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O conteúdo armazenado na biblioteca é especializado e de grande valor técnico-científico na área de educação
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ambiental, recursos pesqueiros, aquicultura e área afins.
Esse material tem por finalidade apoiar o processo de gestão ambiental; dar suporte informacional às atividades
técnico-científicas e industriais e; contribuir para a difusão da informação ambiental.
O acervo da biblioteca é composto por mais de 10.000 itens bibliográficos, em diferentes suportes:
I - geral (livros);
II - multimeios (fitas de vídeos, CD-Rom, DVD);
III - referência (enciclopédias, dicionários, manuais, anuários estatísticos, catálogos);
IV - especial (monografia, teses, documentos institucionais, mapas, atlas geográficos, anais, cartas náuticas);
V - periódicos (científicos, revistas e jornais);
VI - Digitais (bases de dados aqui).

Serviços
Os serviços oferecidos ao público interno e externo seguem as diretrizes estabelecidas pelo CNIA - Centro Nacional
de Informação, Tecnologias Ambientais e Editoração:
pesquisa bibliográfica sobre um tema específico, usando-se as bases de dados disponíveis;
elaboração de bibliografias especializadas.
comutação bibliográfica, localização e fornecimento de cópia de documentos encontrados nas fontes de
informação disponíveis no CNIA, nos Centros Cooperantes da Renima ou em outras instituições no Brasil (esse
serviço é fornecido apenas aos servidores do ICMBio e do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal);
informações sobre atos legais normativos e administrativos incluindo o fornecimento do texto na íntegra;
consulta a livros e documentos na biblioteca;
empréstimo domiciliar, mediante cadastro na biblioteca.

Cadastro
O empréstimo aos usuários será mediante cadastro na biblioteca.
Qualquer pessoa residente nos municípios da AMFRI pode se cadastrar e utilizar os serviços oferecidos. Para
cadastrar-se, basta apresentar: comprovante de residência, número de telefone para contato, documento de
identidade e CPF.
Horário de Funcionamento: De segunda a sexta-feira das 14:00 hs. às 18:00 hs.
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