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Com o objetivo de garantir subsídios às pesquisas florestais, a Biblioteca da Embrapa Florestas 
tem focado seus esforços na preservação e atualização dos recursos bibliográficos, estando apta 
a dar suporte informacional a clientes do Setor Florestal Brasileiro e da sociedade em geral. Com 
vistas a satisfazer as necessidades de seus usuários, esta proposta visa a reestruturação da 
comunicação visual da Biblioteca para que a mesma se torne auto-explicativa, garantindo maior 
acessibilidade aos recursos disponíveis, orientando os usuários quanto aos serviços e produtos 
que oferece. Para a estruturação da proposta foi realizado um estudo sobre os tipos de 
sinalização existentes, definido o material a ser utilizado (placas, colunas e banners); elaborado o 
conteúdo informacional, levando em consideração a realidade da Biblioteca, principalmente o 
comportamento, prioridades e tráfego dos usuários. Identificou-se a necessidade do uso de 4 
instrumentos de sinalização: 1. Direcional: placas metalizadas para identificação do acervo, sala 
de leitura, preparo técnico, comutação e atendimento (empréstimo/devolução); placas de acrílico 
com os títulos dos periódicos e número de chamada dos livros; colunas (na entrada da Biblioteca 
com orientação para acesso ao acervo, na sala de leitura e na entrada do acervo utilizando sinais 
ou desenhos para localização dos diversos tipos de materiais da coleção); banners com 
informações sobre os (Serviços/Produtos e Infra-estrutura da Biblioteca). 2. Instrucional: placas de 
acrílico para instruir quanto à guarda de pertences e acesso às bases de dados. 3. Condicional ou 
reguladora: banner com o regulamento da Biblioteca. 4. Restritiva ou proibitiva: placas de acrílico 
com pictogramas para identificar restrições quanto a comidas, bebidas, utilização de celulares e 
áreas restritas. Após a implementação da comunicação visual na Biblioteca, espera-se que o 
processo de localização da informação no acervo seja agilizado, dinamizando o atendimento, e 
conseqüentemente, proporcionando ganho de tempo para usuários e funcionários. 
 
 
 

                                                           
1 Trabalho desenvolvido na Embrapa Florestas: proposta a ser encaminhada ao Macroprograma 5  
2 Aluna do Curso de Gestão da Informação, Universidade Federal do Paraná 
3 Bibliotecária da Embrapa Florestas beth@cnpf.embrapa.br   
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