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Dar apoio à comunidade científica e público em geral 
através da prestação de serviços, possibilitando o acesso 

à informação.



A Biblioteca é especializada em Zoologia e seu acervo é
composto de mais de 119 mil volumes entre livros, 

periódicos e multimeios (CD’s, DVD’s, mapas e microfichas)



� Orientação ao usuário

� Consulta

� Empréstimo

� Empréstimo entre Bibliotecas

� Normalização de Referências

� Reprografia – auto atendimento

� Levantamento Bibliográfico

� Treinamento individualizado



Localizado na sala 206 –
Acervo

� O acervo de periódicos esta 
organizado por ordem 
alfabética de título, volume 
e fascículo. Todas as 
estantes são providas de 
ficha guia com a indicação 
dos títulos.



Localizada na sala 206 –
Acervo

� O acervo esta organizado 
por  assunto através do 
número de classificação.



� Composta por Obras 

dos Séculos XVII à XIX 

abrangendo todas 

classes de Zoologia 



� Alguns Títulos de 

Periódicos estão 

guardados nesta sala 

onde as características  

físicas da sala são 

adequadas à boa 

conservação destes 

materiais.



� Grande parte das consultas efetuadas na 

Biblioteca referem-se às Monografias mais 

antigas onde podem ser encontradas as 

Primeiras descrições de animais.



� Neste exemplo 

podemos obter o 

detalhamento do 

tamanho original de 

insetos bem como a 

precisão nas cores 

como elementos 

utilizados na definição 

da espécie. 



� Maior número das 

obras Raras esta 

condensada nas áreas 

de Entomologia e 

Herpetologia.

� Outras áreas na 

Zoologia também são 

contempladas no 

Acervo de Raros.



� A fim de atender às necessidades dos usuários 

sem privá-los na obtenção da informação, a 

Biblioteca disponibiliza uma máquina digital  

onde o usuário fotografam o capítulo e a figura 

de seu interesse.



� Temos orientado há cerca de 2 anos os 

usuários locais e remotos da Biblioteca, para 

obtenção de PDF’s das obras,  a consulta ao 

BHL.BHL.BHL.BHL.

� Neste resultado a Biblioteca se resguarda na 

preservação do manuseio da obra, ao mesmo 

tempo satisfazendo as necessidades dos 

usuários. 


