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Resumo 
 
Este artigo aborda a questão: Como seria a preservação digital distribuída se 
usarmos o Modelo de Referência OAIS? O desafio está na necessidade de que 
várias organizações cooperem para conseguir a preservação digital distribuída, 
usando replicação, independência e coordenação para abordar as ameaças 
conhecidas ao conteúdo digital ao longo do tempo. O principal objetivo deste artigo é 
apresentar um Modelo OAIS Externo-OAIS Interno (OO-IO, na sigla em inglês) que 
possa dar suporte à análise e auditoria de interações colaborativas entre múltiplos 
OAIS’s para permitir a preservação digital distribuída. Apresenta extensas 
explicações e diagramas para demonstrar a capacidade do Modelo OO-IO para 
abordar a preservação digital distribuída em conformidade com o Modelo de 
Referência para um Sistema Aberto de Arquivamento de Informação (OAIS, na sigla 
em inglês). Argumenta-se que o Modelo OO-IO contribui com uma ampliação 
necessária à literatura da comunidade de preservação digital, abordando a análise e 
auditoria necessárias para preservação digital distribuída. 
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1 NOTA DOS TRADUTORES (NT): Este trabalho está disponível para reuso sob licença Creative Commons 
Attribution 3.0, e foi traduzido para o português por Miguel Rio Branco Nabuco de Gouvêa e revisado por 
Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva, com a autorização das Autoras. Cf. o original em ZIERAU, Eld; McGOVERN, 
Nancy Y. Supporting the Analysis and Audit of Collaborative OAIS’s Using an Outer OAIS‐Inner OAIS (OO‐IO) 
Model. iPRES 2014 – Proceeedings of the 11th International Conference on Digital Preservation, Melbourne, 
6‐10 October, 2014, p.209‐218. Disponível em: https://ipres‐
conference.org/ipres14/sites/default/files/upload/iPres‐Proceedings‐final.pdf. Acesso em: 03 set. 2018. 
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1 INTRODUÇÃO2 

 

Preservação digital é “o gerenciamento ativo de conteúdo digital ao longo do 

tempo, para garantir acesso contínuo”.3 À medida que boas práticas de preservação 

amadurecem, as organizações estão naturalmente abordando aspectos estratégicos 

e operacionais mais avançados da tecnologia necessária para um programa de 

preservação digital sustentável, que leve à preservação digital distribuída. 

Preservação digital distribuída, um foco deste artigo, é aqui definida como “o 

uso de replicação, independência e coordenação para abordar as ameaças 

conhecidas ao conteúdo digital, ao longo do tempo, para assegurar sua 

acessibilidade” (ZIERAU; SCHULTZ, 2013, p.78)4. Preservação digital distribuída é 

uma forma de prática avançada de preservação digital, que pode ser descrita como 

no modelo para o desenvolvimento de um programa de preservação digital 

apresentado em McGovern e Skinner (2012)5. Aqui o estágio mais avançado 

daquele modelo, externalizar, é caracterizado por colaboração para atingir objetivos. 

Em geral, é comum em preservação digital distribuída para organizações 

estabelecer colaborações estratégicas para alcançar a preservação. 

O Modelo de Referência para um Sistema Aberto de Arquivamento de 

Informação (OAIS, da sigla original em inglês) é importante para a preservação 

digital e é a base para o modelo OAIS Externo-OAIS Interno (OO-IO, na sigla 

original em inglês) apresentado neste artigo. 

                                                            
2 NT: Cf. o vídeo que apresenta este texto como uma de suas fontes, apresentado no Japão em setembro de 
2017, cujo original está disponível em: https://vimeo.com/233024801. Acesso em: 03 set. 2018. Há versão 
desse vídeo traduzida e dublada em português disponível em: https://vimeo.com/278597156. Acesso em: 03 
set. 2018. Há ainda uma versão legendada do vídeo destinada a pessoas com deficiência auditiva, disponível 
em: https://vimeo.com/278597666. Acesso em: 03 set. 2018. Outros dois textos foram utilizados para a 
elaboração do vídeo aqui referido; há traduções dos textos para o português, disponíveis em: 
http://cridi.ici.ufba.br/institucional/arquivos/artigos/artigo‐sobre‐o‐processo‐de‐criacao‐de‐uma‐Estrutura‐
para‐aplicacao‐do‐OAIS‐a‐preservacao‐digital‐distribuida.pdf    &    
http://cridi.ici.ufba.br/institucional/arquivos/artigos/artigo‐sobre‐o‐compartilhamento‐de‐repositorios‐de‐bits‐
em‐cooperacao‐internacional.pdf. Acesso em: 10 set. 2018 
3 Não existe uma única definição de preservação digital. O autor cita esta definição da Biblioteca do Congresso 
por ser sucinta, efetiva e frequentemente citada na literatura. Disponível em: 
http://www.digitalpreservation.gov/about/. Acesso em: 03 set. 2018 
4 NT: Há versão desse texto traduzida para o português. Disponível em: 
http://cridi.ici.ufba.br/institucional/arquivos/artigos/artigo‐sobre‐o‐processo‐de‐criacao‐de‐uma‐Estrutura‐
para‐aplicacao‐do‐OAIS‐a‐preservacao‐digital‐distribuida.pdf. Acesso em: 10 set. 2018 
5 O modelo é discutido no primeiro capítulo da fonte referida. 
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O Modelo de Referência OAIS é uma norma fundamental nas boas práticas 

para preservação digital, aprovada pela International Organization for 

Standardization (ISO) em 2003 e revisada em 2012 (ISO 14.721, 2012). 

 

 

Figura 1: O modelo OAIS 

 

As entidades funcionais e pacotes de informação no Modelo de Referência 

OAIS são mostrados na Figura 1, que corresponde à Figura 4-1 no Modelo de 

Referência OAIS (ISO 14.721, 2012). Isto será referido ao longo deste artigo com 

um OAIS simples, em contraste com as complexidades das instâncias Externa e 

Interna do OAIS, abordados no artigo. As entidades funcionais OAIS, funções e 

pacotes de informação serão grafadas em itálico neste artigo. 

O Modelo de Referência OAIS providencia uma estrutura que provou ser 

eficaz para orientar o desenvolvimento de programas sustentáveis de preservação 

digital. “Um OAIS é um Arquivo que consiste numa organização, que pode ser parte 

de uma organização maior, de pessoas e sistemas que aceitaram a 

responsabilidade de preservar informação e disponibilizá-la para uma Comunidade 

Designada”.6 Referências ao termo ‘organização’, neste artigo, se fundamentam 

nesta definição de um OAIS do documento Modelo de Referência OAIS. Embora o 

                                                            
6 NT: Tradução livre. Ver Seção 1‐2 da norma ISO 14.721 (2012). 
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Modelo de Referência OAIS discuta brevemente a interoperabilidade para 

preservação digital distribuída na Seção 6 da norma ISO 14.721 (2012), ele precisa 

ser mais explícito para ser utilizável para fins de análise e auditoria. O modelo OO-IO 

pode dar suporte à análise e auditoria de acordos de colaboração entre múltiplos 

OAIS’s (este artigo usa OAIS’s como a forma plural de um OAIS). 

 

 

Figura 2: O modelo OO-IO 

 

O modelo OO-IO é mostrado na Figura 2. Uma explicação sobre este modelo 

virá mais adiante neste artigo, assim como o modo como este modelo OO-IO se 

baseia num modelo anterior (o modelo IR-BR)7, e no trabalho desenvolvido no grupo 

de trabalho Framework for Applying OAIS to Distributed Digital Preservation (DDP) 

(ZIERAU; SCHULTZ, 2013). 

A entidade funcional do OAIS Arquivamento, foi o ponto de partida para o 

desenvolvimento do modelo OO-IO, do mesmo modo que parcerias para 

armazenamento têm sido um ponto de partida comum, para preservação digital 

distribuída. Um requisito fundamental para preservação digital é manter múltiplas, 

geograficamente distribuídas, cópias do conteúdo digital. Atender a esse requisito, 

                                                            
7 O modelo IR‐BR tem origem no pré‐estudo do Danish BitRepository.org. Cf. Zierau e Kejser (2013). NT: Há 
versão desse texto traduzida para o português. Disponível em: 
http://cridi.ici.ufba.br/institucional/arquivos/artigos/artigo‐sobre‐o‐compartilhamento‐de‐repositorios‐de‐bits‐
em‐cooperacao‐internacional.pdf. Acesso em: 10 set. 2018 
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fornece uma abertura natural para parcerias e serviços de armazenamento. O 

desafio está em que o Arquivamento precisa ser visto como um OAIS/OAIS’s distinto 

(o OAIS Interno como Arquivamento, está dentro de um OAIS Externo separado). A 

razão é que a colaboração separada em torno do Arquivamento precisará de partes 

de todas as entidades funcionais OAIS, por exemplo Planejamento para 

Preservação para migrações de mídia. Meios para apoiar a argumentação por 

conformidade com o OAIS são necessários para soluções de preservação digital 

distribuída, e é aqui que o modelo OO-IO pode ajudar. Uma década atrás, a maioria 

das organizações da comunidade de preservação digital estava focada em 

determinar o que significava estar em conformidade com o Modelo de Referência 

OAIS. A comunidade inclui agora um número crescente de organizações engajadas 

em preservação digital distribuída. Essas organizações precisam demonstrar 

conformidade com as normas, através de boas práticas, também para preservação 

digital distribuída. 

A seção 2 deste artigo, como pano de fundo para esta discussão, nos traz 

uma breve história do modelo OO-IO, e coloca o modelo dentro do contexto das 

normas e práticas para preservação digital, destacando desenvolvimentos que 

informaram ou levaram este suplemento a abordar ainda mais a interoperabilidade 

no modelo de referência OAIS. A seção 3 explica e ilustra os componentes do 

modelo OO-IO, e demonstra a conformidade com uma simples implementação do 

OAIS. A seção 4 descreve como o modelo OO-IO pode dar suporte à documentação 

e à auditoria de OAIS’s colaborativos. 

 

2 CONTEXTO E NECESSIDADE 

 

O surgimento de boas práticas para preservação digital distribuída que este 

artigo aborda baseia-se no contexto geral do desenvolvimento e promulgação de 

normas e práticas para preservação digital. Esta seção documenta o 

desenvolvimento de normas e práticas relevantes, para demonstrar a necessidade, 

baseada na comunidade, do modelo OO-IO, assim como as atividades que levaram 

ao seu desenvolvimento. 
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2.1 NORMAS E PRÁTICAS 

 

O modelo OO-IO contribui para a fundamentação existente de padrões e 

práticas comunitárias para preservação digital. O modelo pode ser usado para 

demonstrar como as complexidades de casos de uso de preservação digital 

distribuída podem ser especificados e implementados. 

Embora conteúdos digitais tenham sido preservados desde os anos 1960, a 

comunidade de preservação digital traça suas raízes até o seminal relatório 

Preserving Digital Information (WATERS; GARRETT, 1996), que definiu o problema 

da preservação digital, especificou os desafios enfrentados pelas organizações que 

gerenciavam conteúdo digital através de gerações de tecnologia, considerou 

funções e responsabilidades relevantes para preservação digital e formulou um 

conjunto de recomendações para orientar o estabelecimento de boas práticas. Há 

várias coisas dignas de nota no relatório de 1996. Os autores do relatório 

representavam os domínios da comunidade – bibliotecas, arquivos, museus e outros 

– de vários países, uma ocorrência rara, na época, senão uma primeira vez para a 

comunidade. O relatório especificou recursos de objetos digitais que precisam ser 

abordados, para garantir a integridade dos objetos: conteúdo, fixidez, referência, 

procedência e contexto. Além disso, o relatório de 1996 especificava a necessidade 

de certificação de repositórios digitais que gerenciam conteúdo digital para mostrar 

boas práticas e apelava por um “arquivamento totalmente distribuído”8 de objetos 

digitais, uma referência aos desafios atuais da preservação digital distribuída. Nos 

quase 20 anos desde a publicação do relatório Preserving Digital Information, surgiu 

um crescente conjunto de normas e práticas, como discutido nesta seção, que 

fornece uma estrutura para boas práticas em preservação digital.  

Em 1995, o Comitê Consultivo para Sistemas de Dados Espaciais (CCSDE) 

estabeleceu o programa de trabalho que levou ao Modelo de Referência OAIS. O 

Modelo de Referência OAIS referencia as características de integridade, a 

necessidade de auditoria e certificação de repositórios de preservação, e a exigência 

de arquivamento distribuído, especificados no referido relatório de 1996. O OAIS foi 

aprovado como uma norma internacional em 2012. A maioria das organizações 

responsáveis por preservação de longo prazo de conteúdo digital fazem referência 

                                                            
8 Citação do relatório de Waters e Garrett (1996). 
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e, em muitos casos, constroem e implementam seus sistemas de repositórios para 

alinhá-los aos princípios e conceitos do OAIS. Estas atividades demonstram que o 

OAIS está sendo mantido e em uso, dentro de uma parcela significativa da 

comunidade, duas medidas do sucesso, para normas que já demonstraram impacto 

na prática. 

O Modelo de Referência OAIS não é uma norma independente, mas a âncora 

para uma família de normas relacionadas ao OAIS. Uma das características que 

permitiu que o OAIS perdurasse foi o mapa de metas de normas, incluídas desde os 

primeiros rascunhos do documento que aborda as formas pelas quais o OAIS pode 

ser ampliado e implementado.9 Exemplos de normas que são solicitadas no mapa de 

normas OAIS e que são citadas na atualização do Modelo de Referência, incluem, 

por exemplo, as normas ISO 20.652 – Producer-Archive Interface Method Abstract 

Standard (PAIMAS) (ISO, 2006) e Preservation Metadata Implementation Strategies 

(PREMIS, [2012?]). 

Outra norma da família OAIS aborda a necessidade de auditoria e certificação 

para permitir que repositórios digitais demonstrem boas práticas. A norma ISO 

16.363 (2012) Audit and Certification of Trustworthy Digital Repositories  é uma 

norma baseada nos requisitos de Trustworthy Repository Audit and Certification 

(TRAC) (RLG; NARA, 2007). Os requerimentos para auditoria e certificação para 

preservação digital estipulam que as organizações forneçam evidências que 

demonstrem como estão em conformidade com os requisitos da norma ISO 16.363 

(2012).  

Demonstrar boas práticas para preservação digital distribuída é complicado 

pela necessidade de acumular e consolidar evidências entre OAIS’s colaborativos. O 

modelo OO-IO dá suporte a requerimentos de auditoria dentro de ambientes de 

preservação digital distribuída, através da elaboração dos relacionamentos e 

funções das entidades funcionais e suas funções dentro e entre OAIS’s relevantes.  

A Seção 6 do Modelo de Referência OAIS serve como ponto de referência 

para o modelo OO-IO dentro da estrutura atual das normas de preservação digital. 

Essa discussão no OAIS leva em consideração questões relativas à 

interoperabilidade entre arquivos e níveis de interação entre Arquivos OAIS (Seção 

6-1 da norma ISO 14.721:2012) e questões gerenciais com arquivos federados 

                                                            
9 Ver ISSO 14.721 (2012), Seção 1.5. 
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(Seção 6-2 da norma ISO 14.721:2012). Esta parte do OAIS reconhece a 

necessidade de interoperabilidade na preservação digital, mas a discussão não é 

extensa e não especifica uma abordagem para alcançar a interoperabilidade. 

Praticantes de preservação digital distribuída estão desenvolvendo uma 

compreensão sobre como a interoperabilidade pode ser realizada (ZIERAU; 

SCHULTZ, 2013). A metodologia do modelo OO-IO, informada por esse 

aprofundamento da compreensão, envolve análises sistemáticas de casos de uso 

comuns, para preservação digital distribuída, descritos na seção 2.2 e elaboradas na 

seção 3. 

 

2.2  PROCEDÊNCIA DO MODELO OO-IO 

 

O desenvolvimento do modelo OO-IO foi motivado inicialmente pela 

complexidade das boas práticas identificada pelas organizações que se envolveram 

com preservação digital distribuída. Na prática, preservação digital distribuída 

envolve uma gama de casos de uso para abordar as especificidades da 

interoperabilidade entre múltiplos OAIS’s.  

Foi uma investigação sobre essas complexidades que levou ao 

desenvolvimento do modelo Repositório Institucional-Repositório de Bits (IR-BR, na 

sigla original em inglês), o ponto de partida para o modelo OO-IO. O modelo IR-BR 

surgiu durante o trabalho na estrutura do código aberto do BitRepository.org, usado 

para preservação de bits nas instituições culturais dinamarquesas. Mais adiante, 

neste artigo, a correlação entre o modelo IR-BR e o componente Arquivamento do 

modelo OO-IO são explicados. No modelo IR-BR o Repositório Institucional é um 

OAIS Externo, como uma organização usando um Repositório de Bits que é um 

OAIS Interno.  

O modelo IR-BR informou e influenciou o desenvolvimento da Estrutura para 

Aplicação do OAIS na Preservação Digital Distribuída (DDP, na sigla original em 

inglês)10, resultado de um projeto estabelecido para dirigir-se à crescente 

conscientização da necessidade de adaptar e ampliar normas atuais para abordar a 

DDP, modelos e metodologia de auditoria que a suportem. A Estrutura DDP aborda 

os papéis, funções e casos de uso que criam uma camada sobre a Seção 6 do 

                                                            
10 Cf. Zierau e Schultz (2013). 
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Modelo de Referência OAIS para começar a especificar o modo como 

interoperabilidade e federação podem funcionar. A Estrutura DDP foi desenvolvida 

por um grupo de trabalho com representantes da América do Norte e Europa, que 

incluíam os autores deste artigo e representantes de alguns grandes exemplos de 

DDP, incluindo MetaArchive, o Danish BitRepository.org, Chronopolis, Data-PASS, 

DuraCloud, Internet Archive, UC3 Merrit e Archivematica. Variações nessa faixa de 

casos apontavam para a necessidade de focar em outras entidades funcionais OAIS 

que requerem distribuição para mais organizações que precisam de uma 

generalização do modelo IR-BR para o modelo OO-IO. Os resultados da Estrutura 

DDP serão compartilhados quando disponíveis. 

Desenvolver o modelo OO-IO nos deu os meios para analisar a 

funcionalidade de um OAIS Interno e providenciou uma terminologia comum entre 

OAIS’s Interno e Externo. A generalização para o modelo OO-IO se aplica não só à 

entidade funcional Arquivamento, que pode ser vista como um OAIS Interno 

separado, mas também ao Gerenciamento de Dados e Admissão. A seção a seguir 

explica e demonstra a viabilidade e validade desta generalização. 

 

3 O MODELO OAIS EXTERNO-OAIS INTERNO 

 

O objetivo principal do modelo OAIS Externo-OAIS Interno (OO-IO, na sigla 

original em inglês) é simplificar os desafios – organizacionais (o que precisa ser 

feito) e tecnológicas (como pode ser feito) – de se engajar em preservação digital 

distribuída que envolva diversas organizações. Um OAIS Externo refere-se a uma 

implementação completa de um OAIS – um OAIS simples – que suporta 

preservação digital distribuída, incluindo todos os seus OAIS’s Internos. Um OAIS 

Interno é um OAIS que é distinto do OAIS Externo e é implementado para gerenciar 

uma entidade funcional OAIS – Admissão, Gerenciamento de Dados ou 

Arquivamento. Cada OAIS Interno é gerenciado como um OAIS completo, embora 

dedicado a gerenciar uma única entidade funcional no OAIS Externo, como 

mostrado na Figura 2. Um exemplo de um caso que requer o modelo OO-IO, em vez 

de um OAIS simples, é quando a entidade funcional (por exemplo, o Arquivamento 

como um repositório de bits) é separada e gerenciada por uma ou mais 

organizações externas (OAIS’s), como é muitas vezes o caso em preservação digital 

distribuída. 
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Reparem que as amostras de casos do OAIS Interno especificados neste 

artigo para o modelo OO-IO (ou seja, Arquivamento, Admissão e Gerenciamento de 

Dados) focam nas entidades funcionais que requerem armazenamento, porque um 

OAIS Interno sem armazenamento não seria necessário. As entidades funcionais 

que requerem armazenamento são as que interagem com SIPs, AIPs e DIPs. Estes 

pacotes de informação são retratados na Figura 1. Essa figura ilustra Pacotes de 

Submissão de Informação (SIPs) sendo recebidos através da entidade funcional 

Admissão. A entidade funcional Admissão cria então Pacotes de Arquivamento de 

Informação (AIPs) e as informações de gerenciamento de dados relacionados, que 

são analisados para as entidades funcionais Arquivamento e Gerenciamento de 

Dados, respectivamente. Em resposta a uma solicitação do Acesso para Pacotes de 

Disseminação de Informação (DIPs), os AIPs e os dados de gerenciamento 

relacionados necessários para criar o DIP são entregues através da entidade 

funcional Acesso. Não existe nenhum exemplo de caso para a entidade funcional 

Acesso no modelo OO-IO porque o Acesso cria/recria DIPs baseado em 

informações recebidas das entidades funcionais Gerenciamento de Dados e 

Arquivamento. Portanto, não há casos óbvios de risco de perda ou necessidade de 

cooperação em relação à entidade funcional Acesso. 

A discussão sobre ‘interoperabilidade dos arquivos’, no Capítulo 6 do Modelo 

de Referência OAIS, estabelece que um OAIS pode ser geograficamente distribuído. 

Ela enumera possibilidades de todos os componentes estarem sob o mesmo 

Gerenciamento ou espalhados em Arquivos OAIS com Gerenciamentos separados, 

trabalhando de forma cooperada. O modelo OO-IO se baseia no Capítulo 6 e, ao 

fazê-lo, a elaboração do modelo OO-IO se alinha com o modelo de referência OAIS. 

O modelo OO-IO especifica uma abordagem para usar o modelo OAIS para 

conseguir interoperabilidade dos arquivos, que o Capítulo 6 não fornece. 

A força do modelo OO-IO está em que a análise necessária para desenvolver 

o modelo demonstra a necessidade de interpretar as entidades funcionais OO como 

entidades funcionais OO e IO, assim como na análise da interface entre o OO e o 

IO. O processo sistemático para desenvolver o modelo OO-IO identificou os prefixos 

para termos (OO ou IO), fazendo uma clara distinção entre funções e informações 

do OAIS interno e externo. Essa especificação confirma que o modelo OO-IO está 

em conformidade com o Modelo de Referência OAIS. Portanto, o cenário do OAIS 
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interno é detalhado para demonstrar o caso para Arquivamento, Admissão e 

Gerenciamento de Dados nas seções abaixo. 

 

3.1  O COMPONENTE ARQUIVAMENTO OO-IO 

 

Para preservação digital distribuída, um caso de uso para o componente 

Arquivamento do modelo OO-IO é a necessidade de operar um repositório de bits 

independente separado, para atender aos requerimentos da entidade funcional 

Arquivamento do OAIS Externo. O próprio repositório de bits independente é 

gerenciado como um OAIS Interno e incorpora algumas das entidades funcionais de 

um OAIS.  

O componente Arquivamento do modelo OO-IO aborda apenas a entidade 

funcional Arquivamento do Modelo de Referência OAIS. É um OAIS interno, como 

mostrado na Figura 3. 

 

 

Figura 3: Arquivamento no modelo OO-IO 

 



12 
 

As implementações de preservação digital distribuída de OAIS necessitam de 

mais funções OAIS, por exemplo Admissão incluindo a função Recebimento de 

Submissâo, além das funções do Arquivamento (mostrada e descrita adiante, na 

Figura 411). O repositório de bits precisa ser tratado como um OAIS Interno onde 

partes de todas as entidades funcionais OAIS são requisitadas pelo OAIS interno. 

 

 

Figura 4: Funções do Arquivamento OO-IO 

 

3.1.1 Fluxo para o componente Arquivamento 

 

Ao desenvolver o modelo OO-IO, uma investigação sobre o fluxo de 

informação da Admissão para o Acesso do OAIS Externo confirmava a validade e 

utilidade do componente Arquivamento do modelo OO-IO. 

A Figura 5 ilustra um fluxo de alto nível dos pacotes de informação, com foco 

no componente Arquivamento do modelo OO-IO. As linhas tracejadas na Figura 

indicam que há mais funções envolvidas no caminho. 

Neste fluxo, um Pacote de Submissão de Informação do OAIS Externo (OO-

SIP)12 é recebido de um PRODUTOR-OO13 e enviado à entidade funcional 

Admissão-OO. Todas as funções internas da Admissão-OO são executadas, 
                                                            
11 No Modelo de Referência OAIS (ISO 14.721, 2012), ver Figura 4‐3: Functions of the Archival Storage 
Functional Entity. 
12 Pacote de Submissão de Informação – ver Figura 1. 
13 Neste artigo, os papeis desempenhados no OAIS são grafados com fontes em maiúsculas. 
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resultando na transformação de SIPs-OO em AIPs-OO. A diferença para o 

Arquivamento no modelo OO-IO ocorre durante a transferência de um Pacote de 

Arquivamento de Informação do OAIS Externo (AIP-OO) para o Arquivamento-OO.  

Quando um AIP-OO é transferido para o Arquivamento-OO, ele toma um 

caminho alternativo de uma simples implementação OAIS ao ser admitido no OAIS 

Interno dentro do Arquivamento-OO. Assim um AIP-OO se torna um SIP-IO e passa 

através das funções da Admissão-IO, antes de se transformar num AIP-IO no 

Arquivamento-IO. Da mesma maneira, a confirmação de recebimento/ 

armazenamento para dados aceitos e o armazenamento completo é devolvido da 

Admissão-IO ao OAIS Externo, quando o OAIS interno funciona como um OAIS.14  

 

 

Figura 5: Caminho da Informação para o componente Arquivamento 
                                                            
14 Um argumento similar pode ser feito para o componente Acesso. A explicação completa e a justificativa de 
apoio podem ser encontradas em Zierau e Kejser (2013). Isso também inclui exemplos de uma possível divisão 
do Gerenciamento‐OO e Gerenciamento‐IO, da Administração‐OO e Administração‐IO e do Planejamento para 
Preservação‐OO e Planejamento para Preservação‐IO. 
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3.2   O COMPONENTE ADMISSÃO OO-IO 

 

O componente Admissão do modelo OO-IO aborda apenas a entidade 

funcional Admissão do OAIS. É um OAIS Interno, como mostrado na Figura 6. 

                                

 

Figura 6: Componente Admissão do modelo OO-IO 

 

Há dois casos de uso que demonstram a necessidade de ter a Admissão 

como um OAIS Interno: admissão distribuída e atraso no processamento na 

admissão, como discutido abaixo. 

Admissão distribuída é um cenário identificado em diversos casos 

desenvolvidos para o projeto DDP. Em particular, soluções baseadas em 

microserviços, como a UC3-Merritt e Archivematica, que tinham exemplos de uso de 

distribuição de microserviços para gerenciar muitos carregamentos simultâneos de 

processamento da admissão.15 

                                                            
15 Ver UC3‐Merritt em: https://merritt.cdlib.org/ e Archivematica em: 
https://www.archivematica.org/wiki/Main_Page. Acesso em: 06 set. 2018. 
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Arquivamento preliminar de SIPs, é um cenário onde SIPs são protegidos 

para reduzir o risco de perda, causado por atrasos no processo de admissão. A 

Biblioteca Real da Dinamarca tem se concentrado nisso como resultado de uma 

análise geral de risco, completada para o programa de preservação digital na 

Biblioteca. Uma das razões para um atraso no arquivamento pode estar no fato de 

que haja uma demora para conseguir todas as informações necessárias para gerar 

AIP’s. Por exemplo, um jogo de computador pode precisar de trailers e manuais para 

usuários, digitalizados antes de serem arquivados. Outra razão pode ser que 

grandes projetos de digitalização podem ter dados interdependentes que precisam 

ser conectados, antes que o arquivamento prossiga. Uma terceira razão, pode ser 

que o material digital necessite de muito trabalho antes de se tornar um AIP, como 

por exemplo discos rígidos de autores falecidos, que devem ser analisados e 

reestruturados, antes de se tornarem um AIP. 

Como o Arquivamento, o componente Admissão do modelo OO-IO é um 

OAIS Interno que funciona como um mecanismo separado de admissão, incluindo 

seu próprio Arquivamento, dentro da Admissão-OO. O OAIS Interno deve também 

incluir partes de todas as entidades funcionais OAIS, não apenas a Admissão. 

 

3.2.1 Fluxo de informação para o componente Admissão  

 

Ao desenvolver o modelo OO-IO, uma investigação sobre o fluxo de 

informação da Admissão até o Acesso do OAIS Externo demonstrou a validade e 

utilidade dos casos de uso da Admissão do modelo OO-IO. 

 



16 
 

 

Figura 7: Caminho da informação para o componente Admissão

 

A Figura 7 ilustra o fluxo de informação para a Admissão, da mesma maneira 

que a Figura 5 fez para o Arquivamento. O fluxo é um pouco mais complexo no caso 

da Admissão, porque esta entidade funcional entrega informação tanto para o 

Arquivamento como para o Gerenciamento de Dados. 

Neste fluxo, um SIP-OO é recebido de um PRODUTOR-OO e enviado à 

entidade funcional Admissão-OO. Aqui já há uma mudança, porque o SIP-OO toma 

um caminho diferente ao ser admitido no IO, em vez de ser enviado para as funções 

da Admissão-OO. Um SIP-OO se torna um SIP-IO e passa pelas funções da 

Admissão-IO, se transformando num AIP-IO, que tem sua segurança garantida no 

Arquivamento-IO. Um olhar mais detalhado nas funções da Admissão na Figura 8 

deixa isto mais claro. 
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O componente Admissão do OO-IO também é mais complexo do que o 

componente Arquivamento do OO-IO, porque não se trata apenas da informação 

percorrer um caminho diferente antes de chegar a um destino (como o AIP-OO 

tomando um caminho diferente, antes de chegar ao Arquivamento-IO). No 

componente Admissão, é apenas o SIP-IO/SIP-OO que é enviado ao Arquivamento-

IO, o que significa que funções da Admissão que correspondem a Gerar AIP-OO e 

Coordenar Atualização-OO não estão expressas no IO, da forma que estão no OO. 

Isso significa que a Admissão-OO deve gerar um AIP-OO e coordenar atualizações, 

enquanto apenas o SIP-OO (possivelmente com um mínimo de metadados) tem sua 

segurança garantida no Arquivamento-IO. As funções realizadas dentro da entidade 

funcional Acesso-IO são gerar AIP-OO e coordenar atualizações. 

Visto desta perspectiva, faz sentido perfeitamente que o DIP-IO possa ser 

associado a um AIP-OO, já que um DIP deriva de um AIP, para se adequar ao 

pedido de um CONSUMIDOR. Para o componente Admissão do modelo OO-IO, um 

CONSUMIDOR-IO (o Arquivamento-OO/Gerenciamento de Dados-OO) recebe um 

DIP-IO (ou melhor, um AIP-OO) que é informação derivada de um AIP-IO. A 

Admissão-IO recebe os SIPs-OO como SIPs-IO e transfere-os para o Arquivamento-

IO, sem transformações (embora um mínimo de informação possa ser 

acrescentado). Isso torna o AIP-IO equivalente (ou muito similar) ao SIP-IO/SIP-OO. 

Isso requer que a entidade funcional Acesso-IO opere como Gerar AIP-OO e 

Coordenar Atualização-OO de uma entidade funcional Admissão-OO comum. 

 

Figura 8: Funções da entidade funcional Admissão 
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Para explicações adicionais sobre esta parte da análise, as funções da 

entidade funcional Acesso-IO são mostradas na Figura 9. 

 

 

Figura 9: Funções da entidade funcional Acesso 

 

As funções da Admissão que deveriam corresponder ao Gerar AIP-OO (e 

Gerar Informação Descritiva-OO) precisam ser incluídas na função Gerar DIP da 

entidade funcional Acesso-IO. Como mostra o redesenho16 das funções nas Figuras 

8 e 9, há um fluxo similar através das funções com nomes e significados similares:  

 

 o PRODUTOR na Figura 8 equivale ao Arquivamento da Figura 9; 

 o Gerar AIP (junto com Gerar Informação Descritiva na Figura 8) equivale a 

Gerar DIP da Figura 9; 

 o Arquivamento na Figura 8 equivale ao CONSUMIDOR da Figura 9;  e 

 o Coordenar Atualização da Figura 8 se alinha com coordenar Atividades do 

Acesso da Figura 9. 

 

Na prática, será importante manter-se cuidadosamente atento a esta parte 

das funções Admissão-OO esperadas, procurando concentrar-se em como elas 

devem ser representadas para estas funções Acesso-IO. 

                                                            
16 Simplificação de setas duplicadas e mudanças em posições de entidades, funções e papéis do entorno, 
comparado com as ilustrações do Modelo de Referência OAIS. 
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Para Planejamento para Preservação no componente Admissão do modelo 

OO-IO, o Planejamento para Preservação-IO está preocupado apenas em garantir a 

segurança do SIP-IO admitido (correspondendo ao SIP-OO). Isso significa que 

Planejamento para Preservação está dividido entre Planejamento para Preservação-

IO e o Planejamento para Preservação-OO, onde Planejamento para Preservação-

OO engloba todos os outros Planejamentos para Preservação para os SIPs-OO. 

Isso pode requerer coordenação, como no exemplo do componente Arquivamento 

do modelo OO-IO. 

Para GERENCIAMENTO no componente Admissão do modelo OO-IO, é 

geralmente verdadeiro – como no caso do componente Arquivamento do modelo 

OO-IO – que requerimentos resultando em instruções do GERENCIAMENTO-OO, 

são tratados pela Administração-IO. Da perspectiva do IO, a Administração-OO 

representa o GERENCIAMENTO-IO. É na interface entre Administração-OO e 

Administração-IO que o mapeamento dos requerimentos para o IO acontece. 

Para Gerenciamento de Dados no componente Admissão do modelo OO-IO, 

pode haver ações específicas do Gerenciamento de Dados-IO que sejam relevantes 

unicamente para o IO, mas provavelmente haverá elementos do Gerenciamento de 

Dados-IO que devem ser enviados ao Gerenciamento de Dados-OO. Exemplos 

incluem catálogos, inventários e trilhas de auditoria. Essa parte do modelo OO-IO 

funciona bem quando o DIP-IO (que se torna o AIP-OO, atualizando o 

Arquivamento-OO e o Gerenciamento de Dados-OO) é gerado a partir do 

Arquivamento-IO, assim como do Gerenciamento de Dados-IO. 

 

3.3  O COMPONENTE GERENCIAMENTO DE DADOS OO-IO 

 

O componente Gerenciamento de Dados do modelo OO-IO aborda apenas a 

entidade funcional Gerenciamento de Dados do Modelo de Referência OAIS. É um 

OAIS Interno, como mostrado na Figura 10. 
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Figura 10: Componente Gerenciamento de Dados do modelo OO-IO 

 

Podem existir diferentes cenários de casos de uso, onde faça sentido ter 

Gerenciamento de Dados como um OAIS Interno. Os cenários a seguir são apenas 

exemplos: 

 

 Segurança separada de dados. Uma situação que aborda múltiplas instâncias 

de conteúdo com requerimentos de segurança; 

 Dados vinculados distribuídos representando base de dados.  Caso em que 

uma base de dados é representada por dados vinculados distribuídos por 

vários ambientes. 

 

Segurança separada dos dados é um cenário similar ao da Admissão. Podem 

existir partes dos dados do Gerenciamento de Dados que precisam ter sua 

segurança garantida para preservação digital distribuída. Isso pode ocorrer quando 

houver necessidade de atualização assíncrona do Gerenciamento de Dados em 
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conexão com a admissão de materiais digitais ou criação em curso de informações 

sobre acervos/coleções, que podem ser necessárias, mais tarde, para preservação. 

Dados vinculados distribuídos representados na base de dados é um cenário 

onde dados vinculados são representados no Gerenciamento de Dados, sugerindo 

que o Gerenciamento de Dados é distribuído. Esse caso pode requerer elementos 

descritivos das bases de dados que são gerenciadas por diferentes organizações. 

Isso é especialmente relevante para organizações de informação, por exemplo: 

 

 Uma organização tem descrições dos seus ativos preservados; 

 Outra organização tem registros dos formatos usados nos ativos preservados; 

 Uma terceira organização tem o registro do ambiente usado para os ativos 

preservados. 

 

Bases de conhecimento distribuídas como registros são mantidas 

individualmente, e faz sentido ter mecanismos separados para planejamento para 

preservação, por exemplo, políticas para manutenção de registros usados como 

recursos compartilhados. 

Como na Admissão, o componente Gerenciamento de Dados do modelo OO-

IO é um OAIS Interno que funciona como um mecanismo separado de 

gerenciamento de dados, incluindo seu próprio Arquivamento, assim como partes de 

todas as entidades funcionais de um OAIS. 
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Figura 11: Fluxo para o Gerenciamento de Dados 

 

3.3.1   Fluxo para o componente Gerenciamento de Dados 

 

Ao desenvolver o modelo OO-IO, uma investigação sobre o fluxo de 

informação da Admissão até o Acesso do OAIS Externo, demonstrou a validade do 

componente Gerenciamento de Dados do modelo OO-IO. A Figura 11 ilustra o fluxo 

de informação, da mesma maneira que a Figura 5 fez para o Arquivamento. 

No fluxo do Gerenciamento de Dados, um SIP-OO é recebido de um 

PRODUTOR-OO e enviado à entidade funcional Admissão-OO. Todas as funções 

internas da Admissão-OO são executadas, transformando SIPs-OO em AIPs-OO e 

que pertencem às informações do Gerenciamento de Dados-OO. A mudança ocorre 

quando informações do Gerenciamento de Dados-OO, por exemplo, relatórios e 

informações para atualizações, são transferidas para o Gerenciamento de Dados-
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OO, porque elas percorrem um caminho alternativo, sendo admitidas no OAIS 

Interno, em vez de percorrer as funções do Gerenciamento de Dados-OO. Essas 

informações sobre gerenciamento de dados se tornam um SIP-IO que passa através 

das funções da Admissão-IO até chegar como um AIP-IO no Arquivamento-IO. Aqui 

o Arquivamento-IO contendo o AIP-IO (informação do Gerenciamento de Dados-OO) 

pode ser visto como um equivalente à base de dados do Gerenciamento de Dados-

OO. O Acesso-IO atua como a função Realizar Consultas, da entidade funcional 

Gerenciamento de Dados-OO.  

Como o componente Admissão do modelo OO-IO, o componente 

Gerenciamento de Dados do modelo OO-IO é mais complexo que o componente 

Arquivamento. De maneira similar, isso acontece porque as funções do 

Gerenciamento de Dados-OO – numa implementação simples de um OAIS – não 

são apenas absorvidas pelas funções do Gerenciamento de Dados-IO, mas têm de 

ser interpretadas com relação às outras entidades funcionais-IO e funções. No 

entanto, o componente Gerenciamento de Dados é mais simples que o componente 

Admissão, porque as informações da Admissão e Acesso para as funções do 

Gerenciamento de Dados são mais similares ao OAIS que as informações da 

Admissão e Acesso para a Admissão. 

Funções da Administração são gerenciadas dentro do OO e do IO. No 

entanto, solicitações de relatórios de Administração-OO procedentes do 

Gerenciamento de Dados-OO podem ser vistas como uma solicitação de relatório 

para o IO procedente tanto do GERENCIAMENTO-IO quanto do Acesso-IO (se 

DIPs-IO forem considerados um resultado do relatório). Pode acontecer, também, 

uma combinação dos dois, dependendo do tipo de relatórios solicitados. 

Como no caso de uso da Admissão, o Planejamento para Preservação, para 

o caso de uso do Gerenciamento de Dados, está dividido entre o OO e o IO. 

Planejamento para Preservação-OO, entre outras coisas, abrange a função 

Desenvolver Estratégias de Preservação e Normas. Para o componente 

Gerenciamento de Dados do modelo OO-IO, a divisão segue a divisão de 

responsabilidades. Por exemplo, um registro de formato no IO incluirá a função 

Desenvolver Estratégias de Preservação e Normas para este registro, enquanto 

outras funções do Planejamento para Preservação, como a função Monitorar 

Tecnologia, que aborda questões como mídia para o Arquivamento, são incluídas no 

OO. 
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Também para o componente Gerenciamento de Dados do modelo OO-IO, 

todos os requerimentos que resultem em instruções do GERENCIAMENTO-OO são 

tratados pela Administração-IO, como descrito no final da seção anterior sobre o 

componente Admissão OO-IO. 

 

4 USANDO O MODELO OO-IO 

 

Existe toda uma gama de casos de uso para os quais o modelo OO-IO pode 

ser vantajoso para preservação digital distribuída. 

Primeiro, o modelo OO-IO fornece meios para expressar explicitamente as 

entidades funcionais OAIS e funções que são descritas prefixando-as com OO (de 

OAIS Externo) e IO (de OAIS Interno), para cada componente do modelo OO-IO. 

Embora isso possa parecer trivial, a experiência do uso do modelo pelos 

dinamarqueses é de que ele pode melhorar a comunicação. O uso dos 

qualificadores Interno e Externo em discussões que envolvam preservação digital 

distribuída pode evitar equívocos. 

Segundo, o modelo OO-IO nos dá uma base para análise das interfaces entre 

um OAIS Externo e um OAIS Interno, que servem essencialmente para a 

compreensão e implementação da interoperabilidade, essencial para preservação 

digital distribuída. Os diagramas do modelo OO-IO tornam possível mapear com 

precisão inputs (entradas) e outputs (saídas), que informam ou produzem evidências 

necessárias para uma auditoria. Ao usar o componente Arquivamento do modelo 

OO-IO, essa análise provou ser de extrema utilidade, inicialmente para o design e, 

mais tarde, para a auditoria do Danish BitRepository.org. 

Em terceiro, o modelo OO-IO pode dar suporte e permitir auditoria para 

preservação digital distribuída. O desenvolvimento do modelo OO-IO produziu um 

modelo geral que aborda preservação digital distribuída e baseia-se em normas e 

práticas. Embora possa e deva ser ampliada, essa versão do modelo pode fornecer 

uma autoavaliação da estrutura e processos de auditoria para preservação digital 

distribuída. 

Um desafio para a auditoria em ambientes de preservação digital distribuída 

está em mapear responsabilidades e acumular evidências através de múltiplos 

OAIS’s, para, cumulativamente, demonstrar conformidade com o ISO 16.363 (2012). 

O modelo OO-IO dá suporte à auditoria para preservação digital distribuída: 
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 Ao permitir que caminhos (papéis, funções, inputs e outputs) entre os OAIS’s 

Externo e Interno sejam mapeados; 

 Providenciando uma estrutura, baseada neste mapeamento, para determinar 

quais componentes dos OAIS’s Internos e OAIS’s Externos abordam 

requerimentos ISO 16.363 específicos;   e 

 Ao apoiar diretamente a conclusão de uma análise de lacunas, usando os 

requerimentos ISO 16.363, na preparação de uma auditoria (pelos pares ou 

externa) de um ambiente de preservação digital. 

 

Resumindo, o modelo OO-IO pode apoiar a análise e auditoria de interações 

colaborativas entre múltiplos OAIS’s para permitir preservação digital distribuída. 

Esta seção destacou as vantagens do modelo OO-IO para melhorar a comunicação, 

para desenvolver e gerenciar OAIS’s Externos e Internos e para dar suporte a 

auditorias de OAIS’s colaborativos. 

 

5 DISCUSSÃO E TRABALHO ADICIONAL 

 

Um desafio, embora não insuperável, em usar e aplicar o modelo OO-IO, é a 

complexidade dos casos que detalham os papéis, funções, interações e resultados 

da interoperabilidade entre e dentro de OAIS’s, necessários para gerenciar 

ambientes de preservação digital distribuída. Portanto, trabalhar com o modelo OO-

IO requer familiaridade e compreensão mais profundas com o funcionamento do 

OAIS do que é necessário para casos de uso e implementações mais simples. 

Os diferentes componentes do modelo OO-IO têm variados graus de 

complexidade. Por exemplo, o componente Admissão introduz uma complexidade 

adicional ao definir resultados da Admissão-OO como resultados do Acesso-IO do 

OAIS Interno, isto é, o produto AIP-OO para o OAIS Externo é parte do DIP-IO do 

OAIS Interno, mas também a informação do Gerenciamento de Dados-OO é parte 

deste DIP-IO. 

O exemplo de uso do modelo OO-IO para dar suporte e permitir auditoria para 

preservação digital distribuída também destaca o trabalho adicional necessário no 

modelo, para elaborar casos de uso que ilustrem e documentem processos de 
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auditoria. Os produtivos debates que ocorreram em casos de DDP, enquanto se 

desenvolvia a Estrutura DDP, sugerem que: 

 

 um número crescente de praticantes tem interesse e necessidade em utilizar 

casos de uso de DDP; 

 casos de DDP contribuem com exemplos oportunos de implementação à 

literatura da comunidade de preservação digital;   e 

 casos de DDP fornecem exemplos que podem ser usados para fins 

acadêmicos e de educação continuada. 

 

Agora que o modelo OO-IO e a Estrutura DDP foram definidos e ambos serão 

compartilhados com a comunidade, o modelo OO-IO e a Estrutura DDP se 

beneficiariam com uma avaliação feita por mais organizações de DDP e por uma 

comunidade de preservação mais ampla. 

Embora este artigo conclua que o modelo OO-IO só faz sentido para 

entidades funcionais OAIS que envolvam armazenamento de pacotes de 

informação, podem surgir casos de uso que indiquem a necessidade de ampliar o 

modelo para abordar também Planejamento para Preservação e Administração. 

Estas entidades não têm casos óbvios, porque estas entidades funcionais não 

entram em contato direto com pacotes de informação no OAIS. No entanto, estas 

entidades funcionais poderiam ser mais investigadas e acrescentadas ao modelo 

OO-IO, se casos relevantes surgirem. O mesmo se aplica à entidade funcional 

Acesso, se casos relevantes surgirem. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Resumindo, o Modelo OAIS Externo-OAIS Interno (OO-IO) é necessário para 

dar suporte às especificações e interações colaborativas entre múltiplas 

implementações OAIS para preservação digital distribuída. 

O artigo forneceu amplas explicações e diagramas para tornar evidente a 

capacidade do modelo OO-IO de abordar preservação digital distribuída em 

conformidade com o Modelo de Referência OAIS. 

A necessidade e utilidade do modelo OO-IO como um complemento à 

literatura documentando normas e práticas correntes para preservação digital 
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distribuída foi discutida e então demonstrada, utilizando casos de uso para 

preservação digital distribuída. 
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