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CONHECIMENTO

Resumo
Discute a criação, desenvolvimento e implementação do repositório
institucional do Centro de Biotecnologia da Amazônia – CBA, cujo objetivo é
organizar, armazenar e disseminar a produção técnico-científica gerada pelos
colaboradores da instituição, contribuindo para a integração da missão do
Centro, bem como constituir ferramenta de apoio às atividades desenvolvidas
na área de Gestão do Conhecimento. O seu conteúdo é composto de
produções sobre biotecnologia e áreas afins, como também, assegura o
armazenamento de demais documentos relacionados aos projetos e atividades
desenvolvidas na instituição. A metodologia utilizada para a construção do
repositório foi subsidiada por: conceituação e consolidação de conceitos,
formas de gerenciamento, elaboração da estrutura lógica da ferramenta
apoiada na tecnologia da informação, armazenamento das informações e
funcionamento. Finaliza esse trabalho, expondo a caracterização da
ferramenta, no que concerne a estrutura e organização dos conteúdos
presentes no repositório gerenciado pelo Núcleo de Inteligência Biotecnológica
– NIB, assim como, propõe consolidar a implementação da ferramenta no CBA
junto aos demais colaboradores.
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Abstracts
This paper presents the creation, development and implementation of the
institutional repository of the Center of Biotechnology of Amazônia - CBA, it has
principal intention to organize, to store and to spread the technician-scientific
publications produced by the scientists of the CBA, contributing for the
integration of the mission of the Center, as well as constituting tool of support to
the activities developed in the area by Knowledge Management. The content
presents publications on biotechnology and similar areas. The methodology
was composed by: conception, forms of management, conception of logical
structure on the technology of the information and communication and
functioning it. This paper finalized by structure and organization of the
institutional repository and your implementation in CBA by Biotechnological
Intelligence Nucleus – NIB.
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Introdução
A constante competitividade do mercado mundial requer um período
menor no ciclo tecnológico das inovações e, nesse sentido, vem exigindo
esforços em todas as etapas do processo de geração e divulgação das

informações científicas com o intuito de intensificar as práticas de
compartilhamento de informações. Dessa forma, entende-se que a inovação é
um fator principal de competitividade entre as organizações e nações no
cenário atual.
As perspectivas da biotecnologia para a Amazônia concentram-se na
descoberta de novas possibilidades de uso comercial da biodiversidade e,
através da biotecnologia que é um campo de conhecimento novo e
multidisciplinar e requer práticas de inovação que perpassam pelo
compartilhamento de saberes. Nesse sentido, o Centro de Biotecnologia da
Amazônia – CBA busca consolidar-se como um instrumento de
desenvolvimento econômico e se propõe a reunir inovação mais biotecnologia
com vistas a prospectar novas descobertas na esfera científica e que possam
ser transformadas em processos e produtos, retornando em investimentos
financeiros e promovendo o desenvolvimento regional. É factível gerenciar e
registrar o conhecimento produzido no Centro para assegurar que sua missão
seja cumprida.
Nesse contexto, a inovação perpassa pela necessidade de compartilhar
saberes e com o uso dos repositórios institucionais torna-se possível a
democratização do acesso às publicações científicas, principalmente as
disponíveis em meios digitais na internet, como por exemplo, a acessibilidade
garantida, livre de ônus e de barreiras legais aos artigos completos, resumos,
dissertações, teses e outras tipologias documentais onde estão registradas as
informações técnico-científicas, passíveis de distribuição e compartilhamento
na comunidade científica.
Sendo assim, o CBA criou e desenvolveu o seu repositório institucional
de modo a contribuir para a visibilidade e impacto do conhecimento produzido
no Centro, amparado nos conceitos relacionados à Gestão do Conhecimento e
nas atividades desempenhadas pelo Núcleo de Informação Biotecnológica –
NIB.
Centro de Biotecnologia da Amazônia – CBA
No contexto amazônico, especialmente no que tange a promoção do
desenvolvimento sustentável, o governo federal, em conjunto com a
comunidade científica e o setor privado, está implantando o Centro de
Biotecnologia da Amazônia – CBA, com objetivo de incrementar a geração de
novas tecnologias a partir de pesquisas integradas, realizadas por uma rede de
laboratórios regionais e nacionais, voltadas, basicamente, para áreas de
produtos naturais e biotecnológicos de modo a promover o alargamento da
biondústria, ainda incipiente, mas com grande potencialidade para integrar
economicamente a região com o mundo, explorando conscientemente sua
biodiversidade evitando a evasão dos recursos naturais que vêem sendo
explorados em outros países com maior habilidade.
A ampla missão do Centro é de fortalecer a estrutura de suporte à
atividade econômica da bioindústria buscando, ao final do processo, a
agregação de valor a produtos e processos tecnológicos, o aumento da
densidade tecnológica no setor industrial, a promoção de ambiente favorável à
inovação de serviços tecnológicos e à geração de propriedade intelectual,
permitindo que as empresas invistam em oportunidades a serem abertas por
ele nas áreas de produtos fitoterápicos, fitocosméticos e alimentos, bem como
na produção de insumos de alta qualidade baseados na flora e fauna

amazônica, devendo suprir as deficiências regionais realizando, análises de
caracterização e quantificação de princípios ativos e/ou marcadores de
espécies vegetais de interesse comercial da Amazônia.
A criação de competência para prestar serviços técnicos, para o
desenvolvimento de novos produtos e melhoria de processos produtivos foi
identificado como uma ação estratégica necessária à região, exigindo que o
Centro implantasse uma área para fomentação de negócios, que dispõe de
uma incubadora de negócios, um órgão de gestão de projetos e um Núcleo de
Informação Biotecnológica – NIB, cuja missão é constituir a gestão eficiente da
informação e conhecimentos necessários para o desenvolvimento da
bioindústria na Amazônia, através da utilização e geração adequada de fontes,
serviços e produtos de modo a contribuir para promoção de saberes e
transferência de tecnologia.
Desta forma, o NIB prospectou entre suas ações, o gerenciamento
integrado dos recursos informacionais capazes de viabilizar sua atuação
estratégica subsidiada pela interação entre as áreas de Inteligência
Competitiva, Gestão da Informação e Gestão do Conhecimento amparadas
pela área de Gestão de Tecnologia da Informação. Essa iniciativa de unir essas
linhas de atuação e prospectar produtos e serviços informacionais eficientes de
modo a disponibilizar conhecimentos necessários ao desenvolvimento da
bioindústria na Amazônia, distribuídas em 4 sub-áreas de atuação do NIB,
conforme a Figura 1, a seguir:

FIGURA 1: Composição estrutural do NIB.
Fonte: Projeto NIB, 2007.

a) Gestão da informação registrada cuja função é capturar, processar e
disponibilizar informações publicadas sob os mais variados suportes nas
áreas de interesse do CBA.
b) Gestão do conhecimento que visa promover o compartilhamento do
conhecimento através da interação social entre o explícito e o tácito,
além de assegurar sua proteção.
c) Gestão de inteligência para negócios que buscará consolidar de
informações para tomada de decisão com foco no mercado real e
potencial, nas tecnologias, fornecedores e concorrentes.

d) Gestão de Tecnologia da Informação que promoverá a governança do
conjunto de recursos não humanos dedicados ao armazenamento,
processamento e comunicação da informação, bem como o modo de
organizá-los nos sistemas.
A composição do NIB favorece a integração e dinamização dessas
áreas de atuação na produção de informação e conhecimento para fins de
geração de produtos e serviços informacionais com o objetivo de atender as
demandas por informação com critérios de clareza, objetividade, agilidade e
segurança das informações.
Repositórios Institucionais
Segundo Kuramoto (2006), o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking de
países detentores de repositórios, subsidiado pela iniciativa dos arquivos
abertos - Open Archives Initiative (OAI) – deste modo, fortalecendo o
surgimento de repositórios institucionais e temáticos como forma de acesso
livre à informação científica. Nesse sentido, entende-se que o Brasil está apto
para disseminar essa idéia do compartilhamento de informação científica
através dos repositórios institucionais.
Existem instituições brasileiras com seus repositórios institucionais já
consolidados, como também algumas iniciativas de fomento e apoio ao novo
paradigma do acesso livre às informações científicas em meios digitais para
fins de apoio à implementação da Política Nacional de Acesso Livre à
Informação Científica, de modo a tornar o Brasil mais autônomo em relação
aos principais periódicos científicos. Esses movimentos configuram-se como
uma resposta às dificuldades encontradas no acesso à informação gerada pela
comunidade científica, que em geral, são indisponíveis devido às barreiras
técnicas, financeiras e legais.
Uma das facilidades do acesso livre às informações foi garantida graças
ao advento das tecnologias de informação e comunicação – TIC’s, que
proporcionou acesso e conhecimento sobre técnicas de utilização de softwares
livres, hoje, normalmente em uso e em ampla disseminação. Esses e outros
fatores estão contribuindo para propiciar a criação de repositórios institucionais
e temáticos para contribuir na disseminação do conhecimento científico
perante toda sociedade.
Os repositórios institucionais foram inicialmente desenvolvidos no
contexto das universidades e recentemente por algumas iniciativas em
instituições governamentais. Segundo Lynch (2003), no que concerne às
universidades esse recurso permitiu influenciar de maneira séria e sistemática
as mudanças aceleradas que vêm ocorrendo na produção do saber e na
comunicação científica. Nesse sentido, a utilização dos repositórios
proporciona o armazenamento, preservação e divulgação da produção técnicocientífica dos pesquisadores da instituição.
Crow (2002) afirma que esse recurso expande o acesso à pesquisa e
reafirma o controle sobre o saber da academia, reduzindo o monopólio dos
periódicos científicos, além de servir como indicador tangível da qualidade de
uma universidade, demonstrando a relevância científica, social e econômica de
sua atividade de pesquisa e ainda proporciona visibilidade, status e valor
público da instituição. Portanto, o repositório institucional do CBA tem a
finalidade contribuir para a organização e armazenamento do saber gerado na

instituição, sendo também, uma ferramenta de gestão do conhecimento
produzido e disseminado no Centro, conferindo-lhe critérios de produtividade,
qualidade e importância das atividades técnico-científicas da instituição
perante a sociedade.
Sobre os repositórios institucionais, Lynch e Lippincott (2005)
apresentam duas conceituações que diferem ligeiramente, mas ambas se
complementam. Uma diz que os repositórios se destinam a disseminar várias
formas de e-prints para trabalhos acadêmicos e o outro conceito refere-se a
uma forma mais ampla para armazenar documentos oriundos de produção
intelectual das instituições, sejam elas de ensino ou pesquisa. E, ainda podem
agregar vídeos, imagens, amostras de pesquisa, softwares e outros tipos de
documentos.
Segundo Kuramoto (2006), a análise dessas duas visões permite
sintetizar a seguinte definição: repositórios institucionais são um conjunto de
serviços oferecidos por uma instituição aos membros de uma comunidade para
a gestão e disseminação da sua produção técnico-científica em meio digital.
Crow (2002), Lynch (2003) e Rodrigues et al (2006) afirmam que os
repositórios institucionais possibilitam reunir, preservar, dar acesso e ainda
disseminam boa parte do conhecimento da instituição, contribuindo para
aumentar a visibilidade da sua produção científica.
Nesse sentido, o repositório institucional do CBA configura-se como um
ambiente digital capaz de reunir documentos digitais devidamente
organizados, com a função de armazenar, disponibilizar e compartilhar a
produção técnico-científica gerada pelos colaboradores da instituição,
contribuindo para a divulgação, visibilidade e impacto do conhecimento
produzido no Centro, bem como, se constitui em uma ferramenta de apoio às
atividades desenvolvidas em Gestão do Conhecimento.
Ferramenta de apoio à Gestão do Conhecimento
Segundo Senge (2004), a gestão do conhecimento tem como principal
objetivo transformar o conhecimento em um bem institucional, ao invés de um
bem de um indivíduo ou de um grupo dentro de uma instituição. Nesse sentido,
os repositórios surgem como um recurso estratégico de compartilhamento e
disseminação de conhecimento e informação entre as pessoas e as
organizações.
No contexto da gestão do conhecimento compreende-se a implantação
de sistemas que armazenam, gerenciam e disseminam o conhecimento nas
organizações, de tal modo que esses sistemas sirvam de base para a
transformação do conhecimento tácito em explícito, no sentido de implantar
uma cultura organizacional onde o conhecimento individual existente em cada
pessoa possa ser registrado e compartilhado com os demais na organização.
Outra vantagem dos repositórios está relacionada ao avanço das
tecnologias de informação e comunicação que proporciona maior e melhor
capacidade em armazenar dados e disseminar informações em rede interna.
Crow (2002) afirma que enquanto os repositórios institucionais
centralizam, preservam, tornam acessíveis e disseminam o capital intelectual
de uma instituição, ao mesmo tempo eles constituem um sistema global de
repositórios distribuídos e interoperáveis que fundamentam um novo modelo
de publicações científicas. Portanto, os repositórios são ferramentas que
permitem reunir e disseminar o conhecimento produzido na organização,

proporcionando visibilidade de parte da produção técnico-científica tanto no
ambiente interno como externo.
Outra vantagem apontada em se constituir um repositório está
relacionada à memória e guarda de documentos. Para Conklin (1996), a
memória organizacional pode ser vista como o registro de uma organização
que é personificada em um conjunto de documentos e artefatos, além de
capturar, organizar, disseminar e compartilhar informações com possibilidade
de reutilização do conhecimento por parte dos colaboradores.
Nesse contexto, a gestão do conhecimento firma as ações com a
memória organizacional, de modo a contribuir para a visibilidade do conteúdo
produzido na instituição, preservação da memória intelectual resultante das
atividades entre colaboradores e membros de suas comunidades, além de
oferecer uma ferramenta rápida e dinâmica para armazenamento,
disseminação e divulgação de textos disponíveis em diversos tipos de arquivo.
Observa-se, nesse sentido, que a gestão do conhecimento compreende
os repositórios institucionais como um sistema armazenador de documentos
digitais e que possui valor complementar no processo de comunicação,
compartilhamento de informações e conhecimento, e ainda, constituem-se
como um recurso fundamental para a salvaguarda da memória institucional.
Caracterização do Repositório Institucional CBA
O repositório institucional CBA foi desenvolvido na linguagem PHP
(Hypertext Preprocessor) e banco de dados MySQL, ambas tipos open source;
tecnologias escolhidas pelas características de praticidade e agilidade na
programação, softwares livres, interação de forma simples, rapidez e eficiência,
além, é claro, da dinâmica apresentada no uso em Web. Vale ressaltar que a
tecnologia PHP é utilizada no CBA, logo, os softwares utilizados são
perfeitamente compatíveis.

FIGURA 2: Interface do Repositório Institucional CBA.

O repositório institucional CBA é uma ferramenta que possui a finalidade
de contribuir para o desenvolvimento técnico-científico e para a geração de
novos resultados, além de consolidar as práticas de disseminação e
compartilhamento da informação científica no Centro. Contém produções
relacionadas à biotecnologia e áreas afins, constituindo coleções de
documentos digitais que são periodicamente depositados, contribuindo para o
avanço das pesquisas e inovações científicas para fins de impulsionar o
desenvolvimento da bioindústria na Amazônia.
O repositório está em processo contínuo de crescimento de acordo com
o depósito regular de novas produções e criação de novas comunidades,
conforme o surgimento de demandas de armazenamento informacional oriundo
de cada Coordenação/Setor do Centro.
Estrutura
O repositório está organizado em COMUNIDADES que correspondem
às Coordenações/Setores existentes no CBA. As COMUNIDADES estão
divididas em CATEGORIAS que correspondem as sub-coordenações, e,
conseqüentemente, subdividem-se em PASTAS, onde são armazenados os
“documentos digitais”. Para melhor entendimento, observe a Figura 3:
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FIGURA 3: Estrutura Hierárquica do Repositório Institucional CBA.
Fonte: Projeto Repositório, 2006.

Cada comunidade reúne os documentos constituindo suas próprias
coleções, possuindo gerenciamento e acesso aos mesmos, respeitando o nível
de restrições quanto ao acesso a determinados documentos por parte dos
usuários.

O Repositório Institucional CBA proporciona acesso ao seu conteúdo
conforme os tipos de acesso, assim distribuídos: acesso público e acesso por
usuários registrados e usuários selecionados.
Atribuições permitidas a cada tipo de acesso, foram estabelecidas das
seguintes formas:
Acesso público: navegar em comunidades (entenda-se documentos)
de livre acesso, bem como, realizar download de documentos tipo público.
Acesso usuários registrados: navegar em comunidades (entenda-se
documentos) de acesso livre, realizar download dos documentos tipo público e
restrito da sua própria comunidade, mediante a autorização do administrador
da mesma. Os usuários registrados também possuem permissão para criar
comunidades e arquivos do tipo restrito, concedendo visualização aos usuários
selecionados. Lembrando que os usuários registrados são categorizados pela
função de: administrador, moderado e avançado.
Usuários selecionados: navegar em comunidades (entenda-se
documentos) de livre acesso, assim como, realizar download de documentos
tipo público e restrito conforme autorização do administrador da mesma.
Dependendo da categoria de usuários, aos mesmos são permitidos,
criar, editar e excluir comunidades, categorias, pastas e arquivos.
Conclusão
Os repositórios institucionais constituem-se como um importante recurso
informacional e tecnológico para o armazenamento e compartilhamento da
informação científica na organização. Portanto, o repositório institucional CBA
surge como mais uma opção de livre acesso à informação e se propõe a
estimular a disseminação da produção técnico-científica no contexto dos
centros de pesquisa e de negócios, nesse caso, voltados para o apoio ao
desenvolvimento da bioindústria na Amazônia. Os repositórios institucionais
subsidiados pela gestão do conhecimento contribuem para a evolução do
processo formal da comunicação científica, de modo, a potencializar os
sistemas de armazenamento, gerenciamento, disseminação e transformação
do conhecimento tácito em explícito, de forma a implementar a cultura
organizacional do compartilhamento de informações no ambiente interno e
externo das organizações, além de colaborar para a preservação da memória
organizacional da instituição. Em geral, o repositório institucional CBA contribui
para a visibilidade e impacto do conhecimento gerado no Centro, como
também, mostra a sociedade, o potencial científico não só para gerar
conhecimento, mas, para compartilhar descobertas e potencialidades
amazônicas com pesquisadores e centros tecnológicos de outras regiões do
Brasil.
Referências
CONKLIN, E.J. Capturing organizational memory. Group Decision Support Systems,
1996. Disponível em:<<http://www.gdss.com/wp/COM.htm>>. Acesso em: 28 maio
2007.
CROW, RAYM. The case for institutional repositories: a SPARC position paper.
ARL, 2002. Disponível em:<<http://www.arl.org/sparc/IR/ir.html>>. Acesso em: 28
maio 2007.

INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA-IBICT.
Manifesto brasileiro de apoio ao acesso livre à informação científica. Disponível
em:<<http://www.ibict.br/openaccess/arquivos/manifesto.htm>>. Acesso em: 28 maio
2007.
KURAMOTO, HÉLIO. Repositórios: mecanismo de registro e disseminação da
informação científica. In: 1ª CONFERÊNCIA IBEROAMERICANA DE PUBLICAÇÕES
ELETRÔNICAS NO CONTEXTO DA COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA, 1., 2006, Brasília.
Anais... Brasília: UNB, 2006. p. 81-85.
LEITE, F. C. L.; COSTA, S. M. S.; Repositórios institucionais sob a perspectiva da
gestão do conhecimento científico. . In: 1ª CONFERÊNCIA IBEROAMERICANA DE
PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS NO CONTEXTO DA COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA,
1., 2006, Brasília. Anais... Brasília: UNB, 2006.
LYNCH, C. A. Institutional Repositories: essential infrastructure for scholarship in the
digital age. ARL Bimonthly Report, n. 226, Feb. 2003. Disponível em:
<<http://www.arl.org/newsltr/226/ir.html>>. Acesso
em: 6 junho 2007.
LYNCH, C. A.; LIPPINCOTT, J. K:. Institutional repository deployment in the United
States as of early 2005. D-Lib Magazine, v. 11, n. 9, Sept. 2005. Disponível em:
<<http://www.dlib.org/dlib/september05/lynch/09lynch.html#Lynch>>. Acesso em: 2
junho 2007.
RODRIGUES, E. et al. RepositóriUM: criação e desenvolvimento do Repositório
Institucional
da
Universidade
do
Minho.
Disponível
em:<<https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/422/1/BAD_artigo++Final.pdf>>. Acesso em: 6 junho 2007.
SENGE, Peter M. A quinta disciplina: arte e prática da organização que aprende. 16ª
ed. São Paulo: Editora Best Seller, 2004.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Título: Repositório institucional do Centro de Biotecnologia da Amazônia:
implementação e apoio às atividades de gestão do conhecimento
Nomes dos Autores:
Silva, V.J.B.
Vanusa Jardim Borges da Silva: Apresentadora
Ferreira Júnior, J.R.C.
José Raymundo Costa Ferreira Júnior
Instituição de Origem:
Centro de Biotecnologia da Amazônia – CBA

