
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 

 

Os sistemas de acesso livre na Embrapa
1
 

 

Antônio Luiz Oliveira Heberlê
2
 

Matheus Lokschin Heberlê
3
 

Felipe Bonow Soares
4
 

Universidade Católica de Pelotas – UCPEL, Pelotas, RS 

 

 

RESUMO 

Este estudo analisa os sistemas de acesso livre e sua importância para a circulação e 

organização das informações técnico-científicas e para ampliar a visibilidade dos 

resultados gerados. Analisou-se o caso da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa). Observou-se que a instituição desenvolveu e disponibilizou bases de dados 

digitais de acesso aberto para que os seus pesquisadores e os de outras instituições de 

ciência e tecnologia nacionais e internacionais, bem como públicos não especializados, 

possam usufruir de um serviço rápido de dados. Estes serviços estão devidamente 

integrados à rede mundial de informações técnico-científicas, mas, mesmo assim, ainda 

há carência de uma maior divulgação do seu uso, até mesmo dentro da própria empresa. 
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Sobre o Acesso Livre 

 

A forma clássica de proposição, acompanhamento, informação e disseminação 

dos dados científicos é a escrita. Ou seja, o registro da ciência tem sido historicamente a 

palavra materializada no papel, tanto que a publicação transformou-se na moeda de 

troca do sistema científico institucionalizado. O sistema de armazenagem destas 

informações passou a contar com os bancos de dados, por meio de registros indexados 

nas diferentes formas de organização das bibliotecas.  
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O uso destes dados pela pesquisa deve seguir este fluxo, de tal forma que quem 

deseja avançar na epistemologia precisa passar pelos bancos de informações 

disponíveis, revisar o que foi produzido até então, para elaborar suas reflexões e propor 

avanços. Assim, para que a informação disponível se transforme em conhecimento, há 

um rito de passagem pela palavra escrita em livros, opúsculos, separatas, artigos, 

resumos, etc.  

Pode-se falar, portanto, de uma organização que reúne muitas pessoas, as quais 

ao longo do tempo mantiveram-se preocupadas com a recuperação dos dados. Esses 

sistemas de busca foram montados com o aporte intensivo das tecnologias de 

informação, com o objetivo de tornar disponíveis os dados levantados nos mais 

diferentes pontos do planeta.  Significa dotar os usuários de acesso aos documentos dos 

sistemas de informação a fim de que eles: "possam ser lidos, avaliados, contestados, 

citados, dentro de um protocolo estabelecido há muito na comunicação científica” 

(MARCONDES, 2005, p.3). 

 Como se observa, a matriz materializada na publicação científica rege todo um 

processo de recuperação que se tornou indispensável para o avanço do conhecimento ao 

longo de, pelo menos, os dois últimos séculos. A palavra escrita exerce uma função 

essencial, ao prover a divulgação dos resultados de pesquisa e promover a discussão 

entre os pares. Ou seja, por um lado a divulgação promove a construção do 

conhecimento científico e de outro é decisiva para a transferência das informações para 

a sociedade, entre os quais seus usuários diretos.  

 Mas esta realidade tem se alterado significativamente nos últimos anos, a partir 

do advento dos sistemas computacionais.  Os processos automatizados facilitaram o 

arquivamento e a multiplicação dos dados, tornando-os ainda mais acessíveis aos 

usuários da informação científica. Naturalmente esses sistemas impactam todas as áreas 

do conhecimento e o próprio trabalho humano. No campo das ciências é notório o 

reflexo desta ação, no sentido de tornar a ciência uma área ainda mais aberta, disponível 

à ampla esfera dos interessados nas suas lógicas de produção. Assim, é possível 

perceber a importância da Internet para essa disseminação de informações. 

 
Com a universalização do uso e produção de informação na Internet 

foi crescendo a preocupação por parte dos editores de que, com essa 

explosão de recursos informacionais, os autores e instituições decidam 

publicar seus trabalhos diretamente na Rede. Os editores não negam a 

consolidação das publicações eletrônicas e o impacto real da pesquisa 

através dos inúmeros meios de estatística de uso e acesso da 
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informação digital. A contribuição dos novos formatos digitais ao 

aperfeiçoamento dos processos tradicionais de editoração científica 

está visível, nos novos modelos de comunicação científica que 

começam a ser vislumbrados nestas duas últimas décadas (MORENO, 

ARELLANO, 2005, p. 79). 

 

 A crescente circulação de informações científicas na Web tem determinado uma 

mudança significativa na forma de acesso aos dados pelos pesquisadores, o que se 

reflete nas citações presentes nos artigos científicos. Um estudo realizado na área de 

ciências da computação já apresenta esse impacto nas publicações impressas e online, 

mostrando que o índice de citação online já é quase o triplo do impresso (BOMFÁ, 

BLATTMANN, CASTRO, 2006). 

 Além disso, há mais informação circulando a respeito do mundo científico, pois 

o ciclo dessa informação passou a ser influenciado pela possibilidade de autopublicação, 

que pode ser realizada diretamente na Web, "adicionando funcionalidades como 

hipertextualidade, hipermediação e multimídia, dinamizando, assim, o processo de 

comunicação" (MORENO, ARELLANO, 2005, p. 76). 

 Com o advento dos circuitos online, os cientistas passaram a ter mais facilidade 

de formar e manter as suas redes de comunicação para rapidamente tomar decisões em 

seus projetos.  

 

A disseminação e a transferência de informação dentro de uma 

comunidade científica dependem da rede de comunicação que se 

estabelece nesta comunidade, ou seja, de como se organiza o fluxo de 

informações (...) Nesse processo de transferência também estão as 

associações científicas, cuja função é possibilitar a comunicação entre 

seus participantes, promovendo a disseminação do conhecimento 

científico e o intercâmbio de informações sobre trabalhos e pesquisas 

em andamento ou concluídos (MORENO, ARELLANO, 2005, p. 77). 

 

 Além deste, outros fatores determinaram mudanças na forma de organizar dados 

e publicar resultados dentro destes novos suportes tecnológicos. Dentre eles, talvez o 

mais decisivo, dói a crescente cobrança pela produtividade científica, dada a 

necessidade institucional de publicizar, o que constrange em última instância o próprio 

pesquisador. Em paralelo a esse fenômeno, a disseminação do conhecimento esbarra no 

custo das publicações impressas, que foi crescente nos últimos anos em função das 

despesas com matéria prima, especialmente o papel, o que limita a produção de livros e 

revistas e torna restrito o acesso a informação pela comunidade científica. 
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 Cumprindo a sua lógica, a Internet mistura as informações técnico-científicas 

com outros tipos de divulgação do conhecimento, mesmo assim a área teve um 

crescimento bastante considerável no cenário virtual. Talvez isso se deva a adesão de 

diferentes áreas do conhecimento à disponibilização de informações na internet,  

principalmente pela facilidade e necessidade de divulgação científica cada vez mais 

rápida. Ou seja, com maior número de artigos científicos na rede, maior e mais rápido  

prolifera o conhecimento da ciência (MORENO, ARELLANO, 2005, p. 79). 

 O contato via internet também possibilita novas dinâmicas de trabalho. O acesso 

à informação é mais rápido e prático. Além disso, os pesquisadores possuem acesso aos 

mesmos dados disponíveis na rede, facilitando ainda mais o trabalho em conjunto. Há 

um aprendizado coletivo das facilidades criadas no cenário digital, facilitando o acesso 

ao grande acervo de artigos e informações. 

 

O acesso às redes estimula o trabalho em equipe. A possibilidade de 

todos terem acesso aos mesmos dados e interagirem facilmente em sua 

utilização favorecem os esforços coletivos. Ao mesmo tempo, a 

comunicação por meio de redes pode ajudar a integrar o grupo. De 

fato, serve para ampliar a influência do grupo tanto em termos 

quantitativos quanto em extensão geográfica (MEADOWS, 1999, 

p.114). 

 

 Por outro lado, a internet acarreta consequências, nem sempre desejáveis. O 

grande número de artigos científicos disponibilizados na rede pode gerar confusão e 

imprecisão, pois são muitos os espaços digitais que possibilitam o arquivamento, mas 

muitas vezes eles são mal organizados e as fontes indeterminadas. As interfaces de 

organização designadas especificamente para divulgação cientifica por vezes não 

permitem a busca com precisão e proporcionam pouca visibilidade daquilo que está 

sendo procurado. Algumas estruturas digitais ainda imitam as físicas, como as 

bibliotecas, separando os artigos por ordem alfabética. A busca por palavras chave 

dentro dos arquivos e a organização por assuntos facilitaria ao pesquisador encontrar 

artigos e publicações conhecidas, mesmo sem obter o nome exato do autor ou do título, 

e descobrir novos autores e pesquisas relacionadas ao assunto de interesse. 

É preciso, portanto, muito cuidado com a forma de arquivamento dos 

documentos e onde eles serão disponibilizados. Os grandes buscadores virtuais (Google, 

Yahoo, Bing) ainda são, muitas vezes, a primeira opção na procura por artigos e autores. 

Apesar da rapidez e da efetividade dessas ferramentas, o método de busca altamente 
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automatizado, por palavras chave gerais em todos os tipos de websites, pode gerar 

muitos resultados divergentes para quem procura uma publicação na integra. O 

pesquisador precisa filtrar o que é pesquisa cientifica e o que não é, além de ficar atento 

para textos incompletos ou com falta de informações bibliográficas. 

 Uma possibilidade de superar as imprecisões é a construção de repositórios de 

publicação com acesso livre e sem custos, construídos dentro da filosofia da Iniciativa 

dos Arquivos Abertos, incentivando o auto-arquivamento. Ou seja, a publicação de 

dados e informações gerenciada pelo próprio pesquisador. Esses repositórios podem ser 

acessados por diversos provedores de serviços, tanto nacional como internacionalmente 

(MORENO, ARELLANO, 2005). 

 Essa ideia foi mais desenvolvida e evoluiu para um agrupamento destes 

repositórios com o gerenciamento de uma instituição responsável, gerando repositórios 

institucionais. "Esses repositórios, por serem institucionais, podem também abrigar 

informações adicionais relacionadas a questões institucionais que o órgão creia por bem 

divulgar" (MORENO, ARELLANO, 2005, p. 84). Além disso, a criação dessas 

ferramentas possibilita melhor organização dos dados disponíveis, podendo ser 

organizados por áreas de interesse ou conhecimento. 

 São muitas as instituições que podem criar os repositórios, como universidades e 

instituições de pesquisa. Estes órgãos preferem a adoção de arquivos abertos porque 

facilita a divulgação e transferência, além do que as informações estão sendo, de modo 

geral, produzidas em formato digital. Sendo assim, é possível combater o problema da 

obsolescência da informação científica. Por fim, os repositórios institucionais são 

capazes, inclusive, de organizar os dados internos da instituição, facilitando a consulta 

dos pesquisadores (MORENO, ARELLANO, 2005). 

 É preciso considerar que se o investimento em pesquisa é importante para a 

sociedade, a sua disseminação é igualmente decisiva. Nesta perspectiva, o Acesso Livre 

facilita a disponibilização da literatura acadêmica, ampliando o acesso a partir da 

internet. Isso acontece porque a distribuição de conhecimento científico se dá de 

maneira mais eficiente e rápida. 

 A comunicação a partir das redes eletrônicas reforça a potência do espaço virtual 

para o modelo de comunicação científica e este assume cada vez um papel mais 

relevante para a ciência. Muitos periódicos que antes utilizavam versão impressa, hoje 

disponibilizam artigos em endereços virtuais. Alguns, inclusive, criados mais 

recentemente, possuem uma distribuição exclusivamente virtual. 
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As redes eletrônicas como canal de comunicação informal reforçam a 

importância do espaço virtual para o modelo vigente da comunicação 

científica e assumem também um papel cada vez mais relevante em 

alguns canais formais dessa comunicação científica, sendo que, por 

exemplo, muitos periódicos científicos já nascem com um endereço 

eletrônico e uma existência unicamente on-line, e muitos outros 

passam a ser oferecidos quer em versão impressa quer em versão on-

line (ROSA, GOMES, 2010, p. 24). 

 

 Desta forma, pode-se dizer que a divulgação da ciência está sendo muito 

beneficiada pelo uso das redes de computadores no ambiente de pesquisa. Dentre as 

vantagens destacam-se a velocidade com que a informação é disseminada, a interação 

entre os agentes de pesquisa e a consequente colaboração entre pesquisadores de 

diferentes lugares e instituições. Os pesquisadores trabalham em laboratórios e campos 

experimentais, mas a forma de expressão dos dados continua a ser feita pelo registro 

textual das informações. Na matriz tradicional os pesquisadores encaminhavam seus 

textos a digitadores e a revisores de línguas antes de publicá-los. Hoje, estas tarefas 

estão praticamente extintas, de tal forma que um paper pode seguir da sala do 

pesquisador direto para o comitê editorial de uma revista internacional, praticamente 

sem intermediários.   

 Significa que a informação corre mais célere nestas novas plataformas e se 

desincompatibiliza mais, inclusive, do visto institucional. De um lado o pesquisador 

teve agregado ao seu cotidiano científico maior autonomia com as tecnologias, e de 

outro aumentou a responsabilidade sobre o impacto de suas ações, na medida em que o 

mundo online é mais rápido e visível.  Será necessário, portanto, ter plena consciência 

dos impactos decorrentes do uso de plataformas abertas com as redes eletrônicas. Elas 

favorecem a expansão das comunidades científicas, facilitam e intensificam a 

comunicação e ampliam o acesso aos diversos recursos de informação, mas podem 

também criar sérios e irreversíveis problemas para o campo da ciência, dependendo do 

grau de sigilo desejável pelas agências de pesquisa (ROSA, GOMES, 2010, p. 27). 

 

Acesso aberto à informação técnico-científica na Embrapa 

 Para organizar as informações técnico-científicas e ampliar a visibilidade dos 

resultados gerados pela pesquisa agropecuária, a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa) desenvolveu e disponibilizou bases de dados digitais de acesso 
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aberto à informação, para que pesquisadores da Embrapa e de instituições de ciência e 

tecnologia nacionais e internacionais, bem como públicos não especializados, integrem-

se à rede mundial de informações técnico-científicas. 

 O Repositório Acesso Livre à Informação Científica da Embrapa (Alice), o 

Sistema Aberto e Integrado de Informação em Agricultura (Sabiia) e o serviço 

Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e) representam, portanto, um esforço 

do Sistema Embrapa de Bibliotecas (SEB), sob a coordenação da Embrapa Informação 

Tecnológica, e em parceria com a Embrapa Informática Agropecuária, para 

universalizar o acesso à informação e ao conhecimento e contribuir para o avanço 

mundial da ciência. 

Repositório Alice 

 

Para reunir, organizar, armazenar, preservar e disseminar na íntegra as 

informações científicas produzidas pelos pesquisadores da instituição os técnicos da 

Embrapa desenvolveram o repositório Alice. Trata-se de um site de acesso livre à 

informação científica. As informações do site referem-se a capítulos de livros, artigos 

em periódicos indexados, artigos em anais de congressos, teses e dissertações, notas 

técnicas, entre outros. Elas podem ser operadas por outras bases de dados, na medida 

em que conversam com outros sistemas abertos, por usar tecnologias padronizadas 

adotadas pela comunidade científica mundial. Neste sentido as informações da Embrapa 

integram uma rede global de informação científica, o que torna amais ágil o acesso à 

informação produzida nas mais diferentes instituições.   

Repositório Sabiia 
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 Outro repositório desenvolvido pela Embrapa é o Sistema Aberto e Integrado de 

Informação em Agricultura (Sabiia), um mecanismo de busca automatizado que coleta e 

centraliza metadados de provedores de dados científicos de acesso aberto previamente 

selecionados. Nessa interface são reunidas informações sobre agricultura e áreas afins. 

Possibilita o acesso ao texto integral de milhares de publicações científicas disponíveis 

em diversas instituições nacionais e internacionais. Ou seja, aqui a proposta é mais 

aberta, pois o Sabiia permite o acesso a documentos como livros, capítulos de livros, 

artigos em periódicos, folhetos, teses, anais e proceedings de eventos, entre outros. 

Repositório Infoteca-e 

 

 Os materiais de cunho diverso estão disponíveis no serviço Informação 

Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e), que reúne e permite acesso a informações 

sobre tecnologias produzidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa). Estes materiais se relacionam às áreas de atuação dos diferentes centros de 
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pesquisa espalhados pelo Brasil. 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). A linguagem destes materiais é adaptada para 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. A expectativa é que, assim, eles possam se apropriar com maior 

facilidade das tecnologias geradas pela Embrapa.   

 

Uso dos repositórios em algumas Unidades da Embrapa 

 

 A Embrapa conta com 47 unidades de pesquisa disseminadas pelo Brasil. Há 

relativa autonomia na manutenção dos sites oficiais de cada unidade, não existindo um 

padrão para a disponibilização e estruturação de informações nos portais. Neste estudo, 

optou-se por verificar como são apresentados os conteúdos livres nestes espaços. A 

observação direta destes portais aponta para uma falta de unicidade no trato das 

informações que devem ser disponibilizadas de forma aberta para a sociedade, 

especialmente no que se refere aos sistemas desenvolvidos pela própria empresa e que, 

em princípio, poderiam ser aproveitados para facilitar o acesso de clientes internos e 

externos às informações científicas. Nos quadros selecionados, reproduzidos a seguir, 

pode-se ter uma ideia do aproveitamento dos programas Infoteca-e, Sabiia e Alice, nas 

páginas de algumas Unidades de pesquisa e inclusive no site da Instituição.   

 

 

 

Na página da Embrapa Clima 

Temperado, só há ligação com o 

repositório Infoteca-e, de forma que 

tanto a comunidade interna quanto 

a externa terá dificuldades de saber 

como esses amplos sistemas de 

referência podem ser acessados 

afim de melhor compreender as 

áreas de pesquisa. 
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Na página da Embrapa Trigo, não 

há referência a nenhum dos 

repositórios criados pela Embrapa. 

Isso também restringe o acesso às 

publicações disponíveis nos três 

repositórios. 

Na página da Embrapa Arroz e 

Feijão, sequer há uma página 

específica para as publicações. O 

espaço foi criado recentemente e 

está disponível apenas na página 

inicial do site. 

A página da Embrapa Gado de 

Leite, assim como a da Embrapa 

Trigo, possui um espaço específico 

para publicações, mas não existe 

ligação a nenhum dos repositórios. 

Também dificultando o acesso dos 

públicos interno e externo aos 

documentos disponíveis nos 

repositórios. 

Na página da Embrapa Sede, o 

único repositório apresentado é o 

Infoteca-e, porém apenas como 

último item do quadro Acesse 

também. Os dois outros serviços 

não aparecem na página de abertura 

da instituição. 
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Considerações finais: 

 

A Embrapa conta com sites que podem ser considerados apropriados para a 

interação aberta e livre com seus diferentes públicos. Deve-se considerar que a pesquisa 

agropecuária gera um número considerável de informações que precisam de 

capilaridade para cumprir o seu objetivo social e, de outro lado, os grupos 

especializados de outras instituições e da própria Embrapa podem contar com as 

facilidades de um acesso rápido às informações geradas. Entretanto, mesmo com 

sistemas abertos desenvolvidos, não se observa uma estratégia de divulgação para esses 

sistemas de dados na instituição. A observação rápida nos sites das unidades permite 

dizer que elas não apresentam esses repositórios como estratégicos para a troca de 

conhecimentos, o que se pode induzir que pesquisadores e técnicos de nível superior da 

empresa não devem saber da existência, ou simplesmente não acessam estes recursos 

para a troca de informações na área técnico-científica. 
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