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RESUMO 

 

Foi criado na Biblioteca Central da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o 

Memorial Denis Bernardes, com o intuito de salvaguardar, conservar e preservar os 

documentos de caráter histórico e científico produzidos por esta universidade e de acervos 

importantes para a cultura pernambucana, visando disponibilizar seus conteúdos 

informacionais por meio da digitalização e depósito no Repositório Institucional. O presente 

artigo trata de um diagnóstico de preservação realizado no MDB e tem o objetivo de analisar 

suas condições atuais do espaço onde as coleções estão depositadas, enfatizando o contexto 

da conservação dos documentos, a fim de verificar as metas quanto à preservação e 

conservação preventiva dos acervos salvaguardados têm sido alcançadas. Foi realizado 

revisão de literatura acerca dos assuntos abordados, coletados dados a respeito da missão, 

objetivos e estrutura física e organizacional do MDB por meio de visitas técnicas.  
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Was created in the Central Library of the Federal University of Pernambuco (UFPE), the 

Memorial Denis Bernardes (MDB), with the purpose of safeguarding, preserving and 

conserve the historical and scientific documents produced by this university and important 

collections for the culture of Pernambuco. Information contents through the digitization and 

deposit in the Institutional Repository. The present article deals with a preservation diagnosis 

carried out in the MDB and has the objective of analyzing its current conditions of the space 

where the collections are deposited, emphasizing the context of the conservation of the 

documents, in order to verify the goals regarding the preservation and preventive 

conservation of the collections have been achieved. A literature review was carried out on the 

subjects addressed, data were gathered about the mission, objectives and physical and 

organizational structure of the MDB through technical visits. 

 

Keywords: Diagnosis of preservation. Conservation. Memorial Denis Bernardes. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Há muitos anos a Ciência da Informação vem pautando as suas discussões no que refere-se a 

disseminação, organização e acesso a informação. Contudo, devido a fragilidade dos suportes 

de registro e o avanço das ferramentas digitais a preservação começa a surgir como elemento 

de destaque na literatura e nos eventos científicos.  

 Segundo Cassares (2000, p. 12) a preservação pode ser compreendia como “um 

conjunto de medidas e estratégias de ordem administrativa, política e operacional que 

contribuem direta ou indiretamente para a preservação da integridade dos materiais [...]”, 

independente do suporte da informação. Neste sentido, apesar do avanço das discussões no 

campo digital, a preservação dos documentos analógicos também está inserida no escopo da 

preservação.  

 Para tanto, antes de efetivar qualquer política dentro de uma instituição, é preciso 

desenvolver um diagnóstico para compreender as necessidades do setor de documentação, a 

situação/problemáticas de guarda, os recursos existentes e etc. Corroborando com a 

discussão, Silva (2014, p. 6) afirma que a atividade de diagnóstico “é usualmente a primeira 

das etapas no processo de planejamento, sem o qual, não é possível traçar as metas e 

objetivos ou estabelecer a situação desejada [...], é uma etapa fundamental, pois precede e 

define as demais etapas.” Portanto, nesse sentido, diagnosticar é discernir para conhecer 

(SILVA, 2014). 
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 Diante da preeminência do planejamento na construção de políticas de preservação 

em unidades de informação, o presente artigo tem  por objetivo apresentar o diagnóstico 

desenvolvido no Memorial Denis Bernardes, com finalidade de estabelecer diretrizes de 

preservação na instituição.  

O Memorial Denis Bernardes (MDB) foi idealizado durante a reforma da Biblioteca 

Central da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em 2013, e funciona no primeiro 

andar do prédio desde sua reabertura, em junho de 2013, tem como missão preservar e 

salvaguardar a memória da Universidade e de acervos importantes para a cultura de 

Pernambuco, viabilizando a “preservação do conhecimento científico, tecnológico e cultural, 

que promovesse o acesso e ampla disseminação da informação em seus diversos suportes em 

apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão”. (ARAÚJO et al., 2014, p. 2).  

 Vale ressaltar ainda, que metodologicamente, fizemos uso da pesquisa descritiva, uma 

vez que objetivamos descrever a situação observada, para melhor compreensão dos dados. 

Além disso, utilizamos da pesquisa de campo e observação participante. Quanto a natureza, 

fizemos uso da pesquisa qualitativa. 

  

2 DIAGNÓSTICO DO MEMORIAL DENIS BERNARDES 

 

Como fora dito anteriormente, o Memorial Denis Bernardes foi criado em 2013, buscou-se 

com a sua concretização: 

  
Disponibilizar ao público acervos históricos e raros da universidade, reunindo em 

um só lugar dotado de toda infraestrutura necessária, obras raras e coleções de 

intelectuais e pesquisadores, criando um espaço responsável pela assimilação, 

higienização, tratamento e restauração de todos os acervos institucionais ou pessoais 

de interesse, contribuindo assim para a guarda e acesso da história e da cultura de 

nossa universidade, bem como do nosso Estado. (ARAÚJO et al., 2014, p. 3).   

 

O acervo do MDB, inicialmente, foi constituído por documentos referentes à presença 

do Conselheiro João Alfredo em Pernambuco. Atualmente o acervo do memorial está 

composto por 28 fundos documentais, e possui documentos dos tipos: textual, bibliográfico, 

artístico (constituído de litogravuras e pedra-matriz), plantas arquitetônicas, desenho em 

papel, fitas de áudio e vídeo (diversos formatos), fotografias, acervo sonoro (discos de vinil), 

peças tridimensionais e realia.  

O estado de conservação do acervo varia entre regular e bom, contudo, todos estão 

guardados no mesmo espaço físico. Os índices de umidade relativa e de temperatura do local 
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são verificados por termo higrômetro, porém, em quantidade insuficiente para o tamanho do 

espaço que é de aproximadamente 300m². Há quatro equipamentos de refrigeração com 

capacidade de 30.000 BTU' cada, que funcionam apenas durante o expediente de 08:00 as 

17:00 de segunda a sexta.   

Esse funcionamento parcial não é recomendável a preservação de acervos, por causar 

stress hídrico. Esta situação pode acarretar danos ao acervo, uma vez que o ar refrigerado 

comum desidrata os materiais, e posteriormente, ao desligar o equipamento de refrigeração, 

os materiais podem absorver água do ambiente. O local abriga acervos constituídos de 

suportes diferentes que necessitam de condições específicas e diferenciadas de preservação e 

conservação para aumento de sua longevidade.  

A maioria dos fundos documentais do MDB estão acondicionados em estantes 

deslizantes, a utilização desse mobiliário é recomendada para a guarda de acervo em local 

com umidade relativa do ar e temperatura controlados, com oscilação diária menor que cinco 

por cento dos índices pré-estabelecidos, ou seja, esse mobiliário é adequado para local 

climatizado. A falta de climatização adequada, pode ocasionar na criação de microclimas 

dentro das estantes, com altas temperaturas e umidade relativa do ar oscilante, tornando-se 

ambiente perfeito para a proliferação de microrganismos.  

 

Imagem 1 – Armários e acervos do MDB                           Imagem 2 – Acervo do MDB 

Fonte: Dados da pesquisa (2017)                                    

 

O espaço físico do Memorial Denis Bernardes é constituído por uma única sala 

grande, onde é realizada a guarda dos fundos documentais, o processamento técnico e 

pequenas atividades de higienização.  Recomenda-se, porém, que o trabalho técnico com o 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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acervo não seja realizado no mesmo local de guarda evitando assim, a contaminação do 

acervo tratado, pelo que chega ainda está em processo de tratamento. 

 

2.1 CONDIÇÕES EXTERNAS DO MDB 

A temperatura média externa gira em torno de 27º, e com a máxima podendo atingir 

34,5º. A Umidade varia de acordo com a época do ano, tendo variações entre 60% e 80%. A 

maior intensidade de chuvas ocorre nos meses de julho e agosto, devido ao período de 

inverno. Em outras estações do ano, ocorrem chuvas moderadas e com menos intensidade. 

Não há presença de industrias ou outros emissores de gases no entorno do prédio, 

apenas o estacionamento de carros, onde há um fluxo constante de automóveis. No que 

refere-se a vegetação, predomina grama e algumas árvores. Segundo Trinkley (2001) as 

árvores ajudam a minimizar as partículas de poluição suspensas no ar e ajudam no conforto 

térmico, contudo, também pode ser prejudicial por propiciar aumento da umidade relativa do 

ar e atrair agentes biológicos.  

Imagem 3 – Ambiente externo lateral direita     Imagem 4 – Ambiente externo lateral esquerda 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

2.2 CONDIÇÕES INTERNAS DO MDB 

A umidade gira em torno de 50% durante o dia, ou seja, quando o ar-condicionado 

está funcionando, e a temperatura fica em torno de 25º. Há vazamento de água por quase toda 

a estrutura, causado pelo gotejamento dos aparelhos de ar-condicionado de todo o edifício. 

Porém esses danos não atingem o lado interno do prédio, ainda que se possa encontrar criação 

de lodo na base de algumas vidraças. 
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Não há goteiras no teto, pois o MDB está alocado no segundo piso da Biblioteca 

Central, sendo três pisos no total. Porém já foi detectado presença de roedores no teto, pode-

se notar manchas escurecidas, possivelmente da urina do animal.  

Imagem 5 – Condições adversas                  Imagem 6 – Condições adversas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

Apesar do acumulo de água, não existe indício aparente de umidade nas paredes, e 

nem entrada de água através de paredes em desnível; as janelas são bem vedadas, protegendo 

contra pancadas de chuva e vendavais. 

Não há ventilação natural, o ambiente é todo fechado, embora as janelas possam ser 

abertas, raramente se faz isso, por causa do ar-condicionado e da segurança do ambiente. 

Também não existe presença de ventilação mecânica. A arquitetura do edifício conta 

com a presença de Brise-Soleil4, que ajuda na contenção do sol direto no espaço do MDB. 

 

 

                                              
4 Dispositivo arquitetônico utilizado para impedir a incidência direta de radiação solar nos interiores de um 

edifício, de forma a evitar aí a manifestação de um calor excessivo. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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No prédio há dois blocos de paredes de vidraças, o que possibilita a iluminação 

natural durante o dia. Não há persianas, toldos ou beirais para impedir a forte incidência de 

luz natural no espaço. 

Imagem 7 – Incêndio do prédio do MDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: GALVÃO (2018) 

 

2.3 RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO CONTRA FOGO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

 

Há presença de dois extintores na parte interna, e um na parte externa, devido ao 

tamanho da área do MDB, essa quantidade de extintores pode não ser suficiente em caso de 

emergência. O teto é feito de isopor, o que pode amentar o risco de um incêndio, assim como 

parte do mobiliário que é de madeira, apenas as estantes deslizantes têm proteção contra 

incêndio. 

Em caso de incêndio, a fumaça poderia propagar-se no sentido vertical, de andar para 

andar, saindo do prédio para a direção SE – Sudeste. Não há detectores de fumaça e calor 

com alarme e notificação automática, assim com falta postos de operação manual com 

subsequente alarme e notificação automática. Em caso de incêndio, a equipe de funcionários 

é orientada a chamar o Corpo de Bombeiros, e se o incêndio for de pequeno porte, os 

próprios funcionários podem tentar amenizar os danos.  
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Em fevereiro de 2018 houve um incêndio no andar superior ao Memorial, devido a 

um curto circuito na sala de almoxarifado. O incêndio foi controlado após quatro horas, com 

a ajuda do corpo de bombeiros. O MDB não foi atingido, contudo, é visível a fragilidade dos 

mecanismos de segurança contra incêndio no prédio.  

 

2.4 RESISTÊNCIA INTERNA CONTRA A ENTRADA EM ÁREAS VULNERÁVEIS 

 

Houve um grande índice de furtos no MDB nos últimos meses, mas apenas 

eletrônicos foram furtados, as coleções nunca sofreram nenhum tipo de vandalismo. As 

portas não são suficientemente fortes para impedi uma entrada forçada, uma vez que a porta é 

de vidro, que apesar de grosso, pode facilmente ser quebrada por vândalos.  

A entrada ocorre pela porta supracitada, por meio de uso da digital pré-cadastrada dos 

funcionários e bolsistas que trabalham no MDB, além disso, também pode ser utilizada 

chaves convencionais.  

O espaço do MDB não tem divisão ou paredes internas, uma vez que um invasor entre 

nas dependências do Memorial, ele terá acesso as coleções que estão em estantes comuns, a 

rede de computadores, e arquivos. Disposição interna dos espaços e facilidade de observação 

todo a área o que facilita pequenos furtos e roubos. 

 

Imagem 8 – Espaço do MDB                Imagem 9 – Espaço do MDB e acesso de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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Não há alarmes sonoros no ambiente, ou outros tipos de sistema de segurança na parte 

interna do MDB. Há câmeras instaladas pela direção da Biblioteca Central no lado externo, 

que capta a entrada principal, porém não há nenhum tipo de segurança na entrada secundaria.  

 

2. 5 USO E CUIDADOS DISPENSADOS ÀS COLEÇÕES  

 

As coleções são consultadas localmente no MBD, tanto por pesquisadores locais da 

UFPE, quanto externos ao Campus, podendo também fornecer cópias digitais no repositório 

institucional, principalmente do acervo de Teses e Dissertações produzidas depois de 2012. A 

frequência de pesquisadores é em média 70 pesquisadores por mês, de acordo com o cadastro 

dos últimos 6 meses. 

Os poucos acervos que são expostos, geralmente ficam no hall do próprio MDB, ou 

no hall da biblioteca Central, exceto o acervo da Oficina Guaianases de Gravura, que está 

alocado no Memorial, mas pertence ao Departamento de Teoria da Arte, nenhum outro 

acervo pode sair para exposições externas a Biblioteca Central. 

Não há funcionários contratados para a área de conservação dos acervos, e nunca 

houve a contratação de profissionais externos para desempenhar tais funções. As pequenas 

atividades desempenhadas, como higienização e acondicionamento, são feitas por bolsistas 

que tiveram capacitação externa. Vale salientar, porém, que apenas funcionários manuseiam 

o acervo, desde o momento que a coleção chega ao MDB, a organização nas estantes, a 

organização da informação e a consulta ao usuário.   

Não há uma previsão regular de verbas para a conservação das coleções salva-

guardadas no MDB, toda a verba que é destinada ao espaço atualmente provém da direção da 

Biblioteca Central. Porém a coordenação do MDB vem realizando cursos e oficinas para 

arrecadação de dinheiro para supri as necessidades.   

 Na coleção há materiais inorgânicos (cerâmica, louças de barro, argila, metal, pedra) e 

orgânico (chifre, osso, marfim, cestas, couro, papel, papiro, material fotográfico, madeira, 

pastel, carvão, selos e etc). 

A maioria das coleções encontra-se em bom estado de conservação, necessitando 

apenas de pequenos consertos. Porém alguns discos de vinil da TV Universitária da UFPE 

(TVU) encontram-se em estado avançado de infestação de fungos, essa parte do acervo está 
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sendo mantida afastada do resto da coleção. Essas são danos históricos, e ainda estão ativos, 

podendo contaminar o resto do acervo, não há indicações do que pode ter causado tais danos. 

 

2.6 BIODETERIORAÇÃO: INSETOS, ROEDORES, PÁSSAROS E ANIMAIS 

 

 A biodeterioração é a deterioração e deformação causadas por agentes biológicos 

(fungos, bactérias, insetos, roedores) ao acervo. Isso acontece porque esses agentes se 

alimentam dos componentes formadores dos documentos, como celulose, açucares e glicose. 

Se a temperatura e a umidade relativa nesse ambiente não estiverem regulares podem 

propiciar o desenvolvimento e a reprodução desses agentes gerando danos irreparáveis ao 

acervo. Sendo assim uma das primeiras soluções possíveis, o controle dos parâmetros de 

temperatura e umidade relativa (U.R) do ambiente em que os documentos são 

acondicionados. 

Não foi encontrado nenhum acervo que tenha sido danificado por animais depois de sua 

chegada no MDB. Porém há presença timbus5 no teto do espaço onde as coleções estão 

acondicionadas. Vale destacar que na parte externa,  há colônias de insetos (origem e espécie 

desconhecida), que nunca foram controladas. 

 Os alimentos não são feitos no espaço do MDB, mas são consumidos, há precauções 

de não deixar resíduos e restos de embalagens dentro do acervo, os espaços utilizados para 

consumo de alimentos, são limpos com álcool após o uso; todos os lixos orgânicos são 

jogados em lixeiros externos da Biblioteca Central. 

 

Imagem 10 – Pequena copa                               Imagem 11- Colônia de insetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
                                              
5 É um marsupial comumente encontrado no Brasil inteiro também conhecido como gambá-de-orelha-

branca. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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3 DIRETRIZES GERAIS DO DIAGNÓSTICO  

 

 Diante dos dados levantados temos a seguinte situação para destacar: 

 

• Políticas para o gerenciamento das coleções: As coleções são gerenciadas de acordo com as 

normas utilizadas em Biblioteconomia, existindo política de indexação, catalogação e 

classificação. 

• Políticas para o controle de insetos e uso de pesticidas: Não há indícios de insetos dentro do 

espaço do Memorial Denis Bernardes, mas pode-se constatar colônias de insetos na estrutura 

do prédio onde o MDB está alocado. 

• Políticas/contratos de empréstimo: Não há empréstimo dos títulos que atualmente está sobre 

a guarda do MDB. Há apenas raras exceções, onde o Departamento de Teoria da Arte da 

UFPE pode solicitar que as obras do fundo documental Oficina Guaianases de Gravura para 

exposições externas.  

• Diretrizes relativas ao armazenamento das coleções e/ou utilização das áreas de 

armazenamento: As coleções são armazenadas de acordo com o espaço disponível, e a 

tipologia de acervo. 

• Diretrizes para manusear, armazenar e expor as coleções: Não há política estabelecida sobre 

o manuseio, mas dependendo do estado em que a obra se encontra, os funcionários e usuários 

utilizam luvas e mascaras de proteção. Os fundos documentais são armazenados em estantes 

deslizantes e estantes abertas, que varia de acordo com a necessidade do acervo e 

disponibilidade de local de guarda.   

• Diretrizes relativas ao armazenamento das coleções e/ou utilização das áreas de 

armazenamento: As coleções são armazenadas de acordo com o espaço disponível, e a 

tipologia de acervo. 

•Diretrizes para fotografar as coleções: As obras bibliográficas são digitalizadas em escâner, 

e as obras tridimensionais e realia fotografadas aproveitando a luminosidade natural, tenta-se 

ao máximo não utilizar flash 
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• Especificações de iluminação para tipos diferentes de material: Não há especificação para 

iluminação. 

• Diretrizes para embalar e desembalar os objetos: Varia de acordo com a necessidade e 

urgência da atividade. O desembalar dos acervos ocorre de acordo com a disponibilidade de 

funcionários e tipologia de acervo. 

• Diretrizes para limpar ou consertar o material das coleções: Os acervos são limpos 

superficialmente antes de serem colocados nas estantes, e se necessário é feito uma 

higienização mais profunda. 

• Diretrizes para a colocação de etiquetas nos objetos: Acervos bibliográficos tidos como 

raros (o critério de raridade é estabelecido pela gestão da Biblioteca Central, e atende 

requisitos próprios) 

• Plano de preparação para emergências: Não há plano de emergência. 

• Diretrizes para lidar com atos de vandalismo: Comunicar a direção da Biblioteca Central, e 

se necessário, a Polícia Federal. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após o diagnóstico, percebe-se que algumas ações devem ser desenvolvidas para que 

a preservação do acervo seja realmente efetivada. Nesse sentido, propomos inicialmente, a 

separação da área de tratamento técnico do acervo das áreas de guarda, já que todas as 

atividades do Memorial Denis Bernardes ocorrem no mesmo espaço.  

Segundo o CONARQ (2000) o prédio de uma unidade de informação deve ser 

pensado de forma que esteja separado a área de consulta, tratamento técnico e guarda do 

acervo por uma questão de segurança. Assim recomenda-se a criação de uma política de 

desenvolvimento de coleções para estabelecer critérios para a transferência de acervo para o 

Memorial; reduzindo os riscos de acervos transferidos sem planejamento e que apresentam 

problemas de conservação serem incorporados ao acervo, sendo importante a participação, 

além dos membros do memorial, de especialistas nas áreas correlatas no grupo de trabalho, 

assim como a pesquisa e análise de políticas já estabelecidas por outras instituições para 

nortear os princípios básicos do documento. A política deve, obviamente, estar em 

consonância com a missão e objetivos do MDB e com o contexto institucional.  
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Recomenda-se elaborar um projeto para implantação do laboratório de conservação e 

digitalização do MDB, sendo este criado com o intuito de preservar e salvaguardar os 

documentos de caráter histórico e científico da UFPE, garantindo que o acesso a tais 

documentos seja democrático através da digitalização do acervo para evitar o manuseio 

frequente do suporte físico. 

MDB é um espaço de extrema importância cientifico cultural para a UFPE, com uma 

qualidade de documentos das mais variadas tipologias, o acervo abriga obras de cunho raro e 

traz à tona importantes momentos históricos da universidade, do Recife e até do Brasil.  A 

organização e cuidado do acervo mostra-se importante para manter os atributos únicos dos 

documentos encontrados, assim como as pesquisas que se desenvolvem e podem ser 

desenvolvidas no espaço. Todos as normas devem ser estudadas para uma melhor aplicação 

no espaço, assim como estudos de viabilidade e de instalação de novas tecnologias para 

salvaguardar todo o acervo existente, sendo esse digital ou físico, dando uma sobrevida para 

os suportes mais antigos, levando a informação para uma quantidade maior de pessoas. 
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