu/jeslib/ 



• Temática ainda é pouco trabalhada. 

• Cunha (2010) apontou a necessidade das BU pensarem 
nessa temática. 

• Vaz (2011) mostrou que EMBRAPA Informática 
Agropecuária deve assumir um papel relevante nessa área. 

• Eventos específicos: 

• 2012: VI Workshop de e-Science, Curitiba (PR). 

• 2013: Encontro Internacional de Dados, Tecnologia e 
Informação, Marília (SP) 

• 2014 (Out.):IEEE 10th International Conference on e-
Science, São Paulo (SP). 

• 2014 (Out/Nov): tema incluído no Seminário de Bibliotecas 
Digitais (RS) e no Encontro da ANCIB (ENANCIB, BH). 

 

 

Gestão de Dados científicos (GDC) no Brasil 



Ciclo de vida do dado científico 



Cunha (2010, p. 10) já havia comentado que o acervo de 
dados oriundos da e-science tende a crescer no futuro e 
argumenta: 

“como a biblioteca começa a tomar para si a 
responsabilidade de gestão do conhecimento gerado no 
campus, ela agora precisa conhecer os conteúdos e as 
estruturas desses recursos informacionais hospedados nos 
laboratórios e gabinetes docentes”. 

 Para a biblioteca gerir os dados científicos terá que 
incorporar uma série de atividades e serviços. 

 Além disso, a biblioteca terá que fazer investimentos na 
segurança de dados, preservação, acesso e controle de 
metadados”.  

 
 

A BU e a Gestão de Dados científicos (GDC) 



Organizacionais: 

•Baixo reconhecimento da importância da e-
science; 

•Complexidade de estruturas. 

Recursos: 

•Staff com conhecimento técnico; 

• Infraestrutura tecnológica; 

•Restrições orçamentárias. 
 

 

Dificuldades a serem enfrentadas na GDC 



•1. Apoio na gestão dos dados científicos:  

•oferecer apoio na gestão de dados 
científicos, incluindo planos de gestão de 
dados nos pedidos de verbas, 

•  aconselhamento e material de informação 
sobre direitos autorais e propriedade 
intelectual; 

•colaborar com os docentes na elaboração de 
planos de gestão e na integração da gestão 
nos currículos. 

Ações a serem seguidas na GDC (LIBER, 2012): 



•2. Desenvolvimento de serviços de 
metadados: 

•Esforços para o desenvolvimento de 
metadados e normas; 

•Prover serviços de metadados para 
os dados científicos. 
 

Ações a serem seguidas na GDC: 



Exemplos de esquemas de metadados 
http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards  



Esquemas de metadados: DataCite 
https://www.datacite.org/ 



 

 

 

Ações a serem seguidas na GDC: 

3. Desenvolvimento de 

competências profissionais: 

• instituir o cargo de 

Bibliotecário de Dados; 

• desenvolver as habilidades 

do staff na Biblioteconomia 

de Dados. 
 



Novo cargo: Data Librarian 
www.libraries.psu.edu/psul/jobs/facjobs/sdl.html 



Novo cargo: Data Librarian 
www.gwu.jobs/postings/22658 



•4. Políticas institucionais de gestão dos 
dados: 

•Participar ativamente na política 
institucional de desenvolvimento de 
dados, incluindo os planos de 
investimento. 

•Encorajar e adaptar políticas de acesso 
aberto quando apropriadas no ciclo de 
vida da pesquisa. 
 

 

Ações a serem seguidas na GDC: 

 

  



Plano de gestão e compartilhamento de dados 
www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/develop-data-

plan  



 

 

 

 

Ações a serem seguidas na GDC: 

 

  
5. Trabalhar em articulação com os 

parceiros para fomentar 

infraestruturas: 

• colaborar com os pesquisadores, 

grupos de pesquisa, decanatos e com o 

CPD, visando ampliar as infraestruturas 

para o acesso, descoberta e 

compartilhamento dos dados. 
 



Cursos para estudantes, pesquisadores e 
bibliotecários 

http://datalib.edina.ac.uk/mantra/ 



 

 

Ações a serem seguidas na GDC: 

 

  
6. Disponibilizar serviços de 

curadoria no ciclo de vida dos dados 

científicos: 

• apoiar o ciclo de vida dos dados de 

pesquisa provendo serviços de 

armazenamento, descoberta e acesso 

permanente. 
 

 



 

 

 

 

Ações a serem seguidas na GDC: 

 

  7. Citação dos dados e 

links e identificadores 

permanentes: 

• promover a citação dos 

dados de pesquisa com o 

uso de identificadores 

permanentes. 
  



•8. Repositórios de dados: 

• prover um catálogo institucional 
de dados ou um repositório de 
dados, dependendo da 
infraestrutura disponível.  
 

 

 

Ações a serem seguidas na GDC: 

 

  



Exemplo de repositório de dados (Penn State Univ) 
https://scholarsphere.psu.edu/ 



•9. Envolva-se e pratique a gestão 
de dados científicos: 

• aplique e amplie os conhecimentos 
relacionados com a gestão de dados 
científicos. 

  

 

 

 

Ações a serem seguidas na GDC: 

 

  



Plano estratégico de GDC: Monash Univ. (AUS) 
https://confluence-

vre.its.monash.edu/download/attachments/39752006/Monash+University+Research+Data+M
anagement+Strategy-publicrelease.pdf?version=1&modificationDate=1334289180000 



•10. Oferecer ou mediar serviços de 
armazenamento: 

•em cooperação com o CPD, ofereça ou 
faça a mediação do armazenamento 
seguro dos dados científicos; 

• faça o uso apropriado dos serviços nas 
nuvens. 

 

 

 

 

Ações a serem seguidas na GDC: 

 

  



 

 

 

 

Conclusões finais: 

 

  

•Reconheça que o novo ambiente da e-science significa que 

serviços de dados científicos serão demandados pelos 

pesquisadores da instituição. Considere como esses serviços 

possam ser centrados na biblioteca (Tenopir, 2012). 

•A GDC apresenta oportunidades para “encontrar novos 

caminhos para comunicar o valor das habilidades dos 

bibliotecários e desenvolver papéis que anteriormente não 

estavam associados com os bibliotecários” (Gore). 

•Os bibliotecários têm papel vital em ajudar as comunidades 

cientificas a planejar e implementar um plano de descrição dos 

dados, armazenamento eficiente, gestão e reuso desses dados. 

Inúmeros repositórios de dados existem e incluem bibliotecários 

como principais dirigentes. 



Gestão de dados científicos (GDC): uma nova 
fronteira para a biblioteca universitária. 
A hora chegou! 



Perguntas? Obrigado! 



• ALVARO, Elsa et al. E-science librarianship: field undefined. Issues in Science & Technology Librarianship, n. 66, p. 28-
43, Summer 2011. 

• BERNERS-LEE, Tim. WorldWideWeb: Proposal for a HyperText Project.  12 November  1990.  Disponível em: 
http://www.w3.org/Proposal  Acessado em: 24 de  fev. 2014. 

• CUNHA, Murilo Bastos da. A biblioteca universitária na encruzilhada. DataGramaZero – Revista de Ciência da 
Informação, v. 11, n. 6, dezembro 2010. Arquivo disponível em  
< http://dgz.org.br/dez10/Art_07.htm > Acesso em 25 janeiro 2011. 

• GORE, Sally A. E-science and Data Management Resources on the Web. Medical Reference Services Quarterly, v. 30, n. 
2, p. 167-177, 2010. 

• HILBERT, Martin; LOPEZ, Priscila. How to measure the worlds technological capacity to communicate, store and 
compute information part I: results and scope. International Journal of Communication, v. 6, p. 956-979, April 2012. 

• LIBER. Ten recommendations for libraries to get started with research data management. 2012. Disponível em: 
http://libereurope.eu/wp-content/uploads/The%20research%20data%20group%202012%20v7%20final.pdf Acesso  
em: 10 maio 2013. 

• Llueca, C. Reseña del libro "Preservación digital". Revista Española de Documentación Científica, 37 (1): e039, 2014. 
Disponivel em: http://redc.revistas.csic.es/ Acessado em: 3 março 2014. 

• LUCE, Richard E. Grand challenges and new roles for the twenty-first-century research library in an era of e-science. In: 
MARCUM, Deanna B.; GEORGE, Gerald (Ed.). The data deluge: can libraries cope with e-science? Santa Barbara, 
California: Libraries Unlimited, 2010. Cap. 1. 

• LYMAN, Peter; VARIAN, Hal R. How much information 2003? Berkeley,California: University of California at Berkeley, 
2003. 100 p. (Relatório produzido pelos estudantes da Escola de Gestão da Informação e Sistemas da Universidade da 
Califórnia em Berkeley). Disponível em <http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-
2003/index.htm > Acesso em 18 julho 2012. 

 

 

 

Referências 

http://dgz.org.br/dez10/Art_07.htm
http://libereurope.eu/wp-content/uploads/The research data group 2012 v7 final.pdf
http://libereurope.eu/wp-content/uploads/The research data group 2012 v7 final.pdf
http://libereurope.eu/wp-content/uploads/The research data group 2012 v7 final.pdf
http://redc.revistas.csic.es/
http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/index.htm
http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/index.htm
http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/index.htm
http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/index.htm
http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/index.htm
http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/index.htm
http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/index.htm


• MAYER- SCHONBERGER, Victor; Cukier, Kenneth. Big data: como extrair volume, variedade, velocidade e valor da 
avalanche de informação cotidiana. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

• PRINCIPE,  P. Gestão de dados científicos: o papel das bibliotecas. Conferência Luso-Brasileira de Acesso Aberto, 4., São 
Paulo, 2013. Disponível em: http://pt.slideshare.net/pedroprincipe/gesto-de-dados-cientficos-o-papel-das-bibliotecas 
Acesso em: 14 de junho de 2013. 

• SOEHNER, Catherine; STEEVES, Catherine; WARD, Jennifer. E-science and data support services: a study of ARL 
member institutions. Washington, DC: Association of Research Libraries, 2010. Disponível em:  
<www.arl.org/bm~doc/escience_report2010.pdf> Acesso em 18 julho 2012. 

• SOLLA PRICE, Derek. O desenvolvimento da ciência: análise histórica, filosófica, sociológica e econômica. Rio de 
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1976.  

• TENOPIR, Carol; BIRCH, Ben; ALLARD, Suzie.  Academic Libraries and Research Data Services; Current Practices and 
Plans for the Future. Washington, DC: Association of Research Libraries, 2012. 54 p. 

• VAZ, Glauber José. E-Science na Embrapa. Campinas: Embrapa Informática Agropecuária, 2011. 58p. (Documentos, 
117) 

Referências 

http://pt.slideshare.net/pedroprincipe/gesto-de-dados-cientficos-o-papel-das-bibliotecas
http://pt.slideshare.net/pedroprincipe/gesto-de-dados-cientficos-o-papel-das-bibliotecas
http://pt.slideshare.net/pedroprincipe/gesto-de-dados-cientficos-o-papel-das-bibliotecas
http://pt.slideshare.net/pedroprincipe/gesto-de-dados-cientficos-o-papel-das-bibliotecas
http://pt.slideshare.net/pedroprincipe/gesto-de-dados-cientficos-o-papel-das-bibliotecas
http://pt.slideshare.net/pedroprincipe/gesto-de-dados-cientficos-o-papel-das-bibliotecas
http://pt.slideshare.net/pedroprincipe/gesto-de-dados-cientficos-o-papel-das-bibliotecas
http://pt.slideshare.net/pedroprincipe/gesto-de-dados-cientficos-o-papel-das-bibliotecas
http://pt.slideshare.net/pedroprincipe/gesto-de-dados-cientficos-o-papel-das-bibliotecas
http://pt.slideshare.net/pedroprincipe/gesto-de-dados-cientficos-o-papel-das-bibliotecas
http://pt.slideshare.net/pedroprincipe/gesto-de-dados-cientficos-o-papel-das-bibliotecas
http://pt.slideshare.net/pedroprincipe/gesto-de-dados-cientficos-o-papel-das-bibliotecas
http://pt.slideshare.net/pedroprincipe/gesto-de-dados-cientficos-o-papel-das-bibliotecas
http://pt.slideshare.net/pedroprincipe/gesto-de-dados-cientficos-o-papel-das-bibliotecas
http://pt.slideshare.net/pedroprincipe/gesto-de-dados-cientficos-o-papel-das-bibliotecas
http://www.arl.org/bm~doc/escience_report2010.pdf
http://www.arl.org/bm~doc/escience_report2010.pdf
http://www.arl.org/bm~doc/escience_report2010.pdf
http://www.arl.org/bm~doc/escience_report2010.pdf

