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Apresentação

Acesso Livre e Open Access, são termos utilizados
atualmente pelos sistemas de informação e documentação
científica para sinalizarem o livre acesso ao conhecimento.
A livre disponibilização informacional pela WEB, permite
qualquer pessoa pesquisar e consultar texto integral de
artigos e outras fontes de informação, ampliando a
visibilidade da instituição e propiciando importantes parcerias
acadêmicas.
As duas principais declarações internacionais sobre o acesso
livre são a "Budapest Open Access Initiative " de 2002 e a
“Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the
Sciences and Humanities” de 2003.
Esses manifestos foram assinados por 33 ganhadores do Prêmio
Nobel e encaminhados ao Congresso dos EUA, fortalecendo o
movimento internacional do Acesso Livre à Informação.
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O site Public Library of Science/PLoS ou Biblioteca
Pública de Ciências é um dos inúmeros projetos sem fins
lucrativos que tem o objetivo de criar uma biblioteca de
revistas científicas e demais publicações no mesmo
modelo de licenciamento de conteúdo aberto.
A Biblioteca Pública de Ciências foi desenvolvida em
2001 e liderada por Patrick Brown, bioquímico da
Universidadede Stanford e por Michael Eisen, biólogo
computacional da Universidade da Califórnia, cujo Projeto
foi contemplado com o prêmio Rave Award em 2004.
Reconhecido como a quinta maior nação do mundo em
número de repositórios digitais, o Brasil está na frente de
países como a França, Itália e Austrália, além de ocupar o 3º
lugar em quantidade de publicações periódicas de acesso livre.
Diante desses cenários, a CPRM – Serviço Geológico do
Brasil, através de sua Rede de Bibliotecas integra a seleta
comunidade em prol do Acesso Livre ao conhecimento,
visando consolidar e contribuir para uma sociedade de
informação justa, solidária e sustentável.
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Aliada à Missão institucional, a Rede de Bibliotecas,
mediante o Projeto de Preservação Digital efetiva o seu
compromisso fomentando, disseminando e disponibilizando o
conhecimento geológico e hidrológico básico necessário para
o desenvolvimento sustentável do país.
Com esse Guia, registramos a cronologia e o histórico
de uma saudável iniciativa desafiadora nessa instituição.
Esperamos que essa ferramenta possa refletir em
resultados positivos para a comunidade de usuários e
demais profissionais de Informação.

Boa pesquisa!
Tania Freire
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Introdução

Ciente da importância do produto final gerado pela CPRM desde o início de sua
história, a preservação do acervo de Relatórios institucionais impressos foi uma
idéia constante defendida pela Área de Informação.
A disponibilidade de exemplares únicos em alguns acervos regionais e não
centralizados no Rio, também foi uma questão preocupante, pois na década de 70
e 80, grande parte dos Relatórios de Projetos não era enviada para a Biblioteca
do Rio e não havia uma intenção institucional na preservação e recuperação dos
mesmos. Outra questão foi a apresentação dos volumes, pois eram datilografados
e acompanhados de mapas, perfis e outros documentos cartográficos,
armazenados em um saco plástico como anexo, que ao longo do tempo se
deteriorou, comprometendo a recuperação e preservação da documentação
cartográfica gerada.
Em 2004, a Biblioteca recebeu recursos para iniciar a preservação digital, porém
como eram limitados, tornou-se obrigatório priorizar a coleção da documentação a
ser destacada para a escanerização.
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Iniciamos, portanto, com a escanerização a coleção de Revistas Institucionais,
Água em Revista e Terra em Revista, Coleção de autoria de Octavio Babosa
e as páginas principais dos Relatórios Finais dos exemplares de Projetos
armazenados no Rio, cujas páginas selecionadas envolviam folha de rosto,
sumário, resumo e mapa de localização.

Dando prosseguimento, em parceria com as demais Unidades Regionais, foi
realizada a seleção de Projetos mais expressivos de cada área. Como Projeto
piloto, foi selecionado o Borda Leste da Bacia do Paraná pela Superintendência
Regional de Porto Alegre, composto por 18 volumes, diversos mapas e perfis.
Em setembro de 2004, o Projeto Borda Leste da Bacia do Paraná
tornou-se disponível para acesso na íntegra, sendo um marco do Projeto de
Preservação Digital do Acervo Institucional - Acesso Livre.
Com a disponibilização da coletânea selecionada, o resultado foi extremamente
positivo, fato que despertou o interesse da Diretoria da CPRM e o destaque para
que estivesse incorporado no elenco de Projetos a serem avaliados e
contemplados pelo PPI, Plano Piloto de Investimento do Governo Federal.
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Em 2006, reiteramos nosso propósito de intenções referentes à preservação da
memória institucional com resultados positivos, pois fomos contemplados com
recursos para iniciar a preservação digital do acervo.
Em 2007, o Projeto entrou no rol de Projetos institucionais prioritários e avaliados
positivamente pelo MME, para receber recursos que viabilizaram sua execução.
Foi autorizada e realizada, portanto, a Licitação Pública presencial, que tinha por
objetivo, a contratação de empresa para a prestação de serviços de cópias fac símile do acervo de Relatórios de Projetos Institucionais, disponíveis apenas em
versão impressa, visando sua disponibilização, via WEB, no Portal da Companhia
de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, tendo como vencedora, a Empresa
DocPro.
O projeto iniciou efetivamente em 27 de dezembro de 2007, sendo finalizado
oficialmente em dezembro de 2008, tornando disponível todos os volumes de
Relatório institucionais impressos e incorporados em todas as Unidades.
Inicialmente foi processado todo o acervo de Relatórios do Rio e posteriormente
foi promovida, a coleta e envio dos acervos das Unidades Regionais, a partir do
controle de uma relação em versão PDF, que se encontrava disponível na página
da Biblioteca, via WEB.
Portanto, mediante essa relação, cada bibliotecário regional poderia visualizar o
que se encontrava inserido no acervo da biblioteca do Rio, para providenciar
posterior envio. A metodologia se baseava em escanerizar 100.000 páginas/mês
sendo obedecida até o final oficial do Projeto em 2008.
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Como problemas iniciais, destacamos a sensibilização da equipe, para o início
dos trabalhos com a prioridade na seleção dos volumes e adequado
acondicionamento dos exemplares para serem enviados para o Rio. Em seguida,
a logística para a tingirmos a meta mensal foi desafiadora, pois envolveu o
esforço de todos os profissionais da Rede, para minimizar os problemas de
malote, cujo calendário obedecia a dias determinados de envio para cada
regional, além de peso e limite de tamanho por volumes.
Além dessas situações, havia o problema de certos exemplares da coleção que
se encontravam emprestados com geólogos que estavam no campo naquele
período. O cuidado na devolução da documentação por Unidade Regional foi
bastante minucioso, pois, semanalmente recebíamos de retorno da DOCPRO,
volumes significativos, de diversos relatórios oriundos das Unidades.
Ao final de cada semana, a documentação a ser escanerizada era coletada em
caixas identificadas pela DOCPRO, cujo controle era realizado pelo envio da
relação desses documentos por email, um dia antes da coleta física, contendo
todas as informações necessárias, evitando erros de digitação no layout final.
Visando enriquecer as coleções, foi também providenciada a escanerização da
importante coletânea de publicações editadas pelo DNPM, disponíveis nos
acervos do SGB, através da autorização do Diretor do Departamento Nacional da
Produção Mineral, Dr. Miguel Nery.
Foram realizadas diversas divulgações internas, disseminadas através de e-mails
e também, publicadas no Jornal Virtual da CPRM.

7

O Projeto de Preservação Digital – Acesso Livre foi lançado oficialmente em 2008,
no Congresso Brasileiro de Geologia 44., realizado em Curitiba.
Através do Portal da CPRM – Serviço Geológico do Brasil existem dois endereços
que permitem o acesso às Coleções.
Pela página da Biblioteca
Preservação Digital do Acervo da Rede de Bibliotecas do SGB
Com o objetivo de promover o acesso às referidas coleções
institucionais impressas, a Biblioteca Octávio Barbosa, junto com as
demais Unidades de Informação do SGB, propicia através dessa ação,
o acesso livre ao expressivo depositório de conhecimento geológico e
hidrológico básico, efetivando de fato, o compromisso com a Missão
institucional.

Pela Homepage
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Descrição dos Arquivos
Aqui você encontra disponível, grande parte do acervo institucional da CPRM Serviço Geológico do Brasil, publicado desde a década de 70. Também se
encontram arrolados neste conjunto, a coleção de publicações do DNPM Departamento Nacional da Produção Mineral, Anais de Eventos e diversos
documentos contemplando um expressivo volume de documentação técnica e
fotocartográfica, digitalizada e integrada em uma tecnologia de busca, que
permite consultas gerais ou específicas, em cada acervo.
Periodicamente novos acervos estarão sendo processados e incluídos na relação
disponível.
Anais de Eventos
Exemplares de Anais, Resumos, Boletins publicados pela Sociedade Brasileira de
Geologia – SBG com patrocínio da CPRM e demais instituições, tornando
disponíveis os trabalhos apresentados nos eventos Técnicos e Científicos.
Coleção Diversos - CPRM
Folhetos, papers e demais exemplares publicados, contendo artigos de interesse
da equipe técnica.
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Coleção DNPM
Anuário Fluviométrico;
Anuário Mineral Brasileiro;
Avulso DGM. DNPM;
Avulso Divisão de Águas;
Avulso DNPM;
Avulso LPM;
Avulso DNPM. SPFM/DFPM;
Boletim DFPM. DNPM;
Boletim DGM. DNPM;
Boletim Divisão de Águas;
Boletim DNPM;
Boletim LPM;
Memória. DFPM/DNPM;
Monografia
Notas Preliminares e Estudos;
Publ. da Comissão Permanente de Crenologia;
Publ. Especial. DNPM;
Publ. Especial. DNPM. SFPM/DFPM;
Relatório Anual do Diretor – DGM;
Relatório Anual do DNPM;
Série Geologia DNPM;
Série Mapas e Cartas de Síntese
Fotoíndices DNPM
Coleção de Fotoíndices do DNPM.
Fotoíndices USAF
Coleção de Fotoíndices da United States Air Force – USAF.
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Fotos aéreas DNPM
Coleção de Fotografias aéreas editadas pelo DNPM.
Fotos aéreas CPRM
Coleção de Fotografias aéreas editadas pela CPRM.
IRM - Informes de Recursos Minerais
Coleção de publicações seriadas da área de Recursos Minerais apresentando os
resultados dos projetos desenvolvidos a partir de 1995, cujas Séries contemplam
exemplares de IRM registrando as atividades de geologia econômica, economia
mineral, prospecção e pesquisa mineral.
Jornais Institucionais
Exemplares impressos e virtuais dos Jornais da CPRM:
AECPRM Informativo;
Informativo da AECPRM Rio;
Jornal Atos & Fatos;
Jornal CPRM
Jornais da ASSCOM - Assessoria de Im prensa do SGB:
Boletim Virtual do Serviço Geológico do Brasil
Jornal Impresso – Informativo do Serviço Geológico do Brasil
Mapas DNPM
Memória CPRM
Documentos históricos, manuais internos, folders, cartazes e demais exemplares
que registram fatos pertinentes à Memória da Instituição.
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Octavio Barbosa – Bibliografia
Coleção de autoria de Octavio Barbosa arrolando um expressivo conjunto de
obras como livros, revistas, cadernetas de campo, anotações, trabalhos
apresentado em eventos, relatórios, estudos, manuais e outros manuscritos.
Perfis de Sondagem/CPRM
Preciosa coletânea de perfis registrando informações dos furos de sondagem
executados nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, incorporados na
BTCA-PA, Unidade Regional da CPRM de Porto Alegre.
PROBIB – Projeto Bibliografia Analítica da Geologia do Brasil
Coleção de cópias de documentos obtidas através Projeto Bibliografia Analítica
da Geologia do Brasil – PROBIB, tendo por objetivo, resgatar o conteúdo do
acervo arrolado na Biblioteca do DNPM do Rio de Janeiro e destruído no incêndio
ocorrido em 1973.
Através da Solicitação de Serviço DNPM/CPRM/DGM n.008/76 e Ofício DGM
n.0658/76 datados de julho de 1976, foi formalizado o referido projeto, cujo início
operacional realizou-se em 15 de novembro de 1976, recebendo o centro de
custo 1594. Concluído em 1985, o Projeto recuperou 90% da documentação
selecionada, publicando a Bibliografia Analítica em 5 volumes e contemplando as
fases abaixo citadas:
Fase I 1641- 1940 e 1976; Fase II 1941-1950 e 1977; Fase III 1951-1960 e
1978; Fase IV 1961-1970 e 1979; Fase V 1971-1975 e 1980.
PRONI - Programa Nacional de Irrigação
Coleção de mapas editados pelo PRONI – Programa Nacional de Irrigação.
Publicações CPRM
Exemplares editados pela CPRM.
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Publicações DNPM
Comissão de Estudos das Minas de Carvão de Pedra do Brazil/1908;
Geologia do Brasil, DNPM, 1984;
Geologia, Physiographia e Solos - Valle do Amazonas. SGM;
Geology and Iron Deposits of the Western Serra do Curral, MG, Brazil;
Geology and ore deposits of the:
Nova Lima and Rio Acima Quadrangles MG, Brazil.
Cachoeira do Campo Dom Bosco, and Ouro Branco Quadr. MG
Itabira District MG, Brazil.
Belo Horizonte, Ibirité, and Macacos Quadrangles, MG, Brazil.
Antônio dos Santos, Gongo Sôco and Conceição do Rio Acima Quadr., MG
Alegria District, MG, Brazil.Gondwana Seven Proceedings – 1991;
Geology and Mineral Resources of the:
Monlevade and Rio Piracicaba Quadrangles, MG, Brazil;
Pico de Itabirito, District MG, Brazil;
Barão de Cocais Area, MG, Brazil;
Informativo DNPM/DFPM;
Landslides of Rio de Janeiro and the Serra das Araras Escarpment;
Principais Depósitos Minerais do Brasil;
Seventh Gondwana Symposium – 1988;
Um Palácio na História Geológica Brasileira – 1997.
Relatórios de Administração - CPRM
Acervo de exemplares dos Relatórios Anuais de Administração e Atividades
publicados pela CPRM desde a década de 70.
Relatórios Internos – CPRM
Acervo de Relatórios elaborados pelos Técnicos da CPRM, porém não vinculados
a Projetos.
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Relatórios Técnicos de Projetos – Coleção RJ
Acervo de Relatórios de Projetos Institucionais incorporados na área de
Multimeios da BTCA-RJ disponíveis nos arquivos v.1; v.2; v.3 e v.4.
Relatórios Técnicos de Projetos – Coleção Regional
Acervo de Relatórios de Projetos Institucionais incorporados nas Bibliotecas
Regionais da Rede SGB.
BTCA-BE - Belém;
BTCA-GO - Goiânia;
BTCA-PV - Porto Velho;
BTCA-SP - São Paulo;

BTCA-BH - Belo Horizonte; BTCA-FO - Fortaleza;
BTCA-MA - Manaus;
BTCA-PA - Porto Alegre;
BTCA-RE - Recife;
BTCA-SA - Salvador;
BTCA-TE - Teresina.

REMAC
Coleção de publicações referentes ao Reconhecimento da Margem Global da
Margem Continental Brasileira – Projeto REMAC, formalizado pelo Convênio
celebrado em 21 de abril de 1972 entre a PETROBRAS, DNPM, CPRM, DHN e o
CNPq.
Revistas Institucionais - CPRM
A Água em Revista - ISSN 01047922
Revista Institucional editada pela CPRM
em 11 fascículos.

A Terra em Revista - ISSN 01047922
Revista Institucional editada pela CPRM
em 5 fascículos.
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Acesso Livre Como Acessar
Pela página da Biblioteca, através da Home Page www.cprm.gov.br

Clique aqui
para iniciar

Rede de Bibliotecas SGB
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Acesso Livre Como Acessar
ou diretamente pela Home Page www.cprm.gov.br

Clique aqui
para acessar

Rede de Bibliotecas SGB
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Acesso Livre Como Acessar
Iniciando a busca – selecionando as coleções disponíveis

2. Em seguida,
selecione a coleção
de interesse

1. Clique no sinal
+ para conhecer
cada descrição

3. Para buscar
clique aqui

Observação: Conheça as coleções disponíveis clicando no sinal +

Rede de Bibliotecas SGB
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Acesso Livre Como Acessar
Tela seguinte com a Coleção IRM

Clique no sinal +
para saber quais os
volumes disponíveis

Rede de Bibliotecas SGB
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Acesso Livre Como Acessar
Visualizando os exemplares disponíveis

Arraste aqui
para ampliar
essa tela

Ou aqui

Rede de Bibliotecas SGB
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Acesso Livre Como Acessar
Pesquisa avançada

Clique na estrela
para abrir a caixa de
pesquisa

Após selecionar a janela
de busca e inserir o tema,
palavra ou frase, clique em
Pesquisar

Rede de Bibliotecas SGB
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Acesso Livre Como Acessar
Resultado de pesquisa em destaque

A frase ou as palavras
digitadas são destacadas
no documento apresentado

Rede de Bibliotecas SGB
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Acesso Livre Barra de Menu
Conheça a Barra de Menu e suas utilidades

Imprime a página
selecionada

Rede de Bibliotecas SGB

Seta móvel para
visualizar as
demais páginas
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Acesso Livre Barra de Menu
Selecionando nível de Zoom e páginas coloridas

Seleção do
nível de Zoom

Rede de Bibliotecas SGB

Qualidade de imagem.
Clique no A colorido para visualizar o
conteúdo colorido, se houver
páginas em cores, mapas e fotos
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Acesso Livre Barra de Menu
Copiando parte de texto, imagem ou tabela.

Copia a seleção para a
área de transferência
(Word)
Seleção de texto
e/ou imagem

Rede de Bibliotecas SGB
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Acesso Livre Barra de Menu
Visualizando as Miniaturas das páginas

Miniaturas das
páginas do exemplar
selecionado

Resultado apresentado
quando se clica em Imagem e
em seguida, Miniaturas
(conjunto de 4 páginas do
documento selecionado)

Rede de Bibliotecas SGB
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Acesso Livre Barra de Menu
Visualizando as Miniaturas das primeiras páginas dos documentos relacionados

Resultado apresentado quando se
clica em Imagem, e em seguida,
Miniaturas das 1ª páginas
(conjunto das 1ª páginas de cada
exemplar citado na relação)

Rede de Bibliotecas SGB

25

Acesso Livre Barra de Menu
Acessando Visão Panorâmica, clicando em Imagem

Clicando em Imagem e em
seguida, selecionando Visão
Panorâmica, será apresentada
na tela** do canto esquerdo, a
área da imagem que está sendo
visualizada na tela de fundo.

Essa tela** mostra a área do
mapa que está sendo
visualizada , quando se clica
em Visão Panorâmica.

Observação: Essa ferramenta é bastante útil, quando estamos visualizando um mapa. Ao
ampliarmos, podemos utilizar Visão Panorâmica.

Rede de Bibliotecas SGB
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Acesso Livre Salvando Arquivo
Salvando um documento

Em seguida, selecione
Salvar imagens.

Clicar em
arquivo

Rede de Bibliotecas SGB
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Acesso Livre Salvando Arquivo
Salvando...

E logo após, será
apresentada essa caixa.
Basta clicar nesse espaço
em vermelho

Rede de Bibliotecas SGB
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Acesso Livre Salvando Arquivo
Salvando.....

Na próxima tela, devem ser
inseridas as páginas de
interesse. No caso, temos um
documento com 4 páginas

Rede de Bibliotecas SGB
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Acesso Livre Salvando Arquivo
Salvando.....

Clicando aqui, será
apresentada essa nova tela.

Selecione a letra referente ao
local de destino onde será salvo
o arquivo de interesse

Rede de Bibliotecas SGB
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Acesso Livre Salvando Arquivo
Salvando....

Continue selecionando o
local para salvar o arquivo

Rede de Bibliotecas SGB
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Acesso Livre Salvando Arquivo
Salvando e abrindo novas pastas

Novas Pastas podem ser
criadas também. Em seguida,
clique em ok

Rede de Bibliotecas SGB
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Acesso Livre Salvando Arquivo
Salvando em PDF

Caso tenha interesse em salvar
o conjunto das 4 páginas de
forma conjunta, selecione PDF
antes de clicar em ok.

Rede de Bibliotecas SGB
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Acesso Livre Salvando Arquivo
Salvando em Imagem

Caso tenha interesse em salvar
as 4 páginas de forma separada,
selecione Imagem e clique em ok.

Rede de Bibliotecas SGB
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Acesso Livre Salvando Arquivo
Salvando as 4 páginas do documento

Apresentação das páginas
que estão sendo salvas.

Rede de Bibliotecas SGB
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Acesso Livre

Observações

Coleções de Relatórios Técnicos Institucionais
Visando esclarecer sobre a pesquisa nas coleções de Relatórios Técnicos Institucionais
disponíveis, informamos que a referida coleção se apresenta de forma separada, diante
do expressivo volume armazenado na Biblioteca do Rio e nas Regionais.
Relatórios Técnicos - Coleção Regional

e

Relatórios Técnicos - Coleção RJ

Ao selecionar Coleção Regional, vai ser apresentado na tela, o conjunto de Relatórios
de Projetos que se encontram somente nas Bibliotecas Regionais. A relação está
precedida por BTCA e acompanhada pela sigla relacionada a cada Unidade Regional.

Rede de Bibliotecas SGB
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Acesso Livre

Observações

O grande volume de Relatórios incorporados na Biblioteca do Rio resultou em 621.000
páginas escanerizadas, e exigiu que as coleções se apresentassem de forma dividida em
quatro grupos, envolvendo os exemplares numerados, conforme citamos:
Acesso Livre
Relatórios Técnicos - Coleção RJ
BTCA_RJ_1
Relatórios nº 0001 a 0650
BTCA_RJ_2
Relatórios nº 0651 a 1081
BTCA_RJ_3
Relatórios nº 1082 a 3365
BTCA_RJ_4
Relatórios nº 3366 a 3671
A numeração dos Relatórios citados acima, se refere a localização dos mesmos , no
acervo de Multimeios da Biblioteca do Rio. Na expectativa de agilizar as buscas a serem
efetuadas, sugerimos que a pesquisa de Relatórios Institucionais seja iniciada pelo
Catálogo on line, visando verificar a número do exemplar na Biblioteca do Rio, acervo
que abrange maior número de exemplares, e em seguida, identificar a numeração nas
devidas coleções no Acesso Livre, conforme citado anteriormente.

Rede de Bibliotecas SGB

36

Acesso Livre

Observações

A outra sugestão para buscas em coleções volumosas, é utilizar a pesquisa avançada e
selecionar a caixinha Fica nesta pasta. Como exemplo, vamos selecionar na
BTCA_RJ_1 o Relatório, Geologia da Área do Projeto Roraima de número 621. Caso o
usuário esteja interessado em pesquisar nesse volume a frase “Serras do Barro e da
Onça entre o Rio Arraia”, deve proceder:

Após selecionar o Projeto
de interesse, clicar em
Editar e em seguida, em
Pesquisar.

Rede de Bibliotecas SGB
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Acesso Livre

Observações

Continuando a pesquisa.....

Após selecionar o Projeto
de interesse, clicar em
Editar e em seguida, em
Pesquisar. Inserir nessa
janela, a frase ou o termo
de interesse , marcando
também, Fica nesta pasta.

Rede de Bibliotecas SGB
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Acesso Livre

Observações

Após pesquisar, a próxima tela vai apresentar o texto com a frase solicitada em destaque.
O fato de selecionar Pesquisa Avançada e poder selecionar que a pesquisa seja
realizada somente em uma pasta determinada, reduz tempo e agiliza a recuperação.

Página do Projeto de
interesse, com a página
contendo a frase
solicitada em destaque.

Rede de Bibliotecas SGB
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Acesso Livre

Bibliotecas

Bibliotecas Regionais

Belém - Bibliotecária Nelma Ribeiro
bibliotecabe@be.cprm.gov.br
Av. Dr. Freitas, 3645 - Bairro do Marco - 66095-110 - Belém – PA
Tel.: (091) 3182-1313
Fax (091) 3276-4020
Belo Horizonte - Bibliotecária Maria Madalena C. Ferreira
bibliotecabh@bh.cprm.gov.br
Av. Brasil, 1731 - Funcionários - 30140-002 - Belo Horizonte – MG
Tel.:(31) 3878-0300
Fax:(31) 3261-5585
Fortaleza – Bibliotecária Giovania Freire Barros
bibliotecafo@fo.cprm.gov.br
Av. Antonio Sales, 1418 – Joaquim Távora - 60135 - Fortaleza – CE
Tel.: (85) 3878-0223
Fax: 85 3246-1686
Goiânia - Bibliotecária Maria Gasparina de Lima
bibliotecago@go.cprm.gov.br
Rua 148, 485 - Setor Marista - 74170-110 - Goiânia – GO
Tel.: (62) 3240-1424 / 1400 Fax:(62) 3240-1417
Manaus - Bibliotecário Jean Charles Racene S. Martins
bibliotecama@ma.cprm.gov.br
Av. André Araújo, 2160 – Aleixo - 69060-001 - Manaus – AM
Tel.:(92) 2126-0330
Fax:(92) 2126-0319
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Porto Alegre - Bibliotecária Ana Lúcia B. F. Coelho
bibliotecapa@pa.cprm.gov.br
Rua Banco da Província,105 - Santa Tereza - 90840-030 - Porto Alegre – RS
Tel.:(51) 3406-7303
Fax: (51) 3233-7772
Porto Velho - Bibliotecária Terezinha de Jesus Foro
bibliotecapv@pv.cprm.gov.br
Av. Lauro Sodré,2561 - Bairro Tanques - 78904-300 - Porto Velho – RO
Tel.:(69) 3901-3706
Fax:(69) 3229-5547
Recife - Bibliotecária Dalvanise Bezerril
bibliotecare@re.cprm.gov.br
Av. Sul, 2291 – Afogados - 50770-011 - Recife – PE
Tel.:(81) 3316-1454 / 1457 Fax:(81) 3428-1511
Salvador - Bibliotecária Isabel Angela Matos
bibliotecasa@sa.cprm.gov.br
Av. Ulisses Guimarães, 2862 - Sussuarana - CAB - 41213-000-Salvador – BA
Tel.:(71) 3230-9977
Fax:(71) 3371-4005
São Paulo - Bibliotecária Claudia Lopes
bibliotecasp@sp.cprm.gov.br
Rua Costa, 55 - Cerqueira César - 01304-010 - São Paulo – SP
Tel.:(11) 3775-5145
Fax:(11) 3256-8430
Teresina - Bibliotecária Mônica Cordulina da Silva
bibliotecate@te.cprm.gov.br
Rua Goiás, 312 - Sul – 64001.570 - Teresina – PI
Tel: (86) 3222-4153
Fax: (86) 3222-4143
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Biblioteca do Rio de Janeiro – Biblioteca Octávio Barbosa
Biblioteca:
Tania Freire
Sonja Henie da Silva Pinheiro
Margareth Lopes de Moraes
Teresa Cristina Rozenhayme
Priscila Cristina de Faria Ururahy
Multimeios – Coleção Fotocartográfica
Roberta Pereira da Silva
Flasleandro Oliveira
Secretaria - Apoio Técnico e Operacional
Jair de Souza
Ana Rita Melgaço
Ana Maria Brito
Angela Oliveira
Alfredo de Jesus Neves
Biblioteca Octávio Barbosa
Av. Pasteur, 404 - Térreo - Praia Vermelha
22290-240 - Rio de Janeiro - RJ
E-mail: bibliotecarj@cprm.gov.br
Tel.: (21) 2295-5997 / 2546-0356 Fax: (21) 2295-5897
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