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Dados Abertos vs. Dados Científicos de Pesquisa
🎲🔓 Dados abertos

Dados abertos são dados que podem ser
livremente usados, reutilizados e
redistribuídos por qualquer pessoa – sujeitos,
no máximo, à exigência de atribuição da fonte
e compartilhamento pelas mesmas regras.

Open Knoledge Foundation (s/d).

Dados abertos resultantes de qualquer 
fonte, podendo ou não ser científica.

🎲🔍 Dados científicos de pesquisa

[...] a força vital da ciência e tecnologia [...] os dados
são essencialmente o que faz com que a tecnologia
funcione na vida real [...]. Padrões e irregularidades
nos dados podem ser a chave para desbloquear o
conhecimento sobre causas e curas para doenças. Os
dados também são usados para medir o status de
nossa saúde e calcular quanto dinheiro devemos ao
governo todos os anos. Apesar disso, “dado” é
relativamente um conceito obscuro que tem uma
ampla definição e aplicação.

Frederick (2016, p. 11)
Dados resultantes da atividade científica. Podem 
ser abertos ou restritos.
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Tipos de Repositórios

Multidisciplinares
Dados em diversas áreas do 
conhecimento

Disciplinares
Dados de áreas específicas

Genéricos
Repositórios de dados abertos e 
dados Científicos em diversas áreas

🐈



Repositório de 
dados criado pela 
OpenAIRE e Cern

Repositório aberto
para dados 
abertos e 
científicos

Gerenciador
bibliográfico com 
funções de rede 
social acadêmica

com dados abertos

Plataforma para 
hospetador

Código-fonte, 
arquivos e dados.

Repositórios Genéricos



Repositórios 
Multidisciplinares

+ de 37 mil datasets
Submissão US$ 120

+ de 101 mil datasets

Dados Científicos do 
IG Goiano

Dados Científficos da 
UFRGS

Dados de pesquisadores, 
grupos de pesquisa e 

periódicos institucionais
da UFPR 



Repositórios 
Multidisciplinares

+ 3 mil dataset sobre 
artes, humanidades, 

ciência sociais, 
medicina e engenharia

+ 1 mil datasets

Dados de pesquisas
institucionais



Metabuscadores

Metabuscador, 
atribuição de DOI, 

esquemas de 
metadados. 

Metabuscador de dados 
das universidades do 
estado de São Paulo. 

Metabuscador de dados, workflow e 
integração com outras plataformas
de armazenamento como Dropbox, 

Google Drive e outros.



PPBio Data 
Repository

Biodiversidade
amazônica

Open Research Data 
@ PUC-Rio

Engenharias Base de dados 
sequênciamento

genético

Dados 
relacionados a 

Covid-19 em 
colaboração

Repositórios Disciplinares

GenBank Covid-19 Data 
Sharing



Nasa Space 
Science Data 

Coordinate Archive

Astrofísica

ICPSR

Ciências SociaisGeologia marinha, 
oceanografia

Repositórios Disciplinares

International Ocean 
Discovery Program

Banco de pesquisas
e dados em Ciências

Sociais (ANPOCS e 
USP)

Consórcio de 
Informações Sociais



INMET

Dados 
meterológicos,

Agrometereologia.

IBGE

Dados estatísticos
e geosociais

Coleções
biológicas, 
botânica

Repositórios Disciplinares

SpeciesLink
Network



Criando um Dataset

Fonte: Dataverse project (2020), MPOG (n.d).



1. Como Preparar
os Dados

Ø Os dados devem estar no estado
bruto, sem cruzamentos ou
agregações;

Ø Os dados devem estar em
formato aberto, não proprietário;

Ø Os dados devem ser planos, a 
versão final;

Ø Os dados estruturados devem
manter a organização. Para 
panilhas, use CSV ou ODS;

Ø Para dados gerados por 
softwares específicos, mantenha
as propriedades (SPSS, por 
exemplo.)



2. Fomato
Ø Utiliza padrões abertos, se 

possível. Recomendações: 
JSON, XML, CSV, ODS, RTF, 
SGV, GML, entre outros;

Ø Evite a compactação de 
arquivos. Caso contrário, utilize 
compactadores abertos como
Tar/Gzip ou Zip



3. Defina o Nome 
dos Objetos Digitais

Ø Nomeie os arquivos de forma a 
facilitar a indexação pelos
motores de busca;

Ø Substitua espaços por hífen;
Ø Retire acentuações;
Ø Seja objetivo no nome do 

arquivo.



4. Montando o 
dataset

Ø Quebre dados muito grande
em diversos arquivos. Faça
divisões temporais, 
geográficas, por propriedades, 
estados, composições, etc.;

Ø Descreva minuciosamente os
dados (tipo, extensões, 
método, população/amostra, 
período, georeferência, 
processo);



5. Documentação Ø Documente o dataset criando
um arquivo separado com 
instruções sobre uso, contexto, 
referência;

Ø Descreva condições de uso e 
reuso. 



6. Defina o 
licenciamento

Ø Defina o tipo de licenciamento
utilizando a licença de Domínio
Público (CCZero) – renúncia;

Ø Utilize as licenças do tipo
Creative Commons com seus 6 
variações.

Na CC observe que apenas a cc-
by é caracterizada como dado 
aberto ou dado científico aberto. 
Veja mais em



7. Selecione um 
Repositório de 

Dados

Ø Com o dataset pronto, verifique
a existência de Repositório de 
dados de sua instituição ou
alguma recomendação;

Ø Observe a área temática do 
Repositório, bem como as 
políticas e diretrizes para 
submissão de dados;

Ø Permita uso e reuso de seus
dados e colabore com a 
Ciência Aberta ;)



Base de Dados Científicos da UFPR (BDC/UFPR)





Referenciar Dataset

Elementos básicos:
Autor
Título
Data de publicação
Edição
Versão
Tipo do recurso [Dataset]
Publisher
Localização (URL)

Fonte: Ball & Duke (2015).

ABNT
LIMA, K. C. R. de. Dados sobre impacto do 
reuso de dados científicos de pesquisa 
[dataset]. Curitiba: BDC/UFPR, 2020. 
Disponível em: 10.5380/bdc/54. Acesso em: 
27 nov. 2020.

APA
Araújo, P. C. de & Führ, F. (2020). Dados 
sobre a produção científica sobre plágio 
indexada na Scientific Library Online (SciELO)
[dataset]. doi: 10.5380/bdc/60.

http://dx.doi.org/10.5380/bdc/54


Submissão de Dados na BDC/UFPR

Cadastro
bdc@ufpr.br

Acesso
Recebimento de login 

e senha para 
submissão

Armazenamento
Etapas de submissão, 

descrição, 
licenciamento e 

publicação

Disponibilidade para 
uso e reuso

DOI para compartilhamento
e citação. Divulgação dos 

dados.



Twitter @marin_dim
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