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• Esta aula abrange três tópicos afins:  

 - Os meios de representação nos computadores; 

 - Os Ambientes Informacionais Digitais; 

 - Formas de representação nos ambientes 

informacionais digitais. 

 

• No final da aula você terá: 

 1) Compreendido formas de representação dos dados 

nos computadores;  

 2) Conhecido os ambientes informacionais digitais; 

 3) Observado as formas de representação nos 

ambientes informacionais digitais. 

 

OBJETIVOS 



• Os meios de representação nos computadores 

 - Codificação Básica de Dados e Informações 

 

• Os Ambientes Informacionais Digitais 

 - Definições e conceitos 

 - Ambientes Informacionais Digitais Específicos 

 - Características 

 - Recursos essenciais 

 

• Formas de representação nos ambientes informacionais digitais 

 - Representação e mediação 

 - Formas de representação no contexto da Web 2.0 e Web 

semântica.  

ESTRUTURA DA EXPOSIÇÃO 



Os meios de representação nos computadores 

Codificação Básica de Dados e Informações 

 

Qualquer sistema, seja de uma empresa ou biblioteca, é 

representado no computador da seguinte forma:  

SISTEMA 

AS INSTRUÇÕES SOBRE COMO ESSAS 

INFORMAÇÕES SERÃO PROCESSADAS 

AS INFORMAÇÕES A SEREM  

PROCESSADAS 

Tanto as informações, 

ou dados, como as 

instruções devem ser 

codificadas.    

Armazenamento,  

interpretação e  

processamento 

As codificações 

são realizadas por 

programas 



Os meios de representação nos computadores 

Codificação Básica de Dados e Informações 

 

A unidade mais simples que o computador consegue lidar 

é o digito binário simples = “bit” = 1 ou 0.  

Todos os dados presentes no computador 

são representados em grupos de bits. 

Um grupo de oito bits constitui um byte.  

Um byte é utilizado em geral para 

armazenar um caractere que são 

armazenados como códigos de (7) sete ou 

(8) oito bits. 



Os meios de representação nos computadores 

Codificação Básica de Dados e Informações 

 

Uma palavra é um grupo de bits que representam um 

número em forma binária, uma instrução a um 

computador ou um ou mais caracteres. (ROWLEY, 2002).  
 
Um byte pode armazenar:  
• Um ou mais caracteres; 

• Uma instrução ao processador; 

• O endereço de algum outro item de dados; 

• O endereço de uma instrução; 

• Um número inteiro; 

• Um número de virgula flutuante. 



Os meios de representação nos computadores 

Codificação Básica de Dados e Informações 

 

Objetos, como gráficos, figuras, clipes de som e vídeo, são 

armazenados como arquivos de imagens. As imagens 

escaneadas de documentos, também podem ser armazenadas 

como arquivo de imagem (bitmap). (ROWLEY, 2002).  
 

Tipos de mídia: 

 Discos magnéticos, fitas 

magnéticas 

 zip-drive, Cd-ROM, Cd-R, 

Cd-RW 

 DVD,  WORM, discos 

ópticos regraváveis, dentre 

outros. 



OS AMBIENTES INFORMACIONAIS DIGITAIS 
Definições e Conceitos 

Ambientes informacionais específicos 

Características 

Recursos essenciais 



Os Ambientes Informacionais Digitais 

Ambiente Informacional Digital 

 
 Os ambientes informacionais digitais são como os ambientes 

informacionais tradicionais inseridos no meio digital.  

 

Eles também são conhecidos como sistemas, sistemas de 

informação, sites, Websites, portais, espaços de informação, 

ambientes de informação, ambiente digital, software, aplicações etc.  

(CAMARGO, 2010).  
 



Os Ambientes Informacionais Digitais 

Definições 
Sistema – como “o conjunto de elementos interdependentes,  ou 

um todo organizado, ou partes que interagem formando um todo 

unitário e complexo”. Existem muitos sistemas que fazem parte de 

nosso dia-a-dia. 

 

Sistema de informação – como “todo e qualquer sistema que 

possui dados ou informações de entrada que tenham por fim gerar 

informações de saída para suprir determinadas necessidades”. 

Batista (2004 apud CAMARGO, 2010) 
 



Os Ambientes Informacionais Digitais 

Definições 

 

O ambiente informacional digital é um local que reúne 

informações a fim de minimizar necessidades 

informacionais em ambiente (codificado).  

 

Os ambientes informacionais existem muito antes do 

computador e da Internet.  
 
Esses ambientes armazenam grandes 

volumes de dados; 

Sua estrutura deve permitir o processamento 

rápido;  

disponibilidade de informação para os 

autorizados a acessá-las.  



Você sabe quais são os ambientes informacionais digitais 

específicos?  



Os Ambientes Informacionais Digitais 

Ambientes Informacionais Digitais Específicos 

 

BIBLIOTECAS DIGITAIS – Os estudos nesta área são 

desde 1994, de preocupação da ciência da informação.  

“As bibliotecas digitais são conversações” (Tammaro, 2008). 

 
 BIB 

ELETRÔNICA 
BIB 

VIRTUAL 

BIB  

HIBRIDA 

BIB 

DIGITAL 

Possui 
equipamentos 

eletrônicos 
necessários ao seu 

funcionamento. 

Utilizado por 
Berners-Lee. O 

“virtual” significa 
que a biblioteca 

não existe.  

Continuum entre 
biblioteca digital e 
tradicional. Esta 
nos serviços em 

constante 
adaptação na 

contemporaneidade 

Pequenos oásis, 
onde existem 

ordem e 
permanência dos 

dados.  



Os Ambientes Informacionais Digitais 

Ambientes Informacionais Digitais Específicos 

 

BIBLIOTECAS DIGITAIS 

 
O conceito de biblioteca digital não é simplesmente o equivalente ao 

de uma coleção digitalizada. É um ambiente que reúne coleções 

pessoas para apoiar todo ciclo vital de criação, disseminação, 

uso e preservação de dados, informação e conhecimento. 

(Workshop..., 1997 apud Tammaro) 

 

Alguns projetos:  

Gutenberg, Prossiga, Domínio Público, BDTD, dentre 

outros. 



Os Ambientes Informacionais Digitais 

Ambientes Informacionais Digitais Específicos 

 

PERIÓDICOS CIENTÍFICOS ELETRÔNICOS 
 

Os primeiros periódicos neste ambiente datam da década de 

1990. Suas três funções são:  

- estabelecimento da ciência certificada, que recebeu o aval da 

comunidade científica;  

- canal de comunicação entre os cientistas; e  

- divulgação mais ampla da ciência e registro da autoria da 

descoberta científica.  

Alguns projetos:  

SciELO - Scientific Electronic Library Online. 



Os Ambientes Informacionais Digitais 

Ambientes Informacionais Digitais Específicos 

 

REPOSITÓRIOS DIGITAIS – Teve inicio as discussões e 

os primeiros protótipos, em 2005, pela Coalition for Networked 

Information (CNI). Os repositórios surgiram com propósitos de 

preservação da memória e visibilidade institucional.  

 

O repositório digital é uma forma de armazenamento de 

objetos digitais que tem a capacidade de manter  

e gerenciar material por longos períodos de tempo e prover 

o acesso apropriado.  

(Viana et al., 2006, apud Camargo, 2010) 



Os Ambientes Informacionais Digitais 

Ambientes Informacionais Digitais Específicos 

 

REPOSITÓRIOS DIGITAIS 

 

Para o desenvolvimento de repositórios são utilizados 

softwares como o DSpace e Eprints.  

 

Não existe regras para criação. O que mais influencia seu 

desenvolvimento são as políticas institucionais e elaboração de 

acervos digitais.   

Alguns projetos:  

ArXiv (o primeiro); E-LIS (da CI); RepositóriUM (Uminho). 

UFS e a UFBA em 2009. 
 



Os Ambientes Informacionais Digitais 

Ambientes Informacionais Digitais Específicos 

 

REPOSITÓRIOS DIGITAIS 

 
 REPOSITÓRIO 

TEMÁTICO INSTITUCIONAL 

Conjunto de trabalhos de pesquisa de uma  

determinada área do conhecimento,  

disponibilizados  na Internet. 

Une todos os repositórios  

temáticos de uma organização.  

Tem emergido nas universidades. 



Os Ambientes Informacionais Digitais 

Ambientes Informacionais Digitais Específicos 

 
Os três ambientes específicos possuem objetivos em comum que 

são: armazenamento, facilitar o acesso, a disseminação e a 

preservação de informação. Entretanto, os objetivos possuem 

enfoque distinto, pois:   

- Biblioteca digital visa à criação, seleção e tratamento das 

informações para disponibilizá-las para o público em geral;  

- Periódico científico visa o estabelecimento de critérios de 

qualidade para consolidação da ciência e áreas de pesquisa;  

- Repositórios digitais possibilitam visibilidade da propriedade 

intelectual de instituições e/ou comunidades.  

Com base em: Camargo (2010), Castro e Santos (2011) 



E então, quais os principais recursos dos ambientes 

informacionais digitais?  



Os Ambientes Informacionais Digitais 

Recursos Essenciais  

 

Ferramenta de Busca:  de acordo com Araya e Vidotti 

(2010) as ferramentas de busca (robôs ou motores de busca) 

são programas computacionais para desenvolver pesquisa no 

banco de dados. Pode ser simples ou avançada. A estratégia 

de busca depende do tipo de usuário e da própria ferramenta. 

 

Acessibilidade: Surge como uma vertente da inclusão 

digital. Acessibilidade Digital significa que pessoas com 

deficiência podem usar a web. (CUSIN; VIDOTTI, 2013).   



Os Ambientes Informacionais Digitais 

Recursos Essenciais  

 

Usabilidade:  O termo, da década 1980, vem da Psicologia 

Cognitiva e Ergonomia. Considera facilidade de 

aprendizagem; rapidez no desempenho da tarefa; baixa taxa 

de erro; interface adequada ao sistema; e satisfação subjetiva 

do usuário. 

 

Metadados: Facilitam a vida do usuário. A construção 

padronizada da representação possibilita a interoperabilidade 

entre ambientes  e sistemas informacionais digitais. 

(CASTRO; SANTOS, 2011).   



Os Ambientes Informacionais Digitais 

Recursos Essenciais  

 
Política: orientam as coleções e garante a visibilidade do ambiente, 

prevendo: forma de acesso; tipo de documentos; restrições ao  nível do 

conteúdo do documento; formas de depósito de documentos; 

tipologias de formatos; formato de documentos; digitalização de 

documentos; normalização de formatos; segurança e preservação da 

informação; normalização para documentos eletrônicos; e incentivo. 

 

Interoperabilidade: é a capacidade de compartilhamento de  

informações em diferentes sistemas que interagem, por meio de 

algumas ferramentas como XML, uso de metadados e arquiteturas de 

metadados. (CARVALHO, 1010; CASTRO; SANTOS, 2010).   



Os Ambientes Informacionais Digitais 

Recursos Essenciais  

 
Preservação: a permanência das URLs é uma forma de 

preservação da informação. RLG-OCLC (Research Library 

Group) estuda aspectos práticos da implementação de metadados 

de preservação e projetos de preservação digital. 

 



FORMAS DE REPRESENTAÇÃO EM  

AMBIENTES INFORMACIONAIS DIGITAIS 



Formas de representação nos ambientes informacionais digitais 

Representação  

 

A representação é uma atividade que os seres humanos, por 

se tratarem de sujeitos cognitivos, realizam-na de forma 

espontânea e a todo o momento.  

 

A representação documentária acontece desde as primeiras 

tentativas de registro do conhecimento em suportes passíveis 

de armazenamento para posterior utilização.  

 

  

(Castro e Santos, 2010). 



Formas de representação nos ambientes informacionais digitais 

Representação  e mediação 

 

No contexto atual das TIC, tem-se a representação da 

informação por metadados, criados por humanos e o acesso 

aos recursos informacionais, realizados por sistemas/agentes 

especialistas das ferramentas de busca. (Castro e Santos, 2010).  

 

São importantes para este processo a mediação, a catalogação 

e a classificação.  



E então, o que se tem de mais atual sobre as formas de 

representação em ambientes informacionais digitais?  



Formas de representação nos ambientes informacionais digitais 

Formas de Representação nos Ambientes 

Informacionais Digitais 

 

Com a Web 2.0, web colaborativa, estão surgindo novas 

formas de representação de material informacional digital.    

Exemplos:  

  - Resource Description and Access (RDA) – Descrição de 

Recurso e Acesso –, novo padrão de conteúdo de metadados 

estabelecido com base no (AACR2). 

 - A iniciativa MarcOnt surge no bojo da Web 

semântica, como um padrão de descrição bibliográfica de 

significado sob o auspício da catalogação.  



ATIVIDADES 

• Próxima aula: 

• Entrega e discussão sobre a atividade extraclasse 

• Assistir vídeo do IBICT sobre Biblioteca Digital 


