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DO MUNDO AOS DADOS E DOS DADOS AO CONhECIMENTO

Uma das principais características da ciência está relacionada com medi-

das: para estudar um certo fenômeno, medidas objetivas são realizadas 

sobre amostras ligadas ao fenômeno através de instrumentos (sensores) 

especializados. A evolução da ciência está profundamente ligada à evolu-

ção dos instrumentos que permitem a realização de observações. Em 

muitos momentos, a ciência precisou aguardar o aparecimento de tecno-

logias apropriadas de medição dos fenômenos de interesse, pois sem 

eles não havia dados disponíveis para que conceitos e teorias realísticas 

pudessem ser propostos, refutados, aprimorados. Entretanto, o avanço 

recente da tecnologia de sensores nas mais variadas áreas (Medicina, 

Biologia, Física, Ciências Sociais etc.) e escalas (das nanoescalas às astro-

nômicas) levou a um deslocamento no gargalo para o avanço científico: 

em vez de a ciência não avançar devido à escassez de dados, hoje em dia 

ela frequentemente encontra dificuldades em avançar por seu excesso.  A 

pesquisa moderna compartilha uma característica comum: a capacidade 

de gerar e armazenar dados em uma escala sem precedentes e muito 

além da capacidade humana de análise. Para dar um exemplo, podemos 

citar um artigo sobre Biologia de Sistemas publicado recentemente na 

Science: estima-se que a quantidade de dados gerados anualmente sobre 

algum fenômeno metabólico equivale a todos os dados gerados sobre o 

mesmo fenômeno em toda a história da ciência. Vivemos algo análogo a 

uma Lei de Moore para a geração de dados científicos. 

Uma nova área científica nasceu nos últimos dez anos. Como ocorre 

frequentemente na história da ciência, ela nasceu em diferentes luga-

res, com diferentes nomes, mas da necessidade comum de se enfrentar 

o dilúvio de dados: “eScience”, “ciência orientada por dados” (data-driven 

science), “computação fortemente orientada a dados” (data-intensive 

computing), “ciberinfraestrutura” (cyberinfrastructure), “quarto paradigma” 

( fourth paradigm), “dos dados ao conhecimento” ( from data to knowledge).  

Todos esses termos estão ligados a essa nova ciência que está nascendo, 

em que cientistas da computação unem-se a especialistas de diferentes 

domínios para o desenvolvimento de novos conceitos e teorias a partir 
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de grandes quantidades de dados disponibilizados pelas diferentes tecnologias moder-

nas. A área de eScience ocupa-se tanto do hardware (sensores, sistemas computacionais 

de armazenamento, processamento e comunicação, dispositivos de visualização etc.) 

como do software para apoiar os principais passos tipicamente envolvidos: captura, 

armazenamento, manutenção, análise e visualização dos dados. A presente obra trata 

de todos esses aspectos, tanto do ponto de vista de avanços científicos e tecnológicos 

em ciência da computação como de diferentes domínios científicos parceiros. Trata-se 

de uma referência absolutamente fundamental sobre a resposta dada pela ciência da 

computação para enfrentar essa nova realidade. Esperamos que o leitor possa se juntar 

aos interessados em colaborar para que a ciência não se afogue em números!
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será possível usar os dados históricos das bacias hídricas do sul da Califórnia para 

prever os habitats dos peixes nas bacias hídricas do norte da Califórnia? Da mesma 

forma, o que pode nos dizer o sensoriamento remoto sobre o desmatamento? Para abor‑

dar essas questões, é preciso uma síntese de dados e modelos de larga escala, do muito 

local (áreas específicas de alagamento fluvial) ao global (circulações oceânicas) e de 

alguns milissegundos a séculos.

3.2 Um exemplo de síntese ecológica

A Fig. 3.1 mostra um simples exemplo de “mashup científico” de um estudo de síntese. 

O gráfico compara o escoamento anual de pequenas bacias hídricas no sopé da Serra 

Nevada, na Califórnia, com a precipitação anual local, ao longo de múltiplos anos. Os 

valores do escoamento anual foram obtidos com a 

Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS, do 

inglês United States Geological Survey, uma autar‑

quia federal) e vêm de três estações de medição entre 

o córrego Dry e o campo experimental Schubert, da 

Universidade da Califórnia (http://waterdata.usgs.gov/

nwis). Os registros de longo prazo de precipitações de 

sensores de chuva na mesma área foram obtidos junto 

ao Centro Nacional de Dados Climáticos dos Estados 

Unidos (www.ncdc.noaa.gov). A precipitação que não 

escoa passa por uma evapotranspiração (ET), que é 

largamente dominada pela vegetação ciliar. Nessas 

bacias hídricas, o valor de 400 mm é observado nos 

dados de todos os anos. Um valor semelhante de ET 

anual foi obtido por medição independente, a partir 

de sensores atmosféricos instalados num ecossiste‑

ma de carvalhos de savana, na torre do sítio Ameri‑

Flux Tonzi (www.fluxdata.org.8080/SitePages/siteInfo.

aspx?US ‑Ton). Esta síntese de dados históricos define 

um modelo de bacia hídrica apropriado para condi‑

ções históricas e provê uma referência para tratar 

dos  efeitos da mudança climática num sistema alta‑

mente variável.

3.3 a iminente enchente de dados ecológicos

Esses novos estudos de síntese são possíveis graças à confluência de sensores de baixo 

custo, sensoriamento remoto, conectividade pela internet e computação comoditizada. 

A instalação de sensores por grupos de pesquisa está mudando de breves campanhas 

para monitoramento de longo prazo com instrumentos mais diversos e precisos. Os 

satélites dão uma cobertura global, particularmente em regiões inóspitas ou remotas, 

Fig. 3.1 Simples balanço da água anual 

para estimar evapotranspiração 

nas bacias hídricas do sopé da 

Serra Nevada
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onde a pesquisa de campo é prejudicada pela logística política ou física. A conectivida‑

de da internet está permitindo o compartilhamento de dados dentro de organizações 

e disciplinas e entre elas. O resultado destes primeiros três fatores é uma enchente de 

dados. A computação do tipo commodity provê parte da solução, porque permite relacio‑

nar a enchente com modelos que incorporam diferentes processos físicos e biológicos, 

além de permitir que os diferentes modelos sejam interligados para cobrir as escalas 

necessárias de tempo e espaço.

A enchente de dados ecológicos e de sínteses científicas apresenta desafios únicos 

de infraestrutura de computação e novas oportunidades. Ao contrário de ciências como 

Física ou Astronomia, nas quais os detectores são compartilhados, na Ciência Ecológica 

os dados são gerados por uma ampla variedade de grupos, usando uma ampla varieda‑

de de padrões de dados e de metodologias de amostragem ou simulação. Como mostrou 

a Fig. 3.1, o uso de dados publicados por duas fontes diferentes foi essencial para obter 

a evapotranspiração. Essa síntese requereu acesso digital a longos registros, processa‑

mento separado desses conjuntos de dados para chegar à ET e, finalmente, verificação 

com as medições de uma torre de fluxo independente. Outras atividades de sintetização 

vão requerer acesso a recursos em desenvolvimento em organizações governamentais, 

como a Nasa ou a USGS; a colaborações científicas, como a Rede Nacional de Observa-

tórios Ecológicos e a Rede WATERS (www.watersnet.org); a grupos de pesquisa científi‑

ca universitária, como Life Under Your Feet (www.lifeunderyourfeet.org [vida sob seus 

pés]), e até a grupos de cidadãos ‑cientistas, como a Rede Comunitária Colaborativa de 

Chuva, Granizo e Neve (www.cocorahs.org) e a Rede Nacional de Fenologia dos Estados 

Unidos (www.usanpn.org).

Embora o grosso dos dados seja digital, com origem em sensores, radares ou satélites, 

os dados históricos e os dados de campo, que são cruciais para a ciência, estão sendo 

digitalizados. Os dados mais recentes nem sempre são séries cronológicas uniforme‑

mente espaçadas: podem incluir a data do surgimento dos primeiros brotos de folhas ou 

imagens aéreas em diferentes comprimentos de onda e resoluções para estimar quan‑

tidades em toda a bacia hídrica, como umidade do solo, vegetação e uso da terra. Uma 

área de pesquisa ainda ativa é a derivação de variáveis científicas a partir do sensoria‑

mento remoto; assim, medições de campo obtidas com muita dificuldade formam, em 

geral, a verdade factual necessária para desenvolver algoritmos de conversão. Também 

estão se tornando cada vez mais importantes as observações de cidadãos ‑cientistas, 

como espécies de plantas, crescimento vegetal (p.ex., datas de broto ou crescimento dos 

anéis das árvores) e contagem de populações de peixes e pássaros. Integrar informação 

tão diversa é um desafio crescente para a análise científica.

3.4 navegaR pela enchente de dados ecológicos

O primeiro passo na análise científica ecológica é a detecção dos dados e a harmoniza‑

ção. Hoje, é possível detectar conjuntos de dados maiores; conjuntos de dados menores 

e históricos são, com frequência, descobertos pelo boca a boca. Por causa da diversidade 
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10 Rumo a um microscópio 

computacional  

para Neurobiologia

E
mbora grandes avanços tenham ocorrido em Neurobiologia, 

ainda não entendemos como a sinfonia de comunicação entre 

os neurônios leva aos comportamentos hábeis e variados dos 

animais. Como as interações locais entre neurônios resultam na 

dinâmica comportamental dos sistemas nervosos, dando aos animais 

suas capacidades impressionantes de sentir, aprender, decidir e agir 

no mundo? Muitos detalhes continuam envoltos em mistério. Estamos 

entusiasmados com a perspectiva de obter novas percepções por meio de 

métodos computacionais, em particular os procedimentos de aprendiza‑

do e inferência por máquinas, para gerar modelos explanatórios a partir 

de dados sobre as atividades de populações de neurônios.

10.1 NOVAS fERRAMENTAS pARA NEuRObIóLOgOS

Na maior parte da história da Eletrofisiologia, os neurobiólogos moni‑

toraram as propriedades das membranas dos neurônios de vertebrados 

e invertebrados, usando micropipetas de vidro cheias de uma solução 

condutiva. Ao dominar técnicas que impressionariam o melhor de todos 

os relojoeiros, os neurocientistas fabricaram eletrodos de vidro com 

pontas de diâmetro inferior a um micrômetro e utilizaram maquiná‑

rio especial para enfiar essas pontas no corpo das células de neurônios 

individuais, na expectativa de que estes funcionem normalmente, como 

quando estão em grandes conjuntos de neurônios. Esta abordagem resul‑

tou em dados sobre as voltagens das membranas e potenciais de ação de 

células individuais ou de punhados de células.

No entanto, a relação entre neurobiólogos e dados sobre sistemas 

nervosos está mudando. Um novo maquinário de registro está disponibili‑

zando dados sobre a atividade de grandes populações de neurônios. Esses 

dados tornam os procedimentos computacionais cada vez mais cruciais 

como ferramentas experimentais para obter novo entendimento sobre as 

conexões, a arquitetura e a engrenagem geral do sistema nervoso.
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Com o advento de rápidos métodos ópticos de captura de imagens, surgiram novas 

oportunidades para experimentação e modelagem numa escala maior. Com esta abor‑

dagem, tinturas e fotomultiplicadores são usados para rastrear os níveis de cálcio e 

os potenciais das membranas dos neurônios, com alta resolução espacial e temporal. 

Estes registros ópticos de alta fidelidade permitem que os neurobiólogos examinem a 

atividade simultânea de populações de dezenas de milhares de neurônios. Num tempo 

relativamente curto, o volume de dados disponíveis sobre a atividade dos neurônios 

cresceu de um fiapo de informação obtida via amostragem de um pequeno número de 

neurônios para observações em larga escala da atividade neuronal.

Conjuntos de dados espaço ‑temporais sobre os comportamentos de populações de 

neurônios propõem tentadores desafios e oportunidades inferenciais. A próxima onda 

de percepções sobre a base neurofisiológica da cognição virá provavelmente da apli‑

cação de novos tipos de lentes computacionais, que dirigem uma “óptica” de teoria da 

informação para fluxos de dados populacionais espaço ‑temporais. 

Prevemos que os neurobiólogos que estudam populações de neurônios haverão de, 

um dia, depender de ferramentas que funcionam como microscópios computacionais – 

sistemas que se utilizam do aprendizado, raciocínio e visualização de máquinas para 

ajudar os neurocientistas a formular e testar hipóteses a partir dos dados. Inferências 

derivadas do fluxo de dados espaço ‑temporais, resultantes de um certo preparo, podem 

até ser sobrepostas a visões ópticas tradicionais durante os experimentos, complemen‑

tando essas visões com anotações que podem ajudar a direcionar a investigação.

Análises computacionais intensivas servirão como base para modelar e visualizar 

os dados populacionais intrinsecamente de alta dimensão, onde múltiplas unidades 

neuronais interagem e contribuem para a atividade de outros neurônios e conjuntos 

de neurônios, e onde as interações são potencialmente sensíveis ao contexto – circui‑

tos e fluxos podem existir dinâmica, transiente e até simultaneamente no mesmo subs‑

trato neuronal.

10.2 COMpuTAçãO E COMpLExIdAdE

Vislumbramos inúmeras oportunidades para utilizar computações rápidas para ajudar 

neurobiólogos com a ciência da inferência a partir de dados sobre populações de neurô‑

nios. Análises estatísticas já foram exploradas em estudos de populações de neurô‑

nios. Por exemplo, métodos estatísticos foram usados para identificar e caracterizar 

atividade neuronal como trajetórias em grandes espaços em estado dinâmico (Brigg‑

man; Abarbanel; Kristan, 2005). Estamos entusiasmados com a perspectiva de utilizar 

aprendizado e raciocínio mais ricos de máquinas para induzir modelos explanatórios a 

partir de bibliotecas de casos montadas a partir de dados de populações de neurônios. 

Procedimentos computacionais para indução podem assessorar cientistas com percep‑

ções intrigantes a partir de dados brutos sobre atividade neuronal, por meio da busca 

em grandes conjuntos de alternativas e da ponderação da plausibilidade de diferentes 

modelos explanatórios. Os métodos computacionais podem ser instruídos a trabalhar 



140 Infraestrutura cIentífIca

to Sanger, recentemente esse formato se tornou o padrão para armazenar a produção 

desta nova geração de instrumentos de sequenciamento. Ele pode reduzir em 200 vezes 

o volume de dados – ou seja, 99,5% dos dados brutos podem ser descartados. Represen-

tações ainda mais comprimidas dos dados de sequências estão em desenvolvimento. 

14.2 GENOMAS: INICIAR A LINHA DE PRODUÇÃO

A produção de genomas completos está avançando rapidamente o nosso entendimen-

to de Biologia e evolução. O progresso impressionante está ilustrado na Fig. 14.3, que 

retrata o aumento de projetos de sequenciamento de genoma na Base de Dados Online 

de Genomas (Gold, na sigla em inglês).

Embora a figura tenha sido gerada 

com base em todos os projetos globais 

de sequenciamento, muitos desses 

genomas estão disponíveis para análise 

no site Ensembl, hospedado conjunta-

mente pelo EBI e pelo Instituto Sanger. 

O gráfico mostra que, por volta de 

2010, muito mais de 5 mil projetos de 

genoma seriam iniciados e mais de mil 

teriam produzido montagens comple-

tas. Um exemplo significativo recen-

te é o genoma bovino (Bovine Genome 

Sequencing and Analysis Consortium, 

2009), que seguiu o da galinha e será 

em breve seguido por todas as outras 

principais espécies comerciais. Isto vai 

não apenas ajudar o avanço de nosso 

entendimento da evolução dos mamí-

feros e sua domesticação, mas também 

vai acelerar melhorias genéticas para a 

agricultura e a produção de alimentos.

14.3 RESEQUENCIAMENTO DO GENOMA HUMANO: OUTRO CRESCIMENTO   

DOS DADOS

Recentes estudos da variação genética humana, cobrindo todo o genoma, avança-

ram nosso entendimento de doenças humanas comuns, o que levou à formação de 

um consórcio internacional para desenvolver um catálogo abrangente de variantes de 

sequên cias em múltiplas populações humanas. Ao longo dos próximos três anos, o Insti-

tuto Sanger; o BGI Shenzhen, na China; e o Programa de Sequenciamento de Genoma 

em Larga Escala, do Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano dos Estados 

Unidos, estão planejando sequenciar no mínimo mil genomas humanos.

Fig. 14.3 O crescimento, a partir de 1997, tanto nos projetos 

iniciados como nos projetos completos de genomas 

na Base de Dados Online de Genomas (Gold)

Fonte: cortesia da Gold.



14114 | Para além do tsunami

Em 2008, a fase piloto do projeto gerou aproximadamente 1 terabase (trilhão de 

bases) de dados de sequências por mês; esperava-se que esse número dobrasse em 2009. 

O total gerado será de cerca de 20 terabases. O requisito de cerca de 30 bytes de arma-

zenamento em disco por base de sequência pode ser extrapolado para cerca de 500 TB 

de dados para o projeto inteiro. Em comparação, o projeto original do genoma humano 

levou cerca de 10 anos para gerar cerca de 40 gigabases (bilhões de bases) de sequência 

de DNA. Ao longo dos próximos dois anos, até 10 bilhões de bases serão sequenciadas 

por dia, equivalendo a mais de dois genomas humanos (a 2,85 bilhões por humano) a 

cada 24 horas. O conjunto de dados completo de 6 trilhões de bases DNA terá 60 vezes 

mais dados de sequências do que os mostrados na Fig. 14.1.

14.4 A RAzÃO DE SER DO GERENCIAMENTO DE DADOS: CONVERSÃO PARA NOVO 

CONHECIMENTO

Mesmo antes da chegada do rascunho do genoma humano em 2001, bases de dados 

biológicas estavam movendo-se da periferia para o centro da moderna pesquisa das 

Ciências da Vida, levando ao problema de que a capacidade para realizar a mineração 

dos dados foi ultrapassada pela nossa capacidade de gerar dados. Como resultado, há 

uma necessidade premente de novos métodos para explorar completamente não apenas 

os dados genômicos, mas também outros conjuntos de resultados de alto desempe-

nho depositados em bases de dados. Esses conjuntos de resultados também estão se 

tornando mais neutros em relação a hipóteses quando comparados a tradicionais expe-

rimentos focados, de pequena escala. 

As estatísticas de uso dos serviços do 

EBI, exibidas na Fig. 14.4, mostram que a 

comunidade de biólogos, com o apoio de 

seus colaboradores, os especialistas em 

Bioinformática, está acessando esses 

recursos em números cada vez maiores.

As páginas web associadas às 63 

bases de dados hospedadas no EBI rece-

bem, agora, mais de 3,5 milhões de hits 

por dia, o que representa mais de 500 

mil usuários independentes por mês. 

Embora isto não iguale o crescimento 

em taxas de acumulação de dados, há 

indícios de um forte crescimento em 

mineração de dados, provenientes dos 

números de acesso programático aos 

serviços web, que já se aproximam de 1 

milhão de empregos por mês. Para faci-

litar ainda mais o uso dos dados, o EBI 

Fig. 14.4 Acessos pela web (Common Gateway Interface 

[CGI]) e uso de serviços web (interface de 

programação de aplicações [API]) registrados pelos 

servidores do EBI entre 2005 e 2009
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vations.org/index.html>), iniciado em 2005 pelo Grupo de Observações da Terra (GEO, 

na sigla em inglês) (Fitzgerald, 2009, p. 125). O GEOSS busca conectar os produtores de 

dados ambientais e as ferramentas de suporte à decisão com os usuários finais desses 

produtos, com o objetivo de salientar a relevância das observações da Terra para ques-

tões globais. O resultado final será uma infraestrutura pública global, que gere dados 

ambientais abrangentes, informações e análises quase em tempo real para um amplo 

leque de usuários.

A visão do Geoss é um “sistema de sistemas”, construído com base em sistemas 

observacionais existentes e incorporando novos sistemas para a observação da Terra 

e a modelagem, que são oferecidos pelos componentes do Geoss. Essa infraestrutura 

pública emergente interliga um conjunto crescente e diverso de instrumentos e siste-

mas para monitorar e prever mudanças no ambiente global. Esse sistema de sistemas 

dá suporte aos formuladores de políticas públicas, gestores de recursos, pesquisadores 

científicos e muitos outros especialistas e tomadores de decisões.

24.1 Políticas internacionais

Uma das primeiras ações do GEO foi reconhecer explicitamente a importância do 

compartilhamento de dados para atingir essa visão e concordar sobre um conjunto 

estratégico de princípios para compartilhamento de dados para o Geoss (Group on Earth 

Observations, 2005):

•	 Haverá intercâmbio total e aberto de dados, metadados e produtos compartilhados 

dentro do Geoss, reconhecendo os instrumentos internacionais e a política e a legis-

lação nacionais relevantes.

•	 Todos os dados, metadados e produtos compartilhados serão disponibilizados no 

menor tempo possível e com custo mínimo.

•	 Todos os dados, metadados e produtos gratuitos, ou que impliquem no máximo custo 

de reprodução, serão encorajados para pesquisa e educação.

Estes princípios, embora significativos, não são propriamente novos. Várias outras 

declarações políticas internacionais promovem a disponibilidade pública e o inter-

câmbio aberto de dados, inclusive os Princípios das Bermudas (1996) e a Declaração de 

Berlim sobre Acesso Aberto ao Conhecimento nas Ciências e nas Humanidades (2003) 

(Fitzgerald; Pappalardo, 2007).

Os Princípios das Bermudas foram desenvolvidos por cientistas envolvidos no 

Consórcio Internacional para o Sequenciamento do Genoma Humano e suas agências 

patrocinadoras e representaram um acordo entre os pesquisadores sobre a necessidade 

de estabelecer as bases para o compartilhamento rápido e aberto dos dados das sequên-

cias de genes antes da publicação (Bermuda Principles, 1996). Os Princípios das Bermu-

das exigiram liberação automática dos conjuntos de sequências de tamanho superior a 

1K e publicação imediata das sequências anotadas prontas. O objetivo era tornar dispo-

nível para o público a sequência inteira de genes para pesquisa e desenvolvimento, de 

forma a maximizar os benefícios para a sociedade.
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A Declaração de Berlim tinha o objetivo de apoiar o paradigma do acesso aberto via 

internet e de promover a própria internet como instrumento fundamental para uma 

base global de conhecimento científico. O documento definiu “contribuição de acesso 

aberto” para incluir resultados científicos, dados brutos e metadados; e exigiu que as 

contribuições de acesso aberto fossem depositadas num repositório online e disponibi-

lizadas sob um

direito de acesso livre, irrevogável e global e sob uma licença para copiar, usar, distribuir, trans-

mitir e exibir o trabalho publicamente e para fazer e distribuir trabalhos derivados, em qualquer 

meio digital e para qualquer propósito responsável, sujeito à atribuição apropriada de autoria 

(Declaração de Berlim, 2003).

Na verdade, os princípios do Geoss são muito parecidos com os princípios de compar-

tilhamento de dados adotados no Tratado da Antártica, assinados quase 50 anos antes 

em Washington, D.C., em 1959, que recebeu atenção particular na Austrália, especial-

mente com relação à pesquisa de dados marinhos. Outros tratados internacionais com 

provisões desse tipo são a Convenção da ONU sobre a Lei do Mar, o Protocolo do Ozônio, 

a Convenção sobre a Biodiversidade e a Convenção Aarhus. O artigo III do Tratado da 

Antártica afirma:

1. Para promover a cooperação internacional na investigação científica da Antártica, como previs-

to no Artigo II do presente Tratado, as Partes Contratantes concordam que, na medida do possível 

e do praticável: [...] (c) resultados e observações científicas da Antártica devem ser trocadas e 

disponibilizadas livremente (Tratado da Antártica, 1959). 

Os princípios de compartilhamento estabelecidos no Tratado da Antártica, o Plano 

de Dez Anos de Implementação do Geoss, os Princípios das Bermudas e a Declaração 

de Berlim, entre outros, são amplamente reconhecidos como não apenas benéficos mas 

também cruciais para os fluxos de informação e a disponibilidade de dados. Contudo, 

há problemas porque, na ausência de um claro arcabouço político e legislativo no nível 

nacional, outras considerações podem operar para frustrar a implementação efetiva 

dos objetivos de compartilhamento de dados, que são centrais na colaboração cientí-

fica internacional (Fitzgerald; Pappalardo, 2007; Fitzgerald; Pappalardo; Austin, 2008) A 

experiência mostrou que, sem uma inequívoca declaração sobre uma política de acesso 

a dados e sua respectiva legislação de apoio, as boas intenções são facilmente frustra-

das na prática.

24.2 arcabouços nacionais

A estratégia-chave para garantir a eficiência na prática das políticas internacionais 

que requerem “intercâmbio total e aberto de dados” repousa no desenvolvimento de 

uma política coerente e de um arcabouço legal no nível nacional (Fig. 24.1). O arcabouço 

nacional deve dar suporte aos princípios internacionais para acesso e compartilhamen-

to de dados, mas também deve ser claro e prático o suficiente para que os pesquisadores 
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