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O Centrn de Informações Cientifico-Tecnológicas do Centro Tecnológico do Exercito 
ICICTICTEx) foi concebido para atender a Comunidade Cientifico-TecnolMica 

do Exercito Brasileiro (CCTIEB). mantendo-a atualizada sobre as oublicacües técnicas I 
nas diversas áreas doconhe$mento por meio, basicamente. dé um serviço de 

disseminação seletiva de informações ISDI) e de busca 
retrospectiva (RS) à base de dados do National Technical Information Semice INTIS) .  

Cbpias dos documentos-fontes podem ser fornecidas 
aos usuários, para a maioria das 

publicações referenciadas, através do  semiço de apoio ao usuario. 

INTRODUÇÁO 

O crescente desenvolvimento nas di- 
versas áreas do conhecimento humano tem 
gerado um volume de informações que cres- 
ce a taxas cada vez maiores. 

A grandiosidade desse acervo torna 
crítica a tarefa de recuperar a informação 
adequada no tempo oportuno. 

Buscando minimizar esta dificuldade 
passou-se a utilizar, de algum tempo para 
cá, o computador digital como veículo ca- 
paz de executar, com extrema rapidez, as 
funções de seleção e recuperação das infor- 
mações previamente armazenadas. 

Em 30 de agosto de 1978 o Ministério 
do Exército, representado pelo Departa- 
mento de Ensino e Pesquisas (DEP), firmou 
convênio com o Conselho Nacional de De- 
sevolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) visando, basicamente, a suprir a Co- 
munidade Científico-Tecnológica do Exér- 

cito Brasileiro (CCTIEB) com informações 
pertinentes. I 

Esse convênio lançou as bases para a 
estruturação do atual Centro de Informa- 
ções Científico-Tecnológicas (CICT) do 
Centro Tecnológico do Exército (CTEx), 
cujo objetivo primordial é captar e registrar 
referências às informações, recuperar estas 
referências tornando-as disponíveis aos ele- 
mentos e instituições envolvidas na pesqui- 
sa e no desenvolvimento científico-tecnoló- 
gico do Exército Brasileiro. Ainda, e sem- 
pre que possível, obter e fornecer as infor- 
mações-fontes recuperadas pelas referências. 

De forma mais abrangente, o CICT 
também está inserido no Sistema Nacional 
de Informações em Ciência e Tecnologia, 
sendo um dos nodos da estrutura nacional. 
na área de I nformação em Ciência e Tecno- 
logia, que tem o Instituto Brasileiro de In- 
formações em Ciência e Tecnologia (IBICT) 
como órgão coordenador das atividades no 
País. 
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BANCOS DE DADOS PARA I REcuPERAçPio DE INFoRMAçOEs 

No fim da década de 60 começam a 
surgir, nos EUA e Europa, entidades co- 
mercialmente concebidas para fornecer in- 
formações abrangendo as diversas áreas do 
conhecimento. 

Essas informações vão desde notícias 
publicadas em periódicos, anúncios, práti- 
cas agrícolas, patentes, leis, dados estatís- 
ticos diversos, e muitas outras, chegando 9s 
referências bibliográficas sobre publicações 
técnicas, asquais analisaremos mais adiante. 

Ao conjunto de informações armaze- 
nadas por determinada instituição, num 
meio físico e segundo formato especifica- 
do, denomina-se base de dados. 

De acordo, então, com esses concei- 
tos, Bancos de Dados são compostos de 
uma ou mais Bases de Dados, sobre a(s) 
qualíis) operam, manipulando as informa- 
ções a fim de torná-las disponíveis aos usuá- 
rios. 

No Brasil, a EMBRATEL, através de 
seu Serviço Internacional de Comunicações 
de Dados (Interdata) recém-criado, torna 
posslvel o acesso a Bancos de Dados situa- 
dos no exterior para assinantes estabeleci- 
dos no País. 

Dentre os Bancos que podem ser con- 
sultados, via Interdata, estão: 

- Dialog Information Service, ameri- 
cano, composto de mais de 150 Bases de 
Dados, com um acréscimo médio de 3 ba- 
ses por, mês, abrangendo, praticamente, to- 
das as áreas do conhecimento. 

- System Development Corporation 
(SDC), americano, com mais de 70 Basesde 
Dados, abrangendo, principalmente, as 
áreas científica e tecnológica. 

- Dow Jones and Company, america- 
no, contendo informações principalmente 
na área econômico-financeira, além de no; 
tícias sobre esportes, filmes, meteorologia 
etc. 

- Telesystemes-Questel, francês, com 
cerca de 35 bases de dados voltadas a várias 
áreas de interesse. 

O I BICT mantém um serviço de acesso 
a alguns desses Bancos, atendendo a consul- 
ta de interessados, mediante o reembolso 
dos custos. 

OSSERVIÇOS DE DISSEMINAÇÁO DE 
INFORMAÇOES DO CICT 

O CICT dispõe da base de dados do 
National Technical Information Service 
(NTIS), operando-a por meio do Compu- 
tador Burroughs (8-6900). instalado no Ins- 
tituto Militar de Engenharia (IME). 

Tknicor operando maquinar na liepiografia do CICT 

A respeito do NTIS deve-se dizer que 
é um órgão do Departamento de Comércio 
dos EUA, mantendo um vasto arquivo mul- 
tidisciplinar contendo pesquisas e relatórios 
técnicos fornecidos por mais de 200 agên- 
cias do Governo americano, e alguns relató- 
rios técnicos de outros países. 

Sobre esta base de dados são operados 
os serviços de Disseminação Seletiva de In- 
formações (SDI) e Busca Retrospectiva 
(RS), englobando as seguintes áreas: 

Aeronautics - Agriculture - Astro- 
nomy and Atrophysics Atmospheric Scien- 
ces - Biological and Medical Sciences - 
Nuclear Science and Technology - Space 
Technology (estas disponíveis somente 
através do RS); 
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Behavioral and Social Sciences - Che- 
mistry - Earth Sciences and Oceanography 
- Electronics and Electrical Engineering - 
Energy Conversion (Non-propulsive) - Ma- 
te r ia l~  - Mathematical Sciences Mechani- 
cal, Industrial, Civil and Marine Engineering 
- Methods and Equipment - Military 
Sciences - Missile Technology - Naviga- 
tion, Communications, Detection and Coun- 
termeasures - Ordnance - Physics - Pro- 
pulsion and Fuels (estas disponíveis em am- 
bos os serviços, SDI e RS). 

A DISSEMINAÇAO SELETIVA DE 
INFORMAÇ~ES (SDI) 

Neste serviço os usuários, devidamen- 
te instruídos, escolhem dentre as áreas ar- 
mazenadas na base aquelas que mais lhe 
interessam, definindo o seu "perfil de in- 
teresse". 

Fitas magnéticas contendo as referên- 
cias aos documentos coletados no período 
são recebidas, a cada 15 dias, do NTIS, via 
CNPq/lBICT. Programas de computador se- 
lecionam, para cada usuário inscrito. se- 
gundo seu perfil de interesse, as referências 
aos documentos'que poderão ser Úteis. 

O usuário recebe, então, dentre outras 
referências aos documentos significativos 
para seu perfil, um resumo do mesmo, de- 
vendo classificá-lo com relação a seu real in- 
teresse, e devolver sua avaliação ao CICT. 

Essa avaliação é de grande importância 
para o acompanhamento do grau de preci- 
são do sistema, e a correção de possíveis 
distorções. 

Aos usuários pertencentes à CCT/EB 
pode-se fornecer os documentos-fontes 
(origens das referências), desde que solicita- 
dos. Este fornecimento de cópias pode de- 
morar de 3 a 6 meses, em face de sua aqui- 
sição se dar, normalmente, no exterior. 

Para que o usuário fosse atendido em 
menor tempo, com relação a seus pedidos 
de documentos, seria suficiente retardar, 
por alguns meses, o processamento da fita 
magnética recebida. Porém, por filosofia de 

operação, optou-se pela imediata divulga- 
ção das referências. 

Embora o processo de cópia e remes- 
sa, pelo NTIS, dos documentos-fontesseja, 
naturalmente, mais lento que o processo de 
cópia e remessa das fitas magnéticas, con- 
tendo as referências aos documentos, um 
grande esforço vem sendo desenvolvido no 
sentido de minimizar o tempo entre a che- 
gada de ambos. 

Algumas vezes documentos referen- 
ciados não estão disponíveis para cópias no 
NTIS, acarretando, daí, um maior tempo e 
custo para aquisição de sua cópia na insti- 
tuição que o gerou. Nestes casos o CICT só 
procura atender pedidos de comprovada re- 
levância. 

Para facilitar a utilização de cópias em 
microfichas, de menor custo para o sistema, 
além de permitir uma considerável redução 
do volume de armazenamento, o CICT 
mantém leitoras de microfichas nas biblio- 
tecas das instituições que congregam gran- 
de número de seus usuários. 

Bibliotecárias do CICT. rnanioulando ar microfichas do 
acervo. 

A BUSCA RETROSPECTIVA (RS) 

Na Busca Retrospectiva o usuário não 
precisa estar cadastrado no SDI. Qualquer 
pessoa interessada, devidamente autorizada 
pela Chefia do CTEx, pode se dirigir ao 
CICT, nos horários de atendimento, para 
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mantém leitoras de microfichas nas biblio
tecas das instituições que congregam gran
de número de seus usuários. 

Bibliotecárias do CICT. manipulando as microfichas do 
acervo. 

A BUSCA RETROSPECTIVA (RS) 

Na Busca Retrospectiva o usuário não 
prec isa estar cadastrado no SO l . Qualquer 
pessoa interessada, devidamente autorizada 
pela Chefia do CT Ex, pode se dirigir ao 
CICT, nos horários de atendimento, para 
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realizar uma pesquisa na base de dados do 
NTIS. Atualmente, toda a base, desde 1977 
até 1984, está implantada no computador. 

O CICT possui, ainda, em fita magné- 
tica, a base entre os anos de 1965 a 1976 
para eventual utilização. Isto representa to- 
do o acervo de informações do NTIS. 

Neste seiviço o usuário indica o assun- 
to sobre o qual está interessado em verifi- 
car a existência de publicações. Ele pode es- 
colher palavras-chaves de um dicionário 
controlado para este fim, ou fornecer ele- 
mentos que permitam à bibliotecária res- 
ponsável pelo serviço escolher as palavras 
adequadas. 

O pedido de uma busca é feito através 
do preenchimento de um formulário pró- 
prio no qual o usuário descreve, o mais mi- 
nuciosamente possível, em linguagem livre, 
os objetivos de sua pesquisa. De posse des- 
tes dados e contando com a orientação do 
interessado, sempre que possível, é formu- 
lada uma estratégia de busca que irá deter- 
minar o sucesso da recuperação. 

Além das referências aos documentos 
selecionados pela pesquisa, e identicamente 
ao SDI, o usuário pode receber cópias dos 
documentos referenciados, valendo aqui as 
restrições já citadas para o SDI. 

I CONSIDERAÇ&S FINAIS 

Vem sendo estudada a possibilidade 
de aquisição da base de dados Pascal, inclu- 
sive já tendo sido mantidos os primeiros 
contatos. O Pascal é uma base de dados de 
origem francesa, composta de assuntos so- 
bre biologia, ciências agrícolas, ciências da 
terra, físico-qu(mica, ciências da vida, qui- 
mica, engenharia, energia e combustível, e 
muitas outras. 

O CICT desenvolve, ainda, outros pro- 
jetos. Dentre eles a incorporação de infor- 
mações geradas no âmbito do CTEx. 

Também um sistema para permitir a 
administração das transações com os usuá- 
rios (atualmente aproximando-se dos 500) 
está sendo desenvolvido em MUMPS no 

.- 

computador COBRA-305. Este sistema &r- 
virá, ainda, para o controle automatizado 
do acervo de documentos-fontes, em mi- 
crofichas, hoje já da ordem de 80 mil e 
com um acréscimo médio de 400 documen- 
tos por mês. 

Analista de Sistema opernndo o COBRA-305, no 
dasenvolvimento do Sistema de Apoio ao UsuBrio 

I 
Para levar a bom termo suas atribui: , 

ções técnicas, o CICT dispõe de equipe de 
analistas de sistemas do mais alto gabarito. 
equipe de bibliotecárias de comprovada 
competência, e técnicos para operação das 
diversas máquinas de reprografia. 

E importante frisar, antes de concluir, 
que ao CICT não tem faltado o apoio e in- 
centivo da chefia do CTEx, para o cumpri- 
mento de suas atribuições. 

CURRICULUM VITAE I / 
Mal OEM Paulo Roberto Gomes 

Aspirante-a-Oficial da Arma de 
Comunicações em 1970. 

Engenheiro de Comunicações no 
Instituto Militar & Engenharia em 1977. 

Mestre em CiBncisr em Engenha- 
ria de Sistemas (Informáticel no IME em 
1982. 

Adjunto do Centro de Informa- 
ções CientificoTscnol6gicas do Cenao 
Tecnolbgico do ExBrcito (CICTICTEx) 
dsrde 1982. 
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