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Neste ensaio, propõe-se debater a interoperabilidade entre sistemas de informação na perspectiva de bibliotecas 
digitais e analisar como padrões de interoperabilidade e tecnologias de metadados podem ampliar o alcance e o 
nível de cooperação entre redes tecnológicas, permitindo o acesso unificado a fontes de informação na Web. 
Constata-se a existência de padrões e tecnologias consolidados que são bases para vários sistemas de informação 
nacionais e internacionais importantes, como a iniciativa de arquivos abertos, OAI, que permite a 
interoperabilidade de fontes de informação distintas. Evidencia-se a importância de mecanismos de publicação 
eletrônica e de interoperabilidade entre fontes de informação heterogêneas e globais para atender a comunidade 
de usuários dos sistemas de informação, aumentando a visibilidade e otimizando o fluxo da comunicação 
cientifica e reduzindo o ciclo de geração de novos conhecimentos.. Ademais, apresentam-se algumas 
experiências brasileiras em bibliotecas digitais, enfatizando o projeto da Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações (BDTD) e a sua implantação na Universidade Federal da Bahia (UFBA).  
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INTRODUÇÃO 

As redes tecnológicas de informação, em especial as bibliotecas digitais, estão se 

tornando, rapidamente, amplamente aceitas, até mesmo, preferencialmente, como fontes de 

informação em áreas tais como: ciência, engenharia, educação, negócios etc. A expectativa é 

que o movimento dos documentos impressos em direção aos documentos digitais não apenas 

cresça, mas acelere. Assim, espera-se que as bibliotecas digitais se tornem infra-estrutura 

crítica e radical para todas as nações (BIRMINGHAM, s/d) 

O aspecto fundamental para as bibliotecas digitais é a interoperabilidade, i.e., a 

potencialidade de redes tecnológicas para trocar e compartilhar documentos, pesquisas e 

serviços. A interoperabilidade aplica-se, também, aos intercâmbios destes itens dentro dos 

vários componentes de uma única biblioteca digital, ou de uma rede. Em uma perspectiva 

ligeiramente diferente, a interoperabilidade é a capacidade de gerar uma unidade virtual1 

associando os componentes diferentes da biblioteca sem afetar a autonomia destes. Um dos 

aspectos importantes, nesta abordagem, é a coordenação de modificações destes componentes 

(e.g. módulos de indexação, armazenamento, pesquisa, catalogação e disseminação da 

informação) autônomos sem alterar a qualidade dos dados e dos serviços de informação. 

Com relação aos materiais impressos as bibliotecas sofisticaram e normalizaram os 

mecanismos para compartilhamento destes materiais de suas coleções. Isto permite, por 

exemplo, o acesso por parte dos estudantes brasileiros às publicações internacionais 

impressas. É importante, também, que as bibliotecas digitais desenvolvam mecanismos 

eficientes que viabilizem o acesso via redes tecnológicas aos documentos digitais. 

A interoperabilidade para bibliotecas digitais, no entanto, é mais complexa do que para 

bibliotecas tradicionais por diversas razões. Primeiramente, existe uma miríade de aspectos 

técnicos e de engenharia associados com a conexão de diferentes redes, bases de dados e 

demais sistemas de informação automatizados. Embora, a World Wide Web seja um bom 

ponto de partida para conectar as fontes globais de informação, a informação na Web ainda 

não se encontra totalmente sistematizada, nem bem organizada para propiciar um verdadeiro 

serviço como aquele presente nas bibliotecas tradicionais. Em segundo lugar, as bibliotecas 

digitais podem propiciar uma maior diversidade de opções de serviços (e.g. estas já possuem 

refinados motores de busca, a habilidade de recuperar grande massa documental rapidamente 

e de reformatar os documentos enquanto estes trafegam na rede). Espera-se que as bibliotecas 

                                                           
1 No âmbito de sistemas de informação informatizados, a unidade virtual representa a integração dos sistemas e 
de seus componentes de forma transparente aos usuários. O acesso a este sistema integrado se dá via uma única 
interface Web. 



 

digitais ofereçam ampla gama de serviços, tais como negociar autorização para acesso (agem 

como servidores proxies
2 para usuários humanos), reformar as queries (solicitações) em 

várias linguagens naturais e possibilitar a criação rotinas de trabalho mais complexas e 

integradas. Em terceiro lugar, os tipos e formatos de informação disponíveis em bibliotecas 

digitais são mais diversos do que no caso das bibliotecas tradicionais. Considere, por 

exemplo, que a Web distribui vídeos em variados formatos, bem como áudio, também, em 

vários formatos e textos em linguagens de marcação3, (e.g. HTML4, SGML e outras 

linguagens). A tendência observada é que esta variedade se amplie cada vez mais. 

A quarta razão, referente a complexidade da interoperabilidade em redes de 

informação, diz respeito ao fato de que as bibliotecas digitais serão compostas de um grande 

número de componentes independentes conectados. Isto porque é esperado que a demanda por 

serviços e informação se torne excessivamente grande a ponto de não ser possível a uma 

instituição, seja ela pública ou privada, prover tudo que é necessário à biblioteca digital; o 

problema é exarcebado quando se pensa em escala internacional. Adicionalmente, uma grande 

porcentagem de informações e serviços que estarão disponíveis em uma biblioteca digital 

serão de propriedade intelectual privada; é incomum que o controle sobre estes direitos 

autorais seja realizado por organizações do terceiro setor. Então, vários grupos proporcionarão 

serviços e informações às bibliotecas digitais. Assim, a interoperabilidade é naturalmente um 

tema internacional, considerando que os usuários demandarão informações e serviços de 

qualquer parte do mundo (BIRMINGHAM, s/d). 

Neste sentido, percebe-se que a ciência contemporânea envolve o trabalho coletivo, 

em que pesquisadores trabalham sobre os resultados obtido por seus pares, que por sua vez 

estão baseados nas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), à quais cabem a 

coleta, registro, armazenamento e disseminação da informação. As TICs desempenham papel 

central nas práticas de informação, evidenciadas pelo novo ambiente propiciado pela Internet. 

A Internet tem propiciado um novo ambiente de acesso, disseminação, cooperação e 

promoção do conhecimento em escala global, influenciando a concepção e funcionamento dos 

sistemas de informação (MARCONDES e SAYÃO, 2001). 

O fenômeno da explosão informacional (i.e. a grande quantidade de informação 

                                                           
2 Servidores proxies controlam o acesso, intermediando o tráfego de informações entre o servidor 
principal e o cliente. Podem filtrar solicitações de acesso objetivando proteger a rede. 
3 Linguagens de marcação são aquelas que empregam códigos, conhecidos como tags, para identificar 
a função de cada elemento da página. 
4 HTML, linguagem de marcação de hipertexto, é a linguagem para criação de páginas em um site na 
Web, derivada da linguagem SGML, linguagem de marcação padrão. 



 

produzida e disponibilizada por diferentes atividades sociais) dificulta a identificação, acesso 

e utilização da informação em rede. Para que possa orientar adequadamente a realização das 

atividades sociais a informação relevante deve estar disponível no tempo e local certos. Os 

motores de busca e os portais oferecem soluções parciais para a localização de informações na 

Internet. Assim, é vital desenvolver mecanismos de publicação eletrônica e de 

interoperabilidade entre fontes de informação heterogêneas e globais para atender a 

comunidade de usuários dos Sistemas de Informação (SI), aumentando a visibilidade e 

otimizando o fluxo da comunicação cientifica e reduzindo o ciclo de geração de novos 

conhecimentos.  

As principais deficiências dos motores de busca, as quais justificam a adoção de 

tecnologias que provêem a interoperabilidade, são as seguintes: baixa qualidade da indexação 

por ser feita automaticamente; oferecem em termos de recuperação alta revocação, mas baixa 

precisão; cobertura parcial da internet; as ferramentas de busca não são especialistas indexam 

páginas HTML isoladas, e não recursos, os registros contidos em bases de dados são 

acessados apenas através das interfaces das bases de dados e, portanto, ficam inacessíveis aos 

programas de busca (MARCONDES e SAYÃO, 2002). 

Os SIs estão usando, cada vez mais, metadados para gerenciamento de informações 

diversas em sua área de aplicação. Sem eles, seria praticamente inviável o gerenciamento de 

dados por servidores web, servidores de e-mail, servidores de aplicação, servidores de banco 

de dados, browsers de páginas Web etc. Sem os metadados, o gerenciamento de informações 

ficaria muito difícil, impossibilitando manipular informações dos dados sobre os dados e 

prover interoperabilidade entre repositórios digitais na Internet. 

Neste artigo, propõe-se debater a interoperabilidade entre Sistemas de Informação na 

perspectiva de Bibliotecas Digitais (BD) e analisar como padrões de interoperabilidade e 

tecnologias de metadados podem ampliar o alcance e o nível de cooperação entre sistemas de 

informação, permitindo o acesso unificado a fontes de informação na Web. Ademais, 

apresentam-se algumas experiências brasileiras em BDs, enfatizando o projeto da Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e a sua implantação na Universidade Federal da 

Bahia (UFBA).  

Este artigo está dividido nas seguintes seções: a primeira seção de caráter introdutório 

traça o panorama contemporâneo das atividades relacionadas ao ciclo da informação em face 

da evolução das tecnologias da informação e da comunicação, com o foco dos debates 

direcionado às bibliotecas digitais, entendidas de forma ampla como repositórios de 



 

informação acessíveis via redes tecnológicas; a segunda seção trata da interoperabilidade 

entre bibliotecas digitais, evidenciando a sua relevância como forma de superação dos 

entraves ao acesso à informação e como alternativa de democratização deste acesso para a 

produção de conhecimento; a terceira seção identifica os padrões e protocolos empregados 

para possibilitar a interoperabilidade entre SIs, destacando a iniciativa OAI (Open Archive 

Initiative) de arquivos digitais interoperacionais que podem ser publicados diretamente na 

rede; a quarta seção ilustra a BDTD na UFBA, como experiência de adoção de metodologias 

e tecnologias internacionais de interoperabilidade e a quinta seção à título de conclusão 

objetiva explicitar os aspectos principais referentes a interoperabilidade em bibliotecas 

digitais e sua importância para o desenvolvimento da ciência e para o desenvolvimento 

econômico, social e político de paises como o Brasil. 

 

A INTEROPERABILIDADE DE BIBLIOTECAS DIGITAIS 

Como resultado da automação de bibliotecas, três aspectos que impulsionaram o 

desenvolvimento no acesso aos recursos externos às bibliotecas são apontados: novas formas 

de identificar, localizar e obter documentos; o intercâmbio de dados on-line; e a integração de 

coleções locais com outros tipos de recursos de informação. Porém identifica-se um quarto 

aspecto que se refere à interoperabilidade de sistemas de informação, necessária para criar 

uma infra-estrutura global de informação. Este aspecto trata da evolução da atividade de 

intercâmbio de dados bibliográficos entre os diversos sistemas de informação, ou bibliotecas 

digitais, implicando em uma nova etapa para as bibliotecas, na transição da perspectiva local 

para a global, referente ao acesso à informação. 

Embora o termo “bibliotecas digitais” seja datado do final dos anos 80, é 

especialmente problemático porque obscurece o complexo relacionamento entre coleções de 

informações eletrônicas e bibliotecas como instituições. As bibliotecas digitais são definidas 

como os conjuntos de recursos e capacidades técnicas associadas à criação, à pesquisa e ao 

uso de informação, contendo informação coletada e organizada a favor de uma comunidade 

de usuários e incluindo funcionalidades que atendam as necessidades e usos de informação 

desta comunidade (ORTEGA, 2002). 

Para a interoperabilidade entre bibliotecas digitais, a quantidade e o tipo de 

informação que está sendo trocada são mais complexos. Além da troca de registros 

catalográficos altamente estruturados ou de registros bibliográficos contendo dados de resumo 

e de indexação, agora estão sendo trocados recursos de informação de texto integral com 

metadados associados, além de dados como características técnicas de computadores relativas 



 

aos parâmetros de troca, pesquisa, apresentação e autorização de usuários. A preocupação está 

mudando da troca de registros bibliográficos entre sistemas integrados locais e entre sistemas 

locais e serviços bibliográficos para a interoperabilidade entre bibliotecas digitais. 

A definição da interoperabilidade de sistemas de computadores em rede é, no entanto, 

uma questão aberta. Embora bibliotecas sejam líderes em interoperabilidade, tendo 

estabelecido padrões no final dos anos 60 para troca de catálogos e de outros registros 

bibliográficos na forma legível por máquina, ainda se está no ínicio do entendimento e da 

resolução do problema da interoperabilidade on-line e global. Assim, o movimento no sentido 

dos catálogos on-line para os sistemas de acesso público on-line e então para as bibliotecas 

digitais, é também o movimento do gerenciamento de dados bibliográficos para o 

gerenciamento do conteúdo dos recursos de informação na forma digital. 

O Brasil tem acumulado experiências significativas na criação de bibliotecas digitais e 

repositórios de informações na rede, como o Prossiga; o Scielo; a biblioteca digital de teses da 

USP, da UNICAMP e da UFSC; o arquivo de eprints do Impa, disponibilizando textos 

completos na Web; a Biblioteca Digital Brasileira (BDB) e, mais recentemente, a BDTD, 

projetadas pelo IBICT 

As bibliotecas digitais e os portais temáticos isolados resolvem somente em parte o 

problema do acesso a recursos informacionais permanecendo limitadas aos seus acervos. O 

interessante é poder interagir com uma única interface e ter informações de diferentes fontes, 

de forma consolidada. As diferentes denominações sob as quais o tema aparece na literatura 

convergem para os conceitos de integração e interoperabilidade entre bibliotecas digitais. 

(MARCONDES e SAYÃO, 2001). 

 

PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE DE BIBLIOTECAS DIGITAIS 

A área relacionada ao tema Bibliotecas Digitais (BD) tem sido posicionada na 

interface entre ciência da informação, ciência da computação e sistemas de informação em 

rede. As diferentes filosofias implícitas a estes três ramos do conhecimento têm influenciado 

de forma indeterminada as BDs (SULEMAN, 2001). Os sistemas de informação em rede 

estão constantemente evoluindo para acompanhar o ritmo das inovações da Internet. Assim, 

as BDs devem realizar o gerenciamento cuidadoso no suporte aos padrões que evoluem em 

ritmo acelerado.  

Os metadados são muito utilizados em BDs por aplicações (i.e. softwares) e sistemas 

de banco de dados para o gerenciamento e troca de informações das mais diversas possíveis. 



 

Sem metadados muitos bancos de dados perderiam seus controles sobre as informações 

armazenadas e muitas aplicações perderiam o controle sobre informações organizacionais 

para o qual foram construídas (KORTH, 1999; DATE, 2000; GRAVES, 2003).  

Para os documentos eletrônicos armazenados em repositórios digitais isso também não 

é muito diferente. Eles possuem, diferente dos dados estruturados, uma estrutura altamente 

regular e flexível e que também precisa ser referenciada através de metadados. Os dados 

semi-estruturados, como são chamados, têm assumido um papel muito grande e fundamental 

no crescimento de pesquisas na Web e intranets (MARCHAL 2000; GRAVES 2003).. 

Pare se obter informações sobre determinados dados é muito comum utilizarmos 

metadados. Metadados, que significa “dados sobre os dados”, servem para explicar 

determinados dados ou informações a respeito de diversos aspectos como: apresentação de 

documentos, transferência e armazenamento de informações, configurações de sistema 

computacionais, entre outros. 

<?xml version="1.0"?> 
<BookCatalogue> 

   <Book> 

     <Title>My Life and Times</Title> 

     <Author>Paul McCartney</Author> 

     <Date>1998</Date> 

     <ISBN>94303-12021-43892</ISBN> 

     <Publisher>McMillin</Publisher> 

   </Book> 

</BookCatalogue> 

Figura 1. Exemplo de Metadado. 

Os metadados surgiram para representar como as informações devem ser interpretadas 

por um determinado indivíduo ou máquina. Muitos metadados que anteriormente eram 

aplicados de forma manual foram transferidos para máquinas de forma a facilitar o trabalho 

humano. Neste caso podemos citar os documentos eletrônicos atuais que tiveram sua origem 

de metadados advinda da indústria de publicação de documentos manuais (MARCHAL, 

2000). 

Os metadados foram utilizados de diversas formas para descrever as informações de 

um determinado documento. Segundo a forma com que essas marcações foram utilizadas, 

podemos classificá-las em: marcações por procedimento (i.e. formato RTF da Microsoft), 

marcações genéricas (i.e. formato TEX proposto por Donald Knuth) e dados semi-

estruturados (i.e. SGML proposto pela ISO 8879 e o XML proposto pela W3C) (MARCHAL, 

2000; W3C, 1994; ISO, 1986). 

Muitos metadados surgiram, com o tempo, para facilitar o trabalho humano e o 

processamento de documentos eletrônicos por sistemas computacionais, mas cresceram sem 



 

uma padronização de como representar estes documentos. Com o objetivo de padronizar os 

metadados de documentos, o ISO 8879 publicou, em 1986, um padrão para marcações de 

documentos. Surge, com isso, o SGML (Standard Generic Markup Language) que significa 

linguagem padrão de marcações genéricas (ISO, 1986). 

Com o sucesso do SGML e principalmente de sua aplicação HTML, e com o grande 

crescimento da utilização documentos eletrônicos no mundo inteiro, formou-se a W3C (World 

Wide Web Consortium), em 1994, com o objetivo de manter e promover o avanço da web no 

mundo. A especificação SGML apesar do seu sucesso com a HTML mostrou-se inadequada, 

pela sua complexidade, para promover seu avanço num contexto muito mais amplo como a 

web (W3C, 1994). 

Com o objetivo de melhorar a especificação SGML, a W3C cria, em 1998, uma 

especificação chamada XML (eXtend Markup Language) que significa linguagem de 

marcação estendida e que se propõe a melhorar e “enxugar” a especificação SGML para o 

âmbito da web (W3C, 1994). 

Cabe a W3C avaliar os novos metadados que lhe são submetidos e padronizá-los 

oferecendo novas atualizações dos mesmos (W3C, 1994). 

Os metadados podem ser aplicados para diversas finalidades como: apresentação 

visual, comunicações entre sistemas, armazenamento de informações, configuração de 

sistemas e aplicações (i.e. softwares), entre outros, como apresenta a Figura 2. 

Apresentação Comunicação Armazenamento

HTML
SVG
RTF

WSDL
Encriptação XML

SGBD XML
SGBD Relacional

 

Figura 2. Exemplos de  metadados de apresentação, comunicação e armazenamento. 

Os metadados de apresentação representam as informações de como os dados, 

referenciados por ele, deverão ser apresentados ou desenhados para serem visualizados por 

um indivíduo. Nesse contexto, podemos destacar metadados de documentos eletrônicos como 

o RTF (Rich Text Format) da Microsoft e as páginas web HTML (HiperText Markup 



 

Language) e o SVG (Scalable Vector Graphics) XML, ambos propostos pela W3C 

(MARCHAL, 2000; W3C, 1994). 

Os metadados de comunicação têm sido utilizados para comunicação de informações 

entre máquinas distintas facilitando a interoperabilidade de sistemas computacionais distintos 

e o avanço de aplicações distribuídas. Nesse contexto, podemos destacar o WSDL (Web 

Service Definition Language) que se trata de um metadado para transferência de informações 

distribuídas  (W3C, 1994).  

Os metadados de armazenamento são utilizados pelos Sistemas Gerenciadores de 

Banco de Dados (SGBD) para informações sobre usuários, tabelas, procedimentos 

armazenados, views, entre outros, que são armazenados num repositório de metadados para a 

utilização e gerenciamento pelo próprio SGBD. Esses metadados são utilizados por diversos 

tipos de SGBDs: relacionais, orientado a objetos, objeto-relacionais, XML, entre outros, ou 

seja, todo SGBD precisa de um repositório de metadados para o gerenciamento e utilização de 

seus dados. (DATE, 2000; KORTH et al., 1999; MARCHAL, 2000).  

Cita-se como exemplo recente o modelo de objeto de consulta XML (XML Query 

Object Model – XQOM), desenvolvido no Centro de Pesquisa e Pós-graduação da Fundação 

Visconde de Cairu (CEPPEV) por Silvestre et al. (2005). O Esquema XQOM trata-se de uma 

engrenagem de consulta (search engine) para documentos eletrônicos, com gerenciamento de 

metadados implícito e que pode ser utilizado para criação de diversas aplicações para 

gerenciamento eletrônico de documentos (GED) dentro das organizações ou instituições, no 

intuito de promover e facilitar a interoperabilidade de bibliotecas digitais, utilizando-se de um 

padrão mundial de marcações, criado pela W3C, chamado XML. Além disso, possui 

portabilidade entre sistemas de bancos de dados semi-estruturados distintos, o que o torna 

ainda mais propício para a interoperabilidade de bibliotecas digitais (SILVESTRE et al., 

2005). 

No que se refere às interfaces de consulta, tradicionalmente, os sistemas locais exigem 

determinado conhecimento para uso, enquanto cada sistema externo fornece novas formas de 

consulta. Apenas recentemente tornou-se possível o relacionamento genérico entre sistemas 

de informação do tipo cliente-servidor. O mais avançado é o padrão Z39.50 que está sendo 

implementado para catálogos on-line e outros sistemas de recuperação bibliográfica. Este 

padrão habilita um sistema local a atuar como um cliente de outro sistema, de tal forma que o 

usuário local possa pesquisar o sistema remoto por meio da interface local. Estes padrões 

ainda não possibilitam a pesquisa em múltiplos sistemas ao mesmo tempo e a mescla de 

resultados em uma mesma apresentação dos dados (ORTEGA, 2002) 



 

Existe o interesse geral de que os sistemas sejam interoperáveis nos níveis de 

intercâmbio de dados e colaboração nos serviços. Tais necessidades de interoperabilidade 

demandam padrões como, por exemplo, o padrão Dublin Core
5 de metadados e o protocolo 

Open Archives para harvesting (coleta) de metadados (OAI-PMH). Estes padrões obtiveram 

um relativo grau de sucesso na comunidade das BDs devido a simplicidade e generalidade. 

O conjunto de metadados Dublin Core é composto de 13 elementos descritivos 

(DUBLIN CORE, 1999) suporta elementos6 e pode ser codificado em formatos como HTML 

e XML. O conjunto de metadados deve ser tão simples e intuitivo a ponto de permitir que o 

próprio autor descreva seu trabalho.  

O padrão Dublin Core Element Set é resultado de trabalho de debate e padronização 

em nível internacional, é empregado em diferentes sistemas, inclusive na Iniciativa de 

Arquivos Abertos (Open Archives Initiative - OAI)7, e se encontra em pleno desenvolvimento 

(MARCONDES e SAYÃO, 2001). A OAI apóia o desenvolvimento de arquivos digitais 

publicados diretamente na rede e tem como objetivo criar uma arquitetura tecnológica 

padronizada que sustente a interoperabilidade entre eles. 

São identificadas basicamente duas alternativas de interoperabilidade e acesso 

integrado a recursos informacionais na Internet: buscas distribuídas a diferentes servidores 

(broadcast search) e busca em uma base de metadados centralizada. O usuário interage com 

uma única interface Web, de onde é feita a busca.  

A alternativa broadcast search é exemplificada pelo protocolo Z39.50, empregado 

para propiciar interoperabilidade entre catálogos automatizados de bibliotecas. A interface de 

busca distribuía consulta a diferentes sites de acordo com o protocolo Z39.50, identificados 

pela interface como capazes de fornecer respostas satisfatórias. Nesta alternativa novos 

provedores de dados podem ser agregados, desde que sejam aderentes ao padrão, ou padrões 

empregados, com reconfiguração mínima. Como desvantagem os provedores de dados 

precisam “rodar” o software servidor do protocolo padrão para serem consultáveis. Alguns 

destes softwares consomem recursos, como é o caso deste protocolo Z39.50 (TROLL e 

MOEN, 2001). O Z39.50 distribui uma busca imediata e simultânea por vários servidores que 

hospedam catálogos de bibliotecas. 

A segunda alternativa, metadados referentes a documentos eletrônicos são coletados 

periodicamente, alimentando uma base comum de metadados sobre a qual são realizadas as 

                                                           
5 Conjunto mínimo de elementos de metadados com que os criadores ou catalogadores podem identificar um 
documento. Empregado, especialmente, para identificar documentos na WWW. 
6 Identificadores de uma parte menor de uma estrutura de metadados. 
7 http://www.openarchibes.org/OAI/openarchivesprotocol.html 



 

buscas para a manutenção do Catálogo Coletivo/base de metadados centralizada. O esquema 

de coleta automática de metadados (harvesting) é mais recente: metadados de diversos 

provedores de informação tornam-se visíveis através de protocolos padronizados e são 

coletados automaticamente de forma periódica e armazenados em base centralizada de 

metadados, onde são efetuadas as buscas de forma integrada. Padrões empregados são: Open 

Archives Harvest Protocol, Open Archives Metadata Set, Dublin Core e XML. Este esquema 

é largamente conhecido pela comunidade brasileira de informação em sistemas/bases de 

dados como LILACS/BIREME, SITE/IBICT, INIS/CIN (MARCONDES e SAYÃO, 2001). 

O OAI PMH é um protocolo que provê interoperabilidade não imediata, não é protocolo para 

busca on-line, entre bibliotecas digitais, ou qualquer servidor na rede que queira expor seus 

metadados para coleta por um programa externo. 

 

A BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES DA UFBA 

O Sistema de Bibliotecas da UFBA, interessado em facilitar o acesso ao acervo que 

dispõe, optou pela implantação de sua Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. O intuito é 

disponibilizar os trabalhos produzidos nos diversos programas de pós-graduação da 

Universidade, além de inserir a produção científica da instituição no Consorcio Brasileiro de 

Teses e Dissertações, mantido pelo IBICT, cujo objetivo maior é disseminar as teses e 

dissertações elaboradas e defendidas no âmbito dos programas de pós-graduação das diversas 

instituições de ensino superior do país. 

O projeto prevê a integração com outros sistemas nacionais: sistemas locais das 

Instituições de Ensino Superior, IES, e sistemas nacionais da Capes e CNPq e com o sistema 

internacional da Biblioteca Digital em Rede de Teses e Dissertações (Networked Digital 

Library of Thesis and Dissertation – NDLTD8). A BDTD adota o modelo distribuído, no qual 

as IES são provedoras de dados, o IBICT é provedor de serviços nacional e provedor de dados 

internacional atuando, portanto como agregador9. 

O IBICT por meio do projeto da BDTD, passou a fomentar o desenvolvimento de 

recursos informacionais brasileiros de interesse para C&T em texto completo, como teses e 

dissertações, integrando e provendo interoperabilidade entre estes recursos mediante acesso 

unificado aos mesmos via interface Web. O projeto prevê o emprego do protocolo OAI PMH 

                                                           
8 A biblioteca digital de teses e dissertações em rede representa iniciativa internacional liderada pela 
Universidade Virginia Tech. 



 

como mecanismo para prover interoperabilidade entre as fontes informacionais heterogêneas, 

coletando seus metadados para uma base comum de onde será feito o acesso e os padrões de 

metadados: Dublin Core; ETD-ms, metadados adotado pela NDLTD para interoperabilidade 

de Teses e Dissertações e o MTD-br, padrão brasileiro de metadados para Teses e 

Dissertações empregado para descrição de um registro eletrônico de teses e dissertações, 

compatível com os padrões Dublin Core e ETD-ms. 

O OAI-PMH estabelece o Dublin Core Metadata Element Set como conjunto mínimo 

de metadados a ser suportado pelos provedores de dados em resposta a uma solicitação do 

provedor de serviços. O provedor de serviços pode oferecer formatos de metadados mais 

amplos, como o MARC (Machine Readable Cataloging), formato de representação da 

informação legível por máquina. 

Dentro da concepção OAI existem as instituições chamadas Provedoras de Dados 

(PD) que são bancos de documentos eletrônicos que oferecem facilidades para publicação e 

armazenamento de documentos eletrônicos e sua disponibilização em um servidor conectado 

à Internet, e as instituições Provedoras de Serviços (PS) os quais fazem solicitações aos 

provedores de dados que respondem enviando metadados codificados em XML 

(MARCONDES e SAYÃO, 2002). As tecnologias empregadas pelo sistema BDTD podem 

ser vistas na Figura 3. 

Sistema BDTD

BDTD Local

TEDE Tec. Prop. OPAC

BDTD Nacional Integ NDLTD

Sist. TEDE
Prot. PD

Prot. PD Conversor
MARC21XML
-->MTD-br

Protocolo PS
Coletor metadados
Protocolo OAI PMH
Serviços e Produtos

Protocolo PD
Conversores:
MTD-br -> ETD-ms
MTD-br->DC

 

Figura 3. Tecnologias empregadas pelo sistema BDTD. 

Para a interoperabilidade de bibliotecas digitais locais temos três situações: (1) a 

biblioteca já possui BDTD empregando tecnologia própria, a solução adotada é a 

implementação do protocolo OAI-PMH e do padrão mtd-br; (2) as bibliotecas utilizam 

tecnologia do Catalogo Público de Acesso On-Line (Online Public Acess Cataloging – 

                                                                                                                                                                                     
9 Entidade que coleta metadados, construindo repositórios centralizados com os mesmos e atua como provedor 
de dados para outros provedores de serviço. Agregador, exerce tanto o papel de provedor de dados como de 
provedor de serviços. 



 

OPAC), a solução adotada é o emprego do conversor de MARC21 para o padrão mtd-br; e (3) 

as bibliotecas não possuem BDTD, a solução adotada é a utilização do sistema TEDE, 

software desenvolvido para viabilizar a implantação de Bibliotecas Digitais nas instituições de 

ensino superior, integrando-as na forma de consórcio com a Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações do IBICT e com a NDLTD. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na sociedade contemporânea, a gestão da informação é vital para o desenvolvimento 

da ciência e, consequentemente, para o desenvolvimento econômico e social do país. 

Mecanismos eficientes de comunicação científica são importantes para as várias facetas deste 

desenvolvimento, para atividades produtivas e como fontes para gerar novos conhecimentos. 

Tais mecanismos podem permitir integrar a produção de conhecimento, o registro dos 

resultados, a coleta e estocagem destes registros, a disseminação e a reutilização da 

informação. 

As pesquisas recentes em ciência da informação e em sistemas de informação tem o 

foco, em grande escala, nas questões relativas às possibilidades de publicação direta na rede e 

na interoperabilidade de sistemas de informação. Em termos de interoperabilidade, as BDs 

não necessitam mais ter a posse (LANCASTER, 1994) dos documentos que compõem o seu 

acervo, mas simplesmente manter metadados apontando para o texto completo, armazenado 

em servidor na rede. 

A interoperabilidade implica que as bibliotecas troquem dados com outras instituições 

fornecedoras de informação. Para tal, é necessário sistemas compatíveis com padrões 

internacionais, baseados na cooperação, troca e compartilhamento de recursos. Às bibliotecas 

é apresentado o desafio de projetarem sistemas que atendam as demandas informacionais de 

forma eficiente. Às bibliotecas digitais é colocada a questão de cooperarem agora sob novas 

bases organizacionais e tecnológicas para garantirem o acesso aos seus acervos 

(MARCONDES e SAYÃO, 2001). 

No projeto BDTD a integração de recursos informacionais possibilita a consulta 

simultânea às diversas fontes, efetivada através do protocolo de coleta de metadados OAI 

PMH de forma transparente aos usuários, permitindo maior eficácia e rapidez na recuperação 

da informação. Este protocolo tem sido adotado internacionalmente em vista de sua 

simplicidade tecnológica e conceitual. A interoperabilidade, neste caso, se dá na forma de 

consórcio entre as instituições de ensino superior com a BDTD do IBICT e com a NDLTD. 

 As experiências nacionais e internacionais relativas a interoperabilidade são recentes, 



 

mas já existem padrões e tecnologias que são bases para vários sistemas de informação 

importantes (MARCONDES E SAYÃO, 2002), como por exemplo, a iniciativa de arquivos 

abertos, OAI, que permite a interoperabilidade de fontes de informação distintas. 

De forma geral, as bibliotecas podem se beneficiar das iniciativas de arquivos digitais 

interoperaveis, OAI, para agregar valor aos serviços e produtos de informação tradicionais, 

como a catalogação retrospectiva e a disseminação seletiva da informação. Assim, podem 

atuar como mediadoras para a publicação dos trabalhos da comunidade acadêmica na Web, 

bem como, atuar na divulgação das novidades publicadas na Internet. Para se chegar a esse 

nível de integração entre redes e sistemas de informação é necessária a criação de níveis 

distintos de interoperabilidade (MILLER, 2000), que sejam acrescidos à interoperabilidade 

tecnológica estabelecida pelos protocolos OAI e viabilizados pelo software Eprint, que 

permite editar revistas diretamente na rede. Isto representa a criação de metadados associados 

à submissão do documento digital para publicação através do padrão de metadados Dublin 

Core, avançando na direção da possibilidade de catalogação na fonte. 

A existência de arquivos digitais interoperaveis disponíveis na Internet representa uma 

oportunidade altamente significativa e inédita para a ciência dos países em desenvolvimento, 

como o Brasil (CHAN e KIRSOP, 2001). Representa a possibilidade de democratização no 

acesso aos resultados de pesquisas e do conhecimento em geral. Esta oportunidade e suas 

potencialidade não podem passar despercebidas pela comunidade acadêmica brasileira, nem 

pelos gestores e planejadores de sistemas de informação (MARCONDES e SAYÃO, 2001). 

A interoperabilidade tem várias facetas; é ela que permite que sistemas de informação 

distintos e heterogêneos possam aproveitar e agregar valor à informação criada por outro, 

gerando novos serviços e novas visões para a mesma informação. Além da dimensão técnica 

da interoperabilidade entre bibliotecas digitais heterogêneas, tratada neste artigo, existem 

outras dimensões tais como: a interoperabilidade semântica, política e lingüística (POWELL, 

1998), que se caracterizam como atividades futuras de pesquisa. 
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