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MME/CPRM - Serviço Geológico do Brasil 

    A CPRM  é uma empresa pública, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que tem as 
atribuições de Serviço Geológico do Brasil. 

      Como Serviço Geológico  tem a missão de “gerar e difundir o conhecimento geológico e 
hidrológico básico  necessário para o desenvolvimento sustentável do Brasil”.
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         A Rede de Bibliotecas SGB é composta por 12 bibliotecas regionais coordenadas pela 
Biblioteca Octávio Barbosa, localizada no escritório do Rio de Janeiro.

         As bibliotecas sempre atuaram engajadas no cumprimento  da missão institucional.
Com a disponibilização do diversificado celeiro Produtos e Serviços no Portal da CPRM,
os bibliotecários passaram a desempenhar o papel de info-educadores da área geocientífica, 
sempre integrados com o corpo técnico da empresa. 

       Tendo como um de seus valores a excelência técnico científica, a  CPRM gerou, em seus 41
 anos de existência,  produtos considerados referência em termos de qualidade e credibilidade técnica. 

          À Rede de Bibliotecas do Serviço Geológico do Brasil coube a tarefa de armazenar, divulgar e tornar 
acessível à comunidade este repositório institucional.
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REDE DE BIBLIOTECAS DO SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL

Catálogo on line

Produtos e Serviços

Acesso on line via WEB, integrado à Rede de Bibliotecas do Serviço Geológico do Brasil, 
oferecendo resumos, sumários e acesso integral a um conjunto significativo de documentos.

Repositório institucional onde o usuário encontra disponível 
via acesso livre os relatórios institucionais produzidos durante
os 41 anos da empresa. Também é possível acessar trabalhos
publicados em eventos da área, fotografias aéreas, 
perfis de sondagem, além de coleções completas do DNPM.

Vitrine institucional divulgando a imagem dos produtos gerados e 
oferencendo link para acesso integral.

SEUS - Serviço de Atendimento aos Usuários

Canal de Comunicação entre o Serviço Geológico do Brasil e a comunidade geocientífica.
É coordenado pela Biblioteca Octávio Barbosa, sendo que o atendimento às demandas é 
praticado por todas as Bibliotecas da Rede SGB.

Pergunte ao Geólogo

Serviço de Perguntas e respostas sobre Geociências, coordenado pela Biblioteca Octávio
Barbosa, com a participação das regionais.

Bancos de dados de geologia e hidrogeologia. As bibliotecas orientam os usuários como
realizar a pesquisa nestes bancos de dados.

Museu de Geologia

Pólo de atendimento à expressiva demanda de  amostras de minerais fomentando o 
conhecimento mineralógico e geocientífico através de palestras e exposições.

Canal Escola

Espaço didático que visa incentivar e fomentar o conhecimento sobre Ciências da 
Terra. 

Produção Científica 

Link disponível no Portal CPRM com objetivo de tornar público, o acesso integral à 
 produção científica gerada pelo colegiado técnico.

Participação em Eventos Geocientíficos

No 45º Congresso Brasileiro de Geologia, realizado em Curitiba no ano de 2010, 
foi apresentado um trabalho sobre a Biblioteca Virtual, representando a importante 
atuação da Rede de Bibliotecas SGB.

O trabalho foi enviado em formato pôster, e diante da relevância do conteúdo 
do mesmo, a Comissão do Congresso solicitou a apresentação em Poster e 
 de forma oral, na Sessão Ensino e Educação em Geociências, 
destacando e reconhecendo a importância da atuação dos Bibliotecários
do SGB, em consonância com a missão institucional.

Mensagem da DRI – Dia do Bibliotecário 2011

Neste sábado se comemora mais um Dia do Bibliotecário no Brasil, uma justa e relevante homenagem a esses briosos 
profissionais da arte do preservar e divulgar o conhecimento gerado por nossos pesquisadores, cientistas e comunidade 
em geral, para a preservação da nossa história e no fortalecimento e enriquecimento da nossa cultura.

Esta instituição tem como missão “gerar e difundir o conhecimento geológico e hidrológico básico do nosso país”, um 
fator primordial para a nossa soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana, portanto em consonância com o Art. 
1 da nossa Carta Magna. Talvez muitos não percebam o papel relevante que desempenham no cumprimento desse 
importante e fundamental mandamento constitucional, ao contribuírem com a consolidação da nossa missão. Através do 
serviço SEUS, visitas diretas e outros meios de difusão dos conhecimentos aqui gerados, esses profissionais estão 
contribuindo diariamente na consolidação da nossa profícua história e para a grandeza do nosso país.

Reiteramos a importância das bibliotecas e de seus profissionais desde o planejamento até a finalização de um projeto, 
que é a disponibilização deste no nosso acervo técnico para a consulta de usuários internos e externos.

Quando assumimos esta diretoria, elegemos como uma das nossas prioridades a reestruturação das bibliotecas 
existentes e implantação em outras unidades que ainda não dispunham das mesmas, fundamentais para a nossa 
consolidação como Serviço Geológico Nacional. Hoje, com o apoio dos demais companheiros de Diretoria, do elevado 
espírito coletivo e público de toda a nossa equipe, chegamos à estruturação de uma moderna Rede de Bibliotecas do 
Serviço Geológico do Brasil, instalada em todas as unidades operacionais e no ERJ, com profissionais competentes, 
confortáveis instalações, equipamentos de última geração e com significativa quantidade de acervo digital. 

Sabemos que aumentou a satisfação dos clientes internos e externos pela agilidade no atendimento das suas 
demandas, nos motivando a mantermos esse processo de modernização de forma continuada, haja vista ser a gestão e 
a disponibilização da informação e do conhecimento um processo dinâmico.

O nosso cumprimento aos nossos profissionais de biblioteca nessa importante data é na forma de agradecimentos por 
terem colaborado na consecução de uma das mais importantes metas desta gestão. 

Que Deus continue abençoando essa equipe de profissionais para o fortalecimento diário do elevado espírito de servir à 
sociedade brasileira

Parabéns a todas e a todos da nossa Rede de Bibliotecas.

Mensagem da Diretoria do Serviço Geológico do Brasil pelo Dia do Bibliotecário 2011

Participação no 45º CBG - arquivo pessoal
Apresentação oral  no 45º CBG - arquivo pessoal
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