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Embora disponíveis para consulta desde o final da década de 90, as Bases de Dados da 
Pesquisa Agropecuária (BDPA) e AinfoWeb (software de recuperação do acervo local) 
ainda  hoje  são  pouco  conhecidas  pelos  usuários  das  bibliotecas  da  Embrapa.  Prova 
desse fato é que os mesmos solicitam orientação com relativa freqüência. Explicações 
individuais sobre como executar busca de livros, teses, artigos de periódicos, etc. são 
fornecidas sempre que necessário, demandando tempo dos funcionários. Este trabalho 
visa divulgar as Bases de Dados produzidas pelas Bibliotecas da Embrapa que contém o 
acervo das mesmas. A BDPA é o resultado do trabalho executado pelo Sistema Embrapa 
de  Bibliotecas  e  contempla  as  seguintes  bases  de  dados:  Acervo  Documental  da 
Embrapa, a Produção Científica da Embrapa; Catálogo Coletivo de Periódicos e Cadastro 
de  Instituições;  a  base  da  Embrapa  Florestas,  conhecida  como  AinfoWeb  contém  o 
Acervo  e  a  Coleção  de  Periódicos  local.  Ambas  abrangem  as  seguintes  áreas  de 
conhecimento: agricultura e afins, floresta; meio ambiente, ecologia, botânica, recursos 
naturais  dentre  outras.  Podem  ser  acessadas  pelo  seguinte  endereço: 
http://www.cnpf.embrapa.br/biblio/basedado.htm.  A BDPA disponibiliza  mais  de 430.000 
registros, com Acervo local de 32.000, obtidos no Brasil e exterior, em diversos tipos e 
formatos, tais como, livros, folhetos, cds, teses, documentos, separatas, fitas de vídeo, 
dvds, normas técnicas, relatórios técnicos, mapas, proceedings, obras de referência ou de 
consulta rápida e folderes.  Freqüentemente, são prestadas orientações individuais aos 
usuários  que  procuram  a  nossa  biblioteca,  Para  a  efetiva  utilização  dos  recursos 
relatados, está sendo finalizado um roteiro “passo a passo”, com dicas de busca. Além 
disso, foram previstos treinamentos periódicos para a divulgação e uso efetivo desses 
serviços online. 
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