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Ciência aberta

Ciência Aberta é um conjunto de práticas, ferramentas e políticas criadas para permitir a 
colaboração e compartilhamento de pesquisas.
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Dados abertos

A demanda por dados abertos em pesquisa cresceu exponencialmente na última década.

Alguns exemplos são:
○ 2013 - Research Data Alliance
○ 2014 - Scientific Data
○ 2014 - PANGAEA
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Infraestrutura de dados espaciais

Infraestrutura de Dados Espaciais é uma infraestrutura para promoção de compartilhamento e 
consumo de dados que implementa suporte para dados geográficos, metadados e ferramentas 
para uso dos dados espaciais

Desde o início da década de 2000, a comunidade de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 
fez esforços para promover a interoperabilidade de dados espaciais.

Os padrões do Open Geospatial Consortium (OGC) são padrões para representar e armazenar 
informações espaciais em arquivos de dados e sistemas de banco de dados.
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Infraestruturas e políticas de dados

Com o crescimento da popularidade de dados abertos e a fim de incentivar a demanda pelos 
mesmos, diferentes infraestruturas de dados e políticas nos âmbitos nacional, federal e 
institucional foram criadas.
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Motivação e problema

Nesse cenário, pesquisadores precisam de uma plataforma para compartilhar e catalogar seus 
dados científicos. Hoje existem diferentes plataformas para publicação de dados científicos, como 
o PANGAEA, or Zenodo.

Porém, essas plataformas foram criadas para resolver problemas de armazenamento e 
preservação de dados. Devido a suas características fechadas, não possuem integração com 
ferramentas usadas por pesquisadores durante as atividades de uma pesquisa.
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Hipótese

Uma plataforma para a disseminação de dados de pesquisa apoiada por práticas de Dados 
Abertos e nos protocolos dos padrões OGC permitirá que grupos de pesquisa compartilhem os 
dados resultantes de seu trabalho de forma mais eficaz.

É necessário que a mesma forneça comunicação entre os dados da plataforma e infraestruturas 
estabelecidas, para assim facilitar a adoção normas e padrões para publicação de dados 
espaciais.
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Objetivo

Esse trabalho projeta e desenvolve uma plataforma para compartilhamento de dados 
geoespaciais científicos chamada TerraBrasilis Research Data. O objetivo principal é criar uma 
plataforma para gerenciamento de dados automatizada que integre ferramentas para 
armazenamento, catalogação, gerenciamento, processamento e disseminação de dados.
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Arquitetura
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Implementação

Para os componentes: Portal de Dados e Gerenciador de Dados não existe uma tecnologia 
sozinha que resolva o problema proposto, sendo necessária uma abordagem técnica específica. 
Apenas software de código aberto será usado.
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Portal de Dados - Página inicial
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Portal de Dados - Página grupos
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Portal de Dados - Página datasets
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Portal de Dados - Página dataset
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Portal de Dados - Painel de controle
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Conclusão

A crescente adoção de práticas de Ciência Aberta, por pesquisadores e instituições, sugere que 
repositórios de dados de pesquisa devem acompanhar os pesquisadores durante todas as suas 
atividades, não somente no final do processo de uma pesquisa.

Porém a adoção das práticas não resolve problemas como dificuldade para disseminação de 
dados através dos protocolos OGC. Para isso a plataforma oferece automatização para 
disseminação, dessa forma provendo facilidades para adoção de normas estabelecidas, como a 
ISO 19115 ou o Perfil MGB.

O TerraBrasilis Research Data é uma plataforma que resolve a demanda por automatização no 
processo de disseminação de gerenciadores de dados. Assim contemplando todas as atividades 
de uma pesquisa.
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