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Configurando uma rede  LOCKSS 
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Desenvolvendo um programa 
de preservação digital 
sustentável que atenda aos 
requisitos  e as necessidades 
das universidades e dos 
centros de pesquisa 
brasileiros. 
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Disponibilizando online uma 
rede de preservação digital 
distribuída robusta y flexível 
que preserve o conteúdo de 
repositórios digitais, 
documentos oficiais do 
governo e conteúdo de 
acesso aberto relevante. 
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A busca por um modelo de 
preservação digital 

 Soluções tecnológicas colaborativas 

 Coleções digitais de aceso aberto 

 Instalação de software de código 
aberto custeável 

 Preservação via rede distribuída 

 Restabelecer a principal missão das 
bibliotecas, arquivos e museus 

 Herança digital preservada por 
gerações 
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Valores 
As instituições que trabalham com a 
rede mantem os seguintes valores: 
 
 Preservar o conteúdo vital para a 

instituição e para o próprio país. 
 

 Ser responsáveis e garantir o acesso 
a longo prazo. 
 

 Colaborar com uma solução 
tecnológica global de longo prazo. 
 

Mostrar liderança. 
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Tudo começou... 

Com cooperação entre instituições pares 
 
• Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia – IBICT 
• Sete universidades públicas Brasileiras, 

sem nenhum custo por associação.  
• Stanford University LOCKSS Program 
• Fundação de Ciência, Aplicações e 

Tecnologias Espaciais – FUNCATE 
• Ministério de Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações – MCTIC 
 
Com a entrada de revistas eletrônicas na 
plataforma LOCKSS de instituições que 
possuíam publicações de acesso aberto 
editadas no OJS.  
 
Dando os primeiros passos na construção de 
serviços para as instituições que desejam 
preservar suas coleções digitais no Brasil. 
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Por que LOCKSS  

http://cariniana.ibict.br 8 



A importância da Aliança LOCKSS  

Como uma solução de preservação digital distribuída,  o 
Programa LOCKSS da Stanford University reunia todos os 
requisitos mencionados no modelo de referência OAIS. 
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A importância da Aliança LOCKSS  
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A importância da Aliança LOCKSS  
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A importância da Aliança LOCKSS  
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A importância  da  Aliança LOCKSS  

Outros serviços de preservação de 
revistas OJS:  

 

Global LOCKSS Network: Low publisher 
to journal ratio 

 

 CLOCKSS: Small number of publishers 
participate, it is not free  

 

Portico: Small number of publishers 
participate, it is not free  
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A importância  da Aliança LOCKSS  
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Storage partners  
● University of Alberta  
● University of British Columbia  
● Indiana University  
● University of Pittsburgh  
● University of Victoria  
● Simon Fraser University  
● Ontario Council of University 
Libraries  
● Italian National Library of Florence  
● National Documentation Centre 
(EKT), Greece 



A importância  da Aliança LOCKSS  
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Como funciona 
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A rede de serviços  de preservação 
digital brasileira 

Serviços em arquitetura de rede 
decentralizada.  

 

Preservação ao longo do tempo de 
publicações científicas brasileiras. 

 

Gestão documental, Arquivamento e 
preservação de teses, dissertações, 
livros eletrônicos e dados de pesquisa. 

 

Financiamento federal e em particular 
do MCTIC (Ministério da Ciência, 
Tecnologia, inovações e Comunicações).  
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A rede de preservação digital brasileira 

1º estabelecer a rede 
nacional usando LOCKSS 

 

2º oficializar as políticas 
de governança.  

 

3º Assinatura de acordos 
de cooperação técnica 

 

4º identificação dos 
responsáveis pelos 
conteúdos digitais em 
repositórios e arquivos 
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12 caixas 
772 revistas preservadas 

(425 em processamento)  

8,236 volumes preservados 

(4,774 em processamento)  

160 instituições com 

revistas preservadas ou em 

processamento 

IBICT 

USP 

UNICAMP 

UFG 

USM 

UFPB 
UFBA 

UFRN 

UFRGS 

UnB 

UFSC 

UNESP 



A importância  da Aliança LOCKSS  

O estabelecimento de uma arquitetura colaborativa 
de redes para a curadoria e preservação de 
publicações eletrônicas técnico científicas. 
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Como funciona 
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Como funciona 
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Como funciona 
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Integração 
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Inicio da inclusão e preservação de conjuntos 
de dados de pesquisa no Dataverse 
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Inicio da inclusão e preservação de conjuntos 
de dados de pesquisa no Dataverse 
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Integração 
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A rede de serviços de preservação 
digital brasileira 

Uma rede privada LOCKSS 

 

A primeira na América Latina 

 

As equipes envolvidas são locais: 
35 pessoas, somente 4 de tempo 
completo, 15 são servidores 
públicos de instituições 
participantes. 

 

Participa da configuração dos 
plugins de integração para as 
revistas  na SciELO Brasil. 
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Mais revistas de acesso aberto 



Lições aprendidas 
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Os aspectos organizacionais da 
preservação digital 

Os produtos e serviços em rede estão 
orientados a garantir que os diferentes 
agentes e produtores de informação científica 
no Brasil comprobem sua responsabilidade, 
siguindo padrões de auto avaliação, auditoria 
e certificação internacionais. 
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Os aspectos organizacionais da 
preservação digital 

A rede Cariniana foi 
reconhecida pelo Centro 
Internacional do ISSN e pela 
Universidade de Edimburgo 
como uma das agencias 
internacionais de 
arquivamento  de 
publicações eletrônicas  pelo 
serviço The Keepers Registry,  
devido a sua contribuição na 
preservação de conteúdo 
digital relevante para a 
ciência produzida no Brasil. 
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Desafios 

Preservar digitalmente no 
território nacional 
 
Participar em projetos de 
colaboração nacionais e 
internacionais 
 
 Um maior número de 
ferramentas de integração 

 
Incluir mais iniciativas locais 
 
Mais suporte financeiro. 
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Conclusão 
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Seguindo o compromisso do IBICT de 
disseminar as melhores formar de gestão do 
ciclo de vida das coleções digitais e da  
disponibilidade  da informação científica e 
tecnológica a longo prazo, o objetivo da rede 
Cariniana está centrado no cumprimento de 
todos os requisitos funcionais que permitam a 
preservação e a custodia efetiva das coleções 
digitais no Brasil. 



MUITO OBRIGADO 
 

http://www.ibict.br 

http://cariniana.ibict.br 

cariniana@ibict.br 

Skype:  miguel.ibict 

Telefones: (61) 3217-6100   e 6140 

Zoom: https://zoom.us/j/9798702991 

WhatsApp: (61) 99692-2368 


