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UM POUCO DA HISTÓRIA
A Biblioteca da Embrapa Amazônia Oriental foi fundada em 1942, como suporte às
atividades de pesquisa do IAN- Instituto Agronômico do Norte eposteriormente do

IPEAN - Instituto de Pesquisas Agropecuárias do Norte,sendo incorporada pela
Embrapa em 1973. Em 1988, passou a denominar-se Biblioteca Dr. Milton de

Albuquerque, em homenagem a um dos maiores expertíses na pesquisa de Mandioca.

GESTÃO DA INFORMAÇÃO
É especializada em ciências agrárias e afins, e tem como atribuição a coleta, seleção,

organização, processamento técnico, disseminação, recuperação e disponibílizaçâo de
informação técnico-científica, com estabelecimento de produtos e serviços de acordo

com as necessidades de seu público.

PÚBLICO ALVO
Pesquisadores, professores, técnicos, estudantes, profissionais liberais, empresas,

cooperativas, associações, produtores rurais.

USUÁRIOS
brapa lotados na própria Unidade; servidores da Administração
indireta à disposição da Embrapa ou a seu serviço; consultores,

~lotados na própria Unidade; Bibliotecas do Sistema Nacional de
~üãilil- SNPA e Bibliotecas de instituições localizadas na mesma cidade

da Unidade da Embrapa.

ACERVO
. Atualmente a Biblioteca dispõe de um acervo de 32.000 peças bibliográficas em
diferentes suportes: livros, folhetos, teses, separatas, CD-Roms, Fitas de videocassete,

slides e mapas. Conta com registro de 3.200 periódicos entre títulos nacionais e
estrangeiros.

DIFERENCIAL
É uma das mais completas bibliotecas em ciências agrícolas da América Latina

Possui um dos maiores acervos do Sistema Embrapa de Informação - SEI, ocupando
lugar de destaque em volume e demanda de documentos;

Constitui-se como importante fonte de informação para cursos de graduação e pós-
graduação nas Ciências Agrárias, Florestais e Zootécnicas na Amazônia.

Integrante do Programa Comut, na categoria de Biblioteca Base;

ATENDIMENTO AO USUÁRIO
Empréstimo de Publicações - permite ao usuário cadastrado utilizar o acervo
documental da biblioteca, fora do ambiente físico desta, por período de tempo

determinado.

Referência - permite e orienta consultas e busca por informações no salão de leitura
da biblioteca a qualquer usuário cadastrado ou não;

Comutação Base do Programa - permite o atendimento aos usuários internos e
externos, do SNPA a enviar e receber artigos de periódicos, on-line via software Ariel.

Biblioteca Base do Programa de Comutação Bibliográfica ~Comut - permite o
acesso imediato a documentos técnicos/científicos. Qualquer pessoa, no Brasil e no

exterior, pode participar do Comut como usuário, bastando para isso, cadastrar-se no
programa. Na condição de Usuário Institucional, ele se cadastra e faz suas solicitações
de cópias por meio de uma Biblioteca Solicitante. Na condição de Usuário Solicitante,

além de se cadastrar, o mesmo deve adquirir Bônus Comut, podendo fazer suas
solicitações de cópias sem a intermediação de uma Biblioteca Solicitante .

. . . . . . .Alerta Eletrônico - tem a finalidade de divulgar sumários de periódicos recentes
incorporados ao acervo, e permite atendimento aos usuários internos e externos do

. SNPA e universidades, on-line via software ArieI.

Normalização de Referências Bibliográficas e de Documentos Serviço - realizado
por bibliotecários em relação à produção técnico-científíca da Unidade, alunos do
Curso de Mestrado em Agriculturas Familiares, e eventualmente, a estudantes de

graduação e pós-graduação;

Intercâmbio - visa manter regularmente a permuta de documentos com bibliotecas
nacionais e estrangeiras no âmbito da especialização da biblioteca.


