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Por que fechamos as Portas?

,\ Bibüoteca ver;r iâ hâ algum temPo

sofrendo com a falta de espaço P^r^ ^co-
modação de seu âcervo, que cresce em

qlsffiu--,1

Antes da mudança: ao fundo, estantes do acervo de Referência (Monograf¡as

e Periódicos), EveÁtos e Teses em posição perpendicular ao acervo de Livros'

os periódicos de menor uso (conforme da-

dos estatísticos coletados pela Biblioteca
desde 1987).

,{ssim, conseguimos
liberar um pouco de espaço

no âcervo de petiódicos,
mas o acervo de livros e te-
ses continuava comptome-
tido.

Pata solucionar este

problema, a única opção
vislumb¡ada foi o remane ja-

mento de todo acervo da

Biblioteca, sendo que os pe-
riódicos de refetência foram
deslocados para o início do
acerwo de periódicos, libe-
rando estafltes p^r^ o
acervo de Livros e teses.

Devido ao número de

volumes, os funcionários da Biblioteca se

uniram para realìzar esta tatela no menot

ptazo àe tempo, e.assim prejudicar o me-

nos possível seus usuários. Este trabalho

foi reahzado no período de 02 a 12/01/01'

c for¿m remancjados os seguintes mate-

dais: 18.860 volumes de monografias (li-
vros, teses, eventos, referência) e 41.151

volumes de periódicos, num total de

,. il',
.: rL ':,

,, l.:'

médìa 30 mts. Iineates Por ano.

Em 1998 este problema foi contot-
nado com o acréscimo de novas estântes,

ocupando toda a ârea livre disponível no

andar térreo. Mas esta solução foi tempo-

rária, pois no âno seguinte o problema se

âpfesentava novâmente. A solução encon-

trada f.oi a instalação de estantes deslizan-

tes no andat térreo, onde foram colocados



60.011 volur¡res, o que representâ
97 2mts linea¡es de estantes, ou
seja: 90 estantes com 12 prateleiras
que medem 0,90cm cada.

,{pesat deste trabalho cons-
t^nte p^r^ acomodação do acervo
da melhor forma possível, a Bi-
blìoteca não conta com mais es-
tantes ou espaços iìvres para o
aumento do seu acetvo. Devemos
começâr a discutir a necessidade
de arnpliação do espaço físico da
Biblioteca, sem o que se tornará
irnpossível a disponibìliz 

^ção 
de

novos materiais aos nossos usuá-
rio s.

Depo¡s da mudança: no alto/ estantes do acervo de Referênciã
(Monograflas e per¡ódicos), Eventos e Teses em posição paralela ao

acervo de Livros; emba¡xo, v¡sta geral do aceryo de Monograf¡as.

Horário da Biblioteca:
segunda a sexta
8:OO às 19:OO
SrOO às 18:OO (fér¡as)

v¡s¡te a nossa pågina na Internet
http:/ /www.igc.usp.br

ou mande-nos um e-ma¡l
bibigc@edu.usp,br

Diretoría:
3818-4292 (Rosa)
Aquísição e.Publicações:
3818-4290 ( Erica )
Processamento Técnicol
3818-4293 (Sônia)
Audiovísiais:
3818-4139 (Estela)
Atend¡mento ao Usuár¡o:
3818-4245 (Cida)
Balcão:
3818-4140 (Brenda/Érica)
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Visita Orientada
A B" Visita Otientada à Biblio-

teca ocottetâ pelo segundo ano con-
secutivo durante a Semana de
Iìecepção aos Calouros. Neste ano,
se rcaLzarâ no clia 23/02 às 10 horas.

llstamos muito felizes com sua

vitória no vestibular. Seja bem-
vìndol

Colocamo-nos a disposìção para
orientá-lo quanclo necessário e espe-
ramos que você uuhze a Biblioteca,
que é de toda esta comunidade e,

agora, tambérn é sua.

No ano passado...
disponibilizamos 906 lìvtos e 359 teses

recebemos 4.169 fascícuÌos de periódicos

assinar¡os 118 títuìos de periódicos,
num valor totaÌ de US$ 67'000'00

emprestamos 18.5 1O volumes*

forar¡ consultados 38.866
volumes+

divulgamos 3.928 volumest
receb.idos pela BibLioteca

Novas Aquisições
Os novos mater.iais biblìográficos (livros, teses e

periódicos), quando prçatados para serem colocados no
acervo, fìcam em exposição nâ estante de Novas Aquisições,
tambér¡ conhecida como "Revisteiro", durante uma semana

no período de aulas e por quinze dias no petíodo de lérias ou
em feliados prolongados,

Dutante o petíodo em que o mataìal petmânece
exposto, ele não pode ser reti'ado da Biblioteca. Pa¡a em-

prestálo, basta registrar scu nome no forr¡ulário a elc

anexado, sendo que será respeitada a onfem de inscrição dos

iflteressâdos.
Corncidindo com a Semana de Recepção aos Calouros e

com a Visita Orientada à Bibhoteca, estâremos colocando na

Exposição de Novas -A.quisições os ttâbâlhos de founatuta
dâ turma de 2000.

8.743 cópizs

re aLizamos 2.766 buscas bibliográfìcas

normalizamos 1. 15O referêncìas
bibliográficas

treinamos 193 usuários

arendemos 761 usuários externos à USP

enviamos 471 Boletins
IG/USP a enddades do Btas.il e do

doamos a outras inst-ituiçõ es LL.324 volumesx
recebidos em doação e que a Bibhoteca iá possuía

atendemos 736 pedidos COMUT, fotnecendo

.........''.....:
* Iivros, teses, eventos, petiódicos, r/i#r, mapas, fìras de vídeo



navegando por aí:
Biblioteca Nacional

Na página da Bibhoteca Nacional (http://www.bn.br/), que
taml¡ém pode ser acessada z parru ù píLgna do SIBi/¡Sp
(http://www.usp.br,/sibi/), você encontra vátias infortnações
interessantes, além do âcesso âos registros do materìal que
compõe seu acelvo.

A lliblioteca Nacional Brasileìra nâsceu com â trânsferência da Real Biblioteca Portuguesa para
o Brasil, em 1808. O acerwo inìcial contava corn ó0 mil peçâs, e desde então tem sido actescido por
inúmer¿s aqursições.

AIém de podet fazet uma visita virtual ao Prédìo Sede e à Casa de Leituta, você pode âcessâr o
aceruo digital da BN, que inclui, entre outras coisas, informações sobte compositores brasileiros
(você pode, inclusive, ouvir algumas de suas composições), romances, contos e poesias de grandes

escritores brasìleiros (essas obras estão disponíveis gratuitamente pzta downloaà;, discutsos e ser-

mões, e também exposições virtuais. Na seção de /inks, você encontratâ uma rrlação de bibliotecas
nacionais, univers.itárias, virtua-is, de associações, e de págrnas relacionadas a música etc.

:: :::::::::T:::],:- .: : :T
E já que estâmos fâlândo de bibliotecas ¿rzJine, zptoveite parâ nos fazer uma visita.

Pata acessar a pâg¡na da Biblioteca do IGc, você deve fu ahttp: / / wrrvw'igc.usp.br e, r1o menu

lateral, selecionar a opção'Museu e Biblioteca' e, logo em seguida, 'Biblioteca'. Lá você vai

encontrâr, entre outrâs coisas, um calendário de eventos, as novidades do acervo (ivros, teses,

vídeos), a reprodução dos boledns eletrôuicos daSBG-MG flornal de Asttonomia e

Astrogeologia e Perfil das Minas), urna re.lação com mais de 400 liúr relacionados ao mundo

das Geociências (associações, jotnais, revistas, órgãos governamentais, museus etc.) e uma

versão para doanload do Manual para Elaboração de Teses e Dissertações.

Estarnos esperando vocèl {" " " "

Horário da Biblioteca:
segunda a sexta
8:OO às 19lOO
8:OO às l8rOO (férias)

visite a nossa página na Internet
http: / /www. i gc. usp.br

ou mande-nos um e-mail
bibigc@edu.usp.br

Diretoria:
3818-4292 (Rosa)
Aquisição e.Publicações:
38 18-42-90 (Er¡ca)
Processamento Técnico:
3818-4293 (Sôn¡a)
Audiovisia is:
3818-4139 (Estela)
Atendimento ao Usuário:
3818-4245 (c¡da)
Ba lcão:
3818-4140 (Brenda/Érica)
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Fator de Impacto
Ultimamente, tem-se falado muito sobre a

urilização do fator de impacto (FDI) na avaìia-

ção de tínrlos de pedódìcos. Vários pesquisado-
res procurâm se informar sobre o fator de
impacto dos periódicos antes de decidirem para
onde enviar tral¡alhos pâra serem publicados.

Mas o que é o fator de impacto?
O FDI é calculado levando-se em conta

fatotes como o númeto de artìgos publicados
em determrlado penódico e o número de cita-

ções a estes artigos no mesmo jnteffâlo de
tempo. Dentre diversas possibilidades, o FDI
ajuda:

tr bibllotecátios a administrar e manter
coleções de periódícos e verbas para as-
sinaturas;

O autores a identifrcar peliódicos nos
quais pubÌicar, confnnat o stârus de pe-
riódrcos nos quais já publicatam e iden-
tificat pcriódicos televantes a suas

pesquisas.
No XI Seminário Nacional de Bibliotecas

Unive¡sitárias (Florianópoüs, 2000) foí apresen-
tado o ual¡alho "Núcleo Básico de Coieções de
Periódicos : atualidade, acessibilidade e mânu-
tenção", elaborado pelas bibliotecárias inte-
glantes do Grupo de Estudos em
Gerenciamento de Âcervos do DT'/SIBi/USP,
do qual faz patte a bibliotecária Éri¿2. Neste
trabalho, onde foi proposta urna rnetodologia
para ìdentificar o núcleo básico da coleção de
pedódicos esrangeiros destrnados ao desenvol-
vimento de ens.ino e pesquisa rcalizados na

IJSP, utihzou-se o fatot de ffipâcto ao lado da
indicação de títulos por cspecialistas e
indexação em bases de dados, como critérios
para avalraçào de penódicos.

O Instituto dc Geociôncias foi escollido
para avaliat seu núcleo l¡ásico de periódicos. Os
resultados foram dil'ulgados neste Semi¡ádo.
Maiores inforrnaçöes através do tal;'al 4290 ou
do e-mail moteschi@usp,br.

Onde obtet o fator de impacto?
O fatot de impacto de um periódico pode

ser obtido no Joutnal of Citation Reports
(fCR) do Institute for Scientific Inforrnation
(SI). Para nossa área, udliza-se o Science
Ediuon.

O JCR - Science Edition apresentâ dados
estatísticos provenientes das bases de dados do
ISI e propotcionâ ulna maneira sistemática e
objetiva de detelninat a importância relativa de
periódicos denuo de suas áreas; cobre aptoxi-
madamente 5.000 periódicos internacìonais nas
áteas de ciências, que vão da Agticu.ltura à Zoo-
lo¡;ta.

O JCR pode ser consultado na Biblioteca.
Informações e odentações para o acesso podem
ser obtidas com Cidu, na Seção de Atendimento
ao l]suário.

Neste númeto, apresentamos umâ âmostra
do fator de impacto de aþns pedódicos da
área de Geociências, patt exemplificat. Confira
no veÍso,



Joùûal of Metamorohic Geologv 2-706

2 ).r.1'7

C)uateÌnarv Scierce Reviews 2.132

4 Journal ofGeoloAy ) lìto

Basin Research 1.902

6 .508

1 Schweiiærisch Mineralogisch 1.456

8 Palaios 1306

9 ôf Sedìmental.v Rcsoarch t 262

G(:omorDholosv 1.213

lt Sedi¡ìentarv Geology 1.1 l6

t2 OeoÈf Ann A I 04ß

tlrÈ Ceolosv Rsview 1.029

4 Geodin Acta 0.9'72

t5 Cretac€ous Research 0.92s

l6 Prôcecdirìss of Ceolosisl Association o.9t'7

11 ctrl' 0.869

t8 Þ-,-.'fr er Þ.'idlâ^;âl prô..qseç 0.852

I9 !-acies 0 R44

l9 Snr¡h,4l'ric,en t.ìurnal of Ceoloev ô.844

2l
New Zealand Journal of Geologr

0.8 t4

Horário da Bibliotecar
segunda a sexta
8:OO às 19:OO
8:OO às 18:OO (férias)

Exibição de
Vídeos

Durante o mês de março¿ o Setor de
Audiovisual da B¡blioteca fará uma série
de exibiçöes de vídeos.
Para confirmar os títulos e os horários,
entre em contato com Estela, através do

ramal 4139.

D¡retoria:
3818-4292 (Rosa)
Aquisição e Publicações:
3818-4290 (Erica)
Processamento Técnico:
3818-4293 (Sônia)
Audiovisiais:
3818-4139 (Estela)
Atend¡mento ao Usuário:
balcão: 3818-4140 (Brenda
ou Érica)
bibliotecária: 3818-4245 (cida)

visite a nossa pá9ina na Internet
http ://www.igc. usP. br

ou mande-nos um e-ma¡l
bibigc@edu.usP.br
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Navegar é preciso !

Prof; Franco Levi Érica Beatriz Oliveira

Calcula-se que hoje em dia existam mais do que dois bilhões de sites na Internet. Pela velocidade
acelerada do crescimento, logo superarão em nrlmero a idade da Terra em anos, que é de 4,6 bilhões, e
mais tarde o nrlmero de habitântes do planeta, que são seis bilhões, mas tem seu crescimento lirnitado
pelo esgotamento dos recursos e pelos limites da superfície terrestre.

Diante desta qùantidade de'informagões disponíveis, como poderemos utilizar o que a rede tem
de melhor e da maneira mais r'ápitla possível, sem nos perdermos neste verdadeiro labirinto?

Urna forma muito utilizada é a velha e boa propaganda boca-a-boca. Mas, e quando ninguém
conhece um site com as informações que você necessita?

Par4 solucionar este problema, foram desenvolvidos programas de busca como o Yahoo,
Altavista, Çadê. O inconvenienfe. destes programas é que, quando você quer utilizar mais de um na
rnesma p.esquisa, você tem que fazer a.buscaem um deles de cada vez.

Dando-se um passo adiantq.hoje temos a possibilidade de utilizar programas como o Coperniç
2001 que funciona oomo verdadeiro gerenciador de programas de.busca, onde a pesquisa é feita em
vários sites de busoa simultaneameúte, Pode.se fazer download gratuito do programa através do site
http://wWw.coÞêrnic.con/. No Google, no endereço URL http://www.Èooglelcom, você encontrará
também informações de como utilizæ exemplos de busca rnuito rápida porque, néste caso, centenas dÞ

milhares de sites estão copiados e disponíveis, com aviso de risco dê que podem não estar atualizados.
Vár¡p,s outros sprviços voltados para a pesquisa científicà também foraii criados ou adaptados

para sua utilização via Internet, como os periódicos eletrônicos, bases de dados referencjais e full-text,
enciclopéÇias, dioioná¡ios, etc. $ão.freqiientemente muito úteis, mas em alguns casos estão disponíveis
gratuitamente apeRas partes da infor.rnação, como no caso de sites de periódicos..onde o acesso âo texto
completo depende do pagarnento da assinatr¡ra do título.

No site do SIBi/USP (http:/iwww.usp.br/sibi) podemos encontrar várias bases de dados, corno
Web of Soience, ProBe, Scielo, GeoRef, Water Resources Abstracts, que facilitam muito a sua busca.
Traremos mraís informagões sobre estàs bases nos próximos números do Infobib.

A Biblioteca oferece orientação personalizada aos interessados em conheceï ou se aprofundar
na utilizaçãe destes. recursos, forr-nando "faoilitedores" de busoa.e quom sabe retornando a boa e vçlha
propaganda boca- a- boca.
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.. Yoçê s:abe quanta informação a hu.manidade já produziu atê agora2 Algo em torr¡o. dÇ f 2 g¡_4byqes

(12x10'8 hy¡es).I .Quem sabe você-.rc¡ha,-ficedo.. na m.qsmâ, ¡r'.r4¡tr.ocando ,e. ¡n -¡¡ri¡ídqs, i-s$q.-{ppÌ4sgiilê',41gÞ,.èAmo

uma pilha de 3 milhões de quilômetros de altura de disquetes comuns! Número estrastoférico! Mas o mais

imÞressionanre não é o volume em,si, que re.pretenta tudo e qqe já fpi feito, incluindo filmes, livro¡,. pinturas,

arquitetùra, música, bordados, etc., e sìrir o iempo que a esþêcie hümanâ lêvará para dobrãr esse vôlume de

infolnação: apenas 2,5 anos! Outro dado interessante é que ao contrário que todos pensariam não está na web a
grande massa da informação. Nela ertconlra$-se apelâs Q,00992% .do..s:þJ,tés citados. A maioria dos dados estão

nos alquiùos pessoais, com uma geração média de 250 megabytes þor ano.

Mas nesse ritmo, fico pensando que um dia chegaremos a grandiosa bibliotecâ sonhada por Luis Borges,

escritor argentino. Ele, em um dos seus trabalhos, idealizou uma biblioteca que possuía todos os livros que foram
e se¡{9,esøìtos e¡n.todas as línguas. Essa infinita coletânea de livros seria o resultado de todas as" c.ombinêções

possíi,eis de letras, désde livros recheados de "as" atê aqueles com imensas páginas de "zes", obviamente com

uma imensidão de livros sem sentido.
Mas em um mundo onde a informação é tão importante (quem não ouviu a frase: - informação é poder?),

corno. havegãf' polo: gra¡ìde oceano da.informação? Como não arnargar horas lendo livros, revistas e compiitador e

chegarra corùclusão que,morreu na praia; âfogado nesso m'a¡ de leffinhas.
. A.infqrmação nunca esteve tão aoesslvel corno hoje.em,dia.. Não faltam livros, revistâs, páginas do web' O

que faltaé tempo parâ ler e entender tudo isso,
. .É cerro. que. a,r4pidez.em le[ u¡n. texto técnico,es,té'diret4rBente, açsociada com a iutirnidqde.qqg a pessoa

tem com o assúnto. Velhos.hiflrogeólogos lerão aqiq.facilidg{g que.os. novos, que recém inici4m r.tesça matéria.

Como ler um artigo interessante sobre um novo método de interpretação de testes de bombeamento, sem o

conhêcimento dos principais mecanismos que regém o fluxo radial do aqtiífero para o poço? Ou mesmo uma boa

análise da evolução de uma contaminação em um aqüífero sem o entendimento da lei de Darcy?**'*' 
M;;;;ä;;lq;;;fñ,;;i,*" ,ut.ru tË.!'il"u r" tentássemos ler tudo o que está sendo pioduzjdo no

mùddô'. A sêietlvidaile é a chztve para sobrëvivermos e nos mantefrrios'âtuâlizados. ComeþO a dèsbjar aqueles

serviços para executivos onde em pub,licagões ,seri'Ìai'iàis, há,ùm resuÍ{o dôs rnais iÌnpÒrtâhtes livros, àquel?ìs

publicagôes' quo' rnuito 'provavelment'e , sef.ãO 
' 
d@.Tûâs de,um,bate papõ úom o ehefe ou um. oliente ,i.mportante.

Enquánto não houver uma empresa 
' 
hid.dogoológis¿ lintefessadar em uûr sprv,igoi.,sirnila.rì. urna rsaída 'pos$ív,ell Þarâ

q$iìe Ffpbler&4,é {eu.4i!,umì gr4r¡.pq de, eç!Èd¡ntes.pr¡ iprpfri:.ßiionais, qu9 tenha¡R, -iq!ç¡essq comurn e deixgrrqqe cqda

Ê¡1ì.,sEiê,rgsBo¡sÁyel po¡ um4 publicação No 'finfl,l rle gpde rapp, c4da pessoa.4presentaria as,prinoþqis coqqlusões

4g a+t{g,giq.elçrs.elçpjçpoq g.-,ggE juleg¡.,o rya!,s iqrp,p¡øq1e palq o- gPpgrìiu{ìt?r¡rente c-g u¡9-4, b¡gvç,PPnqla dos

tíruloÁ dpp ouúos arrigos que ele não leu, mas que þodgria intere$sar a outra pessoa do grupo. Desta forma se

esrarlá'rpulriplicando o número de periódicos científicos anàlìsados. Esse grupo de estudos funciona também pela

lnteiñçt, ondè ao invés de urna apre'Sentação, cada um teria que gerdr um textö de meia lauda. Tudo funciona bem

.. nàüveî ¿isòlétina.
: , 'U-'u ouha forma de se âtuàlizar é fazer uñ1 curso profissional. O professor na verdade èstá fázendo o

trâ'balhó.dê þesquisa e $eléeiónâhdÒ,a llod ihfo'Ínìaçã'o paia Vôoe; com;a vantrÍgem que o'mátôiial vorn niasflfado,
comentado à inlegraao a outras informâções. Faltam aihdarb,ohs ouf'sos do atualiuaçäo nô,Biâsi'l e nesse pârticular,

âclùo quÈ ás'ùniversidadbs.têr¡ muitro â contribì¡ir. . i. ,. . .¡

' ,Sórpor,cu¡iosidade; Êste.Briigo acresce¡\tou ao.ooeâûioo mu¡do (ia i¡.fioúriação mair 26 Kbytos.-é'dtrrante

os cinco minutos que você Õ ejttgye.lendo;, a humanidado somou møis 4.600.000 mega.byteq og o.suffoipnte'para

e¡¡ç{e¡,Jp,¡p4Þõeq ded¡sqqçXçs. , :.:: i:
t AùtigdÞr¡'b'licaato no ADAS Infonna, n. 109; de2embrô 2000 (rÞproduzldo com autorizaÞuô Oo,1_1*.ì. 

. ,

OOAçÁO

Data:-J..å./ . #!
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DOAçAO SBG-SP ACERVO PROCAM
No ano passado a lliblioteca recebeu em doa-

ção o acervo da biblioteca da SBG-SP.
Foram analisaclos, entfe os meses de maio a

dezembro, um total de 73.441, volumes, entre li-
vros, eventos, teses, periódicos e projetos. Desse

total foram incorporados âo acervo de nossa Bi-
blioteca 3.572 volumes, sendo:

Q livros: 211

D teses: 145

E eventos: 44

B pedóclicos 2973

Q mapas: 136

E projetos: 59

E foll'retos: 4

Com esta doação, conseguimos completar
várias coleções de periódicos imporranres nir

ârea e tarnbém incluir no acelvo 41 novos títulos.
A maior parte deste material já está clisponível

para consulta e empréstimo, inch-úndo todos os

fascículos de periódicos recebidos.

O material que â Biblioteca já possuía foi en-
caminhado à UNESP-Rio Claro, seguindo orien-
tação da SBG-SP. Assim, rnais uma biblioteca foi
benefìciada por esra doação.

Agradecemos a iniciativa da SBG-SP, que
colocon este valioso material à disposição não só

de nossos usuários, rnas cle pessoas de todo o
Brasil e também do exterior, âtravés de prograrnas
corno o COMUT, atenclidos pela Biblioteca.

O Programa de Pós-Graduação em
Ciência Ambiental @ROCAI\Ð, através de
um acordo com o Instituto de Geociências,
transferiu p^t^ ^ Bil¡Lioteca o acervo que
estava sendo armazenado na sede clo

PROCAM.
O acervo, composto de 733 livros, 103

teses, 5 títulos de periódicos e vários fo-
lhetos, está sendo registrado e alguns mate-
riais )^ estão sendo processados e

disponibilizaclos aos usuários.
Sediando o acervo valìoso do

PROCrq.M, a Biblioteca do IGc ampliou sua

ârea de atuação estendendo a alunos e

professores do Progfama 
^ 

possibilidade de
se beneficiarem de produtos e serviços
oferecidos aos usuários regularmente
inscritos na Biblioteca.

O empenho dos professores Pedro R.

Jacobi, ,\rlei B. Macedo, Thomas R.
Fairchild e da cliretora da Biblioteca, Rosa

Tercza T. Plaza, tornou possível essa

iniciativa.

Mais Doação
Gostaríamos de agradecer também a doação
feita pelo Prof. Aldo Rebouças à Biblioteca,
constituída de material cla área de
hiclrogeologia, que com certeza é muito
valioso e será muito aproveitado e apreciado
pelos nossos usuários.
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Pesquisadores X Editoras

A "briga" entre pesquisadores e editoras de
revistas científìcas tem se acirrado no
decorrer dos últimos anos. De um lado, os
interesses comerciais das editoras, que
investem na publicação de periódicos; de
outro, os pesquisadores, produtores da
informação, que defendem um acesso mais
amplo às informações.
Divulgamos abaixo uma pequena nota cla

redação do jornal Follta de São Paulo,
publicacla em27 /04/01, p. A-14, para
ilustrar este tema.

"PRorESTo
Pesquísadores querem boicotar publicaç ões
Pesquísaclores de todo o nwnclo estão se preparando
para boicolar revislqs científicas, a nõo ser que elas
dêem acesso gratuito a trabalhos jó pttblicados,
informa a BBC.
A grevefazparte do plano de criação de unta
gigantesca biblioteca on line de nnterial de pesquisn
científica, atualmente nas mãos das revistas e não dos
pesquisadores.
Cientistas argumentam que a biblioteca é necessória
para preservar a liberdade acadêmica. Cerca de l7
mil pesquisadores já assinaram um documento
pedindo sua abertura. As revistas e assctciações
acadêmícas não querem abrir mão dos clireitos
autorais,
A partir de setembro, muitos pesquisadores prometem
parar de envíar seus tabalhos para publicação e não
renover e assinatura das revistas,

(DA REDAÇÃO)''

Quem quiser divulgar opinião a respeito do
assunto, envie-a pan o e-nail
moreschi@usp.br, que a publicaremos no
próximo número do InfoBib.

Um primeiro esboço do que pode vir â ser â

"Public Lib:-:;ry of Science" está em

www.publiclibraryofscience.org

Produção Docente
Desde 1987, as bibliotecas da USP são

responsáveis pela inclusão no Banco de Dados Dedaløs

dos trabalhos publicados por docentes da Universiclacle.
A Biblioteca está fazendo neste mês umâ

verifìcação dos dados cadastrados no banco referentes
ao período de 1996-2000 para a inclusão dos itens que
estejam faltando. Para rcabzar esse levantamento estão

sendo utilizados os dados que os docentes e técnicos
cadastraram no Currículo Lattes do CNPq e os que
constam nos relatórios enviados à Cr\PES.

No mês de rnaio, estâremos enviando a cada
docente uma relação com as obras constantes do banco
Dedahts para verificação e envio à Biblioteca dos

trabalhos publicados e não incluídos nessa lista.
Solicitamos que ao publicar um trabalho) o autor

sempre envie um exemplar à Bibliotec^ p^r^ que o
mesmo possa ser registrado no banco Deda/rc,

constituindo pois a memória institucional. A Resolução
n" 4221,, de 1,7 de novembro de 1995, da Reitoria da

USP dá essas diretrizes. Obras no prelo só serão
incluídas quando publicadas. Maiores informações ou
esclarecimentos com a bibliotecária Cida (ramal 4245, e-

n ai / bibigcat @ edu. usp.br ).

Horário da Biblioteca:
segunda a sexta 8:OO às 19:OO // SzOO às 18:OO (férias)

Atendimento ao Usuário:
balcão: 3818-4140 (Brenda ou Érica)
bibliotecária: 3818-4245 (Cida)
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Lista de Periódicos
acessíveis pelo ProBE

ELSEVIER
- rtnnales de Paleontologie
- Applied Clay Sciences
- Applied Geochemistry
- Chemical Geology
- Computers and Geosciences
- Earth and Planetary Science Letters
- Earth Science Reviews
- Geochimica et Cosmochimica Acta
- Geoderma
- Geographical Abstracts: Physical Geography
- Geological Abstracts
- Geomorphology
-Journal of African Earth Sciences
-Journal of Asian Earth Sciences
- Joutnal of Geochemical Exploration
- Journal of Geodynamics
-Journal of Peuoleum Science and Engineering
-Journal of South American Earth Sciences
-Journal of Structural Geology
-Journal of Volcanology and Geothermal
Research

- Marine and Peuoleum Geology
- Marine Micropaleontology
- Ore Geology Reviews
- Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology
- Physics and Chemistry of the Earth (..{,, B, C)
- Physics of Earth and Planetary Interiors
- Precambrian Research
- Quaternary Science Reviews
- Review of Palaeobotany and Palynology
- Sedimentary Geology
- Tectonophysics

ACADEMIC PRESS
- Cretaceous Research

- Environmental Research '

- Quaternaire Research

Navegando por aí: SBG
A SBG - Sociedade Brasileira de Geologia

nasceu de uma dissidência da Associação dos
Geógrafos Brasileiros, quando esta decidiu enquadrar
os geocientistas não geógtafos na categoria de sócios
colaboradores, sem os mesmos direitos dos sócios
efetivos. A primeira reunião rcùtzarda com o objetivo
de criar uma sociedade científica de geologia âconteceu
em 6 de maio de 1945, com a participação de iovens
geocientistas, como Josué Camargo Mendes, Rui
Ribeiro Franco, José Setzer Gutmans, entre outros.

Estas e outras informações podem ser obtidas na

pâgrna da SBG (sbg.igc.usp.br), que além de ttazer
dados sobre a Sociedade, ainda disponibiliza linkt para
os núcleos regionais, entidades filiadas, boletim da
SBG, quadro de sócios (com seus e-møils), resumos de
teses, eventos etc. Muito interessante também são as
ttExcursões Virtuaistt. No momento, estão disponíveis:

"Conhecendo o Rifte Recôncavo - Tucano - Jatobâ,
Bahia, Brasil" e "Bacia Metassedimentar do Rio Pardo,
Bahia, Brasiltt. Estas ttexcursõestt tÍazem um pequeno
resumo, fotos, m pa corn locùização e acesso a

infotmações de afloramentos e formações.
São informações muito interessantes. Não deixe de

visitar apâg¡na da SBG!

Horário da Biblioteca:
segunda a sexta 8:OO às 19:OO // SIOO às 18:OO (férias)

visile a nossa página na Internet
ñfi http:/iwww.isc.usp.br

@"'T;ltË:Ji"îfliÍ
Atendlmento ao Usuário:
balcão: 3818-4140 (Brenda ou Érica)
bibliotecária: 3818-4245 (Cida)
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\,VEEB (OF SCIEI\CE
Ä \ü/eb of Science é urna base de dados clue

pennite a recuperação de trabalhos publicados nos
mais ìrnporra ntcs fcriódjcos internacionais,
apresentando as referências bibLiogtáfìcas contidas
Íros mesmos, informando aìnda sobre os ttabalhos
que os citaram, com refetências â outros tIâbâllìos.

Publicada pelo ISI - Institute for Scientific
Infotmation, compreende as seguintes bases de

dados: t

Q Science Citation Index: base

multidisciplinar que cobre ¿ ìitetatura de

periódicos da área de ciências a parut de 1973.

Indexa mais de 5.700 títulos de periódicos,
coì¡rirdo maìs de 164 disciplinas cientíFrcas.

0 Social Science Citation Index: base de

dados multidisciplinar que cobre a literâturâ
publìcada en-r petiódicos científìcos da fuet de

ciências sociais, indexando mais de 1.725 títulos
de petiódicos relacionados a 50 disciplinas
B Art & Flumanities Citation Index: base

de dados mulúdiscipÌrnar da ârez rfe artes e

humanidades, indexando 1.144 dos principais
tírulos de periódicos destas áreas, além de itens

relevantes de 6.800 periódicos das áreas de

ciências e cìências sociais.

Existem duas forr¡as de busca:

D Føll Search: alér¡ de reaLizar pesquisas por
tópicos ou autor, tâmbém petmite a locdszação
de attigos que citam determinado ttabalho ou
usam refetências relacionadas. Nesta opção de

, busca, deve-se selecionar as bases de interesse e

também defìn.ir o período de tempo parâ â

pesquisa (última semana, últìrno mês, ano). A
pârtir daí, opta-se pela General Search ptra
pesquisar por âssunto, âutot, título ou
aFrliação do âutor, ou pela Cìted B{ Seanb

parz rcaltzar pesquisas de artigos quc citem
um determirrado autor ou ârtigo.

Q Eay Seanb: usada para .localizar artigos
âtrâvés de tópicos específicos, pessoas ou
lugares de interesse. ,{qui também deve-se

selec.ionar umâ ou mais l¡ases de dados e a

seguir cscolher uma das opções:
. tóprco: por palavras que

estejam contidas no ârtigo (âutor,
útulo, âssunto etc.);

¡ pessoâ: pzrz Locali,zar artigos
de determinado auror, artigos que

citem determinado autor ou arúgos
sobre uma pessoa específìca;

' lugâr: para pesquisar trabalhos
publicados por pesquisadores que
trabalhem em uma determinada
instituição (universidades, empresas)

ou local geográfìco þaís, cidade,
código postal).

Para utilizar a rùØeb of Science, bastâ âcessâr

a homeþage do SIBi/USP (www.usp.brlsibi) e

cìicar em 'Acesso a Bases de Dados'. O acesso é

permitido para todos os computadores locaLizados

nos campi da USP, a parúr de assinatura de

sewiço ott-line efetivada pela FÀPESP



Produção Científica
No período entre maio e agosro dc 2001, a Biblioteca realizou um levantamento exaustivo referente

à produção científica do IGc nos últimos cinco anos. Foi elaborado um levantamento dos trabalhos

publicados pelos docentes/pesquisadores do Instituto e cadastrados no Banco de Dados Dedalus -

Móduto Pród"çao, no período de 1996 a 2000, comparando-se os dados constâlltes dos Currículos

Lattes e dos relató¡ios enviados à CAPES, com os já existentes no Banco Dedalus

,A.pós este levantâmento, for¿r¡ solicitados aos docentes exemplares dos trabalhos que a Biblioteca

náo possnía em seu âcervô. bìnqualrto aguardava o recebimento desses trabalhos, a Biblioteca

cadastrava aqueles que estâvalrr no acervo e não tinham registro no Banco Dedalus

Toclo esse eiforço resuJtou no cadastramento de cerca de 300 ttabalhos, o que elevou a média de

trabalhos por docente de 2,7 pan 4,3 em 2000.

A posição do Banco Dedalus no dia 21/08 para o IGc era a àc uu total de 1.483 ttal¡alhos

pulrlrc^dos no período cle 1c)c)6-2000, conforme pode ser constatâdo no quaclro abaixo.

art¡qo de iorna-l

de

art¡go de periód ico

r

61

mon og ra f iall¡v ro

relâtório

trabalho de evento

anãts

trabalho de evento

trabalho de evento

resu mo Deriód ico

É importante lembrar que cacla Biblioteca é tesponsável pela inclusão, no_.Banco Dedalus, da

prod,rçao dos rlocentes d-e sua unidade S.esolução RUSP n" 422"1 de 17 /'l'l/ 95), mas só podem ser

cad"stru,los os trabalhos que estejam depositados efil seu âcervo. Daí, a importância dos docentes e

pesquisadores encaminhatem à Bil¡lioteca cópia de todos os seus trabalhos'
-O 

Ánuário USp, que reflere os dados cadastrados pelas Bibliotecas no Dedalus terá, a partir de

setembro, suas i¡fà¡nações atualìzaclas mensalmente, devendo os clados serem cadastraclos pelas

Bibliotecas âté o cliâ 14 de cada rnês.

þarø obter o relatório cznþletl referente à Prodøção doIGc, acesse

www.igc, usp.br,/ bibl¡oteca/ re¡atorio_s¡bi-igc.zip e .røhe o arqaiuo en rca computador)

Horário da Bibl¡otecal
segunda a sexta SiOO às 19:Oo / sábados 8:30 às 12:30

visite a nossa Dáqina na Internet
l,?-r-Stl http : / / www. i gc. u sP.br

'\U<lJ bibiqc@edu.usp'br*-3t

Atendimento ao Usuáriol
balcão: 3818-4140 (Brenda ou Érica)
bibliotecária: 3B 18-4245 (cida)
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EFRr_ ELEC-rFROl\trc
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O accsso e a uulização dc bases cle dados refe-
renc.iais em formato eletrônico pâssou nos últir¡os
clez anos do patamar da novidade ao da r-rtiÌização
diária e corriqueirâ por pârre cìas pessoas ligadas à

área de pesquisa,

A USP, no rnicio da década de 90, começou a

adquìrir as bases de dados referenci¿is mais impor-
tantes de caàa ârea. A princípio, eram adquiridas e

utilizadas, em cada bib.lioteca, bases em CD-Rom.
Atuaìmentc, este acesso se dá via rede, perrnitìndo
que todos os usuários da USP tenham âcesso â ro-
das as bases de dados adquiridas pelas bìbliotecas.

Estas l¡ases de dados podem ser acessadas atra-
vés cla página do SIBi/USP (www.usp.brlsibi),
clicando-se em'Acesso a Bases de Dados' e esco-
lhendo-se a opção 'ERL' (à esquerda da tela).

A ERL pern-rite o âcesso a mais de 30 bases cìe

clados referenci¿.is nas diversas áreas do conheci-
rlenro. Dentre elâs destâcâlrìos:

. GeoRef: elaborada pelo Arnerican
Geological Insrjtute. Esta base conténì mâis de 2,2
milhões de registros (sobre a América do Norre
desde 1785, c sobre o testânre do mundo a partir
de 1933). Suas informações provêrl das 4 maiores
pubLcações ref.erenciais: Bibliography of North
Arnerican Geology, Bibliography and Index of
Geology Exclusive of North Arnerica,
Geophysical Abstracts e Bibliography and
L'rdex of Geology, suplementadas por
biblioglafias especiais produzidas ou solicitadas

por sociedades ou celìtros de pesquìsa, índices
cle autor e âssuntos.

. Water Resources Abstracts: estâ llâse
de dados, produzjda pela Carnbridge Scienufìc
Abstracts, inclui resumos dos mais recentes
ârtigos de periódicos, monografìas, relatórios e

outros tipos de publicações que rratam dâ áreâ
de desenvolvinrento, gerenciamento e pesquisa
dos recursos hídricos.

. Applied Science and Technolog
Index: indexa periódicos publicados nos
Estados Unidos ou outÍâs partes clo rnundo (em
inglês); attigos em outras línguas também
poderão ser indexados se trouxerem resutltos
em inglês. Cobre uma vasta gâmâ de assuntos,
entre eles: Geologia, Química, Recursos
Energéticos, Engenharia Âmbiental, Mi-
neralogia, Petróleo e Gás, Física, Oceanografia.

¡ Geobâse: elaborad¿ pela Elsevìer/Geo
Abstracts, a velsão on-/ine contêm dados a parúr
de 1980, indexando mais de 3000 per.iódicos e

aproximadame nte 2000 outras fontes (Iivros,
eventos, r'elatótios, mapas), cobrindo as áreas de
Ciências da Terra, Ecologia, Geografia e

Oceanografia.

Alér¡ dessas, outras bases podem ser
corrsultadas: Biological Abstrâcts, Zoological
Record, AGRIS, INSPEC, TOXLINE etc.

lnst¡tuto de Geoc¡ências

lnfobib
v.6:n.8(2001)



IV SEMAI\IA DO LIVRO E DA BIBLTOTECA NA USP
Programação do Inst¡tuto de Geociências

4a feira - 24110 - sala A-5
14:00 - "Noções básicas de conservação preventiva do acervo"
Lisely Salles de Carvalho P¡nto (FAU/USP)

5a fe¡ra - 25l10 - sala A-5
10:30 - "Novas Tecnolog¡as no Acesso à Informação: Bases de Dados e Rev¡stas Eletrôn¡cas"
Érica Beatriz Olive¡ra (IGC/USP)

Ma|ia Aparecida Bezerra (IGclUSP)

6a feira - 26110 - Sala A-5
14:OO - "Apr¡moramento da interação entre o prof¡ssional de b¡blioteca e o usuário"
Rosana H. Fernandes (Interagir - Integração e Desenvolvimento Humano)
16:00 - Encerramento

navegando por aí:
CPRM - Seraiço Geológico do Brasil
hhp;/ /u,u,w.cþnn.gou.br .'C-.P.*.ßM

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minetais (CPR\Q é uma empresa pública,

vinculada ao Ministéno de Min¿s e ì3nergia, com as atribuições de Sewiço Geológico do Brasil. A
CPRM atua nas áteas cle levantarnentos geológico básico, aerogeofísico regioual, geoquímico

regional, hidrológico básico, hidrogcológico básico; além disso, é responsável pela gestão e

divulgação de informações geológicas e Hdrológicas em geral.

Ur-r'r dos principais atrativos dt pâgim da CPRM é a coleção de Mapas Drgitais (Geológicos e

Mctalogenéticos) de diversas regiões do Brasil. Também estão disponíveis na página os sumários

(com resurnos) de duas pubhcações: "A Terta em Revista" e "A Agua em Revista". Na seção

'Unidades Regionais', encontrân-se os endereços, telefones e as págìnas na internet das

superintendências, escritórios e residências da CPRM espalhados pelo terrìtório nacional. Na seção

'Bibl.ioteca', pode-se pesquisar o acelvo da con.rpanhia, que inclui: Iìvros, periódicos, vídeos, CD's,

normâs técnicâs, relatórios, cartas (aeronáuticas, topográfìcas, plânimétricas e temáticas), imagens

d,e ratlar, fotoirdices, fbtografias aéreas etc.

Horário da Biblioteca:
segunda a sexta 8:OO às 19:OO // AtOO às 18rOO (férias)

visite a nossa oáoina na Internet
Ã?-mì http r / / w'ww. ¡ gc. usp. br
l"ø\\Jf\ ou mande-nos um e-mail
'€¡| bibisc@edu.usp.br

Atendimento ao Usuár¡o:
balcão: 3818-4140 (Brenda ou Érica)
bibliotecária: 38 18-4245 (Cida)
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I\IOVA. HOIr4EP/AGE
No dia 13 / 12, a Biblioteca esta.tâ rcall'za¡do

o lançamento da nova versão de sua homeþage,

que além da reforrnulação vrsual ttarâ ain.àa

novas informações que, acreditamos, setão

rnuito útcis aos Jlossos usuár'ios.

A ptime.ira versão da honeþage foi
desenvolvida pela Seção de Informátíca do
IGc/USP em 1.996, e ttazi^ apen s informações
genérìcas sobre a Bìblioteca.

Em 1998, a anta\tzação passou â ser feíta

ditetamente pela Biblioteca e, a partir desse

momento, corlreçffâm a ser incluídas maìs

informações e serviços, co.mo o Calendário de

Eventos e as Novidades do Acervo.

A ptimeira n-rudança no visual da página foi
feita em julho deste ano, quando tentamos

modernizâ-la e tornála mais amigável para as

Pessoas que a utilizam. Â versão atu2,l passatâ a

set utilizada a parat do dia 13 deste mês,

ttazendo como novidades:

' Números da BibLiote ca: informações
gerais sobre os serv.iços tealizados (número de

usuátios atendidos, de empréstimos, consulras

etc.);
. Fatot de Impacto dos periódicos:

levantamento do fator de impacto dos

periódicos comprados pela Biblioteca, com

links para z píLg;na do ProBE, þara aqueles

petiódicos disporuveis para consulta âo texto
completo on-line).

Destacamos ainda:

' Visita Virtual: traz informações sobre

a BibÌioreca, con layoat, ativìdades das

seções, sistema de classificação dos
materiais, fotos, etc.

. Geodicas: seleção de notícìas sobte
Geociências publìcadas em várias fontes

' I-.ìnks: relação de cerca de 500 link¡
pata pâg;nas de associações, instituições de

ensino e pesquisa, sumários de petiódicos,
bases de dados, museus etc. relacionados à

área de Geociências
. Publicações onJine da Biblioteca:

âcesso âos números de 2001 do InfoBib,
Calendátio de Eventos, Novidades do
Acervo e o Manual de Elaboração de Teses e

Dissertações (disporuvel para dowøloacî¡

Esperamos gue a homepage da Bìblioteca

sejz, paø os usuários, umâ portâ de acesso às

informações desejadas. Críticas e sugestões

serão bem-vindas. [vale lembrar: nosso endereço

na internet é www.¡gc. usp, brl b¡blioteca]

hrst¡tuto de Geociênc¡as
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SEPARATAS. O QUE? PARA QUE?
"Separatas" podem ser capítulos de llvros/eventos ou artigos de per¡ódicos que não se encontram
encadernados no volume completo, ou seja/ "separados" de sua publ¡cação or¡g¡nal.
São utilizadas, pr¡ncipalmente, como foTma de se obter um trabalho importante quando a B¡bl¡oteca
não possui o volume or¡ginal completo ou o título do per¡ódico onde foram publicadas.
A partir deste mês, estamos d isponib¡lizando para consulta na B¡bl¡oteca um acervo de 482 separatas.
Para oferecer este novo serviço/ a Seção de Processamento Técnico processou estes ¡tens a part¡r de
"separatas" doadas por professores, usuários e pela Geocrom.
Optamos por manter no aceTvo apenas o material não ex¡stente em outras b¡bl¡otecas da USP, e
também aquele não acessível através do S¡stema COMUT.
Estas separatas encontram-se organizãdas por número de tombo em pastas suspensas d¡spostas em
um arquivo no Piso Térreo da B¡blioteca. Os usuários poderão recuperá-las por autor, título e assunto,
sendo que as fichas estão arquivadas junto ao catálogo de l¡vros.
Abaixo, colocamos um modelo de f¡cha para exemplif¡car. Dúv¡das? Consulte a B¡bl¡otecár¡a de
Referência (cida, rel. 3B1B-4245).
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