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“Nossa satisfação é atender sua
necessidade de informação”

Fotocópias Cumpre o disposto por lei,
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Bibliotecária: Daniela Maciel
Assistente de Biblioteca: Cleide Maria Lemos do Rio
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Regras Gerais de Uso

Não é permitida a entrada com alimentos e bebidas.
É proibido o uso de equipamentos sonoros,

ou que produzam ruídos no interior da biblioteca.
Ao entrar com bolsas, livros ou outros materiais, esses devem ser

apresentados no balcão de empréstimo.

http://www.cpafro.embrapa.br/portal/biblioteca

Atendimento on line

http://www.cpafro.embrapa.br/portal/biblioteca/pergunte_ao_bibliotecario/

Tel.: (69) 3901-2522

Informações Gerais

Equipe

Biblioteca da
Embrapa Rondônia



Normas Gerais de Uso

Consulta:

Cadastro:

A consulta e acesso ao acervo são livres ao público em geral.

O cadastro é permitido:

Aos empregados da Embrapa lotados na própria Unidade.
A servidores da Administração Pública, direta ou indireta,
à disposição da Empresa ou a seu serviço.
Consultores, estagiários, bolsistas e acadêmicos
vinculados a um projeto da empresa.
Bibliotecas do SNPA (Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária).
Bibliotecas de instituições localizadas em Rondônia.

Bases de Dados

A Biblioteca-História
Foi criada em 1975, tendo como objetivo

dar suporte informacional e documental aos
projetos desenvolvidos pelos pesquisadores,

assim como atender às demandas da sociedade em geral.

Acervo Especializado

Especializada em ciências agrárias, o acervo da biblioteca, conta com aproximadamente
15 mil títulos, os quais podem ser encontrados em diferentes tipologias documentais tais
como: livros, Teses/Dissertações/Monografias, folhetos, séries, folders,  etc...

As principais áreas de cobertura são: sistemas agroflorestais, solos, sementes,
cafeicultura, medicina veterinária, fitopatologia, fruticultura, silvicultura, pragas e insetos,
além das publicações sobre agricultura de Rondônia.

Além das bases de dados desenvolvidas
pela Empresa, a Biblioteca da Embrapa

Rondônia permite acesso local às principais
bases de dados do setor agropecuário

disponibilizadas através do Portal Capes.

Agropecuária em Rondônia

O Acervo da biblioteca reúne toda a produção
científica produzida e editada pela Embrapa
Rondônia e que representa a pesquisa feita no
Estado de Rondônia, pela Embrapa.
Este material está dividido nas áreas de
pesquisa da unidade da Embrapa, em Rondônia.

Produção animal 43%
Produção vegetal 33%

Sistemas agroflorestais 15%
Café 9%

BDPA - Base de Dados

da Pesquisa Agropecuária

(www.bdpa.cnptia.embrapa.br)

Base de dados referencial, que reúne todo acervo do Sistema Embrapa de Bibliotecas.
www.bdpa.cnptia.embrapa.br

“Você não precisa saber tudo, basta saber onde encontrar” (WURMAN).

Infoteca – Informação Tecnológica em Agricultura

(www.infoteca.cnptia.embrapa.br)

Reúne as publicações editadas pela Embrapa, para transferência de tecnologia,
disponíveis em texto integral.

Portal Capes

(http://www.periodicos.capes.gov.br/)

Possibilita acesso a mais de 12 mil revistas nacionais e internacionais,
e a 126 bases de dados com resumos de documentos em todas as áreas do conhecimento.

Seleção e aquisição de material informacional.
Processamento técnico.
Serviços de alerta.
Busca em bases de dados locais, nacionais e internacionais.
Serviço de referência: orientação ao uso do acervo,
esclarecimento de dúvidas e empréstimo de material.
Normalização de documentos.
Comutação bibliográfica (Sistema Embrapa de Biblioteca, COMUT, Britsh Library).

Serviços Oferecidos


