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Este documento destina-se aos que geram ou registram o conhecimento 
sob a forma escrita, sejam pesquisadores ou técnicos, colaboradores, 
bibliotecários e aos que precisam delinear quantitativa ou qualitativamente 
a produção técnico-científica da Embrapa em seu perfil de atuação e no 
gerenciamento estratégico da informação.

O Acesso aberto à produção científica gerada na Embrapa desterritorializou 
o conhecimento, possibilitando a toda a sociedade que tenha acesso, quase 
que instantaneamente, a tudo que é produzido no âmbito da Empresa, 
cumprindo desta forma o seu papel social.

Existe uma preocupação constante por parte dos gestores que o 
conhecimento gerado pelo corpo técnico-científico seja disseminado e 
não fique encerrado como um fim em si mesmo, pois o conhecimento que 
fica trancado é inútil, não gera questionamentos, não pode ser aplicado, 
desenvolvido, multiplicado, ou seja, de nada serve.

A questão do acesso aberto digital gera, até mesmo nos profissionais da 
informação, interrogações sobre a diminuição do fluxo de pessoas físicas nos 
espaços da biblioteca. Em contraponto a este raciocínio, leva-se a biblioteca 
até o usuário sob variadas formas de acesso, mais dinâmicas, econômicas 
e eficientes. Por trás dos espaços físicos, encontra-se a adesão ao uso de 
multimeios e de inteligência crítica. Mesmo quando não se visualiza a face 
do usuário sabe-se que ele existe e dá pistas de como melhor atendê-lo, 
pois sua demanda está representada pelo acesso, em números, à produção 
técnico-científica da Embrapa Agroindústria de Alimentos. Este documento 
consolida e retrata uma parte da história da Embrapa Agroindústria de 
Alimentos e representa, por si só, uma nova e diferenciada fonte de 
informação.

Lourdes Maria Correa Cabral
Chefe-Geral da Embrapa Agroindústria de Alimentos

Apresentação
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A Produção Técnico-Científica 
da Embrapa Agroindústria de 
Alimentos à Luz do Sistema AINFO 
e dos Repositórios Institucionais: 
Uma Análise Quantitativa do 
Período de 2012 a 2015

Elizabete Alves de Almeida Soares
Celma Rivanda Machado de Araújo

Introdução

A Embrapa é uma empresa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
(PD&I) e possui um papel determinante na geração de conhecimento nos 
setores da Agricultura e Pecuária no Brasil. Tem como visão ser referência 
mundial na geração e oferta de informações, conhecimentos e tecnologias, 
contribuindo para a inovação e a sustentabilidade da agricultura e segurança 
alimentar (EMBRAPA, 2016).

Possui 46 Unidades descentralizadas, 17 Unidades administrativas ou 
Centrais, quatro laboratórios virtuais no exterior (LABEX):  EUA, Europa, 
China e Coreia do Sul, três escritórios internacionais na América Latina e 
África e 14 escritórios nacionais de negócios. Cada uma de suas Unidades 
trabalha com um diferente segmento da agricultura, da pecuária e mais 
recentemente da pesca e aquicultura, criando soluções tecnológicas que 
atendam às necessidades da sociedade.

A Embrapa Agroindústria de Alimentos originou-se da fusão de três 
instituições existentes no Rio de Janeiro com longa tradição de pesquisa: 
o Instituto de Tecnologia Alimentar, o Instituto de Tecnologia de Óleos e 
o Instituto de Tecnologia de Bebidas e Fermentações. Em 1971, como 
resultado dessa fusão, foi criado o Centro de Tecnologia Agrícola e Alimentar 
– CTAA, que desenvolvia suas atividades em instalações físicas divididas 
entre os bairros do Maracanã e Jardim Botânico. A partir de 1973, com 
a fundação da Embrapa, o CTAA foi incorporado a esta Instituição como 
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uma de suas Unidades Descentralizadas. Em 1984, o CTAA foi transferido 
para novas instalações físicas, construídas no bairro de Guaratiba, quando 
assumiu também mandato de âmbito nacional e teve seu nome mudado para 
Centro Nacional de Pesquisa de Tecnologia Agroindustrial de Alimentos. Ao 
final da década de 1990, com a implantação da Política de Comunicação 
da Embrapa, o CTAA adotou o nome síntese de Embrapa Agroindústria de 
Alimentos. (EMBRAPA AGROINDÚSTRIA DE ALIMENTOS, 2016).

É uma Unidade de pesquisa temática, que desenvolve projetos em qualidade 
e segurança dos alimentos, nutrição e saúde; em tecnologia agroindustrial 
da biomassa e química verde; em novas ciências como biotecnologia e 
nanotecnologia, com a agregação de valor a matérias-primas e coprodutos 
da agroindústria, avaliando desde tecnologias pós-colheita ao processamento 
de alimentos. Busca inovações tecnológicas sustentáveis para a cadeia 
produtiva de alimentos, enquadra-se nos macrotemas de atuação propostos 
pela Empresa para o desenvolvimento e a transferência de tecnologias, 
busca e estabelece constantemente parcerias estratégicas com foco no 
escalonamento e aplicação industrial dos processos e produtos gerados.

A Produção Científica da 
Embrapa

As bibliotecas começaram como simples armazéns de livros e manuscritos, 
mas, com a introdução da imprensa e o tremendo aumento na acumulação 
de material gráfico disso resultante, tornou-se logo evidente que a simples 
aquisição de livros era insuficiente e que a organização desse material 
acumulado tornava-se essencial, mesmo imperativa, para que as coleções 
pudessem ter qualquer objetivo social. (BRADFORD, 1961, p. 18).

A Embrapa possui 43 unidades com bibliotecas especializadas priorizando os 
temas conforme sua atuação. Seus acervos são constituídos por obras nos 
mais diferentes formatos, como livros, periódicos, folhetos, teses, cartilhas, 
CD, DVD, adquiridas por compra, doação ou permuta. Trabalham de forma 
integrada, ou seja, o acervo de todas as bibliotecas fica disponível para as 
demais integrantes do Sistema Embrapa de Bibliotecas (SEB), porém o 
tratamento técnico do acervo, a disponibilização e manutenção do mesmo 
são de responsabilidade de cada biblioteca componente do sistema. 
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Certo escritor francês registrou “é escrevendo que se 
aumenta a produção de batatas”. Essa frase enfrenta 
frontalmente conceito largamente estabelecido segundo 
o qual o aumento da produção (agrícola, no nosso caso) 
é explicado por melhores cultivares, equipamentos, 
defensivos. Este fator tecnológico invisível, resumido pelo 
ato de escrever um artigo ou descrever os resultados 
de uma experiência de campo, é o que poderia ser 
chamado de tecnologia “não cristalizada”, ou seja, aquela 
que, essencialmente, está entre as orelhas e tenta 
chegar às mãos do interessado por algum processo de 
comunicação. (DUARTE; ALVES, 2016).

A produção técnico-científica gerada pela Embrapa é um dos parâmetros 
usados na prospecção e monitoramento do cenário de desenvolvimento 
das cadeias produtivas agropecuárias e para as políticas públicas de 
desenvolvimento agropecuário do país. Por esse motivo, os gestores têm 
uma preocupação incessante com a disponibilização deste conhecimento 
para a sociedade, uma vez que o conhecimento que não é multiplicado, 
replicado ou transmitido, torna-se inútil, contrariando o objetivo social da 
informação preconizado por Bradford.

Existem dois tipos de tecnologia: a física, que se refere 
a um produto qualquer com atributos materiais, em 
que a inovação é incorporada. Exemplos são raças 
melhoradas, sementes adaptadas, máquinas, fertilizantes 
ou defensivos. Outra se refere à geração e ao uso do 
conhecimento sobre como cultivar ou criar, tratar a terra, 
época de plantar, formas de gerenciamento. Sob essa 
perspectiva, tecnologia pode ter mais alcance que o 
simples aumento de produtividade, por suas implicações 
referentes à análise de viabilidade técnica e financeira, 
mas também efeitos ecológicos, sociais no ambiente de 
trabalho ou na região, melhoria nas condições de geração 
ou redução do custo social (DUARTE; ALVES, 2016). 
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Para atender à demanda tão ampla da sociedade, a Embrapa desenvolveu 
um sistema próprio para a gestão de seu acervo documental intitulado 
AINFO - sistema informatizado para gestão de acervos impressos e 
digitais de bibliotecas, que inclui todas as fases do fluxo de tratamento da 
informação, desde o registro das publicações, movimentações (aquisição, 
empréstimos, devoluções, reservas, inventário), até sua disposição aos 
usuários por meio de uma avançada interface de buscas. Desde sua 
primeira versão, em 1991, o software vem evoluindo com a implementação 
de novas funcionalidades requeridas por seus usuários e com atualizações 
tecnológicas, em especial no que se refere a novas ferramentas de software. 
É utilizado pelas bibliotecas do SEB, por organizações estaduais de 
pesquisa agropecuária e por outras instituições públicas e privadas.

Cada uma das Unidades da Embrapa possui um AINFO local, alimentado 
pelos profissionais, especializados em gestão da informação, que compõem 
o SEB. Além do acervo específico, tratam da produção técnico-científica 
gerada nos seus mais variados formatos (tais como livros, folhetos, folders, 
cartilhas, teses e outros) disponibilizando-a em acesso aberto, atendendo 
sempre a requisitos básicos de qualidade, confiabilidade, integridade, 
rastreabilidade, simplicidade de conteúdo e facilidade de acesso. Esses 
documentos, classificados por tipo de produção técnico-científica, alimentam 
as bases e repositórios, gerando indicadores de produção e acesso, 
ajudando a traçar o perfil de atuação institucional.

O AINFO alimenta os repositórios, que são os sistemas de acesso aberto, 
Infoteca-e (Serviço Informação Tecnológica em Agricultura), ALICE (Acesso 
Livre à Informação Científica) e a BDP@ - Base de Dados em Pesquisa 
Agropecuária. Tais sistemas são acessados pelos interessados nas mídias 
digitais, pela internet. 

Infoteca-e - reúne e permite acesso a informações sobre tecnologias 
produzidas, que se relacionam às áreas de atuação das Unidades da 
Embrapa. Suas coleções são formadas por conteúdos editados na própria 
instituição (em forma de cartilhas, livros para transferência de tecnologia, 
programas de rádio e de televisão), com linguagem adaptada de modo 
que produtores rurais, extensionistas, técnicos agrícolas, estudantes e 
professores de escolas rurais, cooperativas e outros segmentos da produção 
agrícola possam assimilá-los com maior facilidade, e, assim, apropriarem-se 
de tecnologias geradas pela Embrapa.
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ALICE - é um Repositório de Acesso Livre à Informação Científica da 
Embrapa que se destina a reunir, organizar, armazenar, preservar e 
disseminar, na íntegra, informações científicas produzidas por pesquisadores 
da Embrapa e editadas em capítulos de livros, artigos em periódicos 
indexados, artigos em anais de congressos, teses e dissertações, notas 
técnicas, entre outros. Por usar tecnologias padronizadas adotadas também 
pela comunidade científica mundial, é interoperável com os demais sistemas 
de acesso aberto e, por isso, integra uma rede global de informação 
científica. Assim, além de contribuir direta e automaticamente para o 
aumento do impacto dos resultados de pesquisa, contribui também para uma 
maior visibilidade da Embrapa e de sua produção técnico-científica.

BDP@ - reúne o acervo geral de todas as bibliotecas da Embrapa, tanto os 
adquiridos por compra, doação e/ou permuta, quanto os produzidos pela 
Empresa. Vários documentos gerados pela Empresa podem ser encontrados 
em formato digital, outros não, respeitando a lei de direitos autorais em vigor 
no Brasil.

Produção Científica da 
Embrapa Agroindústria 
de Alimentos: A Evolução 
Comprovada em Números

Conforme o documento Visão 2014 – 2034, a informação é um dos principais 
ativos de uma organização de pesquisa e desenvolvimento – elemento 
estratégico para gerar e compartilhar conhecimento (EMBRAPA, 2014). 
Neste sentido, a Embrapa não poupa esforços, criando mecanismos de 
compartilhamento e disseminação, que são largamente acessados e, ao 
fazê-lo, cumpre um papel comprovadamente social.  

O monitoramento dos dados do AINFO e dos repositórios institucionais 
(Infoteca-e e ALICE) permite à Unidade analisar a sua produção técnico-
científica, mapeando os tipos de produção, os seus destaques, e 
demonstrando, estatisticamente, os números de consultas e downloads de 
seus documentos. 



14
A Produção Técnico-Científica da Embrapa Agroindústria de Alimentos à Luz do Sistema AINFO e dos 
Repositórios Institucionais: Uma Análise Quantitativa do Período de 2012 a 2015.

Observa-se na Tabela 1, com dados retirados do AINFO, um incremento 
em quase todos os tipos de publicação da Embrapa Agroindústria de 
Alimentos no período 2012-2015. Os resultados gerados pela Unidade não 
se adequam ao conteúdo definido para a publicação do tipo Circular Técnica 
que, por esse motivo, quase não é utilizado.

Percebe-se, na Tabela 2, uma evolução qualitativa segundo a classificação 
QUALIS-CAPES de periódicos indexados.

Tabela 1. Evolução por tipo de produção técnico-científica.

Fonte: AINFO -  Sistema informatizado para gestão de acervos impressos e digitais de 
bibliotecas e centros de pesquisa.
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Tabela 2. Evolução segundo a Classificação Qualis/CAPES.

Fonte: AINFO -  Sistema informatizado para gestão de acervos impressos e digitais de 
bibliotecas e centros de pesquisa.

Repositório Infoteca-e

Este repositório reúne e permite o acesso a informações sobre tecnologias 
produzidas nas Unidades da Embrapa e é formado por publicações com 
conteúdo editado na própria instituição. Verifica-se, na Tabela 3, o número 
de acessos à coleção da Embrapa Agroindústria de Alimentos no período de 
2012 a 2015.

Nas Tabelas 4 a 11 estão apresentadas as publicações da Unidade com 
maior número de downloads no repositório Infoteca-e, por tipo de coleção, e 
na Tabela 12 encontra-se o quantitativo por autoria.
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Tabela 3. Consultas e downloads na coleção da Unidade.

*pesquisa em andamento, folhetos e documentos.

Tabela 4. Coleção Artigo de Divulgação na Mídia.
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Tabela 5. Coleção Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento.

Tabela 6. Coleção Circular Técnica.

Tabela 7. Coleção Comunicado Técnico.
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Tabela 8. Coleção Folders/Folhetos/Cartilhas.

Tabela 9. Coleção Livros Técnicos.
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Tabela 10. Coleção Outras Publicações.

Tabela 11. Coleção Séries Anteriores.
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Tabela 12. Número de downloads por autoria.
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Nas Tabelas 13 a 21 aparecem as publicações da Unidade com maior 
número de consultas no repositório Infoteca-e por tipo de coleção e na 
Tabela 22, as consultas por autoria.

Tabela 13. Coleção Artigo de Divulgação na Mídia.

Tabela 14. Coleção Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento.

Tabela 15. Coleção Circular Técnica.
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Tabela 16. Coleção Comunicado Técnico.

Tabela 17. Coleção Folders/Folhetos/Cartilhas.

Tabela 18. Coleção Livros Técnicos.



23
A Produção Técnico-Científica da Embrapa Agroindústria de Alimentos à Luz do Sistema AINFO e dos 

Repositórios Institucionais: Uma Análise Quantitativa do Período de 2012 a 2015.

Tabela 19. Coleção Outras Publicações.

Tabela 20. Coleção Série Documentos.

Tabela 21. Coleção Séries Anteriores.
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Tabela 22. Número de consultas por autoria.
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Repositório Alice
Este Repositório destina-se a reunir, organizar, armazenar, preservar e 
disseminar, na íntegra, informações científicas produzidas por pesquisadores 
da Embrapa. É formado por publicações do tipo resumos e artigos em anais 
de congresso, artigos em periódico indexado, capítulos em livro técnico-
científico e teses e dissertações. Na Tabela 23 está mostrado o número de 
downloads na Coleção da Embrapa Agroindústria de Alimentos no período 
2012-2015.

Nas Tabelas 24 a 28 estão apresentadas as publicações da Unidade com 
maior número de downloads no Repositório ALICE evidenciado por tipo de 
coleção e, na Tabela 29, por autor.
Tabela 23. Número de downloads na Coleção da Unidade.

Tabela 24. Coleção Resumo em Anais de Congresso.



26
A Produção Técnico-Científica da Embrapa Agroindústria de Alimentos à Luz do Sistema AINFO e dos 
Repositórios Institucionais: Uma Análise Quantitativa do Período de 2012 a 2015.

Tabela 26. Coleção Artigo em Periódico Indexado.

Tabela 27. Coleção Capítulo em Livro Técnico-Científico.

Tabela 28. Coleção Teses.
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Tabela 29. Número de downloads por autoria.

Nas Tabelas 30 a 35 estão as publicações da Unidade com maior número 
de consultas no Repositório ALICE por tipo de Coleção e, na Tabela 36, por 
autoria.
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Tabela 30. Coleção Artigo em Anais de Congresso.

Tabela 31. Coleção Artigo em Periódico Indexado.
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Tabela 32. Coleção Capítulo em Livro Técnico-Científico.

Tabela 33. Coleção Livros Científicos.

Tabela 34. Coleção Resumos em Anais de Congresso.

Tabela 35. Coleção Teses.
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Tabela 36.  Número de consultas por autoria.
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Conforme dados evidenciados na amostragem, concentrada no período de 
2012 a 2015, nota-se que o aumento no acesso às publicações demostra 
o interesse da sociedade na produção científica da Embrapa, funcionando 
como uma espécie de vitrine onde ficam expostos os produtos e o resultado 
da atividade de pesquisa da Unidade, aos clientes reais e potenciais, 
estimulando cada vez mais a participação da Empresa no processo de 
democratização do conhecimento.

As instituições de pesquisa e inovação são demandadas a todo o momento 
por novas soluções tecnológicas de resultados concretos e efetivamente 
testados, em um tempo mínimo de implementação, e, por isso, torna-se 
importante esse mapeamento do conhecimento gerado e consolidado - 
do tácito ao explícito - pelo corpo técnico da empresa. Esta informação 
pode também ser instrumento de prospecção que orienta nossos gestores 
nos rumos que a pesquisa científica deverá seguir, além de viabilizar e 
aperfeiçoar a comunicação científica no processo da Transferência de 
Tecnologia.
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