
PESQUISA BIBLlOGRAFICA

Realiza:

- Levantamento de bibliografias curtas
para acompanhamento de subprojetos e
atendimento a necessidades eventuais
dos pesquisadores.

- Bibliografias por produto.

- Levantamentos bibliográficos a pedido
de pesquisadores ou de entidades sedia-
das na Amazônia.

- Encaminhamento de solicitações de
pesquisas anteriores ao Programa Auto-
matizado de Pesquisas Informacionais
Retrospectivas - PAPIR, do DID/
EMBRAPA.

ENDEREÇO:

CENTRO. DE PESQUISA AGROPECUA~IA
DO TRÓPICO ÚMIDO - CPATU/EMBRAPA

SETOR DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

Travessa Dr. Enéas Pinheiro s/n
Caixa .!'ostal, 48
66.000 - Belém, PA

TELEFONES

(091) 226-1541
(091) 226-6622
(091) 226-6797
(091) 226-7364

SID: Seto~ de Informação e ...
FD-PP-010491980Imlllllll~IIII~1

EMBRATER - s.çlo Grlfic./B0/2.000 EMBRAPA·DI D . Programação Audiovisual
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~EMBRAPA
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuãria
Vinculada ao Ministério da Agricultura

CPATU
Centro de Pesquisa Agropecullria do Tr6pico Úmido -a
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o QUE t O SID

O Setor de Informação e Documentação
do Centro de Pesquisa Agropecuária do
Trópico Úmido constitui o. maior repo-
sitório de informações técnico-científi-
cas da região amazônica, no campo da
agropecuária e ciências afins. Seu acervo
conta, atualmente, com mais de 100.000
volumes. Dentre as coleções especiais,
destacam-se 1.000 volumes de obras
raras e de valor inestimável. As novas
instalações do SI D ocupam uma área de
aproximadamente 1.200 m2 •

OBJETIVOS

- Dar apoio informativo às pesquisas
agropecuárias na região amazônica.

- Reunir, selecionar, organizar, armaze-
nar, recuperar e disseminar a informa-
ção técnico-científica.

- Aperfeiçoar e dinamizar o fluxo da in-
formação.

- Estabelecer e manter intercâmbio doeu-
mentário com instituições agrícolas e
afins, a nível nacional e internacional.'
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ESTRUTURA DO SID

Compreende:

- Setor de Administração

- Biblioteca

- Mapoteca

- Disseminação da Informação

- Pesquisa Bibliográfica

- Normalização de Publicações

- Divulgação e Intercâmbio.

BIBLIOTECA

A Biblioteca é de livre acesso. Não se
destina apenas aos servidores da
EMBRAPA. O prazo de empréstimo é de
quinze dias para livros, e de sete dias pa-
ra periódicos. Pode haver renovação.

Horário de funcionamento:

De segunda a sexta-feira
Das 7 h 30 m às 13 h 30 m

15 h às 18 h.
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DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Consiste em:

- Serviço de alerta

- Preparo de perfil dos usuários

- Difusãodo SDI/EMBRAPA

- Comutação Bibliográfka

- Programa de Intercâmbio do Trópico
Úmido - PITU.

PROGRAMA DE INTERCÃMBIO DO
TRÚPICO ÚMIDO

Tem como finalidade:

- Elaboração de uma listagem bibliográfi-
ca mensal com assuntos referentes ao
Trópico Úmido.

- Distribuição entre as principais institui-
ções interessadas em assuntos agrope-
cuários e afins.

- Atendimento, através de cópias xerox,
das solicitações recebidas.
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