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TECHNICAL AND SCIENTIFIC LITERATURE PRODUCED BY THE AGRICULTURAL
RESEARCH CENTER FOR THE SEMI-ARID TROPIC

IN 1982: QUANTITATIVE ANALYSIS

ABSTRACT

A survey of pub1ications of the Agricu1tura1 Research Center
for Semi-Arid Tropic (CPATSA) was done to eva1uat~ and compare
the scientific pub1ications with resu1ts oÍ the previous year and
the ana1ysis of bib1iographic citations of pub1ications produced
to study the behavior oÍ readers concerning uti1ization of a11
types of pub1ications as we1l as activities of the Section of
Information and Documents (SID) of CPATSA. The resu1ts revea1ed
that 98 scientific papers were produced in 1982, whereas 31
pub1ications were produced in 1981. It was verified that out of
93 research projects in progress, 62 projets did not produced any
pub1ication. Arnong various types of pub1ications cited, scientific
journa1s were the 1east used index of citation, although their
use was increased to 12% in re1ation to that in 1981. It was
concluded that there was an increase in both scientific
pub1ications and qua1ity of citation, but both the SID and the
Editorial Board shou1d improve their method of working, main1y
relating to technica1 and scientific writing courses and the
information system.
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RESUMO

Fez-se um levantamento dos documentos gerados no Centro de
Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Ârido, em 1982, para ava
liar e comparar a produção científica, com resultados do ano an
terior, e a análise das citações bibliográficas dos documentos
ge~ados, para estudar o comportamento do usuário em relação ao
uso do acervo e a atuação do Setor de Informação e Documentação.
Os resultados revelaram que, em 1982, foram produzidos 98 traba
lhos de Pesquisa em Andamento, verificou-se que, em 93 projetos,
62 não geraram publicações. Entre os tipos de material citado,
"Periódicos" foi o que alcançou o menor índice de citação, mas
cresceu, em relação a 1981, 12%. Concluí-se que houve um cresci
~ento, tanto na produção científica como na qualidade da cita
çao, mas o Comitê de Publicações e o SID-CPATSA devem promover
meios de atuar mais objetivamente, principalmente quanto à real~
zaçao de cursos de redação técnico-científica e fortalecimento
do sistema de divulgação.
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INTRODUÇÃO

A comunidade científica para crescer e desenvolver-se tem corno
obrigação divulgar suas pesquisas, através de um dos principais
veículos da comunicação, que é a publicação científica. Furtado
(1981) afirma que a publicação e o principal indicador da excelên
cia profissional e um meio de avaliação. A Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (EMBR~PA) apresenta urna proposta de cresci
mento a toda tarefa de coordenação, particularmente quando se tra
ta de articular os esforços dos pesquisadores, no sentido de via
bilizar os conhecimentos obtidos através do método científico, em
termos de publicações técnico-científicas (Rosinha et aI. 1979).

Urna parte essencial de um documento científico é a lista de re
ferências, apontando as publicações prioritárias, isto é, as publi
cações mais pertinentes ao assunto. Ziman (segundo Smith 1981)
observa que um trabalho científico não fica só, pois é embebido
na literatura do assunto. Em geral, urna citação implica um rela
cionamento entre o documento citado e o citante. Kaplan (segundo
Rodrigues 1982) afirma que as funções básicas da citação na lite
ratura são: a) "dar autoridade para os fatos citados e conferir
respeitabilidade intelectual e científica ao trabalho"; b ) "diri
gir o leitor do artigo para outras fontes de informação sobre o
assunto tratado".

lTrabalho apresentado no VIr Encontro de Bibliotecários da
EMBRAPA, realizado de 11 a 15 de abril de 1983, em Goiânia, GO.
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o método de análise de citação para medir o desempenho cientí
fico e obter resultados de comportamento da literatura, como par
~e dos processos de comunicação, está sendo largamente usado na
Biblioteconomia. price (1965), Garfield (1979), Margolis (1967)
entre outros foram os pioneiros do estudo dos processos de comuni
caçao relacionados com as citações. Novas técnicas e meios mais
sofisticados, como o uso do computador, estão sendo e continuarão
a ser usados, para se observar aspectos particulares do comport~
mento do usuário, através da análise da citação.

Analisar citações é uma técnica simples, com dados facilmente
disponíveis, mas que exige uma aplicação cuidadosa, onde os crit~
rios terão que ser delimitados, com objetivos precisos, para se
chegar a resultados concretos. Smith (1981) afirma que, como qual
quer metodologia, a análise de citações produz resultados, cuja
validade é altamente sensível aos critérios com os quais é aplic~
da.

Partindo, portanto, dos princípios de que a publicação cientí
fica é o resultado básico da pesquisa e que a lista de referén
cias incluída no fim do trabalho é parte fundamental de um traba
lho de pesquisa, fez-se um estudo das citações bibliográficas dos
documentos gerados no Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico
Semi-Árido (CPATSA), em 1982.

o Setor de Informação e Documentação (SID), consciente de sua
responsabilidade como maior fonte de pesquisa da informação bi
bliográfica no Nordeste.semi-árido do Brasil, e de que esta infor
mação é o instrumento básico da pesquisa, tem necessidade de
diagnosticar sua atuação junto ao pesquisador, a fim de poder con
tribuir efetivamente para o desenvolvimento das pesquisas do Cen
tro.

o SID-CPATSA possui um acervo de 32.730 volumes, sendo 22.900
(livros, folhetos, teses e separatas) e 9.830 volumes de periõd~
cos com 615 títulos correntes. O SID atende a pesquisadores, ex
tensionistas, estagiários e estudantes de pós-graduação de univer
sidades nacionais e estrangeiras. A equipe técnica do Centro,
atualmente, é constituída de 13 pesquisadores a nível de doutora
do, 42 a nível de mestrado e 14 a nível de bacharelado. O Centro
conta ainda com 12 consultores e 14 estagiários.

O Setor se propõe a fazer um levantamento dos documentos ger~
dos no ano de 1982, para avaliar e comparar a produção cientlfica



com os resultados do ano anterior, e# através da análise das cita
ções bibliográficas dos trabalhos, predende-se estudar o comport~
mento do usuário em relação ao uso do acervo e avaliar a atuação
do SID.

MATERIAL E MÊTODOS

o trabalho foi realizado em três etapas: levanta~ento das
blicações, análise das citações e comparação dos resultados
dos em 1981 e 1982.

p~
obti

Para o levanta~ento dos trabalhos técnico-científicos gerados,
tomou-se como base uma relação de 1982, fornecida pelo Comitê de
Publicações, os relatórios de projetos de pesquisa em andamento e
uma busca junto ao pesquisador. Na definição das áreas de pesqui
sa, levou-se em conta o trabalho anterior de Brito & Luz (1981),
onde foi feLta uma divisão por áreas, de acordo com as linhas de
pesquisa dos projetos. Foram acrescentadas três areas que geraram
publicações em 1982: Física do Solo, Informação e Melhoramento de
plantas. Os trabalhos foram distribuídos por tipo de publicação,
de acordo com os modelos oficiais de publicação da EMBRAPA
(Rosinha et aI. 1979), incluindo os trabalhos não-publicados for

malmente, isto é, os que não foram divulgados em revistas, con
gressos ou nas publicações oficiais da EMBRAPA. Alguns destes tra
balhos encontram-se no Comitê de Publicações e outros em poder do
autor.

Os resumos de trabalhos nao foram considerados, mesmo os que
foram apresentados em congressos (Tabela 1).

Le :ntou-se, através dos Programas Nacionais de Pesquisa
(PNP'~), o número de projetos que geraram ou não trabalhos técni

co-cientificos e o número de publicações geradas. Além dos PNP's
027 (Avaliação dos Recursos Naturais e Sócio-econômicos do Tróp~
co Semi-Árido), 030 (Aproveitamento dos Recursos Naturais e Só
cio-econômicos do Trópico Semi-Ãrido), 033 (Sistema de Produção
para o Trópico Semi-Ãrido), estão incluídos o PNP 035 (Programa
Nacional de Pesquisa Florestal) e os projetos do CPATSA coordena
dos por outros Centros (Tabela 2).

Para análise das citações, foram considerados os Projetos de
PesquLsa aprovados em 1982 (os mesmos contêm referências bibliogr~
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ficas) e os trabalhos técnico-científicos gerados em 1982.
-Dentro de cada area de pesquisa, foi computado o numero de do

cumentos gerados, onde se verificou a média de referências cita
das por documento; os tipos de documentos consultados, (livros,
p eríód.í.cose outros); o indice de atualização e autocitação. No le
vantamento de tipos de documentos, foram determinados os titulos
de periódicosmaí.s citados dentro de cada área de pesquisa e verifi
cados os títulos existentes no acervo do SID-CPATSA.

Para calcular
Dr - da = Xa •

guinte:

o índice de atualização, foi usada a fórmula
t;:Xa = Vmr onde as variãveis representam o se
Nr

Dr = data da referência
Da = data atual
Xa = X ano (ano encontrado)
Nr = numero de referências
Vm = valor da média

Na contagem da "autocitação", foi considerado somente o prime~
ro autor.

o estudo realizado por Brito & Luz (1981) permitiu estabelecer
uma comparação entre os resultados obtidos neste trabalho nos se
guintes aspectos: número de publicações em todas as areas, com
exceção das que não geraram em 1981 e as acrescentadas em 1982;
índice de atualização e uso de periódicos em sete áreas levanta
das por Brito & Luz (1981). No levantamento do trabalho anterior,
nao foram considerados os Projetos de pesquisa (novos); somente
as publicações apontadas nos relatórios de pesquisa foram elemen
tos de análise.

RESULTADOS

A Tabela 1 mostra que fçram gerados 98 trabalhos científicos
no ano de 1982, dos quais 57,1% não foram publicados formalmente.
Entre as 19 áreas relacionadas, "Avaliação de Recursos Naturais"
foi a que mais gerou, 19,3%; em seguida "Floresta" com 15,3%;,
"Fitossanidade 11 com 12,2 % i "Pr-oduç âo Animal 11 • com 10,1%; "Manej o
de Solo e Água (Sequeiro)" com 9,1%; e "Mecanização Agrícolall com
8,1%. Estas seis áreas produziram 74,2%, dez areas produziram
25,8t& e três nada produziram. Houve. uma baixa produção de "Pe aqu i.



sa em Andamento" e um alto indice de trabalhos publicados em re
vistas e congressos. Estes percentuais apresentados foram calcu
lados em função do número total de trabalhos gerados.

A Tabela 2 identifica que dos 93 Projetos de Pesquisa em Anda
mento, 62 não geraram publicações e 31 geraram 60 trabalhos téc
nico-cientificos, publicados ou não, incluindo 18 resumos e três
"Pesquisa em Andamento". A Fig. 1 apresenta os trabalhos gerados
por projetos em andamento, dentro dos PNP's.

Na Tabela 3, foram levantados 128 documentos incluindo proj~
tos novos e publicações geradas em 1982, onde foram citadas
1. 729 referências, apresentando urna média de 13,5 citações por
documento. Os tipos de documentos mais citados estão incluidos
no item "outros" (folhetos, teses, trabalhos apresentados em con
gressos e relatórios técnicos) - 38%iem seguida "livros" - 32~
e por último "periódicos" - 30%. A vida média da literatura, en
tre todas as áreas estudadas, foi de 8,5 anos, sendo que a area
menos atualizada, com média de 23 anos, foi "Drenagem e Salinid~·
de" e a mais atualizada foi "Consorciação" com 4,2 anos.

A maior incidência de autocitação foi nas áreas de "Manejo de
Solo e Água (Sequeiro)" e "Avaliação de Recursos Naturais". A
percentagem geral de autocitação atingiu 4,4%.

A Tabela 4 apresenta os titulos de periódicos mais citados
nos documentos analisados, sendo que concentraram maior indice
de citação os seguintes~

Journal of Irrigation and Drainage Division;
Journal Agricultural Science, Cambridge;
Journal Economic Entomology;
Experimental Agriculturei
Pesquisa Agropecuária Brasileira;
Soil Science.

A Tabela 5 mostra que, em 1982, foram gerados 98 trabalhos, e~
quanto que, em 1981, foram computados 31. A média da produção
cientifica foi de dois trabalhos por pesquisador, levando-se em
consideração que o total de pesquisadores, em 1982, era de 49
(foram excluidos os consultores e pesquisadores em pós-gradu~
ção) .

Apesar de o uso de periódicos ter aumentado em 1982 (11,8%),
as citações nos trabalhos gerados, em 1981, mostrarem-se mais



atualizadas (Tabela 5).

DISCUSSÃO

Produção científica do CPATSA em 1982.

A produção de trabalhos cientificos do CPATSA em 1982, repre
sentada, no total, por 98 trabalhos, atingiu a média de dois tra
balhos por pesquisador. Foi realizada uma investigação à parte p~
ra determinar o grau de produtividade entre os pesquisadores do
CPATSA, durante o ano de 1982. Chegou-se às conclusões de que do
total de 49 pesquisadores considerados, 46 produziram, sendo que
22 produziram um trabalho, 17 produziram de dois a três trabalhos
e três foram considerados mais prolificos, gerando de quatro a se
te trabalhos científicos. O estudo levou em conta somente o pr~
meiro autor.

price (1976) modificou a lei de produtividade quadrática inver
sa de Lotka (que não se aplicava a autores de alta prOdutividade),
de maneira a se ajustar a autores de baixa e alta produtividade,
respectivamente. A lei modificada conduz ao resultado de que cer
ca de um terço da literatura e menos de um décimo dos autores es
tão associados aos níveis elevados de produtividade. Além disso,
conduz a uma média de 3,5 documentos por cientista. Assim, num
campo de 100 trabalhos, metade de todos os trabalhos terá sido
escrita pelos dez pesquisadores que mais produziram e a outra me
tade por aqueles com menos de dez trabalhos cada um.

Mesmo se levando em conta que o estudo de Price(1976) abran
geu um período mais longo da produtividade da literatura cientifi
ca e o presente trabalho levou em consideração o periodo de um
ano, os resultados alcançados estão bem pró~imos dos encontrados
por price.

Na. análise da produção, foi também verificado que dos 98 traba
lhos gerados,57,1% não foram publicados formalmente, ocorrendo,
com isto, uma certa descontinuidade no processo de divulgação da
pesquisa a um público maior, pois qualquer descoberta só completa
o seu ciclo após sua aceitação por outros cientistas do mesmo ca~
po (Braga 1974). Das 19 áreas levantadas, seis se destacaram com
maLor número de publicações. No entanto, deve ser ressaltado que
não se levou em conta o número de pesquisadores dentro de cada



area, porque alguns autores contribuiram com trabalhos para outras
áreas. Foi observado que as areas de "Culturas Energéticasll

, "Sis
tema de Produção" e "Tolerância à Secall nada publicaram. Question~
dos os motivos junto aos pesquisadores destas áreas, deduziu-se
que "Culturas Energéticas" e "Sistema de Produção" são areas novas
no CPATSA, e os experimentos não apresentaram resultados, concre
tos. Quanto à área de "Tolerãncia à Seca", s6 recentemente as pe~
quisas contam com um fisiologista, profissional .í.ndi spe ns âve I à
condução dos experimentos.

Através dos relat6rios dos projetos de pesquisa em andamento
foi constatado que dos 93 projetos, 62 nao geraram publicações.
Entre as publicações geradas dos 31 projetos, houve um percentual
significativo de resumos que não são considerados veiculos de di
vulgação da EMBRÃ~A, conforme sua Dolítica editorial.

Foi importante o levantamento de resumos, para evidenciar o vo
lume dos trabalhos científicos que deixam de ser escritos. A série
"Pesquisa em Andamento", na EMBRAPA, é um mecanismo formal de gran
de importãncia para expor os resultados de pesquisa. Segundo
Lancaster (1975), quanto mais rapidamente um projeto de pesquisa
chama a atenção da comunidade científica e os resultados deste,pr~
jeto (mesmo preliminares) são disseminados, tanto melhor para o es
tado da pesquisa científica como um todo. Foi constatado neste es
tudo somente a publicação de três "Pesquisa em Andamento", referen
te aos projetos de pesquisa dos anos de 80/81. Sabe-se que muitas
pesquisas não têm resultados a curto prazo para divulgação, mas e
preciso identificar até que ponto este resultado reflete a realida
de.

Análise .das citações dos documentos

Das 1.729 citações referenciadas nos 128 documentos analisados,
foi encontrada uma média de 13,5 citações por documento. price
(1965) em IINetworks of Scientific papersll fez um estudo da nature
za da rede internacional de artigos científicos e levantou a inci
dência de citações nos trabalhos, observando que em cada artigo há,
em média I quinze referências, dasquais do z.e ou 80 % sao artigos de
peri6dicos.

Segundo Braga (1974), trabalhos com pou casou nenhuma citação re
fletem a inexperiência de quem escreve ou está baseado em seus co
nhecimentos inatos.



Estudos realizados por Burton & Kleber (1960) sobre o envelhe
cimento da literatura cLen t.I fica determinaram que existem dois
tipos de literatura: a "clássica" que tem vida mais longa, onde
os campos são mais teóricos ou fundamentais e podem mostrar uma
vida média mais longa - 10,8 anos (Matemática, Botãnica, Geolc
gla) e a "efêmera" que está sofrendo constantes mudanças em con
teúdo ou técnica e é dependente de dados recentes - 4,6 anos (Fi
sica e Engenharia). Algumas são de caráter intermediário - 6,8
anos (Fisiologia e Química). A vida média curta que é equivalente
a obsolescência rápida é o resultado de mudanças de técnicas ou
interesses dentro de cada campo de assunto.

A média geral de atualização encontrada nas citações foi de
8,5 anos. Na área de "Consorciação", verificou-se o maior índice
de atualização, com uma média geral de 4,5 anos, "Drenagem e Sal i
nidade" apresentou o menor índice de atualização, com a média de
23 anos. "Consorciação é uma área que está despertando muito int~
resse, onde técnicas modernas estão surgindo e, em consequência,
a literatura cresce com rapidez. O SID-CPATSA, para atender este
interesse, publicou uma 'bibliografia sinalética sobre consorcia
ção e mantém uma disseminação corrente sobre a área. No CPATSA,
os pesquisadores desta área são todos a nív~l de pós-graduação e
têm o domínio da língua inglesa, fatores que teriam contribuído
para o resultado a que se chegou, quanto à média de atualização.

Quanto à área de "Drenagem e Salinidade", apesar de ser consi
derada "efêmera"j onde novas técnicas estão sendo pesquisadas, v~
rificou-se, através das referências citadas, o uso de documentos
antigos. O SID-CPATSA mantém também uma disseminação corrente so
bre esta area; contudo o acervo está falho, especialmente quanto
à aquisição de livros, textos e congressos. A política de aquis~
ção de publicação da EMBRAPA baseia-se na recomendação dos pesqu~
sadores, e a atualização do acervo reflete o interesse do usuãrio.

Das 1.729 referências analisadas, por tipo de material consul
tado: periódicos 30%, livros 32% e outros 38%, chegou-se à conclu
são de que não houve preferência muito acentuada quanto ao tipo
de documento. Segundo os cientistas da informação, "os periódicos
constituem o principal veículo para o registro do conhecimento
científico, além de ser o único capaz de atingir um grande número
de leitores por seu caráter válido e permanente. Os periódicos
refletem a atualidade científica e técnica e informam, por conse
guinte, sobre os últimos progressos' da ciência" (Price 1974). Por



este motivo, considerou-se o índice de uso de periódicos muito
baixo. O acervo do SID-CPATSA ~ constituí~o 90% de publicaç6e~
em inglês; contudo os pesquisadores, em geral, dominam o ldioma.
O Setor mantém um serviço de Disseminação Seletiva da Informação
através do SD1, Current Contents, compilação de bibliog~afia cu~
ta, divulgação dos sumários de periódicos, mas parece não haver
uma preocupação, por parte de alquns pesquisadores, de atualiza
çao constante e de fazer uma revisão bibliogrãfica para suas
pesquisas.

Para análise de uso de periódicos do acervo, foram levantados
os títulos mais citado~ em quinze areas e foi constatado que dos
29 títulos, sete a biblioteca não possui e entre os seis mais
citados, todos são assinados pelo SlD-CPATSA (Tabela 4).

Quanto ao ítem "autocitação", verificou-se que em 1.729 refe
rências, 77 foram citações próprias. Furtado (1981), em seu arti
go "Conceitos e tipologias em ciências e tecnologia e sua in
fluência na publicação da informação", recomemda eliminar repet~
ção de dados já publicados, especialmente os do próprio autor.
Um trabalho com elevado resultado de autocitação, geralmente,
indica nada mais do que uma especialização limitada (Garfield
1979). Segundo Garfield (1979), a autocitação é uma espécie de
autopromoção, apesar de achar que, em alguns casos, é razoável e
aceitável, dependendo de alguns fatores como: o estágio de dese~
volvimento de uma área de pesquisa; a inexistência de trabalhos
científicos na área; ou se somente o autor do trabalho desenvol
veu pesquisa naquele assunto. Quando a autocitação não se enqu~
drar nestes casos, o SlD-CPATSA deverá ter a preocupação de ale~
tar os pesquisadores quanto à prática de citar seus próprios tra
balhos d~snecessariamente.

Comparação dos Resultados

A comparação dos resultados obtidos em 1981 e 1982 mostrou
que a produção cresceu 313% em todas as areas e que a de maior
desempenho, tanto em 1981 como em 1982, foi "Avaliação de Recur
sos Naturais", com sete e 19 trabalhos, respectivamente. A única
area que decresceu um pouco foi "Fruticultura", com seis traba
lhos em 81 e cinco em 82. "Floresta" foi a que mais cresceu em
1982, em torno de 375% (Fiq. 2).



Um fato de importância que teria contribuído para o aumento
da produçâo científica do CPATSA foi a realizaçâo do I Simpósio
Brasileiro do Trópico Semi-Ãrido, em agosto de 1982, em Recife.
Na área de "Avaliação de Recursos Naturais", a especialização
dos técnicos pode ter contribuído para a alta produtiv.idade. O
crescimento da geração de trabalhos científicos na área de "FIo
resta" deveu-se, principalmente, a um plano de produção de traba
lhos estabelecido pelos pesquisadores da área e à volta do coor
denador do curso de pós-graduação.

O índice de atualização geral decresceu de 6,1 para 8,8 anos
em torno de 45%. A área de "Avaliação de Recursos Naturais" em
relação a 81 foi a que mais desatualizou sua média, 4 para 7,9
anos, quase 100%, fato compreensível pelos aspectos clássicos da
area. "Fruticultura" e "Fitossanidade" melhoraram sua atualiza
çao em 12% e 60%, respectivamente, no ano de 1982 (Tabela 5).
Por se tratar de uma área de alta proliferação de informação e o
acervo do SID ter acompanhado este crescimento, acredita-se que
isto tenha influenciado a atualização da informação.

Neste estudo, não foi possível fazer uma comparação de todas
as áreas, pela falta de dados referentes a algumas, no ano de
1981.

O uso de periódicos, nas citações, cresceu era 1982, alcançan
do o índice de 38,7% contra 26,9% em 81 (Tabela 5) • Contudo, es
te índice e considerado baixo em relação a 80% encontrado por
P'rice (1965). O SID-CPATSA tem tido a preocupaçao de atualizar os
pesquisadores através de sumários de periódicos, disseminação
corrente, por área de interesse e através de bibliografias cur
tas. No todo, foi sentido o reflexo dessa atuação, mas pe~cebe-
se que muito terá de ser feito principalmente para otimizar o
uso de periódicos e utilizar melhor os serviços de alerta ofere
cidos pelo Departamento de Informação e Documentação - DID Bra
sília, tais como SDI e Current ConLents.

CONCLUSÕES

1. O Comitê de Publicações do CPATSA deve promover cursos de
redação técnico-científica para os pesquisadores; incrementar a
publicação dos trabalhos em revistas ou nos veículos de divulg~



çao da EMBRAPA; nao permitir que sejam apresentados em
sos, resumos, sem que haja sido escrito o trabalho.

congre~

2. Ê de suma importância o incentivo dos coordenadores dos Pro
jetos de Pesquisa em Andamento, para a publicação dos resultados
parciais das pesquisas.

3. As citações bibliográficas devem ser relevantes, atualiza
das, e a autocitação deve ser evitada, quando desnecessária.

4. O nivel de graduação e o dominio de idiomas estrangeiros
influenciam na produção cientlfica e na revisão bibliográfica.

5. O SID~CPATSA deve elaborar um plano de seleção de obras, a
fim de suprir falhas do acervo, em algumas áreas.

6. O uso de periódicos deve ser otimizado através dos serviços
de alerta, principalmente o SDr e Current Corrents.



TABELA 1. Literatura t~cnico-cientlfica produzida pelo CPATSA em 1982.

Tipos de Publicaçõesz
Áreas Trabalho N"Úrrero NÚrrero

de Boletim Circular Comunicado Pesquisa apresentados de trabalhos total
de elll Documento em revista nao de

Pesquisa Pesquisa Técnica Técnico Andamento congressos etc. publicados trabalhos

Avaliação de Recursos Naturais - - - - 02 05 12 19
Consorciação - - - - - 01 - 01
CUlturas Energéticas
Drenagenle Salinidade - - - - - - 01 01
Fertilidade do Solo y" 01 - 01 - - - 01 03
Física do Solo 02 - - - - - 01 03
Fitossanidade 01 - 02 01 - 01 07 12
Floresta - 01 - - -- DI 13 15
Fruticultura - 01 - - 01 - 01 03
Informação Y - - - - 01 - 02 03
Manejo de Solo e Água-Irrigação - - - - 01 - 03 04
Manejo de Solo e Água-Sequeiro 01 - - - 01 03 04 09
MecariizaçãoAgrícola - - - - .- 02 06 08
Melhor~nento de PlantasY' - - 01 01 - - - 02
01erícolas 01 - - - - - 02 03
Produção Animal 03 01 - 01 01 02 02 10
Sistema de Produção
Tecnologia de Sementes - 01 - - - - 01 02
Tblerãncia a Seca

Tbtal 09 04 04 03 07 15 56 98

ZTítulos de publicações seriadas da EMBRAPA.
YÁreas de pesquisa acrescentadas em 1982.



TABELA 2. Literatura técniro-científica gerada pelos Projetos de Pesquisa em Andamento.

Programas Nacionais
de

Pesquisa

PesquisaNCmero
de

Projetos

Número de projetos
que não

geraram puhlí.caçôes
ReS1..llTOS em

Andamento

Avaliação dos Recursos Naturais
e SÓcio-ecorlÔmiros do Trópico
Semi-Árido - (PNP - 027)

Aproveitamento dos Recursos
Naturais e SÓCio-eronômiros do
TrÓpiro Semi-Árido - (PNP-030)

Sistena de Produção para o
Trópiro Semi-ÁrLido - (PNP - 033)

Programa. Nacional de Pesquisa
Florestal - (PNP - 035)

Coordenados por outras lU1idades

Número
de publicaçees

geradas

21 08 22 03

37 27 21 15

05 03 03

07 04 09

23 20 05

T o tal 93 62 1860

02

01

03
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FIG. 1 Trabalhos gerados pelos Programas Nacionais de Pesquisas



TABEIA 3. Análise de citaçãa bibliográfica das documentas geradas em 1982 - publicaçãa e projetos novos.

Áreas Númera NÚIrera Tipos de docimen tas cansultadas índice
de de documant.os Referências de atualizaçãa An+oc í.t.acôes

Pesquisa geradas 1982 citadas Livros Periexücas outras z (anas)

Avaliaçãa de Recursas Naturais 32 333 144 75 114 7,9 12Consorciaçãa 05 59 11 27 21 4,2 03Culturas Energéticas
Drenagem e Salinidade 02 42 18 19 05 2,3
Fertilidade da Sola 10 76 31 28 17 11,1 04
Física da Sola Y 03 60 24 26 10 9,9 03
Fitossanidade 07 80 18 48 14 5,6 06
Floresta 15 176 62 53 61 6,9 04
Fruticfctura 05 83 36 12 35 6,6 02
Infarm çãa Y 02 03 10 12 11 5,3 02
Maneja de.Sola e Agua - Irrigaçãa 06 76 32 17 27 8,6 06
Maneja de Sola e Água - Sequeiro 18 352 79 79 194 7,4 18
Mecanizaçãa Agrícola 06 73 39 14 20 6,2 09
Melhoramento de PlantasY
Olerícolas 03 16 03 09 04 7,0 01
Produçào Animal 11 248 38 93 117 7,5 01
Sistema de Prooução 01 04 01 - 03 4,5
'l'ecnalogiade Serrentes 02 18 02 13 03 14,8
1elarãncia à Seca

T a tal 128 1.729 548 525 656 8,5 77

zTrabalhos publicados em congressos, revistas etc.; folhetos, teses e relatórios técnicos.
YÂreas de pesquisa acrescentadas em 1982.



.
,l\8ELA A. Tituloô de periódicos mais citados na literatura técnico-científica r

Area '" oo ,c
<> o o 'o .,

de z 10 -cv-
E '" o

Pesquisas o ",§ ~ u ., <> cO' o

P
.

d i o ~ o o ~ ~e r I o c o S .: ~ '" C c 3 '"
1_

o u C cu -..:: o
> ., o _ o o

lL<I o: U o !/l !/l

JOtP:'nalofthe Irrigation and Drainage Division 02
JOLlrna L of Agricultural Science Cambridge 02 .
Jm: mal of Economic Entanology 10
~ erimental Agriculture 10
Pe~ ~sa Agropecuaria Brasileira
Soi Science 06
Ana Ls da Sociedade de Entomologia Z 08
A!.lrí.cul.tura.lEngineering Journal
Rem ot.e Sensing of Environment Z 07
Jou ~l of Agricultural Research 06
Soi Science Society of Arnerica Proceedings 04
Adv snce in Agronomy 03 02
Bra.s í I Açucareiro 05
The Comouter Journalz
Plt ossaní.dade 03 02
Ind an Journal of Veterinarv Science Z
Mal rvsion Veterinary Journal Z
A!.lrculttrral Meteorology 04
Boi ) et Porests des .I'ropí.cues 04
Fie :d Crop Abstracts 04
Jou ~al of American Society Horticultural Science
Rev. sta de Biblioteconomia
Rev .sta Peruana de Entornologia Z 04
Tur ialba 02
Ann a.lRev í.ew of Entanology 03
80] tim de Recursos Naturais 03
CM ers ORS'IDN Serie Hydrologie 03
Revsta de Economia Rural
Scilmce Chronica Z

ZTítulos de periódicos não-assinados pelo SID-CPATSA.

\
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TABELA 5. Comparação dos resultados da produção científica, Ind i ~,~ ele atualização e uso de per íód.ícosnos anos de 1981 a J Q82

N9 de documentos índice de atualização (anos) Uso de periódicos %Âreas de pesquisas - ----
1981 1982 1981 1982 1981 1982

Avaliação de Recursos Naturais 07 19 4,0 7,9 22,6 22,5
Consorsorciação 01 01 - 4,2 - 45,7
Culturas Energéticas
Drenagem e Sa1inidade - 01 - 23,0 - 45,2
Fertilidade do Solo -' 03 - 11,0 - 36,8
Física do Soloz - 03 - 9,9 - 43,3
Fitossanidade 02 12 6,8 5,6 73,3 60,0
Floresta 04 15 5,7 6,9 21,4, 30,1
Fruticultura 06 03 11,0 6,6 25,0 14,4
Informaçãoz - 03 - 5,3 - 36,3
Manejo de Solo e Água - Irrigação - 04 - 8,6 - 22,3
Manejo de Solo e Âgua - Sequeiro 05 09 5,1 .1,7 5,0 22,4
Mecill1izaçãoAgrícola 02 08 4,0 6,2 - 35,8
Melhoramento de P1antasZ - 02
01erícolas - 03 - 7,0 - 56,2
Produção Animal 04 10 6,1 7,5 14,2 37,5
Sistema de Produção
Tecno10gia de Semente - n2 - 14,8 - 72 ,2
Tolerância à Seca

T o tal 31 98 6,1 8,8 26,9 38,7

zÁt:-easde pesquisas acrescentadas em 1982.
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