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RESUMO 

 
 

Chamas, Claudia. Desenvolvimento e aplicação de Governança de Dados no 
Laboratório de Análise por Ativação Neutrônica do Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares (IPEN): proposta de boas práticas para e-Science. 
2020. Dissertação (mestrado em Tecnologia nuclear) - Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares - IPEN/CNEN. São Paulo. 

 

A governança de dados de pesquisas científicas deve ser incorporada 

às instituições de pesquisas científicas frente às demandas atualmente 

apresentadas, como: e-Science, compartilhamento de dados, ciência aberta (Open 

Science), repositórios de dados, metadados, qualidade dos dados, gerenciamento 

dos dados, Plano de Gestão de Dados (DMPs) para a contribuição à inovação e 

transparência da pesquisa científica. O âmbito do estudo é o Instituto de Pesquisa 

Nuclear e Energética (IPEN/CNEN), onde existe uma grande variedade de 

pesquisas, e a produção de muitos dados; mais especificamente a fim de criar a 

base de um exemplo a ser replicado, foram escolhidos os dados das técnicas 

analíticas: Análise por Ativação Neutrônica Instrumental (INAA) e Espectrometria 

de Absorção Atômica (AAS), pertencentes ao Laboratório de Ativação Neutrônica - 

Centro do Reator de Pesquisa (LAN- CERPq). Conceitos essenciais de governança 

de dados, como ciclo de vida dos dados, qualidade dos dados e gerenciamento de 

dados mestre, são abordados, incluindo exemplos e explicações sobre os 

benefícios da governança de dados e como podem ser medidos e quantificados. 

Um modelo de governança de dados científicos, com foco nos dados das técnicas 

analíticas supramencionadas, foi desenvolvido e apresentado. Sua concepção foi 

pensada para que possa ser aplicada a outras técnicas ou áreas de pesquisas, bem 

como a outras instituições de pesquisa. 

 

Palavras-chave: governança de dados, e-Science, Análise por Ativação 

Neutrônica Instrumental (INAA) , Espectrometria de Absorção Atômica ( AAS) 



 
 

ABSTRACT 

CHAMAS, Claudia. Development and application of Data Governance in the 

Laboratory of Analysis by Neutronic Activation of the Institute for Energy and Nuclear 

Research (IPEN/CNEN): proposal of good practices for e-Science. 2020. Thesis 

(Masters in Nuclear Technology) - Institute of Energy and Nuclear Research - 

IPEN/CNEN. São Paulo. 

 
The data governance of scientific research should be incorporated into scientific research 

institutions in view of the demands currently presented, such as: e-Science, data sharing, 

Open Science, data repositories, metadata, data quality, data management data, Data 

Management Plan (DMPs) for contributing to innovation and transparency of scientific 

research. The scope of the study is the Institute for Energy and Nuclear Research 

(IPEN/CNEN), where there is a great variety of researches and the production of loads of 

data; more specifically, in order to create the basis of an example to be replicated, data from 

the analytical techniques were chosen: Instrumental Neutron Activation Analysis (INAA) and 

Atomic Absorption Spectrometry (AAS), belonging to the Neutron Activation Laboratory - 

Reactor Center Research (LAN - CERPq). Essential data governance concepts such as 

data lifecycle, data quality and master data management are covered, including examples 

and explanations on the benefits of data governance and how it can be measured and 

quantified. A scientific data governance model, focusing on data from the previously 

mentioned analytical techniques, was developed and presented. Its framing was designed 

so that it can be applied to other techniques or research areas, as well as to other research 

institutions. 

Keywords: Data Governance, e-Science, Instrumental Neutron Activation Analysis (INAA), 

Atomic Absorption Spectrometry (AAS) 
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1 INTRODUÇÃO 

Na visão de Corrêa (2016), os dados científicos possuem um 

papel de destaque no avanço da produção científica e, por esse motivo, 

demandam novas ações para garantir sua preservação e recuperação. 

Atrelado a esta visão, configura-se hoje um verdadeiro movimento de 

alcance internacional em favor da Ciência Aberta, a partir do pressuposto de que 

os modos atualmente dominantes de produção e de comunicação científica são 

inadequados, por estarem submetidos a mecanismos que criam obstáculos 

artificiais de várias ordens, especialmente legais e econômicos, à sua livre 

circulação e, logo, a seu avanço e difusão (Albagli, S; Clínio, A; Raychtock, S., 

2014) 

O movimento pela Ciência Aberta (Open Science) coincide com um 

conjunto de inovações relativamente recentes, associadas às novas formas de 

colaboração e culturas de uso em ambientes digitais, mais especificamente à 

disseminação da chamada “cultura livre digital”. As novas plataformas digitais 

colaborativas, a internet em particular, são vistas como uma oportunidade 

tecnológica em favor do conhecimento aberto e não proprietário. Argumenta-se 

ainda que a maior parte das pesquisas científicas é hoje desenvolvida em 

universidades e instituições públicas de pesquisa, financiadas pelo Estado e/ou 

agências governamentais de fomento; e que, portanto, seus resultados não 

deveriam ser privatizados (Deng, 2008). 

Cada vez mais, em muitos países, há um consenso emergente de que 

os pesquisadores têm o dever de mostrar os dados primários de pesquisa 

obtidos de projetos financiados por fundos públicos e torná-los disponíveis para 

a comunidade científica em geral (Wouters, 2002). 

Somado as atividades no âmbito da Ciência Aberta (Open Science), 

caminha-se para a tendência mundial do acesso livre aos periódicos científicos e 

essa demanda se estende agora para o acesso livre e inteligível aos dados 

gerados pela pesquisa científica (Sayão, L. F.; Sales, L. F.; 2014). 

O conceito emergente de e-Science abrange uma nova geração de 

experimentos, sensores, instrumentos e software de simulação que gera uma 

quantidade extraordinária de dados. É um conjunto de ferramentas tecnológicas 

para a coleta e análise de dados de pesquisa e possibilita novos 

enfoques, 
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aplicações, inovações e serviços sejam oferecidos pela ciência moderna (Albagli, 

S; Clínio, A; Raychtock, S; 2014). 

Adotar valores e práticas de Ciência Aberta (Open Science) passa a 

exigir novas tarefas e habilidades. Desempenhar esses novos papéis também 

envolve maior interação com programadores de software, cientistas da informação, 

bibliotecários, juristas e especialistas em políticas públicas, exigindo novos 

conhecimentos e atributos. (Albagli, S; Clínio, A; Raychtock, S., 2014) 

Os mesmos autores Albagli, S; Clínio, A; Raychtock, S. (2014) reforçam 

que neste cenário de mudanças, os dados deixam de ser um mero subproduto da 

atividade de pesquisa e se tornam protagonistas na geração de novos 

conhecimentos e descobertas. Para tal, precisam estar disponíveis e interpretáveis 

para que possam transmitir conhecimento no tempo e no espaço e para que sejam 

reusados em diversos contextos, alimentando a pesquisa interdisciplinar. 

Sayão, L. F.; Sales, L. F. (2016) apontam que o uso e a geração intensiva 

de dados pelas atividades acadêmicas e de pesquisa criam a necessidade urgente 

de infraestruturas gerenciais e tecnológicas que tratem de forma dinâmica o ciclo 

de vida dos dados – do seu planejamento até a seu arquivamento confiável – e 

insiram esses ativos na infraestrutura mundial de informação para a pesquisa. 

Neste ponto em que os procedimentos práticos e teóricos, que coletivamente 

chamamos de curadoria digital, se inserem como essenciais: captura, tratamento, 

preservação, arquivamento e acesso, pelo tempo que for preciso, dos dados de 

pesquisa considerados de valor contínuo. 

A curadoria dos dados é um benefício apontado pelo Relatório do 

Projeto “Digital Repository Infrastructure Vision for European Research II (Driver 

II)”. É o que torna possível traçar a linhagem dos vários produtos dos projetos de 

e-Science, dado que esses projetos se desenvolvem por vários estágios, tais como 

captura de dados, processamento, modelagem e interpretação. Se fosse possível 

destacar as inúmeras conexões entre os recursos que são produzidos durante os 

vários estágios do processo científico, isso seria de grande utilidade (Verhaar, 

2008). 

O Relatório do Projeto “Digital Repository Infrastructure Vision for 

European Research II (Driver II)” foi desenvolvido sob os auspícios da Comunidade 

Europeia, justifica essa preocupação das agências de fomento, enfatizando que o 
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acesso a dados de pesquisa proporciona uma série de vantagens, especialmente 

quando esses dados estão associados a manuscritos acadêmicos disponíveis 

online. Por exemplo: quando um pesquisador deposita seus dados brutos, ele abre 

a possibilidade de que seus pares verifiquem a exatidão dos resultados e a 

argumentação da publicação e assim possibilita também que outros pesquisadores 

reusem os dados, os comparem e os combinem com outros dados, de forma que 

novas pesquisas possam ser geradas. (Verhaar, 2008) 

Há esforços substanciais sendo feitos para implantar a Ciência Aberta 

(Open Science) em nível mundial e para tornar a ciência mais eficiente e confiável 

como a Declaração de Berlim publicada em 2003, no formato de um guia para os 

formuladores de políticas, para promover a Internet como um instrumento funcional 

para uma base de conhecimento científico global. Como o conhecimento é derivado 

de dados, os princípios da 'Declaração de Berlim' devem ser aplicados também aos 

dados. ( Klump, J., Bertelmann, R., Brase, J., Diepenbroek, M., et al, 2006) 

Novas bases de comportamento e características das partes 

interessadas inseridas no ecossistema de pesquisa científica, juntamente com as 

mudanças que podem promover práticas científicas abertas e à observar o 

microambiente do LAN, tomado como exemplo, para o macroambiente, Centro do 

Reator Nuclear de Pesquisa (CERPq) e outros centros de pesquisas no 

IPEN/CNEN, as maneiras pelas quais os indivíduos e pequenos grupos podem 

estimular essas partes interessadas a adotar as mudanças, com a apresentação 

de soluções e observar a estrutura de governança de dados apresentada que alega 

esclarecer o que deve ser feito com as devidas atenções a cada ponto 

Para compreender a transformação da Ciência Aberta na forma de 

realização de pesquisas científicas, basicamente um modelo colaborativo entre 

pessoas da academia e também na abertura e transparência de todas as fases da 

pesquisa (não só a publicação final, mas também a coleta de dados, a revisão por 

pares ou critérios de avaliação, entre outros aspectos) foi necessário explanar neste 

trabalho sobre como a pesquisa científica tem sido realizada até o momento, a 

atuação da gestão de dados na academia e nas empresas, em busca de 

parâmetros de como a tecnologia da informação (TI) pode promover este 

relacionamento com a devida abertura, transparência e reutilização dos dados, e 
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também analisar, o que há de apoio e exigências das organizações financiadoras 

deste movimento open data, e open Science. 

A Ciência Aberta (OS) compreende elementos como os dados FAIR 

(Findable, Accessible, Interoperable e Reusable), a revisão aberta como um novo 

modelo de avaliação e publicação, iniciativas como o Horizonte 2020 e corroborada 

por muitos avanços no uso da tecnologia da informação como ferramentas que 

facilitam a comunicação e a realização dos estudos científicos. Estes elementos 

são partes integrantes da atualidade na discussão sobre e-Science, que por si só 

traz os conceitos da ciência orientada por dados (data-driven Science), computação 

fortemente orientada para dados (data intensive computing), ciber infraestrutura 

(cyberinfrastructure), ciência com uso intensivo de dados, quarto paradigma da 

ciência (Fourth Paradigm of Science), dilúvio de dados (data deluge), E- 

infraestrutura (E-infrastructure), entre outros. 

Todos estes conceitos e informações são atuais e este trabalho atende 

a necessidade de esclarecer estes termos, definições e agentes desse contexto e 

avançar na questão da composição dessas partes para a governança de dados 

científicos. A coordenação, integração e o desenvolvimento dessas diferentes 

peças dependem da governança de dados, direcionamentos de esquemas e 

práticas que por exemplo, esclarecerem e apresentam possibilidades, de como os 

dados bem documentados são mais fáceis de entender observando uma 

formatação para reuso em diversos softwares, e como os dados que são 

compartilhados em repositórios estabelecidos com licenças abertas são mais fáceis 

para outras pessoas encontrarem e usarem. 

A governança de dados pode prover boas práticas de compartilhamento 

de dados e recomendações a serem implementadas a qualquer momento durante 

um projeto de pesquisa científica, observando o ciclo de vida da pesquisa e o ciclo 

de vida dos dados. Este trabalho se dedicou a entender e determinar a qualidade 

dos dados como peça fundamental no ambiente de governança de dados, mas 

também com atenção à segurança de dados, tendo como pilares principais a serem 

discutidos no planejamento e implementação da governança de dados. 

1.1 Ciência aberta - Open Science 

A Ciência Aberta (Open Science) é um termo guarda-chuva que permite 

múltiplas interpretações, pois engloba diversas práticas e abordagens distintas ao 
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ser descrita, pode promover ampliação do conhecimento público, possibilitando o 

aumento dos índices de produtividade científica e de inovação, além do 

crescimento das taxas de retornos sociais dos investimentos em ciência e 

tecnologia. (Albagli, 2014) 

O termo Ciência Aberta (Open Science) relaciona-se ao princípio de que 

a pesquisa científica deve ser comunicada e compartilhada ao longo do ciclo de 

vida da pesquisa - desde a fase de geração de ideias, passando pelas fases de 

coleta de dados, teste e experimentação, até as fases de publicação e 

disseminação. Tradicionalmente, o conhecimento científico tem sido disseminado 

por meio do sistema de publicação científica, o que significa que os resultados da 

pesquisa são publicados em revistas científicas 

Fecher e Friesike (2014), por exemplo, enfatizam que o movimento Open 

Science engloba várias vertentes, que vão desde o direito democrático de acesso 

ao conhecimento financiado publicamente (por exemplo, Acesso Aberto a 

publicações), a demanda por uma melhor ponte entre a divisão entre pesquisas e 

a sociedade (por exemplo, ciência cidadã), para o desenvolvimento de ferramentas 

disponíveis gratuitamente para colaboração (por exemplo, plataformas de mídia 

social para cientistas). 

Financiadores de pesquisa e organizações internacionais, como a 

Comissão Europeia (EC) e a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), também propuseram definições para o termo Ciência Aberta 

(Open Science). A Comissão Europeia define Open Science como a forma que 

pesquisa é realizada, disseminada, implantada e transformada por ferramentas 

digitais, redes e mídia para tornar os resultados primários de resultados de pesquisa 

com financiamento público, em formato digital acessível ao público, com nenhuma 

ou mínima restrição, como meio de acelerar a pesquisa; esses esforços têm o 

interesse de aumentar a transparência e a colaboração e promover a inovação. 

(Picarra, 2016) 

De modo geral, a Ciência Aberta (Open Science) inclui uma combinação 

de conceitos, ferramentas, plataformas e mídias que promovem a criação e 

disseminação do conhecimento de uma forma livre, aberta e mais inclusiva e que 

permite obter benefícios mais amplos da pesquisa, como: 
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Ferramentas como o software aberto, software de gerenciamento de 

referência, cadernos abertos, anotação aberta, bibliografias abertas; 

Plataformas dedicadas a crowdsourcing, colaboração e 

compartilhamento em e promoção do engajamento entre cientistas e a sociedade; 

Mídia online como blogs, twitter, facebook   e   linkedIn,   sites   de 

comunicação e redes de relacionamento que os pesquisadores usam para 

compartilhar e discutir suas pesquisas com um público mais amplo. 

Fatores acadêmicos, econômicos, sociais e políticos também têm 

contribuído para impulsionar a agenda para a Ciência Aberta (Open Science) 

(Picarra, 2016) 

A eficiência da Ciência Aberta será alcançada se tornar as 

responsabilidades mais claras nas políticas de dados, além disso, a ciência 

confiável é desafiada por outras questões operacionais, como arquivamento de 

dados e privacidade, infraestruturas adequadas, responsabilidades e tarefas 

formalizadas, políticas estruturadas entre outras abordagens da governança de 

dados. (Lefebvre; Schermerhorn; Spruit. 2018) 

Em 2011 o governo brasileiro, no contexto da Parceria do Governo 

Aberto (Open Government Partnership - OGP), lançou o 4° Plano de Ação Nacional 

em Governo Aberto, composto por onze compromissos. O terceiro trata da 

Inovação e Governo Aberto na Ciência, mais especificamente com o 

“estabelecimento de mecanismos para a governança de dados científicos”, 

compromisso que, vale lembrar, está associado ao Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), especificamente a ODS 9.51 referente ao avanço da pesquisa 

e de capacidades tecnológicas. (Packer; Santos, 2019). 

Tal compromisso é estruturado em nove marcos de execução, sob a 

coordenação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), e conta 

com a participação de organismos federais de Ciência e tecnologia Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Comissão Nacional de 

 

1 ODS 9.5 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) fortalecer a pesquisa 
científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais em todos os países, 
particularmente nos países em desenvolvimento, inclusive, até 2030, incentivando a inovação e 
aumentando substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por 
milhão de pessoas e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento. Disponivel em: 
https://www.ipea.gov.br/ods/ods9.html 

https://www.ipea.gov.br/ods/ods9.html
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Energia Nuclear (CNEN), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 

e Tecnologia (IBICT) e de atores da sociedade civil, com destaque para a 

Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC) e o Programa Scientific 

Electronic Library Online/ Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(SciELO/FAPESP) no campo da comunicação científica. (Packer; Santos, 2019). 

Avanços obtidos na reunião de abril/2020 quanto à proposição de 

conjunto de indicadores para aferição da maturidade de abertura de dados 

científicos nas instituições de pesquisa, em Ciência Aberta (Open Science), foi 

apresentada a metodologia para construção dessa proposta. Todas as referências 

estão disponíveis na página do MARCO 9 da wiki da Ciência Aberta ( Novais, 2018) 

Quando esse marco foi proposto, a expectativa era produzir algum tipo 

de instrumento que fosse útil para as organizações aplicarem e se autoavaliarem 

e, assim, conhecerem qual a aptidão e o preparo para implementar as ações de 

abertura de dados científicos. Dá um pouco mais de concretude, pois o que se vê 

hoje, especialmente, nos altos níveis hierárquicos são declarações que não 

conferem com a realidade. (Reunião de monitoramento do 4o. Plano de ação 

OGP;2020) 

A FAPESP, por sua vez, cita como referência importante o programa 

Horizonte 2020 que é o maior programa de investigação e inovação da UE com 

cerca de 80 milhões de euros de financiamento, disponíveis ao longo de 7 anos 

(2014 a 2020) - para além do investimento privado que este dinheiro irá atrair. Ele 

promete mais descobertas e inovações ao levar grandes ideias dos laboratórios 

para o mercado. (H2020 Programme Guidelines on FAIR Data Management in 

Horizon 2020 Version 3.0 26 July 2016). 

O Horizonte 2020 é o instrumento financeiro para implementar a União 

da Inovação, uma iniciativa emblemática da Europa. Este documento ajuda os 

beneficiários do Horizonte 2020 a tornarem os seus dados de pesquisas 

encontráveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis (Findable, Accessible, 

Interoperable and Reusable - FAIR). A iniciativa Data FAIRport, foi fundada em 

janeiro de 2014 e tem por objetivo valorizar os dados de pesquisa que estão sendo 

desenvolvidos por uma rede de especialistas e instituições (Nassi-Caló, 2021). 

https://wiki.rnp.br/display/~felipe.novais%40terceiro.rnp.br
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Uma comissão formada no Horizonte 2020, apresenta um piloto flexível 

para o acesso aberto aos dados de investigação Open Research Data Pilot (Piloto 

ORD). Este projeto piloto visa melhorar e maximizar o acesso e a reutilização dos 

dados de pesquisa, levando em consideração: (Horizon 2020 Manual online, 2018) 

A necessidade de equilibrar abertura e proteção da informação científica; 

Comercialização e direitos de propriedade intelectual (DPI) 

Preocupações com a privacidade; 

Segurança; 

e questões de gerenciamento e preservação de dados. 

Uma iniciativa semelhante ao Horizonte 2020 da EU é o projeto o SPARC 

(Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition)2 dos Estados Unidos da 

América, que trabalha para permitir o compartilhamento aberto de resultados de 

pesquisa e materiais educacionais, a fim de democratizar o acesso ao 

conhecimento, acelerar a descoberta e aumentar o retorno de nosso investimento 

em pesquisa e educação. 

O portal FOSTER3, uma plataforma de e-learning que reúne os melhores 

recursos de treinamento direcionados àqueles que precisam saber mais sobre a 

Open Science,  ou precisam desenvolver estratégias e habilidades para 

implementar práticas da Open Science em seus fluxos de trabalho diários 

apresentada o projeto FOSTER Plus a fim de promover a implementação prática 

da Ciência Aberta no Horizonte 2020 e além é um projeto de 2 anos, financiado 

pela UE, realizado por onze parceiros em seis países. O objetivo principal é 

contribuir para uma  mudança  real e duradoura no comportamento  dos 

pesquisadores europeus para garantir que a Ciência Aberta (OS) se torne a norma. 

Os argumentos gerais, que ajudam a construir confiança e apoio para 

políticas e investimentos públicos que apoiam a Ciência Aberta (Open Science) 

(OECD, 2015: 18) são: 

Qualidade e integridade, (oferece a oportunidade de uma avaliação e 

exame mais amplos pela comunidade científica, permitindo assim replicação e 

validação maiores); 

 

2SPARC ( Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) Disponivel em; 
SPARC: Advancing Open Access, Open Data, Open Education 

 
3 Homepage FOSTER: https://www.fosteropenscience.eu/about#theportal 

https://sparcopen.org/
https://www.fosteropenscience.eu/about#theportal
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Eficácia (permite mais pesquisas a partir dos mesmos dados e multiplicar 

as oportunidades de participação doméstica e global no processo de pesquisa); 

Benefícios econômicos (o aumento do acesso a resultados de pesquisa 

pode promover transbordamentos não apenas para sistemas científicos, mas 

também para sistemas de inovação de forma mais ampla); 

Inovação e transferência de conhecimento (redução de atrasos na 

reutilização dos resultados da pesquisa científica, incluindo artigos e conjuntos de 

dados por empresas e indivíduos), bem como apresentar os resultados das 

pesquisas financiadas pelo governo. 

1.2 Iniciativas de Dados Abertos Científicos e Governança de Dados 

Científicos pelo Mundo 

Para a National Science Foundation (NSF)4 agência federal 

independente criada pelo Congresso dos Estados Unidos da América em 1950 

“para promover o progresso da ciência, a saúde nacional, a prosperidade e o bem- 

estar; para garantir a defesa nacional ...”, a iniciativa de dados abertos científicos 

(incluindo a governança): Este tipo de iniciativa, é um dos principais 

impulsionadores da economia dos EUA; melhora a segurança da nação e avança 

o conhecimento para sustentar a liderança global. 

Neste cenário, encontram-se as iniciativas que partem dos organismos 

de gestão da ciência ao nível governamental, segundo o relatório que descreve o 

estado da arte dos repositórios de dados científicos, aponta a existência da 

necessidade dos repositórios e a sensibilidade ao problema e, assim, criadas 

infraestruturas de suporte mantidas ao nível de organismos nacionais, mais assim 

como há países onde a sensibilidade à curadoria dos dados científicos, também é 

apontado, a distância entre o serviço e os criadores de conjuntos de dados, e a 

necessidade de acomodar dados de natureza muito diversa, com prejuízo da 

descrição especializada. (PROJECTO RCAAP D24 - RELATÓRIO Os Repositórios 

de Dados Científicos: Estado da arte, 2010) 

Um exemplo deste cenário é o ANDS5- Australian National Data Service, 

financiado por diversos organismos oficiais e que tem por objetivo favorecer a 

 

4 National Science Foundation, EUA: A Fundação Nacional da Ciência é uma agência 

governamental dos Estados Unidos, independente e que promove a pesquisa e educação fundamental em 

todos os campos da ciência e engenharia - https://www.nsf.gov/bfa/dias/policy/dmp.jsp 
5 Projeto: Australian National Data Service (ANDS)- acessível em: http://ands.org.au/ 

https://www.nsf.gov/bfa/dias/policy/dmp.jsp
http://ands.org.au/
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visibilidade na web de dados científicos australianos, promover a curadoria dos 

dados e contribuir para as políticas da sua gestão. A NBII6 (National Biological 

Information Infrastructure, EUA) é outro exemplo, na forma de um portal de acesso 

à informação de agências governamentais, acadêmicas, organizações não 

governamentais e indústria, suportado por parcerias com as organizações 

produtoras. 

Outro exemplo de iniciativa recente, o DataONE7 (Data Observation 

Network for Earth). É uma fundação financiada pela NSF (National Science 

Foundation, EUA) e estabelecida em 2010 para apoiar a investigação e a 

divulgação de dados relacionados com as ciências do ambiente. 

O primeiro número do periódico em acesso aberto Scientific Data foi 

publicado em junho/2014 pelo Nature Publishing Group, o grupo editorial 

responsável pela prestigiosa coleção Nature. A nova publicação é um espaço 

destinado à publicação formal de descrições de datasets, denominados Data 

Descriptors. O objetivo do Projeto Scientific Data é promover a documentação, 

intercâmbio e reutilização dos dados que sustentam as pesquisas, em modo aberto, 

para acelerar o passo das descobertas científicas. 

O lançamento deste periódico é produto da crescente conscientização 

por parte da academia, instituições de pesquisa, agências de fomento, setor 

privado, governos e sociedade civil da importância em disponibilizar dados 

experimentais provenientes da pesquisa científica e prover a interoperabilidade 

destes com os artigos a que deram origem. A capacidade da ciência em progredir 

a partir de estudos realizados, e de se autocorrigir continuamente encontra na 

disponibilização aberta dos dados um de seus pilares. 

O Programa Scientific Electronic Library Online (SciELO), biblioteca 

eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos 

brasileiros, definiu como uma de suas linhas de ação a promoção e implantação de 

soluções de organização, descrição, publicação e indexação dos dados das 

pesquisas científicas publicadas nos periódicos SciELO de modo a aumentar a 

visibilidade e impacto das pesquisas e dos artigos associados. A proposta que a 

 

 

6 National Biological Information Infrastructure (NBII)- acessível em: 

http://www.nbii.gov/. 
7 Data Observation Network for Earth (DataONE) acessível em: https://dataone.org/. 

http://www.nbii.gov/
https://dataone.org/
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Diretoria do SciELO vem trabalhando é a criação do SciELO Data compatível co     

m as soluções internacionais de indexação e publicação de dados científicos e 

implantada com o mesmo modelo dos outros componentes do SciELO, a saber, 

como uma rede de coleções de datasets das pesquisas publicadas pelos periódicos 

SciELO (Spinak; Packer; 2014). 

O SciELO deu início em 2015 à política de demandar dos autores que 

publicam nos periódicos da coleção a disponibilização dos dados de pesquisa em 

repositórios. O Programa está colaborando com a iniciativa Data FAIRport (Nassi- 

Caló, 2021) 

Uma questão importante e de consenso neste movimento é a 

necessidade de assegurar a interoperabilidade nos dados. No que se refere à 

interoperabilidade, a Scientific Data adotou seis princípios chaves que estão 

alinhados com os avanços e iniciativas que vêm ocorrendo na comunicação de 

dados científicos, cito apenas este com referência direta ao acesso aberto: 

Permitir que os datasets publicados em acesso aberto, mediante 

mecanismos de citação e índices de citação, gerem os créditos e reconhecimentos 

apropriados a seus autores, que de outro modo não são registrados nos artigos 

tradicionais dos periódicos (Spinak; Packer; 2014). 

O mundo assistiu, há poucas décadas, a uma mudança de paradigma 

na comunicação científica através da Internet e das tecnologias digitais com a 

publicação digital online de periódicos e de novas formas de disseminação, 

avaliação, e comunicação entre autores, editores, pareceristas e editores. Uma 

consequência natural deste processo – e possivelmente um novo paradigma – 

prevê que os dados que foram utilizados para gerar um artigo científico devam ser 

disponibilizados em repositórios de acesso aberto, da mesma forma que um 

número sempre crescente de artigos se torna disponível em acesso aberto. É 

necessário considerar que esta prática deverá aumentar a reprodutibilidade dos 

resultados de pesquisa. Quanto mais pesquisadores disponibilizarem abertamente 

seus dados em repositórios de acesso aberto, maior a probabilidade de que outros 

possam replicar seu trabalho, com benefícios evidentes para todos (Nassi-Caló, 

2021). 

Como uma das iniciativas pioneiras mais importantes na publicação em 

acesso aberto, a Public Library of Science (PloS) publicou em dezembro de 2013 a 
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Data Access for the Open Access Literature: PLOS’s Data Policy (Política de 

Acesso à Dados para a Literatura em Acesso Aberto), em vigor desde 1° de março 

de 2014. 

O editor-chefe do PLoS Biology, Blom (2014), explica que, em 

consonância com a política de acesso aberto da coleção, os dados básicos devem 

ser disponibilizados livremente aos pesquisadores, para replicação, reanálise, 

interpretação, ou inclusão em meta-análises, de forma a facilitar a reprodutibilidade 

da pesquisa e o progresso científico. 

A Taylor and Francis, outra editora de revistas científicas, que embora 

ainda não tenha definida as políticas para compartilhamento de datasets originários 

dos artigos publicados em seus periódicos (alguns de acesso aberto, outros 

híbridos), porém especifica em seu portal que autores que utilizam datasets de 

outros em seus artigos devem indicar como estes dados foram selecionados e 

informar a URL da fonte dos dados para permitir que seus resultados sejam 

passíveis de reprodução por outros autores. (Bloom; Ganley; Winker, 2014) 

A editora Springer segue também informando em seu portal que a 

submissão de um manuscrito a um periódico de acesso aberto da coleção (Springer 

Open) implica que os materiais reprodutíveis descritos no manuscrito, incluindo 

dados básicos relevantes, devem ser disponibilizados para qualquer pesquisador 

que os queira utilizar com finalidades não comerciais. A editora não dispõe de um 

repositório ou de políticas específicas para este procedimento, porém informa que 

repositórios com esta finalidade estão amplamente disponíveis, tais como bancos 

de dados para sequências de ácidos nucleicos e proteínas, e repositórios de 

agências de fomento. Uma lista completa destes está disponível. (Bloom; Ganley; 

Winker, 2014) 

Editoras e revistas fazem parte da presente estrutura de avaliação e 

recompensa acadêmica, há ênfase significativa nas publicações acadêmicas, 

principalmente em artigos revisados por pares. A revisão por pares e o sistema 

métrico predominantes subjacente à publicação acadêmica está repleto de falhas 

(por exemplo, modelos de revisão por pares ineficientes e não transparentes, 
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resultados de pesquisas não reproduzíveis , métricas não confiáveis, como o fator 

de impacto dos periódicos e o índice H8 (Nassi-Caló, 2021). 

A Ciência Aberta (Open Science), no entanto, tem o potencial de 

impactar o fluxo de trabalho de pesquisa (como os pesquisadores conduzem suas 

pesquisas), em networking (como eles compartilham e discutem os resultados da 

pesquisa), sobre as práticas de publicação (como eles publicam artigos e 

monografias), em atividades de extensão (como os resultados da pesquisa são 

disseminados para acadêmicos e a sociedade civil), e sobre avaliação de pesquisa 

(como os resultados da pesquisa são avaliados com novas métricas que avaliam o 

impacto da pesquisa em e formas detalhadas). Ao promover acesso mais amplo à 

pesquisa e aos resultados da pesquisa, todo o processo de pesquisa torna-se mais 

aberto e transparente e a ciência se torna mais acessível a todos. 

Conforme a agenda da Ciência Aberta avança, mais instituições e 

financiadores determinarão métodos alternativos que irão se tornar parte integrante 

do processo de progressão na carreira e avaliação (Picarra, 2016) 

 
1.3 Planos de Gestão de Dados - Data Management Plans (DMPs) 

 
 

Um plano de gerenciamento de dados (DMP) é um documento escrito 

que descreve os dados que você espera adquirir ou gerar durante o curso de um 

projeto de pesquisa, como você fará o gerenciamento, descrição, análise e 

armazenamento dos dados e quais mecanismos usará em seu projeto para 

compartilhar e preservar seus dados. (Homepage:Stanford Libraries). 

As universidades estão implementando os programas de apoio aos Data 

Management Plans (DMPs) ou Planos de Gerenciamento de Dados, para garantir 

financiamento público nos próximos anos (Simms et al., 2016), e por outro lado, os 

pesquisadores estão lidando com várias maneiras de produzir e analisar dados 

científicos, o que torna o gerenciamento de dados de pesquisa caro, complexo e 

diversificado (Shoshani; Rotem, 2009). 

De acordo com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (FAPESP), Planos de Gestão de Dados (DMPs) são exigidos há mais de uma 

 
 

8 O índice h, ou h-index em inglês, é uma proposta para quantificar a produtividade e 

o impacto de cientistas baseando-se nos seus artigos mais citados 
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década pelas principais agências governamentais ou privadas de fomento à 

pesquisa na América do Norte, Europa e Austrália. (FAPESP, s/d) 

Desenvolver Planos de Gestão de Dados (DMPs), não é apenas uma 

condição prévia para financiamento de projetos, mas faz parte da infraestrutura 

necessária para a Ciência Aberta. (Open Science). (Boulton; Loucouba ; Mwelwa, 

et al., 2020). 

Várias universidades americanas e europeias oferecem uma análise 

extensa, e muito bem documentada, detalhando boas práticas para a gestão de 

dados que ajudam desde o conteúdo de um plano, e sugestões de repositórios para 

armazenamento de dados. Para exemplificar, cito o serviço da Stanford University, 

(Stanford Libraries - Data Management Plans)9, que explicita recomendações 

sobre: 

• Nomeação de arquivos; 

• Formatos de arquivo; 

• Versão dos dados; 

• Uma abordagem básica para metadados; 

• Metadados para preservação a longo prazo. 

Há informações sobre como deve ser o DMP para cada agência de 

fomento local, assim como o oferecimento de revisão e apoio na realização do plano 

por parte do serviço de biblioteca. O apoio inclui fornecer orientação para: 

• Armazenamento de dados e backup; 

• Melhores práticas de dados; 

• Criação de metadados; 

• Trabalho com dados confidenciais; 

• Compartilhamento de dados; 

• Licenciando seus dados; 

• Preservação de dados. 

• E acesso à ferramenta online Data Management Planning (DMP), 

o DMP Tool. 

 
 
 
 
 

 
9Planos de gerenciamento de dados: Disponível: https://library.stanford.edu/ 

https://library.stanford.edu/research/data-management-services/data-management-plans/dmptool
https://library.stanford.edu/research/data-management-services/data-management-plans/dmptool
https://library.stanford.edu/
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O Gerenciamento de Dados de Pesquisa ou Research Data 

Management (RDM), pode ajudar na realização do DMP, que nada mais é que o 

gerenciamento e avaliação de dados ao longo do ciclo de vida do dado científico 

ou dados de pesquisa ou ainda chamados dados de investigação como será 

apresentado mais adiante neste trabalho, no item sobre ciclo de vida dos dados. 

Para os autores Jones, S., Pryor, G. & Whyte, A. (2013) o RDM sustenta 

os DMPs nos pilares: 

Transparência: a evidência que sustenta a pesquisa pode ser aberta 

para qualquer um examinar e tentar replicar descobertas, 

Eficiência: a coleta de dados pode ser financiada uma vez, e usada 

muitas vezes para uma variedade de propósitos; 

Gerenciamento de riscos: Uma abordagem pró-ativa da gestão de dados 

reduz o risco de inadequação na divulgação de dados confidenciais, comerciais ou 

pessoais; 

Preservação: Muitos dados são únicos e só podem ser capturados uma 

vez. Se perdido, não pode ser substituído. 

Os DMPs fazem parte de boas práticas de pesquisa segundo a Política 

e Código de Conduta da Research Center United Kingdom (RCUK), Governança 

da boa conduta de pesquisa. 

O projeto e-Science (IPEN/CNEN) iniciado em 2018 é muito importante 

no estabelecimento da gestão de dados alinhada à demanda atual das agências de 

fomento sobre a transparência e compartilhamento dos dados como uma atividade 

estratégica. 

O desafio de organizar, classificar, descrever corretamente, selecionar, 

compartilhar e garantir acesso ao gigantesco volume de dados gerados e compor 

fluxos de trabalho na pesquisa científica ao ciclo de vida dos dados. 

O projeto e-Science concerne no posicionamento da instituição sobre a 

gestão dos dados científicos, a fim de assegurar que os dados que existem estão 

disponíveis, bem como, providenciar serviços robustos de armazenamento de 

dados, fáceis de utilizar, um compromisso com o planejamento de implantar e 

reconhecer um repositório de dados científicos no IPEN/CNEN e articular o 

compartilhamento de dados das pesquisas científicas a serem desenvolvidas 

nacional e internacionalmente na área de da ciência e tecnologia nuclear, ao adotar 



30 
 

princípios e protocolos reconhecidos mundialmente que promovem a integração e 

a interoperabilidade dos dados. 

Além do movimento pela Ciência Aberta (Open Science) no contexto e- 

Science, o serviço das universidades e bibliotecas sobre a demanda das agências 

de fomento mundiais para a realização dos Planos de Gestão de Dados (DMPs) 

que envolve gestão de dados, sendo a qualidade e segurança de dados, gestão 

de metadados, ciclo de vida de dados e a curadoria dos dados e assim a discutir 

as atribuições da Governança de dados, o desenvolvimento do trabalho, segue com 

conceitualizações e a compreensão sobre o que é Governança de Dados (GD), e- 

Science e as técnicas do Laboratório de Análise por Ativação Neutrônica (LAN): 

Análise por Ativação Neutrônica Instrumental (INAA) e Espectrometria de 

Absorção Atômica (AAS ). 

2 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho foi desenvolver uma proposta de 

Governança de Dados Científicos com dados das técnicas analíticas Análise por 

Ativação Neutrônica (INAA) e Espectrometria de Absorção Atômica (AAS) do LAN 

(Laboratório de Ativação Neutrônica) do IPEN/CNEN, sob a apresentação de uma 

estrutura das melhores práticas alinhadas ao ciclo de vida dos dados de pesquisa 

e aos padrões de governança de dados da literatura. 

Como objetivos específicos destacamos: 

• Reconhecer as técnicas analíticas INAA e AAS, como exemplo 

para o experimento da governança de dados; 

• Determinar os dados que representam ou são indicativos da 

qualidade da pesquisa nas técnicas definidas. 

• Apresentar um modelo estrutural de aplicação de Governança 

para Dados científicos 

• Exemplificar e discutir o Plano de Gestão de Dados (DMP). 

• Realizar um guia de boas práticas de Governança de dados 

científicos 

 
3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 

3.1 Governança de Dados (GD) 
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Para o Data Governance Institute (2007)10, a governança de dados é um 

sistema de direitos decisórios e responsabilidades para processos relacionados 

com a informação, executados conforme modelos acordados. Esses processos 

descrevem quem pode tomar quais ações, com qual informação e quando, em que 

circunstâncias, usando que métodos. A governança de dados pode ser definida 

como “o exercício da tomada de decisão e de autoridade para assuntos 

relacionados a dados". Nesse sentido, a governança de dados determina políticas, 

acordos, papéis e responsabilidades com relação aos dados gerados na 

organização, bem como define quais métodos devem ser utilizados nas atividades 

de criação, armazenamento, avaliação, uso e eliminação de dados. 

Vários autores se dedicaram ao tema, Loftis (2014); Thomas (2006); 

Wende e Otto (2007); Khatri e Brown (2010),Cohen (2007); Newman; Logan(2007); 

Santos (2010), Ladley, (2012) mas apesar desse aumento de atenção, um estudo 

realizado por (Holt, et al., 2015) trouxe à tona como menos da metade dos 

participantes da comunidade global de profissionais de banco de dados e dados 

tinham políticas de governança de dados. Isso apenas confirma que os estudos 

sobre o tema ainda estão em fase preliminar, mas, acima de tudo, que a amplitude 

e a delicadeza das questões consideradas levam a uma dificuldade na discussão. 

(Holt, V; Ramage, M; Kear, K. & Heap, N., 2015). A Tabela 1 descreve uma 

coletânea de autores e suas conceituações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 DGI: Data Governance Institute (DGI) é a fonte mais antiga e mais conhecida do setor de 

melhores práticas e orientações detalhadas sobre governança de dados, neutras em relação aos 

fornecedores. Disponível em: <http://www.datagovernance.com/adg_data_governance_definition/ 

http://www.datagovernance.com/adg_data_governance_definition/
http://www.datagovernance.com/adg_data_governance_definition/
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Tabela 1 - Conceitos de Governança de dados 
 

Autor Conceituação 

Loftis (2014) É uma estrutura que orienta e 

estabelece estratégias, políticas e 

objetivos com a finalidade de gerenciar 

os dados, como se fossem qualquer 

outro recurso de uma organização. 

Assim, para a governança de dados, os 

dados são importantes recursos para as 

organizações, os quais devem ser 

gerenciados, monitorados e 

acompanhados como qualquer outro 

insumo que auxilia no cumprimento da 

missão organizacional e no atingimento 

de seus objetivos. 

National Association of State 

Chief Information Officers (NASCIO)11
 

Sustenta que a governança 

de dados é essencial para garantir a 

precisão, compartilhamento e proteção 

dos dados. O autor Thomas (2006) a 

descreve como sendo “o quadro 

organizacional, regras, decisões certas e 

responsabilidades das pessoas e dos 

sistemas de informação quanto ao 

desempenho de processos relacionados 

à informação”. 

 
 
 
 

 

11NASCIO: Associação Nacional de Oficiais de Informação do Estado: Promove a excelência do 

governo por meio da liderança de práticas comerciais de qualidade, gerenciamento de informações e políticas 

de tecnologia 
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Wende e Otto (2007) Definem governança de 

dados como a “especificação do modelo 

para os direitos de decisões e 

responsabilidades para encorajar o 

comportamento desejável no uso de 

dados”. Eles são os primeiros autores 

que indicam no conceito de governança 

de dados a preocupação com 

responsabilidades e decisões. 

Khatri e Brown (2010) Apresentam que a 

governança de dados “refere-se a quem 

tem o direito decisório e é responsável 

pela tomada de decisão da organização 

sobre os ativos de dados”. 

COHEN (2007) Estabelece que a governança 

de dados como “o processo pelo qual 

uma empresa gerencia a quantidade, 

consistência, usabilidade, segurança e 

disponibilidade de dados”. 

NEWMAN; LOGAN (2007) Descrevem a governança de 

dados como “a coleção de direitos de 

decisão, processos, padrões, políticas e 

tecnologias necessárias para gerenciar, 

manter e explorar informações como um 

recurso da empresa”. 

Santos (2010) Entendida como uma ação 

multidisciplinar que tem como finalidade 

tratar os dados como insumos ativos e 

tangíveis nas organizações. Para isso, a 

governança de dados determina 
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políticas, padronizações, processos, 

papéis, responsabilidades e tecnologias 

para melhor acompanhar e monitorar os 

dados gerados, armazenados, utilizados 

e eliminados na organização e completa 

afirmando que a ausência de qualidade 

dos dados é um inibidor de sucesso nas 

organizações. 

Ladley (2012) É uma estrutura de 

responsabilidades e processos para 

tomar decisões e monitorar a execução 

do gerenciamento de dados. 

Fonte: a autora 

 

 
Os esclarecimentos das entidades e autores consideram a Governança 

de Dados (GD) um sistema de direitos decisórios e responsabilidades para 

processos relacionados com a informação, executados conforme modelos 

acordados, uma estrutura que orienta e estabelece estratégias, políticas e objetivos 

com a finalidade de gerenciar os dados, essencial para garantir a precisão, 

compartilhamento e proteção dos dados, a apresentação do quadro organizacional, 

regras, decisões certas e responsabilidades das pessoas e dos sistemas de 

informação com a preocupação com responsabilidades e decisões. 

A gerência da quantidade, consistência, usabilidade, segurança e 

disponibilidade de dados”. Como uma ação multidisciplinar que tem como finalidade 

tratar os dados como insumos ativos e tangíveis nas organizações. 

Diante do exposto, acerca da governança de dados, entende-se que 

seus princípios e boas práticas podem ser aplicados também em processos que 

envolvam dados científicos, e que, portanto, não estejam diretamente relacionados 

apenas a dados corporativos. A governança de dados está relacionada à planejar 

diretrizes, criar políticas, determinar papéis e responsabilidades, desenvolver 

estratégias e processos padronizados, visando que os dados possuam qualidade e 

estejam disponíveis para quem os necessita. É fato que organizações bem- 
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sucedidas devem adotar políticas de governança de dados de trabalho que 

garantam a criação eficaz de dados e lidar com esses dados de maneira apropriada 

(Jackson; Carruthers, 2019), (Márquez;Lev, 2016). 

É fundamental entender como uma estrutura de Governança de Dados 

cuidadosa e estruturada não apenas leva a definir, gerenciar, monitorar, classificar, 

ou ainda observa a qualidade ou segurança de dados, mas também e, acima de 

tudo, permite que se tenha maior controle sobre o gerenciamento dos dados com 

consequências altamente positivas. seja nas empresas ou na área científica. Para 

entender de maneira geral o que é a Governança de dados (Khatri & Brown, 2010), 

(Weber, et al., 2009), determinaram 3 (três perguntas): 

Quais decisões sobre os dados da empresa devem ser tomadas no nível 

da empresa? 

Que papéis estão envolvidos no processo de tomada de decisão? 

Como os papéis estão envolvidos na tomada de decisão? 

Em relação à primeira pergunta, várias respostas foram propostas. Uma 

delas é a de Khatri e Brown (Khatri & Brown, 2010), que obteve grande sucesso. 

Segundo os autores, as decisões sobre Governança de dados referem-se a alguns 

princípios fundamentais de gerenciamento de dados, requisitos de qualidade de 

dados, gerenciamento de metadados, gerenciamento de requisitos de acesso a 

dados e gerenciamento do ciclo de vida dos dados. 

Passando para as funções envolvidas no processo de tomada de 

decisão, foi observado que elas são essencialmente cinco: (1) Comitê de 

Governança de Dados; (2) diretor de dados (3) proprietário dos dados; (4) 

Administrador de Dados Corporativos; (5) Administrador de dados técnicos. 

A terceira e última pergunta refere-se ao vínculo entre funções e áreas 

de tomada de decisão: a Governança de Dados deve atribuir autoridade e, 

consequentemente, responsabilidade. Para projetar a GD para empresas 

individuais, vários autores Weber et al. (2009), Loshin (2009) propuseram o uso da 

notação RACI. 

RACI é um acrônimo para (Responsible, Accountable, Consulted and 

Informed). Um modelo RACI é uma matriz bidimensional, também chamada de 

Responsibility Assignment Matrix (RAM), listando as tarefas a serem executadas 

ao longo das linhas e as funções nas colunas. 
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Sobre RACI (Responsible, Accountable, Consulted and Informed): 

 
 

R = Responsável 

Aqueles que fazem o trabalho para concluir a tarefa. Há pelo menos uma 

função com um tipo de participação responsável, embora outras possam ser 

delegadas para ajudar no trabalho necessário. 

 
A = 12 Accountable 

O responsável final pela conclusão correta e completa da entrega ou 

tarefa, aquele que garante que os pré-requisitos da tarefa sejam atendidos e que 

delega o trabalho aos responsáveis. Em outras palavras, um responsável deve 

assinar e, assim, aprovar o trabalho que o responsável fornece. Deve haver apenas 

um responsável especificado para cada tarefa ou entrega. 

 
C = Consultado 

Aqueles cujas opiniões são buscadas, geralmente especialistas no 

assunto e com quem há comunicação bidirecional. 

 
I = Informado 

Aqueles que são mantidos atualizados sobre o progresso, geralmente 

apenas após a conclusão da tarefa ou entrega; e com quem há apenas uma 

comunicação de mão única. 

 
A DAMA International, entidade que se dedica a avançar os conceitos 

e práticas de gerenciamento de informações e dados e a apoiar os membros da 

DAMA e suas organizações para atender às suas necessidades de gerenciamento 

de informações e dados, disponibiliza o guia DMBOK (Mosley,M.; Brackett, M.; 

Earley, S.; Henderson; 2009) apresenta os domínios identificados na gestão de 

dados e no centro a Governança de Dados (GD) A causa da inserção da 

Governança de Dados em uma posição de destaque, para os autores, é justificada 

 

12 Accountability, do inglês, não tem uma tradução exata como sinônimo de 
responsabilidade pessoal ou atitude individual, é o Compromisso, pró-atividade e 
responsabilidade. Disponivel em: https://conceitos.com/ 

https://conceitos.com/responsabilidade/
https://conceitos.com/
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porque é a área de conhecimento que desempenha um papel superior: o domínio 

funcional sem o qual os outros não poderiam trabalhar. 

Portanto, se é verdade que todos os domínios estão interligados e que 

um determinado problema relacionado a dados provavelmente se enquadra em 

mais de uma área de conhecimento, para criar um modelo holístico, as funções de 

Governança de Dados são essenciais. 

Para entender de Governança de Dados, deve-se primeiramente 

entender sobre gestão de dados. De acordo com o Dama-DMbok13, o 

gerenciamento de dados é: 

A função de negócios que desenvolve e executa planos, políticas, 

práticas e projetos para adquirir, controlar, proteger, entregar e aumentar o valor 

dos dados e informações; 

Um programa para implementação e desempenho da função de 

gerenciamento de dados; 

O campo de disciplinas necessárias para desempenhar a função de 

gerenciamento de dados; 

A profissão de indivíduos que realizam disciplinas de gerenciamento de 

dados; 

Em alguns casos, um sinônimo para uma organização de serviços de 

gerenciamento de dados que executa dados atividades de gestão. 

O gerenciamento de informações é comumente definido e entendido 

conforme declarado no Data Management Body of Knowledge ou Dama-DMbok. 

Este livro rotula o gerenciamento de dados como sinônimo de gestão da 

informação. Isso é bom, já que assumimos a posição de que dados, informações e 

conteúdo (documentos, mídia, et al.) são todos a mesma forragem para governança 

de dados. (Ladley, 2012) 

As Áreas de conhecimento na Gestão de dados segundo o DMBOK são 

apresentados na Figura 1 e significam: 

 
 
 
 
 
 
 

13 DAMA: Data Management community que patrocina e facilita o desenvolvimento 

do Conjunto de Conhecimento em Gerenciamento de Dados (o DMBoK) 

https://www.amazon.com.br/DAMA-DMBOK-2nd-Data-Management-Knowledge/dp/1634622340/ref%3Dsr_1_1?adgrpid=88080910224&dchild=1&gclid=Cj0KCQjw2tCGBhCLARIsABJGmZ6SHydKVAFgixh3Es0KRDz-rTev3W4375kdvaUsOlKlegIkfnpily8aAudHEALw_wcB&hvadid=425982495751&hvdev=c&hvlocphy=1001773&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=5234679688735315922&hvtargid=kwd-299537959879&hydadcr=5620_11235101&keywords=dama%2Bdmbok&qid=1624564752&sr=8-1
https://www.amazon.com.br/DAMA-DMBOK-2nd-Data-Management-Knowledge/dp/1634622340/ref%3Dsr_1_1?adgrpid=88080910224&dchild=1&gclid=Cj0KCQjw2tCGBhCLARIsABJGmZ6SHydKVAFgixh3Es0KRDz-rTev3W4375kdvaUsOlKlegIkfnpily8aAudHEALw_wcB&hvadid=425982495751&hvdev=c&hvlocphy=1001773&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=5234679688735315922&hvtargid=kwd-299537959879&hydadcr=5620_11235101&keywords=dama%2Bdmbok&qid=1624564752&sr=8-1
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Figura 1- Áreas de conhecimento da gestão de dados 
 
 

 
Fonte: BRADLEY; 2016 Dama-DMbok® V2) 

 

 
1. Gerenciamento de arquitetura de dados: define o blue print14 para gerenciar 

dados ativos; 

2. Desenvolvimento de Dados: Análise, design, implementação, teste, 

implantação e manutenção; 

3. Gerenciamento de operações de dados: fornece suporte da aquisição de 

dados até a limpeza de dados; 

4. Gerenciamento de Segurança de Dados: Assegura privacidade, 

confidencialidade e acesso; Gerenciamento dos dados mestres e referência: 

gerenciamento de versões e réplicas; 

 
 

14 Um design plano é um plano de alto nível que orienta colaboradores através do 
processo de concepção e contribuindo para o desenvolvimento de um curso aberto. Seu objetivo é 
visualizar a “arquitetura” geral do curso para orientar o processo de design, desenvolvimento e 
cooperação 

https://www.amazon.com.br/DAMA-DMBOK-2nd-Data-Management-Knowledge/dp/1634622340/ref%3Dsr_1_1?adgrpid=88080910224&dchild=1&gclid=Cj0KCQjw2tCGBhCLARIsABJGmZ6SHydKVAFgixh3Es0KRDz-rTev3W4375kdvaUsOlKlegIkfnpily8aAudHEALw_wcB&hvadid=425982495751&hvdev=c&hvlocphy=1001773&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=5234679688735315922&hvtargid=kwd-299537959879&hydadcr=5620_11235101&keywords=dama%2Bdmbok&qid=1624564752&sr=8-1


39 
 

5. Gerenciamento DW e BI: Data Warehousing e Business Intelligence 

Management: habilitando o relatório e análise; 

6. Gerenciamento de documentação e conteúdo: gerenciamento de dados 

encontrados fora dos bancos de dados; 

7. Gerenciamento de metadados: Integra, controla e fornece metadados. 

8. Gerenciamento de Qualidade de Dados: Define, monitora e melhora a 

qualidade dos dados. 

O modelo Dama-DMbok® V2 acrescenta com relação ao Dama-Dmbok: 

Integração e Interoperabilidade, além de outros assuntos relevantes, como ética no 

tratamento de dados, big data e Ciência de dados; avaliação de maturidade em 

gestão de dados; possíveis papéis e organização da gestão de dados e gerência 

de mudanças na gestão de dados. 

Este conceito de gerenciamento de ativos de informação estabelecido 

pelo Dama-DMbok® V2 precisa de um processo para garantir que o gerenciamento 

realmente seja realizado e seja feito corretamente, um conjunto de princípios e 

políticas passíveis de auditoria e que garantam a correta prática de gestão dos 

dados. Definida no DMBoK como, "O exercício de autoridade, ou seja, o controle e 

tomada de decisão compartilhada (planejamento, monitoramento e aplicação) 

sobre a gestão de ativos de dados.” 

Independentemente do tipo de dados ou conteúdo administrado, a 

governança de dados essencialmente tem as mesmas bases: planejar diretrizes, 

criar políticas, determinar papéis e responsabilidades, mas sob a perspectiva de 

“como fazer" a governança de dados, não há uma solução definida, segundo Ladley 

(2012). 

Três áreas que requerem e geralmente acionam programas de 

governança de dados, que são: 

● Gerenciamento de dados mestre (MDM) 

● Qualidade de dados (DQ) 

● Business Intelligence (BI) 

A qualidade dos dados é simplesmente a causa raiz da maioria dos 

problemas de dados e informações. A correção da qualidade dos dados é um dos 

principais dirigentes de governança de dados e do gerenciamento de dados mestre 

(MDM). Para o DMbok a qualidade dos dados é o grau em que os dados são 

https://www.amazon.com.br/DAMA-DMBOK-2nd-Data-Management-Knowledge/dp/1634622340/ref%3Dsr_1_1?adgrpid=88080910224&dchild=1&gclid=Cj0KCQjw2tCGBhCLARIsABJGmZ6SHydKVAFgixh3Es0KRDz-rTev3W4375kdvaUsOlKlegIkfnpily8aAudHEALw_wcB&hvadid=425982495751&hvdev=c&hvlocphy=1001773&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=5234679688735315922&hvtargid=kwd-299537959879&hydadcr=5620_11235101&keywords=dama%2Bdmbok&qid=1624564752&sr=8-1
https://www.amazon.com.br/DAMA-DMBOK-2nd-Data-Management-Knowledge/dp/1634622340/ref%3Dsr_1_1?adgrpid=88080910224&dchild=1&gclid=Cj0KCQjw2tCGBhCLARIsABJGmZ6SHydKVAFgixh3Es0KRDz-rTev3W4375kdvaUsOlKlegIkfnpily8aAudHEALw_wcB&hvadid=425982495751&hvdev=c&hvlocphy=1001773&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=5234679688735315922&hvtargid=kwd-299537959879&hydadcr=5620_11235101&keywords=dama%2Bdmbok&qid=1624564752&sr=8-1
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precisos, completos, oportunos e consistentes com todos requisitos e regras de 

negócios e relevantes para um determinado uso. 

A melhor maneira de entender a qualidade dos dados é que o conteúdo 

em questão deve ser eficaz ou adequado para o seu propósito. Isso significa que a 

organização entende que os dados não são de "boa qualidade", se não atendem 

ao propósito, ação ou contexto em que está envolvido e como o déficit é medido. 

(Ladley; 2012) 

Para Barata (2015), a qualidade dos dados é essencial para o sucesso 

de pesquisas científicas, pois os dados científicos requerem a adoção de boas 

práticas de coleta, armazenamento e recuperação e a governança de dados deve 

definir métricas, procedimentos e requisitos que auxiliam a organização a atingir a 

qualidade de dados necessária para cumprir suas demandas e alcançar seus 

objetivos. 

A visão holística sobre governança de dados de Friedman (2006) 

concentra-se em “pessoas, processos e tecnologia” e mede a qualidade de seus 

dados. Isso significa que, para lidar com problemas de qualidade de dados, deve 

haver governança. 

De acordo com a visão das autoras Davok e Garcia (2014) algo, como 

por exemplo um serviço, tem qualidade quando exibe valor e mérito. O valor está 

relacionado ao quanto o serviço é necessário para os stakeholders da organização. 

Logo, quanto mais os stakeholders necessitam do serviço, mais valor ele possui. O 

mérito está na prestação de serviço, de maneira que atenda aos padrões de 

qualidade estabelecidos, sendo eficaz e eficiente. 

Ao aplicar a definição de qualidade, entende-se, por exemplo, que 

departamentos distintos que produzem dados idênticos, provocando a duplicação 

dos dados armazenados na organização, fazem com que esses dados não 

possuam mérito, é visto por Davok e Garcia (2014) que estes dados duplicados 

estão inseridos em processos falhos que provocam o desperdício de recursos da 

organização. Processos ineficientes geram dados sem qualidade. 

Ao duplicar os dados, faz-se com que a organização armazene dados 

que não são necessários para seus funcionários, gestores, acionistas, e demais 

grupos de interesse da organização, e que, portanto, não possuem valor. Além da 

duplicidade de dados, outros aspectos estão relacionados à baixa qualidade de 
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dados, como por exemplo: dados desatualizados, dados imprecisos, dados 

incompletos, entre outros (Davok, Garcia; 2014). 

A qualidade dos dados é definida quanto ao tipo de dados e domínio, 

correção e completude, exclusividade e integridade referencial, consistência em 

todos os bancos de dados, atualização e atualidade e conformidade de regras (Bair, 

2004). 

O autor Olson (2003) define seis dimensões para averiguar a qualidade 

dos dados: precisão, pontualidade, relevância, integralidade, compreensão e 

confiança. Associa a má qualidade dos dados com o aumento do custo e a 

complexidade do desenvolvimento do gerenciamento de relacionamento com o 

cliente (CRM), gerenciamento da cadeia de suprimentos (SCM) e sistemas de 

planejamento de recursos empresariais (ERP). O sucesso de tais investimentos em 

Tecnologia da informação (TI) depende muito da qualidade dos dados de origem e 

ressalta a necessidade de criar a "verdade única" dos dados nos casos em que os 

dados são armazenados em várias bases de dados. Wadhera (2006) entende que 

a eficácia de qualquer iniciativa da área de (TI) depende da qualidade dos dados e 

os relatórios gerados e decisões tomadas só podem ser tão boas quanto a 

qualidade dos dados. 

As questões que envolvem a qualidade dos dados ou a falta de 

qualidade são agravadas pelo fato de que (1) os dados estão espalhados por 

sistemas distintos dentro de uma organização, (2) os dados são coletados, 

mantidos e usados por vários níveis de uma organização, e (3) muitos sistemas de 

desenvolvimento as metodologias não incorporam a garantia da qualidade dos 

dados. (Wadehra, 2006) 

As boas práticas de governança de dados asseguram que os dados 

gerados nos processos institucionais estejam disponíveis a quem os necessita, 

podendo ser acessados de forma rápida e visa também a garantir que os dados 

gerados sejam seguros, possuam consistência e qualidade, e possam ser 

auditados para diferentes finalidades. A prática da governança de dados, além de 

possibilitar o controle dos processos e dos métodos empregados na manipulação 

dos dados, permite prevenir situações adversas que possam comprometer a 

qualidade dos dados gerados na organização, e por meio da governança de dados 
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é possível aumentar a segurança, confidencialidade e qualidade dos dados, bem 

como a rapidez e a eficiência no seu tratamento (Carvalho ,2012). 

A qualidade dos dados pode ser considerada um dos principais focos da 

governança de dados. Diante da importância de disponibilizar dados confiáveis e 

de qualidade  para os stakeholders de uma organização, bem como para os 

profissionais e os pesquisadores que utilizam dados científicos. (BARBIERI, 2011) 

Klein e Rossin (1999) observam que não há uma definição única de 

qualidade de dados aceita por pesquisadores, estatísticos e usuários de dados. 

Alguns pesquisadores supõem que a qualidade dos dados tem uma visão focada 

no usuário (usuários são pessoas ou grupos com experiência no uso de dados para 

tomar decisões) que os dados com qualidade são ‘dados adequados para uso’ 

(Loshin, 2001); (Redman, 2001); (Olson 2003); (Wang; Strong; Lee; Wang, 1997). 

A qualidade dos dados é ‘contextual’; o usuário define o que são dados 

bons ou de qualidade para cada uso pretendido dos dados, dentro de seu contexto 

de uso (Pringle; Wilson; Grol, 2002); (Strong; Lee; Wang, 1997). 

Consideram os autores que a qualidade dos dados deve ser medidas e 

quantificada, competentes, eficazes e eficientes na prestação de serviços, de 

maneira que atenda aos padrões de qualidade estabelecidos, isso implica a não a 

duplicidade de dados, atualização, precisão, completude, tudo que não ocasione 

correção de erros ligados aos dados e que podem gerar desconfiança e falta de 

aceitação de ações ligadas aos dados. Acessar os dados de forma rápida com 

consistência e qualidade, prontos para auditoria em qualquer âmbito de ação 

também é sinônimo de qualidade. 

A má qualidade de dados tem como consequência: aumento dos custos 

operacionais empregados para detectar e corrigir erros ligados aos dados gerados, 

e baixa confiança nos dados, o que pode implicar em uma falta de aceitação dos 

usuários em iniciativas que utilizem tais dados. Para avaliar a qualidade dos dados, 

é necessária a determinação de atributos, os quais são denominados como 

dimensões de qualidade de dados. Tais dimensões podem ser utilizadas para 

mensurar a qualidade de dados em diferentes contextos (Jesiļevska ,2017). 

O uso pretendido é comumente descrito como um conceito 

multidimensional que consiste em um conjunto de atributos de qualidade, 
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chamados dimensões de dados de qualidade que são determinadas pelos usuários 

dos dados (Wang; Strong, 1996). 

Na proposta de Wang e Strong, as dimensões de qualidade de dados 

foram selecionadas entrevistando consumidores de dados, como resultado, quase 

179 dimensões de qualidade de dados foram coletadas do ponto de vista do usuário 

por meio de pesquisas. Destes, os autores selecionaram 15 dimensões diferentes 

e agruparam-nas em quatro diferentes categorias como intrínseca, acessibilidade, 

contextual e representacional (Wang; Strong, 1996). A Tabela 2 apresenta a 

compilação do conjunto de qualidade de dados e as respectivas dimensões que 

capacitam a qualidade. 

 
Tabela 2 - Dimensões de qualidade de dados 

 

Conjunto de qualidade de dados Dimensões de qualidade de dados 

Qualidade intrínseca de dados Precisão, objetividade, credibilidade, 

reputação 

Qualidade dos dados de acessibilidade Acessibilidade, segurança de acesso 

Qualidade de dados contextuais Relevância, valor agregado, 

oportunidade, integridade, quantidade de 

dados 

Qualidade de dados representacionais Interpretabilidade, facilidade de 

compreensão, representação concisa, 

representação consistente 

Fonte: (Wang & Strong 1996) 

 

 
A proposta de Bovee et al. (2001) considera as dimensões da qualidade 

dos dados tendo a visão dos consumidores de dados e desenvolve um modelo 

conceitual que consiste em 4 (quatro) atributos, a saber: 

• Acessibilidade: para obter informações que possamos considerar úteis; 

• Interpretabilidade: Para entender as informações e encontrar o 

significado delas; 

• Relevância: para achá-la aplicável ao domínio e ao contexto de interesse; 

• Integridade: Acreditar que está livre de defeitos. 
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O último atributo Integridade é classificado em quatro subatributos: 

Precisão, Completude, Consistência e Existência, onde o último componente 

Existência está ausente em muitos estudos. 

Na proposta de Lee et al (2006), os autores consideram uma série de 

dimensões de dados de qualidade que podem ser usadas para avaliar a qualidade 

dos dados: 

• Livre de erros - esta dimensão foi usada para verificar se os dados estão 

corretos; 

• Completude - A completude dos dados é descrita com três diferentes 

perspectivas: completude do esquema (refere-se ao grau em que as 

entidades e os atributos não estão faltando no esquema), integridade da 

coluna (refere-se ao valor ausente em uma coluna de uma tabela), 

integridade da população (refere-se ao grau em que um membro da 

população que deveria estar presente não está presente); 

• Consistência - é vista na proposta com diferentes perspectivas, como 

consistência de dados redundantes em uma tabela ou em várias tabelas, 

consistência entre dois elementos relacionados; 

• Credibilidade - é descrita como a extensão em que os dados são 

considerados verdadeiros e credíveis; 

• Quantidade adequada de dados - esta dimensão é levada em 

consideração como uma das dimensões importantes, referem-se ao grau 

em que a quantidade de dados não deve ser nem muito pouco nem muito; 

• Oportunidade - Oportunidade é a extensão em que os dados estão 

atualizados com respeito para a tarefa para a qual é usado. 

Principalmente a oportunidade está relacionada com a volatilidade e valor 

dos dados; 

• Acessibilidade - A dimensão da acessibilidade reflete a facilidade de 

alcance dos dados. Essa é a medida em que os dados são facilmente 

acessíveis para o necessário tarefas. 

As dimensões discutidas neste modelo por Lee et al. (2006), podem ser 

de particular interesse e importância para muitas organizações. 
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O autor Jesiļevska (2017) realizou uma pesquisa especializada em 

questões de qualidade de dados. O conjunto de dimensões de qualidade de dados 

foi testado com especialistas usando quatro diferentes contextos de uso de dados: 

• Dados para pesquisa científica, 

• Dados para tomada de decisão, 

• Dados para análise do progresso do objeto de pesquisa durante o 

período coberto pelo relatório, 

• Dados para modelagem e previsão de objetos de pesquisa. 

Os especialistas foram solicitados a fornecer dimensões de qualidade de 

dados do mais essencial ao menos essencial, dependendo do uso pretendido dos 

dados. A proposta estrutural contém treze dimensões de qualidade de dados para 

pesquisa científica exibidas na Figura 2 e detalhadas como: 

1. Informatividade (Informativeness): Formulário de apresentação de dados 

que permitirá que os usuários de dados capturem dados navegam de forma 

rápida e fácil no intervalo de dados; 

2. Uso ideal de recursos (Optimal use of resources): Uso eficiente de recursos 

existentes para coleta de dados e processamento. 

3. Controle de divulgação estatística (Statistical disclosure control): 

Confidencialidade das informações fornecidas por respondentes; 

4. Interpretabilidade (Interpretability): coleta de dados estatísticos e 

metodologias de processamento é disponível para os usuários de dados, a 

fim de fazer a interpretação correta dos dados; 
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Figura 2 - Hierarquia das dimensões de qualidade de dados para pesquisa 
 

científica 

Fonte: Jesiļevska (2017) 

 

 
5. Utilitário (Utility): os usuários de dados exigem os dados; 

6. Acessibilidade de dados (Accessibility): Simplicidade de disponibilidade de 

dados para os usuários; 

7. Coerência (Coherence): Ligações lógicas entre diferentes resultados de 

pesquisas estatísticas, os dados de fontes diferentes são comparáveis; 

8. Atualidade ( Actuality): velocidade de coleta e processamento de dados e 

frequência de renovação; 

9. Qualidade da metodologia (Quality of methodology): Justificativa científica 

metodológica (incluindo aprovação da metodologia), uso correto da 

metodologia e nível de unificação de metodologia; 

10. Exatidão dos dados (Accuracy): O grau de reflexão da situação real; 

11. Representatividade de dados (Representativeness): Capacidade de 

generalização de dados de amostra; 

12. Completude de dados (Completeness): os dados atendem às necessidades 

do usuário; 
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13. Objetividade dos dados (Objectivity): a capacidade dos dados estatísticos de 

refletir a situação real e sua independência das interpretações ou avaliações 

dos usuários dos dados; 

Os especialistas indicaram que as dimensões de qualidade de dados 

mais importantes para os dados usados em pesquisas científicas são: objetividade 

dos dados, completude dos dados, representatividade dos dados e precisão dos 

dados. Os menos importantes são: divulgação estatística, uso ideal de recursos e 

informatividade. 

 
3.2 Segurança de dados 

A segurança de dados também é um pilar importante da governança de 

dados. Segundo o DMBOK (2009), o objetivo da gestão da segurança de dados é 

planejar, desenvolver e executar as políticas de segurança e procedimentos a fim 

de prover a adequada autenticação, acesso e auditoria de dados e informações. 

Embora a segurança de dados, para os autores Silva e Stein (2007), não 

deve ser tratada exclusivamente sob a ótica da tecnologia, enquanto a Information 

Systems Audit and Control Association [ISACA] (2009) afirma que somente a 

tecnologia não pode corrigir as falhas de segurança que são resultado de 

governança ou gestão inadequada, ou provocadas por razões culturais ou por 

despreparo do pessoal. 

Leeden (2010), ao investigar a Segurança de Dados em cinco 

universidades holandesas, concluiu que três delas tinham uma política definida. 

Apesar disso, nenhuma delas realizava gestão de riscos, o que pode levar ao 

tratamento errado e à dificuldades de justificar os investimentos necessários para 

mitigá-los; o autor conclui também que os usuários têm baixo nível de 

conscientização e representam a maior causa de incidentes de segurança, o que 

fortalece a opinião de Mitnick e Simon (2003), que afirmam que o homem é a maior 

causa de incidentes desse tipo. Silva e Stein (2007) complementam afirmando que 

pouco tem sido feito para identificar as causas que levam os usuários a 

comportamentos inseguros. 

Citando diversas pesquisas e casos de incidentes de Segurança da 

Informação em ambiente de pesquisa científica, Perkel (2010) afirma que a 

proteção de dados de pesquisa representa um desafio, pois os profissionais de TI 
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procuram adotar práticas de segurança que podem ser contrárias às opiniões ou 

necessidades de pesquisadores, estudantes e colaboradores. Para o autor, alguns 

pesquisadores preferem não contar com a segurança, mas ter a liberdade que 

julgam necessária para desempenhar suas atividades. Caminha et al. (2006) 

estudaram o processo de implantação da gestão da Segurança da Informação em 

um instituto de pesquisa tecnológica privado e, para eles, a natureza das atividades 

realizadas e o fato de a informação ser um insumo e grande parte dos produtos 

dessas organizações fazem necessária a implantação da gestão da segurança, o 

que envolve superar dificuldades como a liberdade que os pesquisadores precisam 

e a necessidade de implantar controles. 

Qualidade, segurança, privacidade e aspectos ligados à guarda 

entendem-se como incumbência da governança de dados. A coleta, 

armazenamento, manipulação, análise e retenção de grandes quantidades de 

dados resultou em sérias considerações de segurança e privacidade 

Vários regulamentos estão sendo propostos para lidar com big data de 

forma que a privacidade dos indivíduos não seja violada, por exemplo técnicas 

criptográficas, como estruturas de dados inconscientes que escondem padrões de 

acesso de dados aos dados ou técnicas de anonimização que transformam os 

dados para tornar mais difícil vincular registros de dados específicos a indivíduos 

específicos. (Bhavani, 2015). 

No entanto, muitas dessas técnicas não escalam para conjuntos de 

dados muito grandes e / ou não especificamente abordam o problema de conciliar 

segurança com privacidade. Ao mesmo tempo, existem algumas abordagens que 

se concentram em conciliar de forma eficiente a segurança com a privacidade e os 

discutiremos a seguir: 

 

1. Correspondência de dados que preserva a privacidade: a correspondência 

de registros é normalmente realizada em diferentes fontes de dados com o 

objetivo de identificar informações comuns compartilhadas entre essas 

fontes. Um exemplo é combinar uma lista de passageiros em um voo com 

uma lista de indivíduos suspeitos. No entanto, combinar registros de 

diferentes fontes de dados muitas vezes contrasta com os requisitos de 

privacidade, abordagens criptográficas, como protocolos de interseção de 

conjuntos seguros, podem aliviar essas preocupações. Um trabalho precisa 
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ser feito em relação ao desenvolvimento de técnicas de preservação de 

privacidade adequadas para técnicas complexas de correspondência, com 

base em exemplo de correspondência semântica; 

2. Mineração de dados colaborativa com preservação da privacidade: a 

mineração de dados convencional normalmente é realizada em grandes data 

warehouses (DWs) centralizados, que coletam todos os dados de interesse. 

No entanto, coletar centralmente todos os dados apresenta várias questões 

de privacidade e confidencialidade quando os dados pertencem a diferentes 

organizações. A abordagem para lidar com tais preocupações é baseada em 

abordagens colaborativas distribuídas, pelas quais as organizações retêm 

seus próprios conjuntos de dados e cooperam para aprender os resultados 

globais de mineração de dados sem revelar os dados em seus próprios 

conjuntos de dados individuais. O trabalho fundamental nesta área inclui: 

técnicas que permitem que duas partes construam uma árvore de decisão 

sem aprender nada uma sobre a outra conjuntos de dados, exceto o que 

pode ser apreendido pela árvore de decisão final e colaborativa 

especializado técnicas de preservação de privacidade para regras de 

associação, agrupamento, classificação de k-vizinho mais próximo 

3. Autenticação biométrica que preserva a privacidade: abordagens 

convencionais para autenticação biométrica exigem o registro de modelos 

de biometria de usuários inscritos e, em seguida, o uso desses modelos para 

correspondência com os modelos fornecidos pelos usuários no momento da 

autenticação. Os modelos de biometria do usuário representam informações 

confidenciais que precisam ser fortemente protegidas. Em ambientes 

distribuídos nos quais os usuários têm que interagir com muitos provedores 

de serviços diferentes, a proteção de modelos biométricos torna-se ainda 

mais complexa. Uma abordagem recente aborda esse problema usando 

uma combinação de percepções (Bhavani, 2015). 

No entanto, essas técnicas ainda são muito ineficientes. Novas 

abordagens baseadas em computação em nuvem e novas primitivas criptográficas 

devem ser investigadas. 
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Das questões envolvidas na governança da segurança cibernética, são 

enfatizadas a necessidade e a importância de ter um especialista em segurança 

cibernética, CISO (Chief Information Security Officer) (Bhavani, 2019). 

Soluções abrangentes para o problema de segurança com privacidade 

para big data requerem o tratamento de muitos desafios de pesquisa e abordagens 

multidisciplinares. Bhavani T. (2019) cita: 

● Confidencialidade de dados: com políticas integradas para resolver conflitos 

entre as diferentes fontes de dados; 

● Administrar autorizações: são necessárias técnicas pelas quais a 

autorização possa ser concedida automaticamente, possivelmente com 

base na identidade digital do usuário, perfil e contexto, e no conteúdo dos 

dados e metadados; 

● Aplicar políticas de controle de acesso em dados multimídia heterogêneos: 

o suporte ao controle de acesso baseado em conteúdo requer a 

compreensão do conteúdo protegido e isso é muito desafiador ao lidar com 

grandes fontes de dados multimídia; para big data, mais pesquisas precisam 

ser feitas; 

● Projetar, desenvolver e gerenciar políticas de controle de acesso 

automaticamente: ambientes e ferramentas para gerenciar políticas também 

são cruciais; 

● Técnicas para controlar o que é extraído e verificar se o que é extraído pode 

ser usado e / ou compartilhado; 

● Suporte para privacidade pessoal e privacidade da população; 

● Técnicas de aumento de privacidade eficientes e escaláveis; 

● Usabilidade das políticas de privacidade de dados: As políticas devem ser 

facilmente compreendidas pelos usuários. Precisamos de ferramentas para 

o usuário médio e precisamos entender as expectativas do usuário em 

termos de privacidade; 

● Abordagens para monetização de serviços de dados: ao invés de vender 

dados, organizações que possuem dados conjuntos podem vender serviços 

analíticos de dados que preservam a privacidade com base nesses 

conjuntos de dados; 
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● Publicação de dados: talvez devêssemos abandonar a ideia de publicar 

dados, olhando para as implicações de privacidade, e sim exigir que o 

usuário de dados use um ambiente controlado (talvez localizado em uma 

nuvem) para usar os dados; 

● Implicações de privacidade na qualidade dos dados: estudos recentes têm 

mostrado que as pessoas mentem especialmente em redes sociais porque 

não têm certeza de que sua privacidade seja preservada; 

● Modelos de risco: diferentes tipos de relacionamento de riscos com big data 

podem ser identificados; 

● Propriedade de dados: a questão sobre quem é o proprietário de um dado é 

muitas vezes difícil pergunta; 

● Fatores humanos: Todas as soluções propostas para privacidade e 

segurança com privacidade precisam ser investigadas a fim de determinar o 

envolvimento humano; 

● Estrutura do ciclo de vida dos dados: Uma abordagem abrangente de 

privacidade para big data precisa ser com base em uma abordagem 

sistemática de ciclo de vida de dados. 

Histórias de sucesso do campo da segurança cibernética contemplam a 

operação de avaliação, certificação e acreditação dos sistemas seguros. O primeiro 

conjunto de critérios para avaliar sistemas seguros foi publicado no início dos anos 

1980, sendo o padrão, Trusted Computer Systems Evaluation Criteria (1983), mais 

conhecido como Orange Book15 e apresenta os critérios comuns. Depois que os 

sistemas são avaliados, eles são certificados para uso e, em seguida, credenciados 

pela administração. 

Várias estruturas foram desenvolvidas para a governança corporativa. 

Estes incluem a estrutura desenvolvida pelo NIST (Instituto Nacional de Padrões e 

Tecnologia), bem como a estrutura COBIT (framework de boas práticas criado pela 

ISACA (Information Systems Audit and Control Association) (Harris et al.,.2016) 

Essas estruturas especificam as melhores práticas para várias atividades de 

gerenciamento de segurança cibernética, incluindo governança de segurança 

cibernética. 

 

15 Trusted Computer System Evaluation Criteria ( TCSEC ): padrão do Departamento de 

Defesa do Governo dos Estados Unidos da América (DoD) que define os requisitos básicos para avaliar a 

eficácia dos controles de segurança dos computadores integrados a um sistema de computador 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Defense
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Defense
https://en.wikipedia.org/wiki/Government_of_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_system
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O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) da União 

Europeia (UE), aplicável a todos os indivíduos na União Europeia e Espaço 

Econômico Europeu que foi criado em 2018 e na qual foi baseado a Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (LGPD), nomeada Lei nº 13.709/2018, cujas as 

disposições preliminares são sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos 

meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 

Observa-se que recentemente, em março/2021 em uma tentativa de melhorar e 

aumentar o compartilhamento de dados na UE e otimizar a reutilização de dados 

pessoais e não pessoais, a Comissão Europeia anunciou a proposta de uma nova 

Lei de Governança de Dados da UE (Shabani, 2021) a fim da criação e 

regulamentação de “espaços seguros” onde vários tipos de dados, incluindo dados 

de saúde, podem ser compartilhados e reutilizados para fins comerciais e altruístas, 

incluindo pesquisa científica (Data Governance Act)16 resolveria algumas das 

deficiências e desvantagens do atual quadro regulamentar que impede a partilha e 

reutilização de dados para fins de investigação biomédica. 

Embora a lei proposta se aplique a todos os tipos de dados pessoais e 

não pessoais, a crescente demanda por compartilhamento de dados de saúde, 

provavelmente, foi a principal justificativa para esta nova legislação de governança 

de dados. Notavelmente, o compartilhamento de dados genéticos e de saúde para 

a pesquisa científica envolve uma camada extra de complexidade, devido a 

preocupações com a proteção de dados e privacidade ao compartilhar dados 

pessoais sensíveis. Vice-versa, também existem preocupações na comunidade 

científica sobre o impacto negativo das restrições regulatórias sobre o 

compartilhamento de dados de saúde em pesquisas biomédicas baseadas em 

dados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do conselho sobre a 
governação europeia de dados (Data Governance Act) Disponivel em : https://eur- 
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0767 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_Econ%C3%B3mico_Europeu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_Econ%C3%B3mico_Europeu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0767
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0767
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3.3 Framework para governança de dados 

 
Furlan (2018) identifica que modelos de governança de dados ou de informação 

são adotados por organizações com diferentes níveis de capacidades analíticas. 

Tais modelos contemplam a definição dos objetivos estratégicos da governança e 

domínios como o gerenciamento da qualidade dos dados ou das informações, o 

gerenciamento dos dados (em especial metadados), a transformação da 

mentalidade organizacional com relação aos dados e as informações e necessitam 

de competências de colaboração e comunicação dos stakeholders. 

Cada corporação tem sua cultura e necessidades, e não faria sentido 

haver apenas uma forma de estrutura. Os objetivos estratégicos do gerenciamento 

de dados são: 

1. Entender a informação necessária às empresas e seus envolvidos 

(stakeholders); capturar, armazenar proteger e garantir a integridade dos 

“ativos” de dados; 

2. Melhorar continuamente a qualidade dos dados e das informações. 

Neste trabalho a palavra framework é utilizada como conjunto de 

conceitos usados para resolver um problema de um domínio específico e atividades 

para a resolução de um projeto específico e como sinônimo de estrutura de 

trabalho17. 

Khatri e Brown (2010) desenvolveram um framework para a Governança 

de Dados (GD) baseado em domínios de decisões, proporcionando uma 

Governança de Dados (GD) estratégica. Este framework baseia-se em cinco 

domínios de decisões: Princípios de Dados, Qualidade de dados, Metadados, 

Acesso a Dados e Ciclo de Vida do Dado. 

Soares et al. (2012) descrevem um framework para governança de Big 

Data, o qual é baseado em três dimensões: Tipo de Big Data, Disciplinas da 

Governança de Dados (GD) e Indústrias somadas a funções. sendo que os tipos 

de Big Data são cinco: dados web e de mídias sociais, dados Máquina-para- 

Máquina, transações de grande quantidade de dados, dados biométricos e dados 

gerados por humanos. 

 
 

 

17 https://www.dicionarioinformal.com.br/framework/ 

http://www.dicionarioinformal.com.br/framework/
http://www.dicionarioinformal.com.br/framework/


54 
 

Olama, Mohammed M. et al. (2014) descrevem as atividades do 

framework com base nas melhores práticas do mercado para mensurar o conjunto 

de dados das organizações baseado no nível de integração desses dados. Os 

autores propõem um modelo para quantificar o nível de integração de dados de 

uma organização. Esses níveis de integração são projetados para lidar com os 

desafios técnicos inerentes à consolidação das diferentes fontes de dados. 

Bruening e Waterman (2010) analisam a utilização de metadados (Data 

Tagging) para auxiliar os frameworks e modelos de Governança de Dados (GD) os 

quais proporcionam um aumento da eficácia, uma diminuição de riscos e custos 

para a organização e uma melhoria no desempenho na análise dos dados para a 

tomada de decisões estratégicas. 

Estes autores têm em comum a visão da complexidade dos dados nas 

condições de tamanho e tipos e o gerenciamento dos dados notando os 

metadados, como também a consideração da mudança da mentalidade 

organizacional com relação aos dados. 

Fluxos de trabalho científicos podem gerar terabytes de dados, 

obrigando metadados ricos e descritivos sobre os dados. Um tipo de metadados é 

a proveniência - Data Provenance (também denominada lineage and pedigree) em 

tradução livre: linhagem e ascendência, que rastreia as etapas pelas quais os 

dados foram derivados e podem fornecer uma adição significativa de valor a esses 

dados de projetos intensivos de e-Science. 

Haider, W.; Haider, A (2013) relatam a importância de possuir uma 

Governança de Dados (GD) com processos e práticas bem definidas e um 

framework estruturado gerando benefícios e melhorias para as organizações. 

Entretanto, não relatam se os benefícios propostos com a implantação desses 

frameworks e processos de GD são realmente alcançados após a sua implantação 

e apontam que os frameworks existentes na literatura não atendem às 

necessidades e demandas das pequenas e médias empresas. No cubo da 

Governança de Dados Haider, W.; Haider, A (2013) há sete novas perspectivas 

aplicadas ao framework apresentado na Figura 3. 

Para cada processo, funções de Governança de Dados (GD) serão 

avaliadas de acordo com as diferentes dimensões das competências 

organizacionais. Este framework incorpora aspectos como qualidade de dados, 
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integração, padronização, interoperabilidade e gerenciamento de risco, por meio 

de conexões entre diferentes perspectivas (Haider, W.; Haider, A; 2013). 

As funções da Governança de dados: modelagem de dados, gestão de 

de metadados, gestão de qualidade dos dados, desenvolvimento e desenho dos 

dados, gestão de operações de banco de dados , segurança de dados, 

desenvolvimento de referências dos dados, gestão de BI e gestão da informação, 

são parte da composição da estrutura, na qual existem também as habilidades dos 

empregados, apoio da tecnologia para as tarefas, atribuições de responsabilidades 

e maturidade organizacional como parte das competências organizacionais. 
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Figura 3 - Cubo da Governança de Dados 

 

Fonte: HAIDER, W.; HAIDER, A, 2013 

 

 
Para Seiner (2016) há três formas estruturadas mais comuns de se 

implantar governança de dados: Comando e controle, Tradicional e Não-invasivo. 

Na abordagem Comando e controle, o comitê de mais alto nível define 

as regras, determina os curadores, compra ferramentas e cobra resultados. A 

Tradicional identifica os curadores e os orienta com processos mais genéricos e 

ferramentas existentes, e mede resultados analisando os dados envolvidos. 

Por fim, a não-invasiva formaliza a curadoria tácita, foca em aplicar os 

processos existentes, estimula construção de ferramentas e uso das atuais e mede 

o resultado pelo aumento percebido em eficiência e efetividade de capacidades de 

análise, mas salienta que nenhuma é necessariamente melhor que a outra. 

Depende da cultura e necessidades de cada organização. 

Na estrutura de Rêgo (2013) existem os comitês de gestão de dados que 

atuam no nível tático da empresa e são responsáveis por tratar novas iniciativas ou 

ações de melhorias propostas pelo conselho de governança de dados e compõe 

ainda o escritório de gestão de governança de dados com a função de execução 

sejam elas demandas operacionais ou táticas. 
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Figura 4 - Estrutura de Governança de dados simples e hierárquica 

Fonte: (RÊGO, 2013) 

 

 
Nos modelos apresentados nas Figuras 3 e 4, partes da gestão de dados 

aparecem: processos, funções, competências, hierarquia de papéis, acesso aos 

dados e tecnologia. Mas os frameworks devem ser representativos sobre as 

interações no fluxo de trabalho na intenção de mostrar eficácia no gerenciamento 

dos dados para os seus fins, ainda assim, cada local deve apresentar o seu modelo 

de governança de dados, considerando a gestão dos dados envolvidos e como 

estes funcionam em suas interações no fluxo de trabalho. 

O framework de Gartner Group18 possui foco na análise da maturidade 

da governança de dados, formado por 6 estágios do inconsciente ao efetivo, 

demonstrado na Figura 5. No nível 0 há falhas de conformidade e entregas de baixa 

qualidade; no nível consciente a organização alcança alguma consciência sobre a 

importância da gestão de dados e informação, no nível reativo os líderes já tomam 

medidas corretivas, no nível proativo as informações suportam decisões, no nível 

gerenciado, a empresa já possui infra estruturas tecnológicas que suportam a 

 
 

 

18 Gartner Group: empresa líder em pesquisa e consultoria, fornece aos líderes 
seniores em toda a empresa os insights de negócios indispensáveis, conselhos e ferramentas de 
que precisam para alcançar suas prioridades de missão crítica e construir as organizações de 
amanhã. 
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gestão de dados e no último nível já se explora o potencial da gestão, com serviços 

e áreas definidas e organizadas. 

 
Figura 5 - Framework de Governança de Dados de Gartner 

 
 

 

Fonte: traduzido de Newman e Logan (2008) 

 

 
O framework de Governança de Dados (GD) da universidade de Notre 

Dame baseia-se na de tecnologia, que proporciona a sustentação do framework, 

garantindo ferramentas de suporte. Possui também cinco pilares – qualidade e 

consistência, políticas e padrões, segurança e privacidade, compliance e retenção 

e arquivamento e o acesso aos dados com o objetivo de promover ao usuário a 

habilidade para o gerenciamento dos dados. O modelo por ser observado na Figura 

6. 
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Figura 6 - Framework de Governança de Dados de Notre Dame 

 

 
Fonte: Chapple (2013) 

 

 
Cada pilar do framework de Chapple (2013) desenvolve metas e 

objetivos, que são detalhados a seguir: 

• Qualidade e consistência: garante a utilização dos dados de 

fontes confiáveis e íntegras; 

• Políticas e padrões: define suporte às práticas; 

• Segurança e privacidade: controles de segurança e 

privacidade; 

• Compliance: normas em conformidade aos dados pessoais e 

sensíveis; 

• Retenção e arquivamento: preservação dos dados. 

O que vários modelos de governança enfatizam, segundo Addagada e 

(2018): 

• Processo e natureza dos resultados, com cada estado de 

processo alcançado; 

• Adoção por pessoas, processos e tecnologia; 

• Implementação de recursos, juntamente com riscos e benefícios 

relacionados 

https://www.dataversity.net/author/tejasvi-addagada/
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• Valor dos dados percebidos de não monetização para dados de 

monetização; 

• Dados sendo percorridos de um ativo transacional para um ativo 

corporativo; 

• Implementação da estrutura organizacional, política, linhagem, 

metadados, financiamento e mudança cultural; 

• Eficácia da prestação de contas, formalização, princípios de 

gerenciamento e controle de dados. 

A Coalizão de Gerenciamento de Fluxo de Trabalho (WfMC) existe há 

mais de dez anos e desenvolveu um grande conjunto de modelos, documentos e 

padrões de referência. Os autores Barga e Gannon. (2007) descrevem Fluxos de 

Trabalho (workflows) e perguntam: Por que a comunidade científica não adotou 

esses sistemas existentes? Embora não seja incomum a comunidade científica 

reinventar tecnologia em vez de comprar soluções existentes, há problemas 

envolvidos nas aplicações técnicas exclusivas da ciência. 

Os autores Abdulfattah, O; Almaghthwi (2020) apresentaram 

considerações interessantes sobre a aplicação e implementação da governança de 

dados nas universidades sauditas. Observaram que os funcionários, docentes, 

executivos e stakeholders demonstraram grande familiaridade com os princípios de 

governança de dados e os dados também revelaram que a governança de dados 

estava profundamente incorporada aos portfólios das universidades. 

Os entrevistados admitiram que, durante os programas de aprendizagem 

e treinamento, eles se envolveram em autorreflexão e discussões colaborativas 

entre si para melhor compreensão dos princípios de governança de dados. Os 

entrevistados também perceberam a importância das práticas e políticas de 

governança de dados para uma mudança suave e eficaz em direção à digitalização. 

No entanto, também é claro que as universidades ainda têm dificuldades 

em lidar com big data e em fazer uso desses dados de formas que tenham impactos 

positivos no desempenho e na qualidade das organizações. (Abdulfattah, O; 

Almaghthwi, 2020) 

As conclusões do trabalho de Abdulfattah, O; Almaghthwi (2020) foram 

que a governança e o gerenciamento de dados estão intimamente relacionados ao 

desempenho de instituições e organizações sugere-se que as universidades 
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precisam desenvolver uma cultura virtual para enfrentar os desafios da era digital 

que testemunhamos hoje. Isso, no entanto, requer implementação imaginativa e 

criativa, bem como liderança aberta e inovadora, assim sendo, as universidades 

devem traçar planos estratégicos para a transformação digital e isso inclui a seleção 

de tecnologias apropriadas, treinamento e conformidades regulatórias como a 

proposta na Figura 7. 

 
Figura 7- O modelo proposto para boas práticas de governança de dados 

nas universidades sauditas 

 
 

 
 

Fonte: Abdulfattah, O; Almaghthwi (2020) (trad.: a autora) 

 

 
Este framework considera que: 

1. Cada universidade deve criar uma equipe funcional eficaz para tarefas de 

governança de dados. Nenhum plano de governança de dados terá sucesso 

se não refletir as necessidades e objetivos de todas as principais partes 

interessadas, incluindo entidades legais, responsáveis pela conformidade, 

gestão de risco, recursos humanos, tecnologia da informação e outros; 

2. As universidades devem ter auditorias internas para governança de dados, 

que pode ser usada de forma útil para desenvolver uma estrutura de 

gerenciamento de informações robusta. Isso deve ter o efeito de definir e 
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identificar as principais fontes de dados com as quais as universidades 

interagem, incluindo sistemas desatualizados e arquivos de dados que 

potencialmente não são gerenciados ativamente. 

As estruturas apresentadas, embora pareçam limitadas a determinadas 

situações organizacionais, representam resultados e implicações para formar o 

framework de governança de dados a ser apresentado como parte deste trabalho 

e são as referências úteis para escolher práticas de governança de dados eficazes 

que podem ser adotadas e implementadas com sucesso. 

Deve-se observar a gestão de dados e realizar a devida adequação de 

infraestrutura tecnológica de hardware e software, repositórios locais ou centrais, 

backups de segurança, entre outras competências da tecnologia de dados no 

compromisso da melhoria e atualização contínua, exigida atualmente como 

processo de digitalização. ( Schallmo; D; Williams CA,. 2018) 

No Instituto Francês de Pesquisas Agrícolas, (French National Institute 

for Agricultural Research - INRA) e no Instituto de Pesquisas para a Agricultura, 

Alimentação e Meio Ambiente (Institut de Recherche sur l'Agriculture, l'Alimentation 

et l'Environnement - IRSTEA). Há três modalidades de dados, neste exemplo da 

Figura 8. 

a. Dados fechados: são dados para uso estritamente interno do instituto. Eles 

apoiam o trabalho em andamento e não correspondem a um resultado final 

que deve ser entregue. Alguns casos especiais, como dados pessoais ou 

dados confidenciais, também podem ser considerados nesta categoria; 

b. Dados compartilhados: são dados cuja utilização por pessoas externas ao 

instituto é possível sob certas condições. Eles podem ser utilizados por 

parceiros de um projeto, ou por um consórcio, por exemplo. Este uso é, 

portanto, restrito e pode ser controlado por meio de autenticação ou um 

dispositivo que identifica o re-usuário. A menos que seja restrito por um 

contrato, esses dados devem ser abertos no final do projeto ou após 

determinado embargo; 

c. Dados abertos: são dados que podem ser reutilizados por todos, 

gratuitamente e sem nenhum controle. Eles correspondem aos dados finais 

associados a um resultado científico. 
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Figura 8 - O espectro de abertura de dados 
 
 
 

 

 
Fonte: Abordagem do INRAE. 2020 (trad.: a autora) 

 

 
O movimento open-data considera também outro fator muito discutido 

atualmente pela legislação de proteção de dados, a LGPD (Lei Geral de proteção 

de dados)19. A LGPD é uma lei geral voltada ao estabelecimento de princípios e 

conceitos norteadores para preservar o equilíbrio entre a necessidade de proteger 

efetivamente os direitos dos titulares dos dados, ao mesmo tempo em que permite 

o processamento de dados pessoais e sensíveis e ultra sensíveis como o DNA, 

para fins determinados, inclusive a pesquisa científica. 

O respeito a padrões éticos é parte da legalidade do processamento de 

dados pessoais e sensíveis em pesquisa, que deverá ser consistente com 

normatização específica do setor, que, no caso, será de responsabilidade do 

Sistema CEP/Conep20 e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em diálogo 

com a comunidade científica para definir o que necessitará ser regulado e 

normatizado como desdobramento da LGPD (Doneda, D, et al; 2019). 

 
 

 

19 A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018, é a legislação 
brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais 

20 Sistema CEP/Conep é regida por um conjunto de resoluções, destacando-se a 

Resolução CNS nº 466/2012, que trata de pesquisas envolvendo seres humanos 
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O Sistema CEP/Conep reconhece o Termo de Consentimento e 

Assentimento Livre e Esclarecido do participante ou de seu responsável legal como 

o principal instrumento para garantir a ética de um projeto de pesquisa. 

Levando-se em consideração que a LGPD é recente, e que o país não 

possui experiência prévia em termos de legislação voltada à proteção de dados 

pessoais, e que foi baseada no GDPR ( Regulamento Geral sobre a Proteção de 

Dados)21, é necessário aprender com experiências mais maduras de outros países 

para adequá-las à nossa realidade e para buscar a interoperabilidade legal no nível 

internacional para que a lei brasileira seja protetiva e não inviabilizadora da 

pesquisa científica ( (Doneda, D, et al; 2019). 

Para Hafen (2019) os dados de saúde dependem de conjuntos 

agregados de dados pessoais de milhões de pessoas e aponta uma solução para 

tal, que são organizações sem fins lucrativos democraticamente controladas, 

cooperativas poderiam fornecer uma estrutura de governança com confiabilidade 

para compartilhamento de dados. 

 
3.4 O ciclo de vida dos dados de pesquisa 

 
As atividades de gerenciamento e governança de dados devem ser inseridas no 

ciclo de vida dos dados, e considerar o ciclo de dados de pesquisa, começando 

com a questão e o planejamento da pesquisa. 

Considera-se como ciclo de dados de pesquisa: dados reutilizáveis 

pesquisados, o preparo do plano de gerenciamento de dados, seguido pela coleta 

de novos dados, análise, arquivamento, publicação e, novamente, a nova questão 

de pesquisa. As Figura 9 e 10 mostram dois exemplos deste ciclo. 

A Figura 9 apresenta o modelo do Centro de Curadoria Digital (DCC), o 

ciclo com 4 macro partes: catalogando e registrando dados, criação de dados e 

depósito, gerenciamento das atividades dos dados, repositório e arquivo de 

dados. Este ciclo detalha a fase da publicação e compartilhamento de dados e a 

organização dos dados na fase do gerenciamento da atividade dos dados, como 

também, indica que a acuracidade de dados implica várias atividades que 

 
 

21 Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 2016/679 é um regulamento do 
direito europeu sobre privacidade e proteção de dados pessoais, aplicável a todos os indivíduos 
na União Europeia e Espaço Econômico Europeu que foi criado em 2018 
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concerne às profissões interessadas: os primeiros são os pesquisadores depois 

naturalmente eles vão recorrer ao apoio e serviços a partir de outros. 

 

Figura 9 - Diagrama de ciclo de vida de dados de pesquisa 
 
 

 

Fonte: Guia gestão de dados de pesquisa (RDM) Centro de Curadoria Digital @Jisc (s/d) 

JONES, S; PRYOR, G; WHYTE, A. (2015) (trad.: A autora) 

 

O modelo de ciclo de vida dos dados de pesquisa apresentado na Figura 

10, adaptação da Universidade da Califórnia, é mais detalhado quanto à 

organização, formato e descrição dos dados. 
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Figura 10 - Ciclo de vida do gerenciamento de dados de pesquisa 
 

 

 
Fonte: The University of California, Santa Cruz, Data Management LibGuide, 

Research Data Management Lifecycle, diagrama (Liu, G., Zotoo, I. K., & Su, W, 

2020) (Trad.: A autora) 

 

 
O autor Michener (2015) ilustra na Figura 11 a relação entre o ciclo de 

vida da pesquisa hipotética, parte (A) e o ciclo de vida dos dados, parte (B). 
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Figura 11- Relação do ciclo de vida da pesquisa com o ciclo de vida dos dados 
 
 
 
 

 
Fonte: Michener (2015) (trad.: a autora) 

 
 

Os requisitos para os planos de dados variam de uma disciplina para 

outra. Mas, em geral, os cientistas precisam escrever - antes de começar qualquer 

pesquisa - que dados irão gerar; como os dados serão documentados, descritos, 

protegidos e curados; e quem terá acesso a esses dados após a conclusão da 

pesquisa. 

 

Os fluxos de trabalho científicos surgiram como o modelo de fato para 

os pesquisadores processarem, transformarem e analisarem dados científicos. O 

objetivo do fluxo de trabalho científico é fornecer um ambiente de planejamento 

simplificado e, assim, facilitar aos cientistas a adaptação a um experimento 

científico computacional (Schiermeier, 2018). 
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Eles também devem explicar qualquer compartilhamento de dados e 

restrições de reutilização, como questões legais e de confidencialidade. Os 

pesquisadores podem consultar seu financiador e os serviços da biblioteca digital 

do seu instituto anfitrião para obter assistência. (Schiermeier, 2018) 

Neste modelo a Figura 12 apresenta o ciclo de vida dos dados 

tradicionais e o ciclo de vida dos dados atuais. (Demchenko, 2019) 

 
Figura 12 - O ciclo de vida dos dados tradicional (A) e o ciclo de vida de dados 

na atualidade (B) 

 

 

 

 
Fonte: Demchenko (2015) (trad.: a autora) 

 
 

Na comparação do ciclo de vida de dados tradicional (A) para o da 

atualidade (B), Demchenko (2015) apresenta o reuso dos dados, a análise de 

dados, o arquivamento e compartilhamento e a curadoria dos dados, incluindo a 

remoção e limpeza dos dados. Há uma base de dados que faz o arquivamento dos 

dados da publicação com compartilhamento público aberto. 
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O modelo da Figura 13 da Universidade de Queensland apresenta uma 

visão generalista e global do processo de gestão de dados, com o ciclo de vida de 

dados de pesquisa acima apresentado, focando-se nas fases de recolha, 

processamento, análise, preservação, descoberta e reutilização. 

 
 
 

Figura 13 - Ciclo de dados de pesquisa - Universidade de Queensland 
 
 

 

Fonte: Serviço de Biblioteca Universidade de Queensland (s/d) 

 
 

 
Este esquema criado por Anthony Beitz na Figura 14 fornece a visão 

mais simplista dos esquemas aqui apresentados, focando as diferentes fases de 

concepção e planejamento, a fase de execução na plataforma para a gestão de 

dados e, finalmente, a fase de disseminação. 
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Figura 14 - Ciclo de dados de Investigação - Monash University 

 
 

 

 

Fonte: Conferência “Open Repositories” Anthony Beitz (2012) 

 

 
O diagrama do Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal 

(RCAAP) apresentado na Figura 15, combina três fases distintas, no processo de 

gestão de dados de pesquisa: Fases de Planejamento, Produção e Disseminação. 
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Figura 15 - Diagrama do ciclo de gestão de dados de pesquisa da RCAAP 
 
 
 

 

 
Fonte: Kit Sobre dados de investigação (2017) 

 
 

A entender: 
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1. Fase de Planejamento: a preparação do projeto requer uma reflexão 

cuidadosa acerca dos tipos de dados, da infraestrutura e de fluxos de 

trabalho (workflows) para a partilha dos mesmos. É nesta fase que deverá 

ser formalizado o Plano de Gestão de Dados (DMP); 

2. Fase de Produção: criação ou recolha de dados de pesquisa e passos 

subsequentes necessários para garantir a (re)utilização sustentável dos 

dados produzidos, como: modo a extrair a informação dos dados produzidos 

(processamento dos dados); descrição dos dados de pesquisa, através da 

criação de metadados para possibilitar a agregação, descoberta, acesso e 

reutilização. 

Sem descrição, os dados criados são impossíveis de serem utilizados por 

outros que não o seu criador; Depósito e Preservação com a função 

particularmente importante de assegurar a integridade digital dos pacotes de 

dados a longo prazo, através de variadas medidas de preservação digital. 

A atribuição de uma licença é um passo fundamental para a partilha de 

dados que regula o acesso aos mesmos e, por isso mesmo, deve anteceder 

a sua publicação e deverá proteger a propriedade intelectual por parte dos 

detentores, autor(es) e/ou instituição sem, no entanto, limitar 

desnecessariamente a sua reutilização por terceiros; 

3. Fase de Disseminação: Publicação (DOI/Handle) particularmente relevante 

no momento da publicação é a atribuição de um identificador único e 

persistente ao pacote de dados, de forma a garantir a citação dos mesmos, 

dos respetivos autores, metadados e outros recursos a ele associados; 

considerar os aspetos que condicionem ou potenciem a visibilidade de dados 

publicados (o uso de software e hardware apropriados) e a reutilização 

pressupõe a citação do conjunto original dos dados, fazendo uso do 

respectivo identificador persistente. 

 

 
3.5 e-Science (e-Ciência) 

 

 
Para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e- 

Science é o nome dado em todo o mundo a pesquisas que são realizadas em todas 

as áreas do conhecimento e que têm necessidade de lidar com grandes volumes 
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de dados ou de usar métodos computacionais sofisticados e computação de alto 

desempenho. A pesquisa em e-Science aborda todas as etapas de um processo 

de pesquisa - desde a criação de ferramentas computacionais que ajudam 

cientistas a formular problemas de pesquisa, coletar e analisar dados, até a 

modelagem, a simulação, a divulgação e o reuso dos resultados da pesquisa. 

Mas não basta, para isso, aplicar técnicas computacionais já existentes, 

uso de tecnologias padrão, prestação de serviços de assistência de informática ou 

cessão e utilização de dados. Pesquisa em e-Science pressupõe trabalho conjunto 

e multidisciplinar, em que cientistas da Computação auxiliem pesquisadores de 

outras áreas a desenvolver pesquisas de forma mais rápida e eficiente e que, nessa 

parceria, a computação também seja feita de forma inovadora e transformadora. 

(Programa FAPESP de Pesquisa em e-Science, s/d). 

A e-Science, em muitos aspectos, parece uma extensão natural da 

ciência computacional. Na década de 1990, John Taylor, diretor-geral do Escritório 

de Ciência e Tecnologia do Reino Unido, criou o termo e-Science22 para se referir 

ao uso da tecnologia para realizar investigações científicas (Yang; Wang; Von 

Laszewski, 2009). Taylor viu que muitas áreas da ciência estão se tornando cada 

vez mais dependentes de novas formas de trabalho colaborativo e multidisciplinar 

e o termo e-Science destina-se a capturar este novo modo de trabalho. 

Os métodos de obtenção de resultados científicos, por intermédio de 

computação intensiva, e o grande volume de dados começam, então, a serem 

designados como e-Ciência ou e-Science. Mesmo no Brasil, o termo e-Science é o 

mais reconhecido e, por isso, utilizado neste trabalho. 

O Relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), publicado em 2007, cujo título em português é “Princípios e 

diretrizes para o acesso a dados de pesquisa financiados por fundos públicos”, 

descreve dados de pesquisa como “registros factuais usados como fonte primária 

para a pesquisa científica e que são comumente aceitos pelos pesquisadores como 

necessários para validar os resultados do trabalho científico” Sob essas 

 
 
 
 

 

22 e-Science definition: http://www.clrc.ac.uk 

http://www.clrc.ac.uk/
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circunstâncias é que Gray (2011, p. 17)23 afirmou que “e-Science é o ponto onde a 

TI encontra cientistas”. OECD (2019) 

Outras terminologias, como big Science, little Science, big data, little data 

e na data (Borgman, 2015), entre outras, surgiram de forma concomitante à era do 

e-Science e “possibilitaram a emergência de novos campos de estudo, como a 

Astroinformática e a Bioinformática 

A tecnologia, como peça-chave no processo, desempenha seu papel, 

proporciona a operacionalização dos projetos pretendidos e garante a 

disponibilidade e acessibilidade da informação científica e tecnológica. 

Considerada por Jim Gray como o quarto paradigma da ciência, a e-Science pode 

ainda ser definida como a utilização de ferramentas computacionais para analisar 

grandes conjuntos de dados científicos (Gray, 2011). 

Na Figura 16, são mostrados os paradigmas da ciência segundo Gray e 

Szalay (2007), os quais ilustram a evolução da Ciência e a enquadram em um 

período temporal no qual surge a e-Science. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 James Nicholas Gray (nascido em 1944; desapareceu 2007) foi um americano cientista da 

computação que recebeu o Prêmio Turing [4] em 1998 "por contribuições seminais para banco de dados e 

processamento de transações de pesquisa e liderança técnica na implementação do sistema". 

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_scientist
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_scientist
https://en.wikipedia.org/wiki/Turing_Award
https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Gray_(computer_scientist)#cite_note-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Database
https://en.wikipedia.org/wiki/Transaction_processing
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Figura 16 – Paradigmas da ciência 
 
 
 

 

 
Fonte: Adaptado de Gray e Szalay (2007) 

 

 
A necessidade de medir como forma de comprovação se faz presente 

na Ciência em muitas áreas do conhecimento e tornou-se prática constante. 

Conforme Cesar Junior (2011, p. 7), “a evolução da ciência está profundamente 

ligada à evolução dos instrumentos que permitem a realização de observações. Em 

muitos momentos a Ciência precisou aguardar o aparecimento de tecnologias 

apropriadas de medição dos fenômenos de interesse. A refutação, aprimoramento 

e proposição de teorias e pressupostos dependiam dessas tecnologias”. 

Segundo Costa (2017, p. 52), a contemporaneidade do tema e-Science 

“traz à tona questões conceituais que ainda não passaram pelo processo de 

reflexão necessário ao seu amadurecimento”. Segundo a autora, encontram-se na 

literatura alguns termos relacionados ao e-Science, tais como: ciência orientada por 

dados (data-driven Science), computação fortemente orientada para dados (data 

intensive computing), ciber. infraestrutura (cyberinfrastructure), ciência com uso 
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intensivo de dados, quarto paradigma da ciência (fourth paradigm of Science), 

dilúvio de dados (data deluge), E-infraestrutura (E-infrastructure), entre outros. 

No trabalho realizado por Gold (2007), a autora se atém aos termos e- 

Science e cyberinfrastructure, mais detidamente ao segundo. Identifica-os como 

recorrentes da mesma temática e intercambiáveis, diferenciados apenas pela 

questão geográfica de aplicação. Observa também como a ideia a eles atribuída 

está no centro das ambições e promessas da Ciência no novo século. 

Em outro exemplo, representado pelo estudo de Schottlaender (2010), a 

questão conceitual dos termos e-Science e cyberinfrastructure é pontuada, o autor 

é muito incisivo ao distingui-los terminologicamente e critica o fato desses termos 

serem considerados intercambiáveis ou carregados do mesmo significado. Salienta 

que não os define como tal e não fará uso dessa prerrogativa para tratá-los em seu 

estudo e considera a cyberinfrastructure como um meio para atingir o fim, que é a 

e-Science. 

O termo e-Science, tanto quanto a cyberinfrastructure foram iniciativas 

originárias de políticas governamentais, a primeira no Reino Unido e a segunda nos 

Estados Unidos da América, com a intenção de fortalecer o desenvolvimento da 

alta computação e da tecnologia de informação e comunicação (JANKOWSKI, 

2007). 

A e-Science surgiu da necessidade urgente de se enfrentar o “dilúvio de 

dados”, popularizou uma nova metodologia de pesquisa, desenvolvida em 

diferentes lugares, com uma história ainda imprecisa, denominações e grafias 

distintas, flexíveis e ainda tênues, mas com o objetivo comum de se usar 

tecnologias de computação em rede para melhorar a colaboração e os métodos 

inovadores de investigação (Whitmire, 2013). 

Observa-se que diferentemente do termo e-Science, o qual é 

relativamente novo, o termo cyberinfrastructure, mais usado nos Estados Unidos 

da América, têm mais tempo de aparecimento e seu emprego inicial é atribuído a 

Richard A. Clarke e Jeffrey Hunkeyr, do National Science Foundation (NSA), em 

entrevista concedida em 1998, nos Estados Unidos (Clarke; Hunker, 1998). Esses 

termos são identificados como sinônimos, em alguns casos, e se referem ao uso 

de tecnologias de computação em rede para melhorar a colaboração e os métodos 
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inovadores de investigação, como foi destacado nos exemplos extraídos da 

literatura científica. 

As características atribuídas aos dois termos atestam que o foco na 

pesquisa é atribuição da e-Science, justamente por ser considerada como 

finalidade do processo, ao passo que a cyberinfrastructure é mais abrangente e 

robusta por representar o meio necessário ao processo de construção do 

conhecimento científico. Inicialmente, a e-Science foi usada em áreas como as 

Ciências Naturais e Biológicas, mas atualmente não se restringe apenas a essas. 

Cyberinfrastructure e e-Science incorporaram maior ênfase nos recursos 

de supercomputação e inovação, devido ao grande volume de dados envolvidos 

nos esforços de pesquisa. A e-Science agrega-se à infraestrutura, a qual fornece 

aos cientistas ferramentas que apresentam um escopo para coletar, armazenar, 

interpretar e analisar a rede de dados produzida e disseminá-la para outros grupos 

de trabalho. Conforme Soon e Park ao citar Hine, a e-Science tem sido definida 

como “usos da infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) 

para o armazenamento de dados científicos, análises e realização de trabalho 

colaborativo, também conhecida nos EUA como as cyberinfrastructure e no Reino 

Unido como e-Science.” (Soon; Park, 2009) 

A prática colaborativa é característica da e-Science. A alocação de 

recursos humanos e infraestrutura informática computacional de uso distribuído 

torna capaz a colaboração à distância de equipes de pesquisa, envolvendo o uso 

intensivo e o compartilhamento de dados e recursos computacionais (Albagli e 

colaboradores, 2013) 

A infraestrutura que surge a partir da nova geração de experimentos de 

e-Science em termos de arquivamento e curadoria, a abordagem dos Padrões 

Abertos ao middleware Grid adotada pela comunidade no Global Grid Forum (Hey; 

Trefethen, 2002). chamam a atenção sobre a complexidade do desenvolvimento 

tecnológico superando o conhecimento e as habilidades necessárias para gerenciá- 

los adequadamente, considerando a atenção à qualidade técnica e científica dos 

dados. 

A exemplo, o laboratório da Organização Europeia para a Pesquisa 

Nuclear, conhecido pelo acrônimo CERN (sigla em francês) em Genebra, o 

acelerador de partículas mais poderoso do mundo - o Large Hadron Collider (LHC). 
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No entanto, encontrar evidências experimentais sobre a existência da partícula de 

Higgs será um dos principais desafios tecnológicos, porque os sinais característicos 

do Higgs devem ser muito raros e sutis, são quantidades muito grandes de dados 

que precisarão ser distribuídas rotineiramente para análise subsequente por 

equipes de físicos das instituições colaboradoras. A LHC Computing Grid permitirá 

o transporte e a mineração de dados de grandes conjuntos de dados distribuídos, 

além dos grandes volumes de dados experimentais. 

A Universidade de São Paulo (USP) é uma das instituições brasileiras a 

firmar acordo com o Oak Ridge National Laboratory, do Departamento de Energia 

dos Estados Unidos da América, com 27 anos de experiência na gestão de dados 

ambientais e atmosféricos, para contribuir na melhoria do sistema de ciência e 

tecnologia do país. A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e o Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) integram a parceria. (Portal do Governo, 

2020). 

No contexto de experimentos científicos baseados em centenas ou 

milhares de invocações de programas que são beneficiados pelos ambientes de 

processamento de alto desempenho (PAD) para acelerar sua execução, surge a 

preocupação com a proveniência dos dados de forma distribuída, fato que se torna 

grande desafio para a gerência distribuída desses dados, não há um padrão de 

fato, tornando difícil  ̃ relacionar, classificar e comparar as várias abordagens 

existentes. (R. Alves, Y. Frota, and D. de Oliveira, 2020) 

É importante observar que dados realizados no contexto e-Science têm 

valor reduzido se outros cientistas não conseguirem identificar a origem ou 

proveniência desses dados. As informações de proveniência são essenciais para 

que as experiências sejam validadas e verificadas por outras pessoas, ou mesmo 

por quem as realizou originalmente (Greenwood, et al., 2003). 

 
3.3 A Análise por Ativação Neutrônica Instrumental (Instrumental 

Neutron Activation Analysis - INAA) 

A Análise por Ativação Neutrônica Instrumental (Instrumental Neutron 

Activation Analysis- INAA) foi introduzida por J. Hervesy e H. Levy em 1936 (citado 

por Moreira, 2002). Estes pesquisadores conseguiram determinar elementos da 

família dos lantanídeos usando nêutrons provindos de uma fonte de nêutrons 

http://www.usp.br/
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composta de uma fonte de rádio e berílio. A partir dessa descoberta, os 

pesquisadores entenderam o potencial do emprego de reações nucleares, seguida 

da medição de radioatividade induzida para a determinação quali e quantitativa dos 

elementos presentes em uma amostra (Glascock, 1999) 

Esta técnica, no entanto, não foi muito utilizada até meados dos anos 

1950, quando se iniciou a tecnologia dos reatores nucleares de pesquisa, 

possibilitando a irradiação em fluxos de nêutrons mais intensos. 

Esta análise baseia-se na interação de um dado material com nêutrons, 

seguida da medição da radioatividade induzida. Em geral, a irradiação é realizada 

com nêutrons térmicos gerados em reator nuclear e a radioatividade de cada 

radionuclídeo gerado é medida por espectrometria de raios gama. 

Fundamentalmente, o material é exposto a um feixe de nêutrons que 

induz uma reação nuclear em um átomo de um elemento alvo. O produto da reação 

é detectado e quantificado por um fóton pronto ou emissão de uma partícula ou, 

mais comumente, por suas propriedades de decaimento. Para a INAA, várias 

reações nucleares são possíveis, dependendo do núcleo alvo e da energia do 

nêutron. (Moreira, 2002). 

Na INAA, utiliza-se as energias características dos raios gama para 

analisar, algumas vezes em níveis de “traço”, a composição de amostras 

desconhecidas (Knoll, 1989). Cada fóton de raio gama tem uma energia discreta e 

esta energia é característica do radionuclídeo fonte. Isto forma a base da 

espectrometria de raios gama - através da medição das energias dos fótons de 

raios gama, pode-se determinar a fonte da radiação (IAEA, IAEA-TECDOC-1363, 

2003). 

O espectro de energia dos raios gama representa a distribuição de 

energia dos fótons emitidos na fonte. Cada linha do espectro (o espectro de 

“emissão”) mostra a energia e a intensidade relativa das emissões de raios gama 

nas séries de decaimento nuclear (Bode, P.; Blaauw, M. 2012). 

No Laboratório de Ativação Neutrônica do Centro do Reator de Pesquisa 

(LAN- CERPq), o método INAA é empregado corriqueiramente como um método 

comparativo, no qual a amostra desconhecida tem sua massa determinada e é 

irradiada simultaneamente com um padrão (material de concentração conhecida do 

elemento a ser determinado) e, após determinado período, a intensidade e energia 
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dos picos de raios gama são medidas. A comparação entre as atividades 

específicas induzidas nos padrões e nas amostras desconhecidas é a base para o 

cálculo da concentração do elemento na amostra. A seguir, a Figura 17 ilustra as 

etapas da Análise por Ativação Neutrônica, destacando alguns dados que são 

gerados ou possíveis de serem coletados nestas etapas: 
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Figura 17 - Etapas da INAA 
 
 
 
 

 

 

 
Fonte: Autora (2020) 
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Quando se utiliza a forma comparativa do método de INAA, a exatidão 

dos resultados está associada à qualidade dos padrões utilizados. 

Uma das vantagens desse método é que ele é auto-validativo, ou seja, 

duas ou mais linhas, quando disponíveis, podem ser usadas para a validação do 

mesmo elemento, permitindo a validação do resultado. (MOREIRA, 2002). 

Exemplos de aplicação da técnica é o aprimoramento e obtenção de 

dados na caracterização de elementos traço em tecidos ou fluidos biológicos de 

humanos (cérebros, cabelos, unhas, sangue, dentes) e produtos farmacêuticos 

(plantas medicinais, fitoterápicos e multivitaminas), nano partículas e produtos 

industriais (embalagens plásticas e produtos da migração das embalagens para seu 

conteúdo e produtos da corrosão de biomateriais). 

Na área do meio ambiente, o foco da pesquisa é o biomonitoramento da 

poluição para estudo da correlação com doenças humanas cardiorrespiratórias. 

Dentre os biomonitores em estudo estão plantas vasculares (líquens) e 

avasculares (cascas de árvores, folhas) e fígado de Garça-Branca-Grande. 

(IPEN/CNEN, 2020)24
 

A INAA é um serviço comercializado pelo IPEN/CNEN, para a 

determinação de urânio e tório em amostras ambientais, estudo da contaminação 

de alimentos, análises de terras raras em rochas, e criminalística, com indicações 

na área de mineradoras, indústria de alimentos e instituições de pesquisa. 

Para o entendimento dos dados o olhar do contexto no qual estão 

inseridos deve ser verificado atentamente, a fim da eficácia do plano de gestão de 

dados e da proposta de governança. De suma importância não apenas entender 

sobre as técnicas com os profissionais especialistas, mas como também entender 

quais são os dados envolvidos no processo na análise. 

Dados são gerados em todas as pesquisas científicas ainda sem muita 

atenção no gerenciamento, como dito na introdução do trabalho. O estudo dos 

dados gerados por estas técnicas é a oportunidade de considerar o modelo de 

governança. 

 
 
 
 

 

24 Disponível em : 

https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=675&campo=7267 

https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=675&campo=7267
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3.4 Espectrometria de Absorção Atômica (Atomic Absorption 

Spectrometry - AAS) 

Considerada como uma técnica analítica bem-sucedida, a Espectrometria 

de Absorção Atômica (AAS - Atomic Absorption Spectrometry) é uma das mais 

utilizadas na determinação de elementos em baixas concentrações, que estão 

presentes numa variedade de amostras, sejam estas líquidas, sólidas, em 

suspensão, e até mesmo gasosas, podendo estar associada a sistemas de análise 

em fluxo e permitir estudos de especiação. 

Todas as aplicações analíticas modernas da AAS tiveram origem a partir 

de trabalhos publicados no final da década de 50, Walsh e Alkemade (1955) que 

propuseram pela primeira vez o uso da AAS para análises químicas. Apesar do 

reconhecimento que o uso da AAS muito contribuiu para o progresso científico 

neste meio século, deve-se também reconhecer que esta técnica apresenta 

limitações, particularmente quando comparada com a Espectrometria de e 

Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP OES - 

Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry) e a Espectrometria de 

Massa com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-MS - Inductively Coupled Plasma 

Mass Spectrometry), que são conceitualmente estabelecidas como técnicas multi- 

elementares, característica que não é atribuída à AAS (AMORIM, 2008). 

Desde a descrição do processo de emissão e absorção de energia 

radiante por átomos na chama por Kirchhoff e Bunsen em 1860 (Walsh,1955) a 

emissão atômica prendeu a atenção dos pesquisadores, sendo escolhida como 

técnica analítica na determinação de metais, principalmente na indústria 

metalúrgica. Durante quase 100 anos, o fenômeno da absorção de energia radiante 

por átomos livres no estado gasoso presentes em uma chama foi então esquecido, 

até mesmo pela falta de componentes necessários para o avanço das pesquisas, 

até que em 1954 o cientista australiano Alan Walsh propôs uma técnica analítica 

para determinação de metais, a Espectrometria de Absorção Atômica em chama 

(FAAS - Flame Atomic Absorption Spectrometry), baseada justamente neste 

fenômeno, e que só foi completamente aceita a partir de 1960 ( Welz, 2003) . 

Até então, a comunidade científica não demonstrou grande interesse 

pelo trabalho de Walsh, com exceção do cientista russo Boris L'vov, que, 2 anos 

após Walsh ter apresentado pela primeira vez a F AAS como técnica elementar, 
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propôs um espectrômetro de absorção atômica que utilizava um forno de grafite 

como atomizador eletrotérmico (GF AAS - Graphite Furnace Atomic Absorption 

Spectrometry) (L'vov, 1961) obtendo assim, uma redução bastante significativa dos 

limites de detecção (Welz,1999). 

A Figura 18 ilustra as etapas da técnica de AAS, destacando alguns 

dados que são gerados ou possíveis de serem coletados nestas etapas: 

 
Figura 18 - Etapas AAS 

 
 

 
 

 
Fonte: autora (2020) 

 
Pode parecer complexo, mas é uma técnica baseada na medida da 

intensidade de radiação absorvida pelo analito, quando um feixe de radiação 

atravessa a amostra Skoog e Leary (1992). 

As fontes de radiação utilizadas para absorção atômica são comumente 

fontes de linha, ou seja, emitem linhas espectrais estreitas. As lâmpadas de catodo 

oco são as fontes de radiação mais utilizadas para a maioria dos elementos. Em 

contrapartida, o emprego de fontes contínuas que emitem radiação em uma faixa 

espectral relativamente ampla é mais comumente encontrado em 
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espectrofotômetros de absorção molecular ou como corretor de fundo em 

espectrometria de absorção atômica. (Gomes, Marcos S. et al, 2006). 

Com o desenvolvimento, a passos largos, da espectrometria de emissão 

óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES) e da espectrometria de 

massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS), as vantagens e 

desvantagens de cada técnica passaram a ser comparadas. A AAS apresenta 

algumas vantagens quando comparada com a técnica de emissão óptica, tais 

como, menor custo do equipamento, menor custo operacional, facilidade de 

operação, além do reduzido número de linhas espectrais, que acarreta uma 

possibilidade bem menor de interferência por sobreposição de linhas. Quanto às 

desvantagens, a espectrometria de absorção atômica apresentou faixa linear de 

trabalho relativamente pequena, menor frequência analítica quando se utiliza 

atomização eletrotérmica, elementos não metálicos como fósforo e enxofre não são 

determinados facilmente e, principalmente, é considerada uma técnica analítica 

mono-elementar, fato que é reconhecido como a maior desvantagem (Skoog, 

2002). 

Segundo Sneddon e colaboradores (Sneddon e Farah, 1993) o uso e o 

interesse pela AAS não são representados pelo número de publicações, que são 

indicativos do interesse acadêmico, mas sim, pelo número de laboratórios que 

fazem uso desta técnica. 

No LAN, a AAS é utilizada de forma complementar à INAA para a 

determinação de elementos importantes, tais como os tóxicos Cd, Pb e Hg e Ni, 

que podem estar presentes em quantidades inferiores aos limites de quantificação 

por INAA devido às características dos radionuclídeos dos elementos como meia- 

vida ou probabilidades de emissão, seções de choque para os nêutrons térmicos 

ou ainda que não emitem radiação gama, como é o caso do Pb. 
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4 METODOLOGIA 
 

Os dados científicos das técnicas de INAA e AAS formam a base para a 

elaboração deste trabalho. 

Os dados, como já relatado neste trabalho, deixam de ser um mero 

subproduto da atividade de pesquisa e são atores principais, os quais requerem 

governança de dados, com a observação das práticas de Ciência Aberta (Open 

Science). 

Esta pesquisa usa a metodologia experimental e teórica. Utiliza-se dos 

dados identificados nas técnicas citadas para auxiliar a empregabilidade das teorias 

sobre governança de dados a apresentar um framework unificado e interativo que 

se integra a averiguação de qualidade dos dados. 

O conjunto de dados identificados também forma a base para 

exemplificar e discutir o plano de gerenciamento de dados (DMP) que compreende 

a gestão de dados: qualidade, gestão de metadados, ciclo de vida e a curadoria 

dos dados. 

 
4.1 Conhecer as técnicas INAA e AAS 

 

Especificamente, o primeiro passo foi o entendimento das técnicas INAA e AAS, no 

contexto e suas aplicações. Foram realizadas leituras cuidadosas nas dissertações, 

teses, artigos e procedimentos operacionais (OP) produzidos por pesquisadores e 

estudantes em experimentos de análise por ativação com nêutrons e 

espectrometria de absorção atômica, como e em quais situações se realiza estas 

técnicas analíticas, a atentar na identificação dos diversos dados produzidos. Esta 

etapa se limita a descrição dos dados: nomeação, definição e precisão na 

identificação dos dados. 

 
4.2 Relacionar, observar e validar os dados gerados pelas técnicas de 

INAA e AAS 

Ao relacionar os dados, foram eliminadas duplicatas (provenientes de diferentes 

nomenclaturas para os mesmos dados), além de organizar os dados de acordo com 

as etapas típicas das técnicas em questão. A relação dos dados foi apresentada 

aos pesquisadores especialistas do LAN-CERPq para validação dos mesmos. 
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Dados faltantes ou em discordância do entendimento de todos foram 

acertados e passados em averiguação com os especialistas das técnicas; uma vez 

confirmados, o resultado foi a listagem completa dos dados das técnicas INAA e 

AAS e organizada de acordo com as etapas típicas. Nesta fase foi fundamental 

para a análise dos dados corretos, o crivo dos especialistas. 

 
4.3 Identificar os dados representativos da qualidade do experimento 

 

A lista de dados foi corrigida com atenção a terminologia ou vocábulos próprios de 

uma ciência ou área do estudo em questão e a apresentação de acordo com as 

etapas encadeadas e descritivas das técnicas, e filtro dos especialistas. A lista foi 

reapresentada aos experts e foi solicitado que identificassem os dados que 

determinam a qualidade da técnica ou pesquisa. Pergunta realizada: “Quais dados 

identificam a qualidade da pesquisa?” 

Alguns entrevistados indagaram sobre se questão se referia aos dados 

que identificavam a qualidade da pesquisa ou do experimento e foi esclarecido que 

seriam os dados da pesquisa realizada com os experimentos praticados com as 

técnicas analíticas de INAA e AAS 

A listagem de dados já era conhecida pelo especialistas, foi por eles 

corrigida e aprovada, mas quando a pergunta foi realizada, a resposta inicial da 

maioria, ou mais de 50% deles foi que todos os dados eram importantes, ainda 

houve o questionamento se eram os dados como um todo de cada parte do 

processo ou experimento, ou ainda se era apenas a cada representação descritiva, 

como entrada de dados, a exemplo: “Nome do material de referência”, é um dado 

que deveria ser tomado como um dado geral importante para representatividade da 

qualidade ou deveria ser especificado e, descrito por cada nome do MRC utilizado. 

Se o caso fosse da descrição especificada de cada nome do Material de 

Referência Certificado (MRC) utilizado, seria um nível de detalhamento, não 

procurado neste momento. 

Outro exemplo é o dado: “Tempo de decaimento” que é o tempo 

necessário para que metade da quantidade de átomos do elemento radioativo de 

uma amostra decaia, um conjunto de dados coletados e analisados, que dependem 

da meia vida de cada elemento, propriedades específicas, dados descritos em 

tabelas conhecidas pelos conhecedores da técnica. 
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O dado rotulado como tempo de decaimento, depende de análises de 

dados peculiares dessa parte da técnica de INAA, também detalhamentos que não 

cabem neste ponto 

Na obtenção dessa resposta, esta lista reduzida foi apresentada aos 

mesmos especialistas e re-questionados a apontarem apenas os dados chaves que 

determinam a qualidade da técnica. Pergunta: “Quais são os dados mais 

importantes, ou seja, dados que podem ser designados como dados essenciais ou 

dados-chave para a qualidade da pesquisa?”. 

 
4.4 Analisar os modelos de estrutura de Governança de Dados e ciclo 

de vida dos dados de pesquisa existentes e propor o modelo de estrutura para os 

dados considerando o contexto da ciência aberta 

Estudar as estruturas de Governança de Dados tem o objetivo de formar 

a melhor, a mais adequada estrutura de governança de dados, a fim de aplicar os 

dados obtidos, considerar que os dados científicos possuem fases que se adequam 

ao ciclo de pesquisa e que devem se adequar ao contexto e-Science e open data. 

A fase experimental se une à teórica para apontar o modelo diretivo 

apropriado. Os modelos estruturais de Governança de Dados citados oferecem 

pistas de como fazer o modelo que interessa a este trabalho. São modelos de 

empresas, em estruturas diferentes do contexto, mas que valem ser vistas, 

exatamente como indicações, informações e recomendações. 

 

4.5 Exemplificar com os mesmos dados reconhecidos um Plano de 

Gestão de Dados (DMP) 

Existe uma necessidade evidente de incorporar considerações sobre a qualidade 

dos dados em todo o ciclo de dados, incluindo aspectos gerenciais, de governança 

e técnicos. Especialistas em qualidade de dados de pesquisa e indústria concordam 

que uma estrutura unificada para o gerenciamento da qualidade de dados deve 

reunir abordagens organizacionais, arquiteturais e computacionais. (SADIQ, 2013) 

Garantir a qualidade dos dados é um dos aspectos essenciais do Plano 

de Gestão de Dados (DMPs). 

Um plano de gerenciamento de dados é projetado para encapsular e 

articular detalhes sobre os dados, da coleta à curadoria, preservação e 
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disseminação à destruição, ciclo de vida dos dados. (Data Management and 

Curation Working Group - DMCWG (2016). Segundo o serviço da biblioteca da 

universidade de Stanford University, (Stanford Libraries - Data Management 

Plans)25Este serviço ainda pergunta ao usuário, como forma de apoio a descrição 

do DMP : 

1. Quem é responsável por gerenciar e controlar seus dados? 

2. Quem provavelmente está interessado em seus dados e quais são os 

a. previsíveis usos futuros dos dados? 

3. Quando e onde você pretende publicar ou distribuir seus dados? 

4. Como os dados serão disponibilizados? 

5. Haverá um período de embargo antes que os dados sejam disponibilizados 

para uma distribuição mais ampla? Se sim, explique o porquê. 

6. Há problemas relacionados à privacidade ou dados restritos, confidenciais 

ou sensíveis? 

7. Como você lidou com os protocolos do comitê de revisão institucional (IRB) 

que podem ser aplicados à sua pesquisa? 

8. Existem questões ou acordos de propriedade intelectual com agências do 

setor ou do governo que afetaram o compartilhamento? 

9. Se você estiver usando dados de outras fontes, você tem o direito de 

compartilhar esses dados? 

Estes aspectos metodológicos da criação do DMP são todos importantes 

a serem observados, para comentar, especificamente no caso do IPEN/CNEN, o 

momento da publicação é importante a observação do manual de propriedade 

Intelectual criado pelo Núcleo de Propriedade Intelectual e Transferência de 

Tecnologia (NPITT), cujo um dos objetivos é garantir os direitos da propriedade 

intelectual, ainda se os dados da pesquisa envolver seres humanos, é preciso 

considerar questões de confidencialidade e privacidade antes de compartilhar seus 

dados. Assim como observar o serviço oferecido pela Biblioteca quanto ao 

Repositório Digital, um equipamento institucional de acesso aberto e o tutorial para 

a realização de Plano de gestão de Dados 

 
 
 

 
Planos de gerenciamento de dados: Disponível: https://library.stanford.edu/ 

25 

https://library.stanford.edu/
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Os dados, assim como qualquer outro produto científico, devem passar 

por algum nível de controle de qualidade (Reichman et al. 2011). A verdade é que, 

independentemente de qual for o planejamento a ser realizado, bem como o 

compartilhamento, o controle de qualidade é essencial. 

Um controle de qualidade mais avançado pode incluir verificações 

automatizadas de dados à medida que são inseridos e evitar a duplicidade de 

entrada de dados (Lampe e Weiler, 1998, Michener e Jones, 2012, Paulsen et al. 

2012). Este trabalho se propõe ao esforço da identificação dos dados referenciais 

de qualidade, relacionados a pesquisas que utilizam as técnicas analíticas de INAA 

e AAS e a apresentar o modelo estrutural de Governança de Dados, a responder a 

algumas dessas questões. 
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5 RESULTADOS 
 

Os dados obtidos com a metodologia utilizada são apresentados nas Tabelas 3 e 

4. 

 
 

Tabela 3. Todos os Dados da técnica analítica INAA 
 
 

Dissertação / 

Projeto 

PROCESSO DADOS DO 

MRC* 

PREPARA- 

ÇÃO DO 

PADRÃO 

SINTÉTICO 

IRRADIA- 

ÇÃO 

MEDIDAS DE 

RADIAÇÃO 

ANÁLISE 

QUANT 

 QUAL DE 

AMOSTRAS 

(44) 

RESULTA- 

DOS 

Título (1) Amostra Nome do Solução Massa da Tempo de Dados de Resultado 

 (geológica) material de padrão amostra decaimento radionuclídeos s de Co 

 (12) referência (24) Valor (33) ( 38) utilizados no concentra 

   certificado   cálculo (45) ção do 

   (28)    CRM (erro 

       individual, 

       médio e 

       relativo) 

       (49) 

Assunto / Exemplo Certificado de Volume Tipo de Data / hora Dados de Resultado 

Problema representativo material de diluído (29) feixe da medição análise em s de 

analítico a ser (13) referência  (térmico, (39) branco (46) concentra 

abordado (2)  (CMR) (25)  epidérmic   ção 

    o) (34)   padrão 

       sintética 

       (erro 

       individual, 

       médio, 

       relativo) 

       (50) 

Autor do Descrição da Relatório de Volume final Tempo de Amostra Arquivo de Resultado 

trabalho (3) amostra (14) Certificação (30) irradiação mínima e cálculo: lista s da 

  (CRM) para ref  (35) tempo de de picos e concentra 

  mat. (26)   contagem contagem de ção da 

     padrão (40) dados para amostra 

      matriz (47) (erro 

       individual, 

       médio, 

       relativo) 

       (51) 

Orientador (4) Dados de Porcentagem Volume Caixa de Dados do Resultados 
 

 coleta (15) de umidade no pipetado irradiação equipament Limites de 
  CRM (27) (31) (tripas, o de Detecção (48) 
    cápsulas) medição  

    (36) (41)  
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Instituto (5) Local da 

coleta / área 

(16) 

 
Massa de 

elementos 

(32) 

Número 

do cartão 

de 

irradiação 

(37) 

Nome do 

software / 

programa 

(42) 

  

Laboratório (6) Temporadas 

(17) 

   
Arquivo 

Gamma 

Spectra (43) 

  

Data de início ( 

7) 

Pontos de 

estudo (norte, 

sul.) 

Coordena- 

das 

geográficas 

(18) 

      

Data de 

encerramento 

(8) 

Estocagem e 

armazenamen 

to (19) 

      

Colaborador (9) Temperatura 

de 

armazenamen 

to da amostra 

(20) 

      

Grande área de 

estudo (10) 

Preparação da 

amostra 

(secagem, 

moagem etc.) 

(21) 

      

Subárea (11) Porcentagem 

de umidade da 

amostra (22) 

      

 
Armazenamen 

to / 

armazenamen 

to da amostra 

preparada (23) 

      

*MRC = Material de Referência Certificado 

 
 

Fonte: Autora da dissertação 

 
 

Os números entre parentes são os marcadores dos resultados 

(identificadores sequenciais), 51 entradas de dados identificados para a técnica de 

INAA 



93 
 

Tabela 4. Todos os dados da técnica analítica AAS 
 
 
 
 

Dissertação / Projeto PROCESSO DADOS DO 

 MCR26 

Preparo das 

soluções da 

curva de 

calibração 

ET AAS 

(GF AAS) 

AAS RESULTADOS 

Título (1) Amostra 

( sedimento) 

(11) 

Nome do 

material de 

referência 

(20) 

Valor certificado 

da solução padrão 

(24) 

Espectrôm 

etro 

(28) 

Preparo da 

amostra 

(47) 

Resultados dos MRC (valor 

individual, médias, erro 

relativo, índice z 

(68) 

Assunto/Problema 

analítico a ser 

abordado (2) 

Amostra 

representativa 

(12 ) 

Certificado do 

material de 

referência 

(21) 

Volumes de 

diluição 

( concentrações e 

branco) 

(25) 

Lâmpada 

(29) 

massa da 

amostra 

(48) 

Resultado da amostra 

(69) 

Autor do trabalho (3) Descrição da 

amostra 

(13) 

Relatório de 

certificação do 

material de ref. 

(22) 

Soluções 

complementares 

(HCl, SnCl2) 

(26) 

Corrente 

(30) 

teor de 

umidade da 

amostra 

(49) 

Trabalho em congresso 

(70) 

Orientador se houver 

(4) 

Data da coleta 

(14) 

Porcentagem da 

umidade no 

MRC 

(23) 

Modificador 

químico 

(descrição, 

concentração) 

(27) 

Fenda 

(31) 

Digestão da 

amostra 

(50) 

Trabalho publicado 

(71) 

Instituto (5) Local da 

coleta/ área 

(15) 

  
comprimen 

to de onda 

(32) 

Ácido (s) e o 

volume (s) 

(51) 

 

Laboratório/Instituto de 

pesquisa 6 

(6) 

Estações do 

ano 

(16) 

  
volume de 

injeção 

(33) 

61a) forno 

de micro- 

ondas 

(MARS 6) 

programa de 

digestão 

(EPA 3051a, 

Animal 

Tissue, e 

outros 

animal tissue 

(52) 

 

 
 
 
 
 

 

26 MR: Material Certificado de Referência 
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Data de Início do 

projeto 

(7) 

Coordenadas 

geográficas 

(17) 

  
volume de 

injeção do 

modificado 

r químico 

(34) 

61b) bloco 

digestor 

(temperatura 

, tempo de 

digestão, 

frasco usado 

e volume) 

(53) 

 

Data de Encerramento 

do projeto 

(8) 

armazenament 

o 

(18) 

  
programa 

de 

aquecimen 

to do forno 

de grafite 

(35) 

61c) chapa 

aquecedora 

(54) 

 

Colaborador se houver 

(9) 

Temperatura 

de estocagem 

da amostra 

(19) 

  
temperatur 

a de 

secagem 

(1 e 2) 

(36) 

61d) 

Digestão 

alcalina 

(55) 

 

Área de estudo 

(10) 

   
temperatur 

a de 

pirólise 

(37) 

61e) 

Digestão à 

frio 

(56) 

 

    
temperatur 

a de 

atomizaçã 

o 

(38) 

Ácido (s) e o 

volume (s) 

(57) 

 

    
temperatur 

a de 

limpeza de 

resíduos 

(39) 

Volume final 

(58) 

 

    
Calibração 

do 

equipamen 

to 

(40) 

Armazenam 

ento da 

amostra 

digerida 

(59) 

 

    
Leitura da 

absorção 

(41) 

CURVA DE 

CALIBRAÇÃ 

O 

(60) 

 

    
CV AAS 

(42) 

prepara as 

soluções de 

calibração 

(concentraçã 

o dos pontos 

da curva) 

(61) 

 

    
volume de 

injeção 

(43) 

Leitura dos 

pontos da 

curva 

(62) 
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    fluxo de 

carregador 

(44) 

Dados da 

curva de 

calibração 

(branco do 

reagente, 

coeficiente 

angular, 

coeficiente 

linear e 

coeficiente 

de 

correlação 

(63) 

 

    fluxo do 

redutor 

45 

cálculo do 

LD = limite 

de detecção 

e LQ= limite 

de 

quantificaçã 

o 

(64) 

 

    fluxo do 

gás de 

arraste 

(argônio) 

46 

interpolação 

na curva de 

calibração 

(65) 

 

     estimativa 

de incerteza 

na medição 

(66) 

 

     derivas do 

equipamento 

: drift, re- 

slope 

(recálculo) 

(67) 

 

 

Fonte: Autora da dissertação 

 

 
Os números entre parentes são os marcadores dos resultados 

(identificadores sequenciais), 71 entradas de dados identificados para a técnica de 

AAS 

Após a consolidação dos dados totais das duas técnicas, isto é, 

uniformização de nomenclatura, verificação de faltantes, remoção de dados errados 

etc., feito pelos especialistas, conforme mencionado na Metodologia, as Tabelas 3 

e 4 foram novamente apresentadas aos pesquisadores com a primeira pergunta, 

mencionada anteriormente: "Quais dados identificam a qualidade da pesquisa?". 
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Os dados apresentados nas Tabelas 5 e 6 são os dados-chaves da 

representação da qualidade da pesquisa, obtidos através de novo questionamento 

aos pesquisadores. Somam 26 entradas de dados representativos da qualidade da 

pesquisa realizada com a técnica INAA 

Tabela 5 - Dados representativos ou dados -chaves da qualidade na pesquisa da 

técnica analítica INAA 

 

 

Dissertaçã 

o / Projeto 

PROCESSO DADOS DO 

MRC 

PRE 

PARAÇÃO DO 

PADRÃO 

SINTÉTICO 

IRRADIAÇ 

ÃO 

MEDIDAS DE 

RADIA- 

ÇÃO 

ANÁLISE 

QUANT / QUAL 

DE AMOSTRAS 

(44) 

RESULTA 

DOS 

Título (1) Amostra (e1; Nome do Solução padrão Massa da  Dados de Resultado 
 geológica) (12) material de Valor amostra radionuclídeos s de Co 
  referência ( certificado (28) (33) utilizados no concentra 
  24)   cálculo (45) ção do 
      CRM (erro 
      individual, 
      médio e 
      relativo) 

      (49) 

 Exemplo Certificado de Volume diluído  Data / hora da Dados de Resultado 

representativo material de (29) medição análise em s de 

(13) referência  ( 39) branco (46) concentra 
 (CRM) (25)    ção 
     padrão 
     sintética 
     (erro 
     individual, 
     médio, 
     relativo) 

     (50) 

   Volume final  Amostra Arquivo de Resultado 

(30) mínima e cálculo: lista de s da 
 tempo de picos e concentra 
 contagem contagem de ção da 
 padrão (40) dados para amostra 
  matriz (47) (erro 
   individual, 
   médio, 
   relativo) 

   (51) 

   Volume Caixa de    

pipetado (31) irradiação 
 (tripas, 
 cápsulas) 

 (36) 

 Local da coleta  Massa de Número Nome do   

/ área (16) elementos (32) do cartão software / 
  de programa (42) 

  irradiação  
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(37) 

   

     
Arquivo Gama 

Spectra (43) 

  

 
Temperatura de 

armazenament 

o da amostra 

(20) 

      

 
Preparação da 

amostra 

(secagem, 

moagem, etc.) 

(21) 

      

 
Porcentagem 

de umidade da 

amostra (22) 

      

 
Armazenament 

o / 

armazenament 

o da amostra 

preparada (23) 

      

 

Fonte: Autora da dissertação 

 
 

 
Tabela 6 - Dados representativos ou dados -chaves da qualidade na 

pesquisa da técnica análitica - AAS 

 

 

Dissertação / Projeto PROCESSO DADOS DO MRC Preparo das 

soluções da 

curva de 

calibração 

ET AAS (GF 

AAS) 

AAS 

 
Amostra 

( sedimento) 

11 

 
Valor 

certificado da 

solução padrão 

24 
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Amostra 

representativa 

12 

Certificado do 

material de 

referência 

21 

Volumes de 

diluição 

 
(concentrações 

e branco) 

25 

 
massa da amostra 

48 

 
Data da coleta 

14 

Porcentagem da 

umidade no 

MRC 

23 

  
Digestão da amostra 

50 

 
armazenamento 

18 

    

 
Temperatura de 

estocagem da 

amostra 

19 

  
temperatura de 

secagem (1 e 2) 

36 

 

    
temperatura de 

pirólise 

37 

 

    
temperatura de 

atomização 

38 

 

    
temperatura de 

limpeza de 

resíduos 

39 

 

    
Calibração do 

equipamento 

40 

 

     
Leitura dos pontos da 

curva 

62 

     
Dados da curva de 

calibração (branco do 

reagente, coeficiente 

angular, coeficiente 

linear e coeficiente de 

correlação 

63 

     
estimativa de incerteza 

na medição 

66 
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     derivas do 

equipamento: drift, re- 

slope - recálculo 

67 

 

Fonte: Autora da dissertação. 

 

 
Somam 20 entradas de dados representativos da qualidade da pesquisa 

realizada com a técnica AAS 

 
5.1 O modelo estrutural de governança de dados para os dados obtidos 

 

Segundo os modelos de governança de dados apresentados neste 

trabalho, deve haver a determinação de papéis e responsabilidades, competências 

organizacionais, além da gestão de metadados, operacional do banco de dados, 

segurança de dados, gestão de Business Intelligence (BI), entre outras partes das 

competências da governança de dados, segundo as áreas de conhecimento da 

gestão de dados. 

O framework de governança de dados se adapta ao contexto dos dados 

obtidos nas técnicas (INAA e AAS), ao ciclo de vida dos dados da pesquisa com 

estas técnicas e a qualidade dos dados avaliada, apresenta as questões de dados 

abertos. Portanto, não são inseridas as questões sobre segurança de dados e as 

áreas e responsabilidades, parte exigida na governança de dados a ser 

determinada, porém, aponta-se as formações esperadas dos pesquisadores no 

contexto da governança de dados. 

Na meta de estabelecer o framework de governança de dados de 

pesquisa, os dois modelos a seguir foram realizados como etapas para compor o 

modelo final. 

O modelo da Figura 19 apresenta o ciclo de vida dos dados de pesquisa, 

aponta as técnicas e apresenta as atividades dos profissionais e estudantes 

( pesquisadores) envolvidos. 
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Figura 19 - Ciclo de vida dos dados e da pesquisa com as técnicas INAA e 

AAS 

 
 
 

Fonte: Autora da dissertação 

 
 
 

Este modelo considera em seu âmbito: criação, registro, arquivamento, 

gerenciamento dos dados, reutilização, publicação e compartilhamento dos dados 

de pesquisa e identifica 7 (sete) etapas de pesquisa para a técnica analítica INAA 

e o ciclo de 51 (cinquenta e um) dados, envolvidos nas pesquisas com esta técnica. 

Para a técnica analítica AAS são 5 etapas no ciclo de pesquisa e 71 

(setenta e um dados) no ciclo de dados nas pesquisas com esta técnica. 

Ações tecnológicas devem ser aplicadas para manter todo o ciclo de vida 

dos dados e para adicionar o valor da qualidade e segurança de dados para a 

organização de arquivos, base de dados locais que se comunicam com a curadoria 

e, por fim, com o repositório de dados. Entende-se que são etapas a serem 

consideradas e inseridas no cotidiano da pesquisa, juntamente com a aplicação de 

metadados e, dessa maneira, garantir dados inteligíveis, com integridade, 

interoperáveis e abertos e apoiados nos princípios FAIR. 
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Faz parte desse contexto de ação tecnológica a inserção do caderno de 

laboratório eletrônico ou Electronic labs Notebooks (ELN), uma ferramenta de 

software que, em sua forma mais básica, replica uma interface muito parecida com 

uma página de um caderno de laboratório de papel. Neste caderno eletrônico, você 

pode inserir protocolos, observações, notas e outros dados usando seu computador 

ou dispositivo móvel. 

A Figura 20 incorpora as técnicas analíticas (INAA e AAS) ao ciclo de 

gestão e de dados: catálogo de dados, criação de dados e repositórios, 

colaboração, análise e visualização dos dados, gestão de qualidade e segurança, 

foram vistos nas Figuras 9 a 15 representativos do ciclo de vida da gestão de dados. 

 
Figura 20 - Ciclo de vida dos dados das técnicas INAA e AAS colocados sob 

gestão de dados 

 

 

 
Fonte: Autora da dissertação 
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O modelo estrutural da Figura 21 apresenta a incorporação da 

governança de dados, considerando o ciclo da pesquisa e o ciclo de vida da gestão 

de dados. 

 
 

Figura 21 - Modelo estrutural da governança de dados 
 
 

 

 
 
 

Fonte: Autora da dissertação 

 
 
 

A Figura 22 específica a governança de dados no contexto e- Science, 

aborda os ciclos de pesquisa conjuntamente com o ciclo da gestão de dados com 

a criação de ferramentas computacionais na coleta e análise dados, até a aplicação 

do conceito de dados FAIR e tecnologias incorporadas, modelagem de bancos de 

dados, emprego de metadados, arquivamento e divulgação com o reuso dos dados, 

considerando a propriedade intelectual dos dados. 

Este modelo de governança apresentado tem como base a qualidade 

dos dados. Considerada a governança para o ciclo da vida da pesquisa e da gestão 
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de dados e a compreensão estratégica dos problemas presentes em cada parte, a 

fim de solucionar e fortalecer a governança de dados, a importância da qualidade 

dos dados se entende que dados ruins ou com má qualidade entram nestes ciclos 

e concorrem a uma evolução de dados em grande quantidade, volume e variedade 

mas que acabam em conclusões desastrosas, cuja a proveniência também não se 

pode determinar, ou seja, além de ruins, não apresentam o direcionamento ideal 

de extrair e analisar informações de várias fontes, transformando esse material em 

conhecimento. 

 
Figura 22 - Fluxo de trabalho para e-Science, Governança de dados, dados 

FAIR e dados abertos 

 
 
 

 
 

Fonte: Autora da dissertação 

 

 
No objetivo da proposta de Governança de Dados Científicos com dados 

das técnicas analíticas INAA e AAS e a estrutura do LAN (Laboratório de Ativação 

Neutrônica) do IPEN/CNEN, o fluxo de trabalho para e-Science, com dados FAIR e 

dados abertos, teve que ser esclarecida como etapas a serem priorizadas e 

metódicas, observadas para garantir que se está no caminho certo da governança 

de dados. 
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Ao cumprir o fluxo de entrega de dados com qualidade, pode-se avaliar 

a maturidade da governança. A qualidade, a exatidão e a eficiência dos dados 

concorrem a melhores processos e eles evoluem continuamente para esta 

finalidade, monitorar o que é importante na pesquisa do contexto e-Science e 

preencher com otimização constante. 

Por meio dos modelos estruturais apresentados nas Figuras 21 e 22, 

pode-se amadurecer com planejamento o desenvolvimento de métodos e 

processos para monitorar continuamente esse modelo, e obter inovação na 

tecnologia e segurança de dados. 

Os pesquisadores podem usar o modelo proposto também como parte 

de uma avaliação do que são os dados, como eles devem ser produzidos, 

registrados, e como usá-los e reusá-los em um modelo em que todos saem 

ganhando, tanto em maturidade na gestão dos dados como no verdadeiro valor dos 

seus dados para a pesquisa e, estrategicamente, na conquista de fomento para 

suas atividades. 

 

5.2 O Plano de Gestão de Dados (DMP) 

O Plano de gestão de dados apresentado a seguir foi criado a partir da ferramenta 

DMPtool27, utilizando a dissertação: Aplicação da análise por ativação com 

nêutrons ao estudo da composição química de materiais metálicos (2002), que não 

considerava a gestão de dados, como apurado neste trabalho. 

A realização de um DMP com a ferramenta DMPtool é interessante e 

torna hábil e palpável a prática que evidencia como os dados uma vez apurados na 

metodologia apresentada e assegurando a qualidade deles podem e devem fazer 

parte da apresentação do DMP. Além disso, abre a discussão de como este mesmo 

trabalho pode ser realizado no ano de 2021 considerando a gestão dos dados. 

A estrutura geral que pode ser vista com mais detalhes no site: 

https://dmptool.org/, a iniciar por: opção 1, se sua instituição for filiada ao DMPTool. 

ou opção 2, se não for afiliado e você precisa de uma conta. 

Em primeiro lugar devem ser dispostas as informações sobre o projeto 

de pesquisa a fim de configurá-lo com o melhor modelo DMP para cada 

 
 

27 ( https://dmptool.org/plans) 

https://dmptool.org/
https://dmptool.org/plans
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necessidade. Detalhes do projeto serão exigidos: Título do projeto, resumo, 

Domínio de pesquisa (ciências físicas), data de início e fim do projeto, financiador, 

status de financiamento, número da oportunidade de financiamento, número de 

concessão/URL 

Seguem as questões básicas iniciais: 

1. Qual projeto de pesquisa você está planejando? 

Resposta: Aplicação da Análise por Ativação com Nêutrons ao estudo da 

composição química de materiais metálicos 

2. Selecione a organização de pesquisa primária 

Resposta: IPEN/CNEN/USP 

3. Selecione a principal organização de financiamento 

Resposta: Financiamento FAPESP (agência de fomento) e IPEN/CNEN 

4. Qual modelo DMP você gostaria de usar? 

Resposta: Template baseado no Centro de Curadoria Digital (DCC28) 

5. Resumo do projeto (este resumo foi extraído da dissertação, ou seja, a partir 

do texto pronto, final. O DMP é feito no início do projeto, então sendo o 

resumo do projeto é menos detalhado, e pode ser baseado no resumo do 

Plano de Trabalho aprovado pela CPG ou do Projeto de Financiamento 

submetido pelo pesquisador. 

Resposta: As propriedades físicas dos materiais metálicos tais como 

propriedades mecânicas, resistência à corrosão e outras são determinadas 

pela sua composição química, interferindo nas diversas etapas do processo 

produtivo e no valor econômico dos materiais. Neste trabalho utilizou-se a 

técnica de análise por ativação com nêutrons instrumental no estudo da 

composição química de materiais de referência de ferro, aço, silício e ferro- 

silício. Foram determinados os teores dos elementos As, Co, Cr, Cu, Mn, 

Mo, Ni, V e W nas amostras de ferro e aço e As, Br, Co, Cr, K, Eu, Fe, La, 

Mn, Mo, Na, Nd, U, Th, Sb, Sc, Sm, Tb, V, W, e Y nas amostras de silício e 

ferro-silício. A exatidão do método foi avaliada pela comparação dos 

resultados obtidos com os valores certificados dos materiais de referência, 

 

28 O Digital Curation Center (DCC) foi lançado em março de 2004 com o apoio do Jisc 
e do Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) para ajudar a resolver os 
desafios de curadoria digital e preservação de longo prazo. 

Disponivel em: https://www.dcc.ac.uk/about/history-dcc 

https://www.dcc.ac.uk/about/history-dcc
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obtendo-se valores da ordem de 10 % para a maioria dos elementos. A 

avaliação da precisão foi realizada por medições ern replicata e foram 

obtidos resultados dentro da precisão de 10 %. A avaliação da precisão e da 

exatidão demonstrou que a técnica é apropriada para o estudo de materiais 

metálicos. Foram quantificadas interferências de Cr e Mn em V; Fe e Co em 

Mn; Co em Fe e Cr ern Ti, sendo significativa apenas esta última na análise 

dos materiais estudados neste trabalho 

6. Datas de Início e fim do Projeto (são datas estimadas que devem ser 

acertadas quando definidas) 

Resposta: 01/03/ 2000 - 01/03/ 2002 

7. Número EU IRIA (número de identificação pertinente ao financiador ou 

organização, é dado automaticamente pela escolha inicial de local onde está 

sendo desenvolvida a pesquisa, no caso, USP) 

Resposta: IPEN/CNEN 

8. Nome do financiador 

Resposta: FAPESP (se foi financiado pela FAPESP, deve-se responder à 

questão 9 e colocar o número do projeto. No caso de projeto sem 

financiamento, o nome do financiador direto é o IPEN/CNEN pela utilização 

dos insumos, infraestrutura, luz, água, gases, etc) 

9. Número de concessão / URL 

Resposta: (número do projeto) 

10. Listar o (s) principal (is) investigador (es) do projeto e os responsáveis pelo 

gerenciamento de dados. 

Resposta: (em caso de projetos grandes, normalmente haverá um 

responsável pelo gerenciamento dos dados para dissertação/tese, aluno e 

orientador mesmo) 

Após as descrições iniciais, a segunda aba é dedicada aos Contribuintes 

do projeto (pessoas específicas para ler, editar ou administrar seu plano). Os 

convidados receberão uma notificação por e-mail de que têm acesso a este plano. 

A seguir, a terceira e quarta aba indagam sobre a inserção dos detalhes 

dos dados coletados ou criados. A pergunta explícita nesta ferramenta é: 

• Que dados serão coletados ou criados? 
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• Resposta: Dados coletados: Composição química de materiais de 

referência metálicos, especificações para diversos graus de silício e 

aço. 

• Dados criados: precisão e exatidão do método de INAA, limites de 

detecção e quantificação dos elementos analisados, determinação 

dos elementos nas amostras e comparação com os valores 

certificados. 

Seguida pela questão: 

• Que documentação e metadados irão acompanhar os dados? 

Resposta: soluções utilizadas no preparo dos padrões para a INAA de ferro 

e aço, soluções utilizadas no preparo dos padrões para a INAA de silício e 

ferrosilício, radionuclídeos utilizados neste trabalho na determinação dos 

elementos por INAA (IAEA, 1984) e soluções utilizadas no preparo dos 

padrões para a INAA de silício e ferrosilício 

A quinta aba é para as questões ligadas a conformidade ética e legal: 

● Como serão tratadas as questões éticas e legais? 

Resposta: Os valores de concentração para os MRC, conforme os 

certificados fornecidos pelos produtores dos materiais de referência 

(tomando como um quesito de conformidade) 

A sexta aba requer informações sobre Armazenamento e Backup e 

Informações sobre Responsabilidade e Recursos, com as questões: 

● Como os dados serão armazenados e como serão realizadas as cópias 

de segurança durante a pesquisa? e 

● Quem será responsável pelo gerenciamento dos dados? 

Não foi encontrada uma resposta na dissertação tomada como exemplo, 

pois não havia esta preocupação no ano de 2002. 

O armazenamento de dados é mais indicado para organizações que 

desejam estimular o trabalho colaborativo, automatizar tarefas e/ou possuem 

profissionais espalhados por diferentes unidades ou até mesmo países. É uma 

solução focada em produtividade e facilitação de processos. O backup é uma 

estratégia de segurança de dados, que tem como principal finalidade garantir que 

arquivos e informações não sejam perdidos ou comprometidos 

http://blog.diferencialti.com.br/seguranca-de-dados/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
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A guarda em nuvem (cloud computing) é uma opção. O backup pode ser 

realizado continuamente ou apenas em determinado intervalo de tempo, ambas as 

decisões dependem das estratégicas política- econômicas da determinada 

instituição. 

A sétima aba: Informações sobre Seleção e Preservação dos dados e 

Informações e compartilhamento dos dados, com as questões: Que dados são de 

longo prazo e precisarão ser mantidos, compartilhados e/ou preservados? Como 

os dados serão compartilhados? Resposta também não encontrada pelo mesmo 

motivo da anterior. 

Segundo o Digital Curation Centre (DCC), considere como os dados 

podem ser reutilizados, por exemplo para validar suas descobertas de pesquisa e 

conduzir a novos estudos, ou para o ensino. A decisão de quais dados manter e 

por quanto tempo, poderia ser baseado sobre quaisquer obrigações de reter certos 

dados, quanto ao valor potencial de reutilização, o que é economicamente viável 

de manter, e qualquer esforço adicional necessário para preparar os dados para 

compartilhamento de dados e preservação. 

Se não há uso de um repositório estabelecido pela instituição de 

pesquisa, o plano de gestão de dados deve demonstrar que os dados estarão 

disponíveis em tal sistema e recurso que melhor se adequem à preservação dos 

dados da pesquisa em questão. 

Nas abas 8, 9 e 10 devem ser apresentados os resultados da pesquisa, 

sendo que deve ser indicado o modelo da apresentação dos dados. Na dissertação 

modelo desse trabalho há dados sobre a composição química de materiais 

metálicos, dados sobre os materiais de referência certificados, soluções utilizadas 

no preparo dos padrões, e os dados dos resultados pós Irradiação e medição das 

radiações induzidas, entre outros detalhamentos específicos que formam um 

conjunto de dados. 
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Figura 23 - Abas da Ferramenta de Criação do Plano de Gestão de Dados 
 

Fonte: Dmptool ( 2010-2021) 

 
 
 
 

Deve-se ainda indicar os repositórios pretendidos, os padrões de 

metadados, Data de lançamento prevista, Nível de acesso inicial (embargado, 

restrito ou fechado), Licença inicial e Tamanho de arquivo previsto. 

As duas últimas abas devem-se realizar o download do trabalho no 

formato escolhido (ex.: pdf) e por fim, definir a visibilidade do plano e cadastrar o 

plano com adição ao ORCID. 

Para ajudar na realização do DMP, 5 etapas são dispostas e detalhadas 

na tabela 7 e apresentam uma visão geral do plano: 

 
 

Tabela 7 - Etapas para a realização do Data Management Plan (DMP) 
 
 

 

1. Coleta de dados 1 seção 2 questões 

2. Documentação e Metadados 1 seção 1 questão 

3. Conformidade Ética e Legal 1 seção 2 questões 

4. Armazenamento, Backup, 2 seções 4 questões 
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Responsabilidade e Recursos   

5. Seleção, preservação e 

compartilhamento 

2 seções 4 questões 

 
 

 

A detalhar: 
 
 
 

 Seção Questões Considere 

7.1 

Coleta de 

dados 

Dados 

coletados 

ou criados 

Que dados 

serão 

coletados ou 

criados? 

Que tipo, formato e volume de 

dados? 

Os formatos e softwares escolhidos 

permitem o compartilhamento e o 

acesso de longo prazo aos dados? 

   Há algum dado existente que você 

possa reutilizar? 

  Como os 

dados serão 

coletados ou 

criados? 

Quais padrões ou metodologias 

serão usados? 

 Como será considerado o 

versionamento? 

 Quais processos de garantia de 

qualidade serão adotados? 
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 Seção Questões Considere 

7.2 

Documentação e 

Metadados 

metadados Que 

documentação e 

metadados irão 

acompanhar  os 

dados 

Quais informações são 

necessárias para que os 

dados sejam lidos e 

interpretados no futuro? 

Como serão 

capturados/criados esta 

documentação e metadados? 

Quais padrões de metadados 

serão usados e por quê? 

 
 
 

 

 Seção Questões Considere 

7.3 

Conformidade 

Ética e Legal 

Informações 

sobre 

Conformidade 

Ética e Legal 

Como serão 

tratadas as 

questões éticas 

e legais? 

Foi obtida permissão para 

preservação e 

compartilhamento de dados? 

Como será protegida a 

identidade dos participantes, 

se necessário? por exemplo. 

via anonimização 

Como os dados confidenciais 

serão tratados para garantir 

que eles sejam armazenados 

e transferidos com 

segurança? 
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 Seção Questões Considere 

7.4 

Conformidade 

Ética e Legal 

Informações 

sobre 

Conformidade 

Ética 

Como serão 

tratadas as 

questões éticas 

e legais? 

Foi obtida permissão para 

preservação e 

compartilhamento de dados? 

Como será protegida a 

identidade dos participantes, 

se necessário? por exemplo. 

via anonimização 

Como os dados confidenciais 

serão tratados para garantir 

que eles sejam armazenados 

e transferidos com 

segurança? 

 
 
 
 

 Seção Questões Considere 

7.5 Seleção, 

preservação e 

compartilhame 

nto 

Informações 

sobre Seleção 

e Preservação 

dos dados 

 
 
Que dados são 

de longo prazo 

e precisarão ser 

mantidos, 

compartilhados 

e/ou 

preservados? 

 
 
 

 
Qual o plano 

para 

preservação de 

longo  prazo 

para o conjunto 

de dados? 

- Quais dados devem ser 

mantidos / destruídos para fins 

contratuais, legais ou 

regulamentares? 

- Como será decidido quais 

outros dados manter? 

- Quais são os usos de 

pesquisa previsíveis para os 

dados? 

- Por quanto tempo os dados 

serão mantidos e 

preservados? 

- Onde e em qual repositório 

ou arquivo os dados serão 

mantidos? 

- Quais os custos, se houver 

algum, do seu repositório de 

dados selecionado ou taxa de 

arquivamento? 
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   - Foi orçado o tempo e esforço 

para preparar os dados para 

compartilhamento / 

preservação 
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6 DISCUSSÃO 

Através das leituras de referências bibliográficas dos estudos sobre as técnicas 

analíticas de INAA e AAS, houve a identificação dos dados relativos às estas 

técnicas e posteriormente a confirmação dos dados com os pesquisadores 

especialistas, assim formulado nas Tabelas 3 e 4. Importante salientar que a 

apresentação dos dados nestas tabelas tem a sequência lógica da pesquisa 

utilizando as técnicas em questão e servem também como modelo a ser seguido 

pelos pesquisadores usuários destas técnicas, revelando um paralelo entre o ciclo 

de vida dos dados de pesquisa e o ciclo de vida dos dados, explorado na realização 

do framework apresentado. 

 
Todos os dados reconhecidos como da técnica analítica de INAA somam 

51 dados e para a técnica analítica de AAS somam 71 dados. 

 
O conhecimento básico sobre as técnicas analíticas foi obtido com as 

leituras referenciais e com a observação da realização dessas técnicas pelos 

especialistas e alunos. Ao entender os dados, a compreensão das técnicas foi 

ficando mais clara, e foi possível obter o conhecimento das técnicas através dos 

dados, e assim apresentar a proposta de governança de dados. 

 
Nas Tabela 5 e 6 é apresentado o conjunto de dados que identificam a 

qualidade da pesquisa/experimento no uso das técnicas (INAA e AAS), são os 

dados representativos ou dados-chaves da qualidade na pesquisa, a identificação 

do conjunto mínimo de dados que devem aferir ou inspecionar a avaliação de 

qualidade. Esta representação ou modelo pode ser replicada em outras técnicas. 

 
Para a técnica analítica INAA foram identificados a soma de 26 dados 

representativos da qualidade e para a técnica analítica AAS a soma de 20 dados. 

Estes 46 dados são parâmetros a serem considerados ou pontos a serem 

observados não apenas de qualidade, mas de integridade e reprodutibilidade da 

pesquisa. 

Olhar com atenção os dados dessas determinadas técnicas e passar o 

crivo sobre os dados -chaves a fim determinar os dados relativos à qualidade serviu 
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para ponderar não apenas quais são os dados, mas quais são os dados 

imprescindíveis à representação da qualidade da técnica. Para ambas as técnicas 

vistas, observa-se que os dados sobre a amostra foram indicados como 

representativos da qualidade, assim como Material de Referência Certificado 

(MRC), por outro lado dados relativos ao preparo das soluções, são dados 

específicos de cada técnica, porém não menos importantes no contexto da 

qualidade da técnica. 

 
Em sua forma mais básica, a governança de dados deste trabalho toma 

por base identificar os dados significativos das técnicas em questão, determinando 

o número de dados-chave que podem fazer parte no futuro de uma base de dados 

que inclua verificações automatizadas destes dados, e trazer mais acuracidade 

como a não duplicidade de dados. 

 
Independentemente de qual for o planejamento para compartilhar os 

dados, o controle de qualidade tornará mais fácil analisar seus próprios dados e 

diminuirá a chance de cometer erros, ainda assim, a metodologia apresentada 

tornou capaz alinhar os dados necessários a serem apresentados na sequência 

lógica (Tabelas 3 e 4), servindo de indicadores no planejamento geral. 

 

Os parâmetros da qualidade dos dados visto nesta proposta de 

governança de dados foi uma maneira completamente diferente aos olhos dos 

especialistas participantes das entrevistas, foi lançada a luz sobre o conjunto todo 

de dados que podem ser utilizados para se avaliar a qualidade de uma pesquisa; 

e, mesmo um aluno entrando na pós-graduação, terá condições de visualizar isso 

e portanto poderá realizar seus experimentos com muito mais cuidado. 

 

Não se pensar na qualidade dos dados e apresentar dados de baixa 

qualidade ou ainda, práticas de dados pobres, reduzem a precisão dos resultados 

e não publicáveis O pesquisador sabe que precisa de dados com alta qualidade, 

mas a visão da gestão de dados coletados e analisados durante a pesquisa, ainda 

deve ser amadurecida 
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Foi também possível obter uma visão geral da quantidade de dados a 

serem apresentados trazendo a reflexão da quantidade de dados que é necessária 

ser gerenciada, e dispor diretrizes de governança sobre onde e como guardar estes 

dados, sejam bancos de dados físicos, híbridos ou em nuvem. 

 
Saber a quantidade e qualidade de dados foi apenas uma descoberta 

inicial proposta neste trabalho, fato ainda a ser explorado para a gestão e 

governança de dados mais adequada. Uma vez que se identifica quais e quantos 

são os dados e a análise da qualidade aplicada, há a possibilidade de produzir 

sistematicamente dados abertos científicos conectados e compartilhados 

tecnologicamente. 

 

 
Adotar uma abordagem significativa e um modelo que alcance os 

objetivos totais da governança de dados é um desafio que não apenas o LAN 

enfrenta, mas toda instituição de pesquisa. Fazer a proposta, combinar, ajustar e 

refinar e re-refinar até que o modelo seja avaliado e aceito, deve ser um 

engajamento emocionante e significativo para os pesquisadores, afinal, eles 

sempre produziram dados, mas nunca lidaram com eles, ou foram obrigados a 

gerenciá-los. 

 

Investir tempo na melhoria do modelo pode render resultados, como dito, 

estratégicos de investimento, sempre tão necessários para a continuidade das 

pesquisas científicas. Ainda, a contribuição do modelo apresentado pode ser a 

garantia de que a pesquisa deve apresentar e cumprir regulamentos e requisitos 

de conformidade, abordando os elos fracos e inquirindo novos arranjos ou acertos 

em busca do compromisso com os dados produzidos 

 
A metodologia recomendada mostra-se flexível para ser adotada em 

contextos de atividades da pesquisa científica, e levou a observação do ciclo da 

pesquisa e o ciclo de vida dos dados, bem como reflexões direcionadas aos dados. 

 
No entanto, o olhar foi ampliado com este trabalho, por exemplo, 

seguindo os princípios FAIR. 
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É particularmente importante para dados científicos que sejam 

compartilhados como é ditado pelo movimento da Ciência Aberta, este estudo do 

mesmo modo trouxe a visão de peculiaridades sobre a proveniência dos dados, 

quem produz e ademais quem pode reutilizar os dados 

 
Interessante foi observar que, apesar de uma preocupação de modo 

geral por parte dos pesquisadores com os dados, como os dados devem ser 

gerenciados, planos de dados, ciência aberta, novas tecnologias do contexto e- 

Science, quando questionados sobre quais são os dados representativos da 

qualidade do experimento, tiveram que ser re-questionados com ênfase nos dados 

-chaves. Há preocupação, familiaridade com os dados, como obtê-los e analisá-los 

para os seus devidos fins ou objetivos do projeto, mas não conseguem descrevê- 

los sumariamente. 

 
O desenrolar desse estudo mostra claramente que apesar da produção 

incessante de pesquisas e dados, os dados ainda não têm a atenção necessária, 

particularmente sobre cada etapa do ciclo de vida dos dados, mas os dados são a 

base da informação e conhecimento disposto e apresentado nos artigos científicos. 

 
No estudo dos modelos de estruturas que serviram de orientação à 

estrutura apresentada como modelo de governança de dados para o LAN/ 

IPEN/CNEN, coube como expansão da apresentação algumas regras simples que 

devem ser observadas na construção de um plano de governança de dados, 

abordando questões práticas necessárias para o estabelecimento de uma cultura 

de gerenciamento de dados e da realização dos Planos de Gestão de Dados 

(DMPs) exigidos aos pesquisadores, como demonstrado no modelo da Figura 21. 

 
É certo que alguns aspectos estão relacionados a soluções tecnológicas 

(software e hardware) e outros são simplesmente mudanças de hábitos ou adoção 

de novos hábitos. A apresentação do framework tem uma proposta geral, mas são 

colocações a serem consideradas como base conceitual que podem ser moduladas 

a cada laboratório no IPEN e por sua vez em cada centro de pesquisa. 
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Os estudos sobre os modelos de Governança de Dados (GD) e ciclo de 

vida dos dados demonstram que os modelos abrangem a definição dos objetivos 

estratégicos da governança e domínios como o gerenciamento da qualidade dos 

dados ou das informações, o gerenciamento dos dados, mas admite que cada 

corporação tem sua cultura e necessidades. 

 

Faz parte a observação e criação de uma infraestrutura tecnológica de 

hardware e software, para guiar a metodologia e tecnologia de dados. O modelo 

estrutural apresentado como Governança de dados com as partes: gerenciamento 

de dados, competências organizacionais e habilidades pessoais, fornece suporte 

para a integração do gerenciamento de dados e a habilitação dessa infraestrutura. 

 

Mas deve-se ponderar sobre domínios de decisões, proporcionando uma 

Governança de Dados (GD) estratégica e efetiva e revelam a importância da 

proposição de um modelo para quantificar o nível de integração de dados e 

metadados 

 

A visão comum é da complexidade e tem dois lados basicamente: dos 

dados nas condições de tamanho e tipos e o gerenciamento dos dados notando os 

metadados, e a consideração da mudança da mentalidade organizacional com 

relação aos dados. 

 

Quanto aos dados além da complexidade citada (tamanhos e formas) 

eles são arquivados de forma rápida, sem um critério estabelecido individualmente 

ou da organização, ou ainda do contexto onde a pesquisa é realizada, ou seja, não 

há um planejamento inicial de guarda e proteção e tornam-se um desafio a sua 

preservação e acesso. Nos laboratórios, sob a guarda dos pesquisadores, podem 

existir dados antigos, de projetos já finalizados, e que podem estar armazenados 

de modo frágil, sem os cuidados necessários de preservação, por exemplo, em 

disquetes, CDs, DVDs etc., e que não permitem sua integração a um fluxo de dados 

que permita sua reutilização em outras pesquisas. 

 

O modelo de estrutura de Governança de Dados (GD) para o LAN deve 

considerar a curadoria, integração e uso para apoiar a tomada de decisões 
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digitalmente através da representação de um sistema que estabelece 

procedimentos, políticas, orientações e regras. Dados e metadados padronizados 

para desenvolvimento e reutilização de modelos; por capturar e manter a 

proveniência do modelo para permitir a rastreabilidade como base para julgamento 

posterior de confiabilidade do modelo para reutilização do modelo; e curadoria do 

conjunto desses modelos padronizados. 

 

A chave para gerenciar efetivamente os dados associados ao INAA e 

AAS é o cruzamento de todos os detalhes relevantes, como dados de pesagem 

para irradiação de dados para dados de medição. Isso facilita a recuperação da 

informação necessária para realizar a análise, seja para ser feita semi- 

interativamente por um analista ou até mesmo totalmente automaticamente por 

software. 

 
Por exemplo, ao selecionar um trabalho ou lote específico de amostras, 

um sistema bem integrado deve recuperar automaticamente as massas de amostra 

associadas, início e fim da irradiação, dados do canal de irradiação (se necessário, 

por exemplo, onde padronização k0 ou método comparativo está sendo usada) e 

dados de medição (início, medição e vezes, número do detector e posição de 

medição), mais os dados correspondentes para os padrões associados. 

 
Usar um banco de dados relacional é uma maneira lógica de 

implementar isso. Bancos de dados bem construídos têm muitas vantagens sobre 

o uso puramente baseado em arquivos e manutenção de registros, incluindo 

melhora na eficiência (como a eliminação da duplicação de dados) e arquiteturas 

que maximizam a integridade e a segurança de dados. 

 

A questão de estabelecer um modelo digital de ponta a ponta, operando 

no ambiente digitalizado e conectado, com governança de dados cede espaço para 

inovar, infundir e adotar rapidamente tecnologias como análise de big data, entre 

outras como computação em nuvem, Inteligência Artificial (IA) Machine Learning 

(ML). 
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Ao completar, entendeu-se que a transformação da cultura de trabalho 

com e-Science é representativo de colaborações cada vez mais globais, de 

pessoas e de recursos da Tecnologia da Informação (TI) compartilhados. 

 

Em trabalhos futuros, a metodologia deverá ser refinada e testada, 

podendo ser somada a diferentes conjuntos de métricas, como por exemplo 

avaliação de segurança de dados, qualidade dos metadados, e outros, na 

observação de acordo com a necessidade da pesquisa, ou técnica e contexto de 

aplicação. 

 

A pesquisa de modelos estruturais de Governança de Dados (GD), 

assim como do ciclo de vida dos dados e ciclo de pesquisa mostrou-se básica e 

importantíssima para a formação do modelo apresentado como possível para 

governança de dados. A compreensão das técnicas analíticas, percorreu quase o 

tempo todo da pesquisa, pois se no primeiro momento os dados foram devidamente 

identificados pelo trabalho e consolidados pelos especialistas, no ponto seguinte 

foi visto que a técnica é mais complexa e apresenta desdobramentos para o seu 

entendimento e aplicação que exige constante atenção, este entendimento da 

técnica se mostrou também básico e relevante no mapeamento dos dados, não há 

como compreender os dados de atividades as quais não se conhece minimamente. 



121 
 

7 CONCLUSÃO 

 

Foi possível desenvolver a proposta de governança de dados no 

contexto da pesquisa científica e alinhar as ambições da Ciência Aberta, ou seja, a 

obtenção de infraestruturas tecnológicas capazes de compartilhamento e 

reutilização dos dados de pesquisa. 

 

A confiabilidade e eficiência da Ciência Aberta dependem de definir infra 

estruturas tecnológicas que façam a integração entre os suportes e a grande 

diversidade de projetos de pesquisa e seus dados, bem como, a aplicação da 

combinação das funções organizacionais, definição de papéis e responsabilidades 

na gestão de dados, pesquisadores capazes de trabalhar com foco e transparência 

na apresentação dos dados científicos e realizar DMPs, como são exigidos na 

atualidade. 

 

A percepção e reconhecimento dos dados das técnicas analíticas INAA 

e AAS, e, analisar as partes do ciclo de vida dos dados e o ciclo de vida da pesquisa 

expuseram a necessidade da determinação dos dados indicativos da qualidade da 

pesquisa. 

 

Centrar na qualidade dos dados e criar padrões referenciais de 

qualidade fez a base na qual deveria ser apresentada o modelo estrutural de 

aplicação de Governança para Dados científicos 

 

Ainda assim outras determinações dominantes na governança de dados 

foram apontadas como os padrões para segurança de dados, aspectos ligados à 

privacidade, guarda, manipulação, análise e retenção de grandes quantidades de 

dados, instruções dos estudos de Compliance: normas em conformidade aos dados 

pessoais e sensíveis 

 

Ao entendimento apresentado de que uma estrutura de Governança de 

Dados cuidadosa e estruturada não apenas leva a definir, gerenciar, monitorar, 

classificar, ou ainda observa a qualidade ou segurança de dados, mas também 

permite que se tenha maior controle sobre o gerenciamento dos dados com 

consequências altamente positivas na área científica. A boa prática da governança 

de dados se insere nas exigências específicas dos Planos de Gerenciamento de 
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Dados (DMPs) e a conversação com as demandas mundiais maiores da 

organização dos dados científicos: e-Science e open-data 

 

O propósito foi alcançado ao apresentar o modelo de governança de 

dados e dar subsídio a apresentação do guia de boas práticas para governança de 

dados, que apresenta direcionamentos, contando com o fato do fomento sobre 

gestão de dados e a importância dos dados científicos, gestão e boas práticas de 

governança que ajudará no momento de decidirem o que pretendem para melhorar 

o seu sistema de informação, bem como habilidades pessoais necessárias para 

lidar com a tecnologia. 

 

A infraestrutura apresentada como modelo, ainda pode ser 

aperfeiçoada, a base apresentada, ainda falta a comprovação do uso prático, e 

torna-se passível de ser modelada e aperfeiçoada, como por exemplo: fazer 

nomeações de planilhas de forma uniforme e passiva de ser entendida pelo grupo 

de usuários do LAN e desse grupo para outros grupos, expandindo o modelo. 

 

Pelos modelos de frameworks apresentados, a aplicação da governança 

de dados envolve departamentos e áreas que devem ser identificadas no Instituto 

de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) como um todo e, por sua vez, a cada 

centro de pesquisa e laboratório, e formar uma apresentação de cenário integral de 

pesquisas que são hoje realizadas, bem como, fluxo de trabalho de pesquisa 

dessas áreas. 

 

Eu entendo que o meio ambiente do laboratório, embora seja repleto de 

dados, carece de integração digital, seja entre os livros de anotações até os dados 

obtidos a cada fase das análises, a serem arquivados e reusados entre os 

pesquisadores, até os resultados. Criar um ambiente de cooperação de dados entre 

os professores, alunos e pesquisadores com o planejamento síncrono de 

comunicação, através de equipamentos, ferramentas, processos com suporte da 

tecnologia da comunicação, insere o LAN no contexto e-Science, uma vez esses 

dados organizados em uma devida estrutura de tecnologia da informação interna, 

pode-se pensar no contexto maior, ou ligado a estruturas maiores e mais complexas 

de comunicação de dados. 
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7.1 Limitações Encontradas 
 

Uma das limitações encontradas no processo de realização do presente 

estudo centrou-se no fato de apenas ter sido possível validar o referencial dos 

dados que representam ou são indicativos da qualidade da pesquisa nas técnicas 

definidas, mas estes dados poderiam ser mais explorados e ratificados. 

 

O mesmo com relação ao modelo de governança desenhado, foi apenas 

apresentado de forma teórica, não foi possível realizar a validação prática com os 

pesquisadores especialistas que participam do LAN, olhar tecnologias de 

informação, validar processos, não tendo sido assim obtida uma opinião por parte 

dos responsáveis e possíveis utilizadores do referencial construído. 

 

Aponto também que o DMP apresentado foi realizado apenas com dados 

captados de um único trabalho, dissertação já concluída, e que seria o ideal ter sido 

realizado com trabalhos em andamento e não apenas um, mas com uma amostra 

significativa. 

 

Foi também referido neste trabalho como ponto da governança de 

dados, a questão da auditoria ou checagem sob a heterogeneidade dos dados, 

realizar ou desenvolver uma estrutura de gerenciamento de dados robusta, para o 

LAN, deveria ter aprofundado definições e identificações como por exemplo: sobre 

a interação dos dados com sistemas e serviços. 

 

Instaurar um ambiente com tecnologia interconectada que disponha a 

colaboração de forma interessante aos pesquisadores é um desafio. Esta 

provocação é formada por dados que devem se tornar digitais se ainda não o são 

e, administrados em plataformas digitais em tempo real com o viés da 

interoperabilidade, com a presença dos princípios FAIR e em total responsabilidade 

da governança de dados estabelecida para tal. 

 

Para tanto, tecnologias e pessoas com a agilidade necessária e 

preparada para tal adversidade. Projetos de colaborações interdisciplinares devem 

adotar a interação centrada no ser humano participativo, e incluir abordagens 

baseadas em cenários para o design, com a avaliação constante dos processos 

incorporados, porque os seres humanos mudam as suas perspectivas e assim a 
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governança se adapta, expõe flexibilidade e ação ao mesmo tempo, se muito 

fechada e rígida em processos , políticas e procedimentos se torna obsoleta e não 

mais seguida ou utilizada pelo corpo de usuários, no caso, pesquisadores. 
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