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EMBRAPA 01 

1. Introdus.ão 

Este tabalho ê um Coq>le ... nto da Instrução de Serviço da C-..taçÃo aiblioar.!. 

fica n9 1/81, de 25.03.1981, pub li ceda no Boletim de COIIIUnicaçõ.8 Adminiatrativu - BCA 

nQ 14, 1981, que e o manual da Ire. de Comutaç"áo Bibliográfica. 

2. Histórico 

A Comutação Bibliográfica foi implantada no Departamento de InforaaçÃo. Do 

cumentaçao em 1974, ~ o objetivo de atender as necessidades de inforaaçÃo do. pe~ 

qui. adores do sistema. e de outras instituições a nível nacional e internaciooal. 

3. Si.teaaa de Comutação Bibliográfica 

3.1 . Comutação Bibliográfica Centralizada 

A operaçao da Comutação Bibliográfica de 1974 • 1978 era totalmente central! 

zada no DID/EMBRAPA. Esta operaçÃo consistia na solicitação dos pedidos do SITCE e 

Instituições Convenentes diretamente ao DID/EMBBAPA: 

U/ 1I!10tas CNPT llNESP PAC 

ITAL~ __ 

~:::::::::' __ ----!r UEPAT/Porto Velho 

U/Aradaju 

CP TU 

Figura 09 1 Comutação Bibliográfica Centralizada 
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3.2. Comutação Bibliográfica Descentralizada 

Consiste do contato direto entre bibliotecas, para solicitar e atender 08 p.! 

di dos • 

Por ser o sistema utilizado na EMBRAPA, ser. tratado com detalhes no item S, 

deste manual. 

4. Procediaento para Atender as Solicitações do Usuário 

Todos os pedidos quando recebidos do pesquisador devem obedecer a seguinte 
"- . sequencla: 

a} verificação dos dados referenciais do pedido, isto ê, le DO pedido estÃo 

o autor, título do artigo, título do periódico, volume, n9 ou mês, ano, P~ 

ginas, requisitante, unidade de pesquisa, fonte de pesquisai 

b) consultar Kardex, catálogo da biblioteca (caso o catálogo de 

esteja em separado do catálogo geral, e i~ortante a sua consulta; 

c) preencher o formulário a máquina; 

...... 
d) s eguir a sequenc1a de pesquisa dos catálogos,conforme o item S.2 
manual. 

4.1. Fonte de Pesquisa 

separat .. 

deite 

E importante que a "Fonte de Pe squisafl esteja indicada de forma completa no 

formulário de comutação. 

Esta informação facilita 8 pesquisa dos dados para recuperaçao de info1'llla 

çoes,que porventura nao estejam coincidindo com as indicadas, tanto no DID como para 

IInitlade fome cedora e i ns ti tui ção in ternaci onal. 

4.1 . 1. Current Contents 

Além da referência completa deve ser acrescentado no formulário, o "Acce8.ion 

nwrberfl (ver exeuplo n9 1), que está localizado ao lado do título do periódico. 

4.1.2. Perfil do Agrícola 

Colocar o "call number" que está como última informação sob o ite m 11 fonte ", 

conforme no exemplo do "GIJ[A PARA lDENTIFIÇÃÇJ\O DE ElEMENTOS DAS LISTAGENS BIBLIOGRÃ 

FICAS 00 SDI/EMBRAPAII
, página 19. 



4.1.3. Outras Bases 

Toda referência retirada do pacote bibliográfico deve ser fornecido o nome 

da base de dados e não o nUmero do perfil, no item "Fonte de Pesquisa" . 

5. Comutação Bibliosráfica Descentralizada 

5.1 . Finalidade 

Para o atendimento dos pedidos de forma mais rápida, em 1978 a Ire. de periõ 

dicos do DID/EMBRAPA elaborou e publicou o Catálogo Coletivo de Periódicos. 

Dando prosseguimento a descentralização da Canutação Bibliográfica a nIvel 

nacional, o DID, de 1979 a 1981, descentralizou também 8 catálogos de periódicos da. 

Instituições Conventes que remeteram, facilitando desta forma o atendimento de pedi 

doa entre as unidades. 

5.2 . Orde. de Pesquisa DOS Catálogos 

A prioridade de pesquisa, nos Catalogos descentralizados, tem. que. aer ob.de 

eida rigorosamente, de acordo com a ordem abaixo relacionada. Esta ordem de pesqui •• 

foi estabelecida atravês de uma análise feita pela Área de Comutação Bibliográfica do 

DID, estabelecendo para tanto prioridades de consulta, durante o penodo de três me 

ses. 

a) O Catálogo Coletivo de Periódicos da EMBRAPA e as listagens de 8Ssinatur, 
"-

sempre foram prioridade nesta análise e deverão continuar nas pesquisas; por ser abri 

gatório a solicitação dentro do SITCE. 

b) Os demAis Catálogos devem seguir a ordem de pesquisa ate que 

sejam determinadas pelo DID. 

CA:rúOQ:JS : 

mudanç .. 

19 Catalogo Coletivo de Periõdicos EMBRAPA e listagem de assinatura de Patió 
dica, 1978/1981 

29 ESAL 

39lAC 

49 UNESP 

59 ESALQ 

69 CEPED 

79 BlNAGRI 

89 !TAL 

99 CODEVASF 



Ehr.Jr:\APf. 

80li tica U/S. Carlos t'==========~================~ESAL 

~ 'o,o,~" / f ~ 

CPAC 

0\ ~. 

" • 

/ 'OHciU i.========~~~==========~, ~~ 
fotocópia 

Figura nQ 2 Comutação Bibliográfica Descentralizada 

5.3. Procedia8nto dos Pedidos 

5.3.1. Descentralizados 

04 

Seguir as normas estabelecidas na instrução de Serviço da Comu tação Biblio 

gráfica n9 01/81. 

5.3.2. Remetidos ao DID 

A unidade solicitante deverá enviar os seus pedidos de CoDlJtação ao DID so

mente .pos a não recuperação nos catálogos de periódicos descentralizados. 

Os pedidos deverão ser enviados acompanhados de uma papeleta informando 

nome dos catálogos que foram consultados, isto para a Área de Comutação Biblio,rãf! 

ca do DID não voltar a pesquisar nos catálogos já utilizados nas unidades. 

6. Preenchi.ento dOI Formulários 

6.1. Arti80 do Periódico 

Os dados devem ser preenchidos corretamente e com clareza. (exemplo n9 01). 

6.2. Outros Materiais 

Define-se para este caso os materiais corrao: trabalhos mimeográfados, traba 

lhos apresentados em congressos, reuniÕe s e as teses. 



EMBRAPA 05 

6.2.1. Teses 

Qualquer pedido de tese tem que ser solicitado diretamente 80 DID. tendo em 

vista o Banco de Teses da EHBRAPA estar centralizado no SID/Sede. 

6.2.1.1. Procedimento para Solicitação de Teses não Existentes no Banco de 

Teses do SID/Sede. 

As teses não encontradas no SID/Sede, a80 solicitadas diretamente ã univer.i 

dade onde foi defendida; ao IBICT ou ao autor da mesma. quando coohecido. 

Os dados como autor, título, ano e local de defesa .ão fundamentai. 

prescindíveis para o atendimento dos pedidos, como no exemplo n9 02. 

e i .. 

6.2.2. Trabalhos Mimeografados e os Apresentados em Congre.sos 

Nacionais 

e Ileuni õe. : 

o material nacional tem que ser solicitado de forma descentralizada. ! impo~ 

tante que 08 dados estejam coq»letos para o atendimento, sendo i~re8cindíve.l: data 

e local de realização. Os pedidos devem seguir uma seq~ência lógica de solicitAção, 

que e a mesma utilizada pela Área de Comutação Bibliográfica do DID, e aqui apre.e~ 

tada: 

a) Fonte geradora do documento 

b) Quem e Quem na Pesquisa Agropecuária Brasileira 

c) BRACAlUS 

d) BlNAGRl 

(exemplos 09 3 - 8) 

6.2.3. ReUlliÕes Internacionais 

Para estes casos, o primeiro procedimento e entrar em contato com o centro 

respou»Mvel pela pesquisa do produto relativo, conforme exemplo 09 9. Se 010 exi. 

tir nd c .... 1.eção, a biblioteca fornecedora deverá devolver ao solicitante infomando 

o IIIlti .... ) 010 não atendimento. Em seguida a unidade solici tante encaminhará o pedido 

&0 DID, que dará procedimento na recuperação do mesmo. 

7. Função da Vias do Formulário 

Seguir as normas conforme a Instrução de Serviço n9 01/81. 
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8. OrganizaçÃo dai Separatas e Catálogos 

Devem ser oTganizadas conforme a instrução de serviço n9 01181. 

8.1. Re ...... ele Fichas para o DID 

Esta 801icitaç1:o prende-se ao fato dos pedidos atendidos a nível ínternac.i,!!. 

nal estarem sendo duplicados, ocorrendo em conseqUência doi. caso.: o não atendL.en 

to do pedido em duplicata pelo .istema internacional e o alto custo da cópia uwx 

que e paga em dolar. Com as ficha. organizadas na Ire. de ComutaçÃo Bibliográfica do 

DID.ê feito uma pesquisa para verificação se o pedido já existe no .istema. 

Deverão ser enviados ao DID fotocópia das fichas catatoarificas d .. 

leparataa com • aigla da unidade e em ordem alfabética de autor. Deverão ler .nvi.!. 

da. juntamente com o relatório mensal do SID . 

9 . Relatórios 

Fica cancelado o relatório trimestral da ComutaçÃo Bibliográfica 

mente solicitado atraves da Instrução de Serviço n9 01/81. 

anterior 



~ 
~ 

o 
~ 

USUARIO 

FLUXO DA COMUTAÇAO BIBLlOGRAFICA 

- , -
111. DA INSTITUlçAo 111. FORNECE DOU 

Ip~,DO> 
.Ao 

, I~ 

1< TEII' 

-..... 

CONSULTA 
ACERVO 

.. g ~ 

@r 
u 

_EXIS€::) 

CONSULTA 

r- I I 
ACERVO 

,..., 

11 IA. 
~ z 

O~ "'I 
J 

CJ'" 

T T" 

~ N OEXISTE 

<=- fOTõêOPíAS 

~ 
~ 

I 

< : FOTOCOPIAS. 

I 

-
DlD 

I-~ 
INTERN 

I~ INTERNAClONA 

A. \4AS 

. 
I 

NAClON L ~ 

INSTITtlIÇAO 

L..I NACIONAL I 
, 

CI'~"~ 

-



11. Exemplos de Preenchi mento do Formulári o de Comutação Bibliográfica 

Exemplo 09 01 

Artigo de Pe ri ódi co 

EMBRAPA 
EW'REIA BRAIILEIRA DE PESQUISA 
AOROPECUAAIA 
DEI'AIITAMINTD M IN.ORMAÇAI) E 
DOCUMENTAÇAD 
C.I .. ,.. ... "-'31' · 10.333 · .r..n., DF· ...... , 

""- NEVITT,B. 

Thukt do ArtitO 

COMUTAÇAO BIBLIOGRÁFICA PltNDON~ 

00141 
A TENÇAO • 1..8i11 .. instruçilel 

DATA 011".-40 no ..... da viii ........ 
LER E PESQUISAR 1.!!...J 08 ,J!. 

(1A797 ..... 

Pipeline or Gr.pavine: The Changing Communicationa Environment 

Tltukt do r.r66dia:l 
Tec:hno1ogy and Culture 

v_ I~ou;- I Ano 1'~ ,,,i,.. Úhl"" ''ti .... rN~Odt'''''' 
21 1980 217 

Aeqy ... ..". I lbllo**. SoIkl .. _ 

Ilblldino Dantu llac:hadoa llaria JOIÕ :..!!IJ vaira H_.V" 
Unklldl de ,...., .. 

DlD. ",-;,;;; 

libllot.8cI fOIi I • Fon .......... 
pjiiiENT CON'IENTS. Social • Babavioral 

ciencea 12(34)1980 

0. ............... 10 ~~-- 1H~-.- 81b1ioe.clr ..... 
Nome. V I_ 

Mod. Dt D · D01/11 " vil 010 . Contro6e Enatlltko GIobII 
,- ---. . 

08 

I 
I 

.. 
I 
6 
H 
li) 
li) 

~ 
< 
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Exemplo 09 02 - Tele 

-

COMUTACAo BIBLlOGRAFICA LER !!J_A Clt • ...-.. ........................ CUo\AtA 
ATENÇAO • L •••• ln"""9I* IE DDAM'.....,. • ...oMMcAO' DOQ.MIIITACAo 

~""'t1-"" · """ ·""",, · "" ....... dllv ........ PESQUISAR 

Autor 

KAss,D.C. 

TI""" da M" Sh.ultlnlou. of tropic.l fo od C rop. "i th ,pleill r.f." 

rlne. to th. ... n.' .... nt of •• ndy .oil. of brl.ililn o •• ton . I 

l TI ...... da __ 

T ••• PhD, Ithace. New York, Corn.ll Univ.r.ity I 
VolumI N~ouMh Ano I! ' ..... Ottima ...... N-..do,..... 

1878 215 p.,. "_- Aloi.io Sartorlto 

~do,-*" 

CNPAl'/Goiinia 011/011/81 

• _ro .. 5 • F_do ........ Trabllho d. I'ltOPI-
.... ~. tolo,il Brl.il.irl, vol. 4 I 

_DOD .~ ____________ __ J 
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Exemplo 3 - Outros Materiais Nacionais 

• 
COMUTAÇAO BIBLIOGRAFICA LER 

~ 
I_IIIAPA 

ATENÇAO· Leia IS instru~1S É .-MM ~I" • "1OUIaA AOltOPltuA..Io\ 
OI .... 'AMlIfTO DI .. ,~. DOCWI"'''Ç'&O 
0... .... "·'N ............. .... no verlO da vi. Imlre" PESQUISAR 

! 2B/07/BO -- DL IVEIRA, A. B. DE. , 
i , 
I T'_do ....... 

situação, Cado de Cort., diagno eUco da medida. corr.tiv •• , 
I , 

I T'tuIo.~ 
I 

Volu ..... ~ou .... """ , .. ,.tiM 
Últ i"" '"iN N"'''*o.' ..... 

1970, ... .. - .-

Exemplo 4 

Autor 

COMUTAÇAO BIBLlOGRAFICA 

CASALI,V.W.D. , CAHPOS,J . P. 

ATENÇAO • L.ia Ii inllruçhs 
no _10 di via IIIWIII 

LER 

e 
PESQUISAR 

TIIulo do AR'" - _ 
AyalilçlO de iotroduçoel de jilõ (SollO ... ~ Raddi) do Baoco 

da le~plal" de hortlliç ... 

TItulo do _100 .~~Tft lo: REunuw DA SOCIEDADE DE OLERICULTIIRA DO BRASIL, 10. ,Viço.a, 

Volumo 

1970. 1.0. t. 

NC? ou MIl 

la 
Ano 

1970 
Número d. ''em. 

r; 
1~ P6ginl últiml '''IM 

TODO O ARTIGO 

1 

I , 



E ~.~· ·~· _. 
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Exemplo - 5 

COMUTAÇAO BIBLIOGRAFICA 
LER 

~ "."AIIA ATENÇAO · Lei. as instruç6,. É -'" ~''''' DI "101" AOADl'laM..'. 
DI ••• '......,... _ .. POM&AÇAo. 00CUIII"'AC:40 
c.. ... ' .. 'N· ............ ... no verlO da vã. amar." PESQUISAR 

....... 
UN IVEIIS IDADE FEDERAL DO CEAR" 

Tr..ro.ArdIo 

Núcleo de fontel nio convencionais de energia. 

TItOtodD ....... 

P rog ra .. u d. pesquisa . Fortale .. 

Volu". HC? ou"" Ano 1 .. P6gin. UlllfTII P"iM NQno.ro eM '"INI 

1319 
I- ._-- - _ .. 

Exemplo - 6 

COMUTAÇAO BIBLIOGRAFICA LER 

~ 
'."MA ATENÇAo • Leia as instruç6,. É ......... .....u, .. DI .......... AOIICIII'Ieu.t.., • • '_''''1If1O Dl ..,.0MlAÇA0. OOQ.IIII .. ",çAo c-..... " ., ................. _ no ver., da vã. ImIr •• PESQUISAR 

....... 
I NORMANDO, A. S . 

I Tt_ ... _ 

Roteiro para Implant.r blodlg •• tore. o .. propriedade rural. 

T,.... .......... 

EM BRATER. Xerox 

VotufTII 1 ~ou .... Ano I .. P6g,na UltifTII "giM HIlfTllro eM ''-tiNi 

1319 ___ L 



_ .. , -- ... 
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Exeq>lo - 7 

. -'~' COMUTACAO BIBLIOGRAFICA LER 
~lMMNA e IIIIIMdA IAAIILlIIIUto DI fIllOUelA AGIIOf'I.cut.tllllA e DlM,"M&M1'ODl.-'OMIAçAolOOCUtoll.NfAçAO A TENÇAO • L ... Ii InstrUl)5es 

c..... ..... ,I·la'. · lCI,m ·~~ ..... 
no _10 di vil ."" .... PESQUISAR 

Au~, GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, Parta Abgu(Br .. U) 

TllUlodoAnIgoPragrll.1I de Investi •• ntal Intlgrlldas pllrll a Sltar Agra-
~.cuéria da Ria Grllnde da Sul. 

TlIUIo.,.. _\co Perfis de IIgroindús~rh enlatadol d. trutll' • 1.gu ••• , 
Ria Grand. do Sul/ComarcillllzlIçao, lndustrl1111zIIçlla, Brll.il. Parta 
1.gr •• 

v ....... Me:' ou MIl Ano I! P6gi .. ÚItI .... ""I .. N"'-odo ........ 

3 1975 103p. 

Exemplo - 8 

l 
~ 17.05.19&1. 

ICOMUTAÇAO BIBLIOGRAFICAI LER 
_RAPA ATENCAo. L.io .. inst,uç6 .. É 

......-u11lUto DI HICIUtM A.OIKlf'lCUI.A~ e 'AfII'MIlNfO .. lWOMIIaeAOI~Ml'aeAO no verto d. vil .mar •• PESQUISAR c..'-'1.'". · ... . .---.· ... 

! 
"'-

ASSSISTENCIA T!CNICA BlTENSÃO lUUL-I IMPIISA BlASILBllA DI B 

lia .lI JI .. liro. 
I 

T''''.AI1iIO 
I 

Da40' .obre o cultivo .Ia batata-doce. (Dado. di arqu{"o) 

TI .......... 

, Volunw NC! ou Mh .. no , .. ",ina O"ifN '"iN N\)ftWfo eM '6ti,* 

; 
1977 

I 
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Exemplo n9 09 - Trabalhos Apresentados em proceedings, Congressos. SeminÃrios , etc. 

a nível internacional. 

f«JNNECKE, I.L. 

ATENÇAO . Lail •• lllllrl!\lhl 
no _ .. da vil .mareIa 

DID 

Tllulo cio Artlgo 
Vle1d varlabl11ty af vegetab1e craps ss affected by p1at al •• and 

shap •• 

TItulo cio _ .... 
In: INTERNATIDNAL HORTICULTURAL CONGBESS. !6 •• Bruaa.1a, 1962 • 

•• 1't a.ed. t 1962. 

Volume Nr:' ou Mil Ano Últl ......... I.. NCImorodo ....... 

1962 11.'- O 

B. Oliveira 
Unldododo l'OIquill 

p.7J (T.aa DIO 
r'NPH . 

lIod. õíD • ....". 

'I 


