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A informação é elemento intrínseco às relações humanas e, quando veiculada ou armazenada 
em meio digital, necessita ser bem descrita para que possa ser eficientemente recuperada e 
acessada pela sociedade. Entre os temas de interesse da sociedade na contemporaneidade, a 
agrobiodiversidade é um conceito amplo que envolve organismos e ecossistemas relacionados à 
produção agrícola e lavouras. Para sistemas computacionais, a representação da informação 
produzida sobre a agrobiodiversidade pode ser feita com metadados. Entretanto, os padrões de 
metadados existentes não contemplam plenamente a representação de alguns conceitos da 
agrobiodiversidade, a exemplo do que ocorre no padrão Darwin Core. O objetivo desta pesquisa 
foi criar princípios que facilitem a criação de uma extensão de metadados para o padrão Darwin 
Core, tendo como recorte as interações ecológicas dentro do campo da agrobiodiversidade, e 
está inserida dentro de uma parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa). Os princípios para a criação de uma extensão de metadados foram selecionados a 
partir do DCMI Abstract Model, que apresenta as orientações para a construção de metadados. 
Juntamente a esse modelo, foram associadas as recomendações de melhores práticas para a 
construção de metadados da ISO/IEC 11179-4. Para sugerir a modelagem dos metadados, foram 
adotados e seguidos os princípios sintáticos e semânticos do padrão Darwin Core. A metodologia 
aplicada foi dividida em duas etapas: a) exploração dos insumos metodológicos e terminológicos; 
b) definição terminológica e modelagem de metadados. Investigou-se incialmente o modelo 
<onto.biodiversidade> , a fim de verificar se este poderia conter termos para a representação das 
interações ecológicas, sendo constatado que os termos do modelo não contemplam esse escopo 
temático. Partiu-se, então, para a análise da literatura especializada, que permitiu extrair as 
classes mais gerais de conceitos das interações ecológicas. Acredita-se que os princípios para 
criação de uma extensão de metadados propostos neste projeto possam ser utilizados como 

base para a criação de extensão de metadados em qualquer campo científico, além do escopo 
temático proposto neste trabalho. 
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