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Conhecimento e comunicação

Comunicação técnico-científica

O cálculo diferencial e integral

Sir Isaac Newton
(Inglaterra, séc. XVII)

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/08/entenda-treta-entre-newton-e-leibniz-sobre-o-calculo-infinitesimal.html

Desenvolveu o cálculo de 
derivadas e o aplicou à física

Comunicou seus resultados a 
membros da Royal Society

Gottfried W. von Leibniz
(Alemanha, séc. XVII)

Desenvolveu a notação 
diferencial

Comunicou seus resultados 
através de um livro

X
Grande confusão:
● Diferentes meios de comunicação 

técnico-científica
● Diferentes velocidades de 

disseminação da informação

Consenso histórico: descoberta 
simultânea e independente

"Os segundos inventores não têm direitos"



A literatura científica

“a comunicação é uma etapa vital da ciência pois a ela 
não cabe reivindicar com legitimidade esse nome 
enquanto não houver sido analisada e aceita pelos 
pares” (VANZ; CAREGNATO, 2003 apud MEADOWS, 1999)

1

Periódicos científicos, livros, etc.

2
“através das publicações o saber científico se torna 
público e parte do corpo universal do conhecimento 
chamado ciência” (VANZ; CAREGNATO, 2003)

Literatura científica

3

“as referências bibliográficas são necessárias para 
identificar os pesquisadores cujos conceitos, métodos 
ou teorias serviram de inspiração, ou foram utilizados 
pelo autor no desenvolvimento de seu trabalho” 
(NORONHA, 1998)

Referência e citação
Vanti (2002)



Estudo anterior

Pino (2005)
● Análise da produção e contribuição 

científica do IEA;
● Artigos publicados por autores do IEA;
● Base do ISI (Web of Science);
● Contagem do número de artigos, de 

autorias, de co-autorias e de citações.

“Uma forma alternativa possível de analisar a produção do IEA 
consiste em avaliar todas as citações recebidas em outras 
publicações não referenciadas no ISI, ainda que de 
importância apenas local, já que se trata de uma instituição 
estadual. A dificuldade está em que garimpar citações é tarefa 
tediosa e demorada. Outra forma possível consiste em 
levantar todas as consequências importantes decorrentes de 
trabalhos do IEA, principalmente no embasamento de políticas 
públicas. Mais uma forma consiste em levantar a repercussão 
desses trabalhos na mídia. Esse conjunto de análises poderá 
dar um retrato mais fiel da importância da produção 
técnico-científica institucional.”



Impacto científico

Qual é o impacto da produção 
técnico-científica do IEA?

https://www.metropoles.com/brasil/ciencia-e-tecnologia-br/brasil-atinge-segunda-m
elhor-marca-de-impacto-cientifico-em-30-anos

Web of Science:
● Brasil: 0,89
● Média mundial: 1

19/08/2019



Objetivos

Geral
● Desenvolver indicadores e medir o alcance e o impacto dos produtos de difusão da 

informação técnico-científica do IEA junto à comunidade científica, ao público 
especializado e ao público geral.

Específicos
● Contar as citações ao IEA na literatura científica e nos portais de notícias;
● Calcular o fator de impacto das publicações internas (AIA, IE e REA);
● Caracterizar as publicações internas: quantidade de artigos publicados, 

quantidades de acesso ao site e outros;
● Desenvolver indicadores da produção técnico-científica por produto, centro de 

pesquisa, meio de comunicação, etc.;
● Caracterizar o público-alvo de cada produto;
● Compartilhar os resultados obtidos através de relatórios, artigos de pesquisa, etc.
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Metodologia

1. Busca automatizada nas bases referenciais e sites de notícias pelo 
termo “Instituto de Economia Agrícola” e “IEA”;

2. Recuperação das informações bibliográficas dos resultados;
3. Catalogação e classificação dos documentos citantes e das citações 

numa planilha;
4. Estudo dos resultados anuais: 2018, 2019 e 2020.

Recursos Google
● Busca automatizada no Google Acadêmico e Google Alertas;
● Recebimento dos resultados no GMail;
● Informações reunidas no Planilhas Google;
● Apresentação e análise das informações no Google Data Studio.



Busca automatizada

Configuração de alertas no Google Acadêmico e Google Alertas



Busca automatizada

Recebimento dos alertas semanalmente (ou menos) no GMail



Busca automatizada

Verificação da ocorrência da citação ao IEA + descarte das autocitações

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/04/01/jovens-ocupam-praca-e-march
am-em-protesto-contra-golpe-militar-de-1964-no-centro-de-manaus.ghtml

https://www.ecodebate.com.br/2019/12/06/energia-solar-sera-a-principal-fonte
-eletrica-mundial-ate-2035/



Busca automatizada

Recuperação de informações bibliográficas + classificação



Classificação

Literatura científica
Os documentos citantes podem ser:
● Documentos técnico-científicos

○ Artigo em periódicos indexados
○ Trabalho em evento

● Documentos acadêmicos
○ Trabalho de conclusão de curso
○ Dissertação
○ Tese

● Produção perene
○ Livro
○ Relatório

As citações ao IEA podem ser:
● Revistas

○ AIA
○ IE
○ REA
○ Outras publicações

● Bancos de dados
● Citação livre



Classificação

Sites de notícias
● Um tipo de documento: notícia digital
● Documentos citantes e citação: 1:1

As citações ao IEA podem ser:
● AIA
● Bancos de dados
● Entrevistas
● Portal SAA
● Outros



Exemplo de citação - literatura científica

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/31924/1/2018_RodrigoMaltadosSantos.pdf



Exemplo de citação - literatura científica

https://repositorio.unesp.br/handle/11449/154854



Exemplo de citação - literatura científica

https://agricultureandfoodsecurity.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40066-017-0141-5



Exemplo de citação - literatura científica

https://revista.ipecege.com/Revista/article/view/181/120



Exemplo de citação - notícias digitais

https://www.terra.com.br/economia/depois-do-feijao-quais-podem-ser-os-proximos-viloes-da-inflacao,095430e6d6cf2e127e5a5802b4a1438b8y7x2jc7.html



Exemplo de citação - notícias digitais

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/251725-previsao-de-safra-em-sp-cana-e-laranja
-estabilizam-graos-devem-ter-aumento-de-producao-e-produtividade.html#.Xj11-dJKiUk



Resultados

Relatório

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1N3WI8TlWoW3IILWJE_Aeeiw_62wwk8X7/page/n3cBB
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1N3WI8TlWoW3IILWJE_Aeeiw_62wwk8X7/page/n3cBB


Documentos acadêmicos 2018

7 dissertações em agronegócio



Perspectivas

● Acesso público ao relatório dinâmico;
● Expandir a abrangência da contagem para as publicações editadas 

pelo instituto;
● Elaboração de relatórios específicos para centros, diretorias, etc.;
● Estudo dos resultados do período 2019 e 2020;
● Colaboradores externos ao IEA;
● Métricas para estimar alcance de público via os sites de notícias;
● Integração com o Google Analytics para criar o indicador 

downloads x citações (se o artigo é lido o artigo é citado).



Equipe

Tereza Satiko Nishida Pinto | tereza@iea.sp.gov.br
Talita Tavares Ferreira
Daniel Kiyoyudi Komesu
Patrícia da Silva Augusto
Rodrigo Novaes dos Santos
Darlaine Janaina de Souza
André Kazuo Yamagami
Carolina Zacanini



Referências

Imagens: Freepik.com

BUENO, W. C. Comunicação científica e divulgação científica: aproximações e rupturas conceituais. Informação & Informação, 
Londrina, v. 15, n. esp., p. 1-12, 2010.

MEADOWS, A. J. A comunicação científica. Brasília: Briquet de Lemos, 1999.

NORONHA, D. P. Análise das citações das dissertações de mestrado e teses de doutorado em saúde pública (1990-1994): estudo 
exploratório. Ciência da Informação, Brasília, v. 27, n. 1, p. 66-75, jan.-abr. 1998.

PINO, F. A. Uma avaliação cientométrica do Instituto de Economia Agrícola. Informações Econômicas, São Paulo, v. 35, n. 1, 
p. 53-70, jan. 2005. Disponível em: http://www.iea.sp.gov.br/out/LerTexto.php?codTexto=1665. Acesso em: 26 set. 2019.

VANTI, N. A. P. Da bibliometria à webometria: uma exploração conceitual dos mecanismos utilizados para medir o registro da 
informação e a difusão do conhecimento. Ciência da Informação, Brasília, v. 31, n. 2, p. 152-162, maio-ago. 2002. Disponível 
em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0100-19652002000200016&script=sci_arttext &tlng=pt. Acesso em: 2 abr. 2019.

VANZ, S. A. S.; CAREGNATO, S. E. Estudos de citação: uma ferramenta para entender a comunicação científica. Em Questão, 
Porto Alegre, v. 9, n. 2, p. 295-307, 2003.



Obrigada


