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O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) é uma 

autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, de autonomia administrativa 

e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Tem entre suas principais atribuições a 

elaboração de um sistema de informação ambiental. Nesse contexto, o Centro Nacional de 

informação Ambiental (Cnia), integrante da estrutura do Instituto, desenvolve o projeto da 

Biblioteca Digital com o objetivo de divulgar e disseminar a informação sobre meio ambiente, com 

a utilização da internet. 

 

A Biblioteca Digital, como nova ferramenta de apoio à pesquisa, torna mais ágil e eficaz o acesso 

às informações ambientais, insumo no processo decisório do órgão e matéria-prima para um 

mundo sustentável, e alcança maior número de usuários. Com a intenção de democratizar o acesso 

ao conteúdo ambiental de seu acervo, o Cnia, por meio da Biblioteca Digital, disponibiliza textos 

integrais de legislações relativas ao meio ambiente, relatório de impacto ambiental, plano de 

manejo, publicações e cartazes produzidos pelo Instituto, teses e dissertações de seus servidores, 

além de imagens fotográficas obtidas em expedições de trabalho. 

 

Além da facilidade de acesso ao acervo, o Ibama oferecerá o serviço de divulgação seletiva da 

informação aos usuários internos cadastrados na biblioteca e pretende disponibilizar cadastro 

atualizado de analistas e pesquisadores atuantes no Instituto, fazer a integração da Biblioteca 

Digital do Instituto com outras bibliotecas digitais e repositórios institucionais da área, além de dar 

acesso ao conteúdo completo de todas as obras já produzidas pelo Órgão, em seus diferentes 

formatos, inclusive vídeos. 

 

1. Biblioteca Digital  

 

O Ibama implanta sua biblioteca digital para atender às necessidades e exigências de informação 

do cidadão sobre o meio ambiente, possibilitar que a tecnologia esteja disponível para atender a 

essas demandas, bem como tornar realidade as propostas apresentadas no capítulo 40 da Agenda 

21. A Biblioteca Digital foi desenvolvida com o propósito de tornar realidade uma das principais 

atribuições conferidas ao Ibama, que é disseminar informações do meio ambiente, cujo objetivo 

estratégico nº 5, inserido no Planejamento Estratégico 2012/2015, é “Implementar práticas de 

gestão do conhecimento e da informação como forma de melhoria dos processos de trabalho e da 

interação com os cidadãos”. 

 

Objetivo Geral 

 



Divulgar da forma mais acessível possível a informação ambiental, utilizando ferramentas 

tecnológicas disponíveis, em especial a internet. 

 

Objetivos específicos 

 

• Contribuir para o desenvolvimento de uma consciência ambiental social, por meio da 

informação ambiental, ampliando e facilitando o acesso dos usuários da Biblioteca do 

Ibama, da comunidade científica e de toda sociedade, promovendo, inclusive, sua utilização 

em turmas específicas de educação a distância. 

• Reduzir o consumo de papel utilizado na impressão de publicações, já que as informações 

são digitalizadas, permitindo a ampliação do acervo por meio da disponibilização de mais 

títulos, sem a necessidade de investimentos em espaço físico, infraestrutura ou em 

pessoal. 

• Promover a divulgação dos documentos publicados pelo Ibama, por seus 

agentes/servidores/corpo profissional, bem como de pesquisadores envolvidos com a 

temática ambiental, com acesso 24 horas por dia, ininterruptamente. Dessa forma, 

contribuir também para a preservação de documentos institucionais. 

• Proporcionar aumento do conteúdo na internet sobre assuntos do meio ambiente. 

• Integrar a Biblioteca Digital do Instituto com outras bibliotecas e repositórios institucionais 

da área. 

 

Conteúdo 

 

• Legislação: coletânea de atos emanados da esfera Federal, incluindo os poderes Executivo 

e Legislativo e os órgãos da Administração Direta e Indireta. 

• Publicações do Ibama: obras elaboradas por técnicos do Instituto que retratam a atuação 

do Ibama, suas pesquisas, estudos, serviços e orientações gerais sobre condutas 

conscientes de desenvolvimento sustentável/conservação ambiental. Isso possibilita ampla 

divulgação da produção editorial do Instituto e contribui para ampliar o conhecimento 

ambiental. 

• Relatórios de Impacto Ambiental: documento resultado do estudo prévio de impacto 

ambiental, que objetiva avaliar os impactos ambientais decorrentes da instalação de um 

empreendimento e estabelecer programas para monitoramento e mitigação desses 

impactos. 

• Plano de Manejo de Unidades de Conservação: documento que estabelece o zoneamento e 

as normas que devem presidir o uso de uma unidade de conservação ambiental e o manejo 

dos recursos naturais, além da implantar estruturas físicas necessárias à gestão da 

unidade. 

• Trabalhos acadêmicos: produção acadêmica como teses, dissertações, monografias e 

artigos científicos inseridos na temática de meio ambiente, elaborados por servidores do 

Ibama e outros pesquisadores. Essa iniciativa objetiva valorizar a produção acadêmica na 

área de meio ambiente dentro e fora do Instituto. 

• Periódicos: artigos sobre o meio ambiente divulgados e atualizados com mais agilidade; 

• Banco de imagens: conjunto de fotografias obtidas em expedições de trabalho, ilustrando 

as ações dos servidores. 

• Cartazes: coletânea de cartazes que integram a memória da Instituição. 

 



Serviços 

 

• Pesquisa aos acervos bibliográficos do Cnia e das superintendências do Ibama nos estados 

da Paraíba e Ceará, incluindo publicações impressas, imagens etc. 

• Pesquisa ao acervo de vídeos do Cnia que, futuramente, estarão disponíveis também para 

acesso on-line na Biblioteca Digital. 

• Elaboração de referências bibliográficas, de acordo com a ABNT (NBR 6023), a partir da 

pesquisa realizada na Biblioteca Digital. 

• Disseminação seletiva da informação aos usuários cadastrados na Biblioteca. 

• Suporte à Rede Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Renima). 

 

Acesso ao conteúdo integral 

 

O acesso a documentos e publicações na página da Biblioteca Digital do Ibama é balizado pela Lei 

de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98), em observância à Lei nº 10.650 que obriga aos órgãos 

integrantes do Sisnama a disponibilização de informações ambientais, de acordo com a Lei de 

Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). Salientamos que a disponibilização desses trabalhos é 

feita após a assinatura de termos de autorização e licenças de utilização emitidas pelos autores. 

 

Seleção de software para a Biblioteca Digital 

 

Para gerenciar e implantar os serviços da Biblioteca Digital foi utilizado um software mais avançado 

do que o que vinha sendo utilizado pelo Cnia. Para essa seleção, foram pesquisadas opções que 

atendessem aos requisitos em relação aos novos serviços propostos. Vale salientar que, sempre 

que possível, a escolha tem de ser por um software livre, que possibilite o contínuo 

desenvolvimento da ferramenta, sem esbarrar em questões como patente ou direitos autorais ou 

reduzir os custos com manutenção. Essa escolha de ferramenta baseada em software livre deve 

ser compatível com a experiência e os conhecimentos do setor de Tecnologia da Informação do 

Órgão, que dará suporte à solução tecnológica escolhida.  

Por isso, foi analisada a empresa de Tecnologia da Informação do tipo fábrica de software, 

conceituada como empresa que desenvolve ferramentas e soluções tecnológicas para o 

gerenciamento de qualquer negócio. As vantagens dessa opção seriam a exigência de que a 

solução a ser construída tivesse como plataforma um software livre e a customização de acordo 

com as necessidades do Órgão. Porém, verificou-se que o custo-benefício a pagar por uma solução 

personalizada estava além das possibilidades do Órgão, a partir da observação da deficiência de 

experiência da fábrica de software em produtos para gerenciamento de bibliotecas. Os seguintes 

softwares foram analisados: 

-- Alexandria: sistema desenvolvido pela Docs & Bytes Informática, com capacidade para atender 

aos requisitos exigidos, porém, pouco difundido no mercado e com o maior valor orçado. 

-- Bibliosys: sistema desenvolvido pelo grupo Dalltelli, pouco conhecido no mercado, e mesmo 

tendo apresentado o menor preço foi preterido porque não atendeu integralmente ao Termo de 

Referência. 

-- Pergamum: sistema desenvolvido pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e solidificado 

no mercado. É utilizado na automação de várias bibliotecas e reúne as funções necessárias para o 

projeto da Biblioteca Digital do Ibama, que ainda está na fase inicial, e tem valor intermediário, 

sendo mais dispendioso que o Bibliosys e o Sophia. 

-- Sophia: sistema desenvolvido pela PrimaSoft, bastante conhecida no mercado, com 

funcionalidades bastante parecidas com as do Pergamum. A opção pelo Sophia foi baseada no valor 



(o menor preço dentro dos softwares que atendiam inteiramente ao Termo de Referência) e na 

possibilidade de fazer uma adesão de ata. 

 

Características do Sophia: 

 

- Integrar todas as funções da biblioteca. 

- Estar disponível na língua portuguesa. 

- Customizar o sistema. 

- Possibilitar a expansão ou inclusão de novos módulos. 

- Ser acessado por um número ilimitado de usuários simultâneos para cadastro. 

- Ser acessado por um número ilimitado de usuários simultâneos para consulta. 

- Utilizar Base SQL: Oracle, SQL Server ou SQL Open Source. 

- Ter capacidade ilimitada de registros. 

- Possuir funções de cadastro de obras em qualquer suporte físico. 

- Possuir funções de cadastro de periódicos em qualquer suporte físico. 

- Cadastrar mídias (restritas ou públicas) e links integrados aos registros (Biblioteca Digital). 

- Cadastrar documentação jurídica. 

- Cadastrar usuários da biblioteca. 

- Possuir recursos para serviços de reserva, cancelamento de reserva, empréstimo, devolução, 

renovação e envio de e-mails etc. 

- Disponibilizar consultas e serviços, via internet, em ASP ou PHP. 

- Trabalhar dentro dos padrões estabelecidos para a área de Biblioteconomia: AACR2, ABNT, MARC 

21, Protocolo Z39.50. 

- Controlar o processo de aquisição (pedidos e controle de assinaturas) de forma integrada. 

- Controlar permutas. 

- Controlar inventário. 

- Controlar vocabulário com uso opcional de Thesaurus poli-hierárquico. 

- Atualizar em tempo real (on-line). 

- Controlar acesso ao sistema e auditoria com log de operações. 

- Operar, via rede, multiusuários. 

- Armazenar acervos de multibibliotecas. 

 

2. Evolução temporal do Projeto Biblioteca Digital 

 

Desde a aquisição e instalação do software Sophia, no primeiro semestre de 2010, o Ibama vem 

enfrentando alguns desafios que têm causado a diminuição da velocidade desejada no projeto. O 

treinamento da equipe do Cnia foi a fase mais célere do processo, que ocorreu em junho de 2010. 

Já a migração dos registros das antigas bases de dados, que não tinham padrões e formatos 

compatíveis com o novo sistema, foi bastante morosa e complexa, durando todo o segundo 

semestre de 2010 até os primeiros meses de 2011. Vale ressaltar que os dados do acervo do Cnia 

eram bastante inconsistentes, uma vez que foram extraídos de diversas bases dos órgãos que 

deram origem ao Ibama. É preciso esclarecer que o acervo teve tratamento técnico em diferentes 

níveis e que parte dele ainda é registrado somente em fichas catalográficas impressas, e que foi 

incluído em base de dados digital, com muitos erros, por empresas terceirizadas. Isso afetou a 

qualidade e celeridade dessa fase de migração e fez com que a fase seguinte, a de correção dos 

dados no novo sistema, tivesse seu início protelado para o início de 2011, sem data para terminar. 

No segundo semestre de 2011, foi feita a adequação do Módulo Web do novo sistema 

disponibilizado, com o lançamento da Biblioteca Digital que, a cada dia, aumenta seu acervo e os 

serviços digitais. 



 

3. Resultados 

 

Desde a sua criação, a Biblioteca do Ibama tem alcançado consideráveis índices de consulta, 

crescimento que tem sido evidenciado mês a mês, conforme o gráfico abaixo. Na sua implantação, 

em 15 de fevereiro de 2012, o número de acessos foi de 3.531, com cerca de 7.500 acessos por 

mês. Essa quantidade ainda é pequena, se comparada aos serviços disponíveis na web, levando em 

consideração o recente período da atividade. Desde a sua implantação, segundo dados fornecidos 

pelo setor responsável pela informática do Ibama, a Biblioteca Digital encontra-se entre os cinco 

serviços mais acessados. Entre as pessoas que têm participado dos acessos estão pesquisadores e 

estudiosos da área de meio ambiente, que não pertencem ao Instituto, interessados em 

disponibilizar seus trabalhos científicos na Biblioteca Digital do Ibama. 

 

4. Considerações Finais 

 

Para funcionar de forma completa e efetiva, a Biblioteca Digital do Ibama deverá: 

• Ter o apoio institucional na implantação e no desenvolvimento, com a aquisição de 

ferramentas tecnológicas atualizadas e efetivo suporte técnico da área de informática. 

• Formar equipe técnica capacitada em conhecimentos atualizados sobre as novas 

tecnologias de informação e comunicação. 

• Institucionalizar serviços e rotinas, por meio da implantação de políticas de disseminação 

da informação do Ibama, bem como elaborar manuais e roteiros fundamentados na 

utilização de novos padrões e ferramentas para organizar a informação digital. 

 

Como ferramenta de divulgação da informação ambiental, a Biblioteca Digital do Ibama tem 

grandes perspectivas para o futuro, tais como: 

• Disponibilizar acervos das instituições integrantes da Renima, localizadas em todos os 

estados brasileiros. 

• Implantar serviço de divulgação seletiva da informação; 

• Integrar o acervo do Ibama a outros repositórios de dados ambientais nacionais e 

internacionais. 

• Institucionalizar a Biblioteca Digital como ferramenta de referência na organização e 

disponibilização de informação ambiental. 

• Disponibilizar cadastro atualizado de analistas e pesquisadores atuantes no Instituto. 

• Estimular a ampliação do conhecimento ambiental, por meio da interação entre 

conhecimento tácito e explícito, desenvolvido dentro e fora Ibama. 

 

Gradualmente, a Biblioteca Digital do Ibama vem alcançando reconhecimento de alguns estudiosos 

da área ambiental como importante fonte de pesquisa. O contínuo desenvolvimento de suas ações 

e a implementação de novos produtos e serviços vão contribuir para o cumprimento de uma das 

principais atribuições do Ibama, que é disseminar informações relativas ao meio ambiente. 

O crescimento constante no número de acessos à Biblioteca Digital do Ibama, desde a sua 

implantação, comprova a importância desse serviço e a existência de uma demanda social por 

informações na área de meio ambiente. 

 

A Biblioteca Digital promove a democratização do acesso à informação ambiental e estimula a 

formação de uma consciência ambiental mais atuante que, futuramente, será refletida na formação 

de uma sociedade capaz de gerar um desenvolvimento sustentável verdadeiramente efetivo. 


