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RESUMO 

 

 

Neste trabalho busca-se fazer uma comparação entre o que é citado nas 

bibliografias de conservação preventiva em relação ao que é apresentado 

dentro de algumas instituições. Como metodologia foi feita revisão de literatura 

e estudo exploratório por meio da aplicação de questionários em três 

instituições: Biblioteca Central do Gragoatá (BCG) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), Biblioteca Flor de Papel (BFP) também da UFF e a 

Biblioteca Cora Coralina em Niterói. Baseando-se nas respostas e nos autores 

referenciados o trabalho buscou mostrar alguns pontos fortes e fracos das 

instituições em relação à conservação e preservação incorporada ao acervo. 

 

Palavras-chave: conservação, preservação, biblioteca ideal, biblioteca real. 

 

  

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This study comparing the literature on preventive conservation bibliographies 

and what is actually realized in some libraries relating to that Issue. As 

methodology questionnaires were applied to three institutions: Biblioteca 

Central do Gragoatá (BCG) of Universidade Federal Fluminense (UFF), 

Biblioteca Flor de Papel (BFP) also from UFF and Biblioteca Cora Coralina in 

Niterói. Based on the responses and the authors cited these sudy presents 

strengths and weaknesses of institutions in relation to the conservation and 

preservation incorporated into the acquis. 

 

Keywords: conservation, preservation, real library, ideal library. 

 

  

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO................................................................................................ 7 

2 PROBLEMAS ACERCA DA PRESERAÇÃO E CONSERVAÇÃO............... 8 

3 FATORES EXTERNOS.................................................................................. 9 

3.1 Fungos......................................................................................................... 9 

3.2 Insetos........................................................................................................ 10 

3.3 Ação humana.............................................................................................. 10 

3.4 Luz.............................................................................................................. 11 

3.5 Temperatura e umidade............................................................................. 12 

3.6 Poluição atmosférica.................................................................................. 12 

4 FATORES INTERNOS.................................................................................. 14 

4.1 Matéria prima do livro................................................................................. 14 

4.2 Tipo de fibra............................................................................................... 15 

4.3 Processo de fabricação.............................................................................. 15 

5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO.............................................................. 16 

6 POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DE ACERVOS.......................................... 17 

7 PRESERVAÇÃO........................................................................................... 19 

7.1 CONSERVAÇÃO....................................................................................... 19 

7.2 RESTAURAÇÃO........................................................................................ 20 

8 PRESERVAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES........................................................ 23 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................... 25 

REFERÊNCIAS................................................................................................ 27 

ANEXO A: QUESTIONÁRIO............................................................................ 30 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



7 
 

1 INTRODUÇÃO  

  

Dentro da biblioteconomia existem diversas áreas a serem analisadas, 

como a catalogação, o vocabulário controlado, mas dentre elas possui a 

atenção merecida, a conservação.  

A conservação é pouco valorizada, mas possui grande importância para 

as bibliotecas. Graças a elas podemos criar ações preventivas para evitar um 

maior dano aos acervos já existentes e os que podem estar por vir. Logo uma 

boa preservação garante uma boa sobrevivência do material, por um maior 

tempo.  

Com essa conservação podemos atingir metas como mantê-lo com 

qualidade de coleções apresentada aos usuários. Isto pode aumentar a 

satisfação do cliente com o atendimento, o que é uma dos objetivos do 

bibliotecário.  

A técnica de conservação não é tão fácil quanto aparenta ser e durante a 

leitura desse texto ficará bem visível que existe diversos fatores que influem e 

precisam ser observados em seu acervo. Dentre elas, por exemplo, podemos 

ver a iluminação, temperatura, umidade do ar, insetos e outros fatores que 

podem influir na qualidade.  

Este projeto tem como objetivo, verificar se aquilo que é proposto na 

literatura de preservação é viável ou até mesmo realizado em algumas 

instituições. Faz parte desta pesquisa entender também os motivos que levam 

a essa diferença entre o ideal e o real e aqueles que levam a não realização de 

procedimentos de preservação.  

O aporte metodológico foi a revisão de literatura e o estudo exploratório, 

por meio da aplicação de questionários em três instituições: Biblioteca Centra 

do Gragoatá (BCG), Biblioteca Flor de Papel (BFP) e a Biblioteca Cora 

Coralina. 
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2 PROBLEMAS ACERCA DA PRESERAÇÃO E CONSERVAÇÃO  

  

Alguns fatores que devem ser levados em conta nesta situação da 

restauração é o valor de seus materiais, já que eles não são baratos (podemos 

encontrar desde prensas de R$3.500,00 até colas de Ph neutro custando 

R$16,00 cada 100g) necessitando um grande investimento em sua compra. O 

espaço também é uma questão nessa situação, pois estes equipamentos 

ocupam uma quantidade notável de espaço devido as diferentes funções que 

cada um demanda e com isso seria mais dinheiro a ser gasto na preparação 

deste local.  

Historicamente, a prática da preservação aparece como recente em 

instituições como bibliotecas e arquivos. No Brasil há uma lei sobre o assunto, 

mas é apenas há cerca de 20 anos que o assunto começou a fazer parte desse 

contexto. 

Da mesma forma, o restauro que é a última ocorrência para retomar o 

livro a seu estado original também tem seu estudo mais recente. 

Talvez por desconhecimento, há bibliotecas que aplicam seus próprios 

métodos de conservação de material, restringindo o manuseio do livro para os 

funcionários da instituição, evitando assim que seja pego de maneira errada e 

seja transportado de maneira correta até o usuário, contudo este método 

restringe um pouco a busca do usuário, mas este é um assunto a ser discutido 

em outra temática.  

Dessa forma, neste trabalho procurou-se discutir o que algumas 

bibliotecas – Biblioteca Central do Gragoatá, Flor de Papel e a Cora Coralina – 

realizam como práticas de preservação e conservação e comparar na prática 

com aquilo que é proposto na literatura. 

Como metodologia foi realizada uma pesquisa bibliografia e entrevistas. 
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3 FATORES EXTERNOS 

   

Dentre os diversos tipos de perigos que um acervo pode correr em sua 

maioria podemos que os fatores externos ao livro são extremamente 

preocupantes, porém, com os devidos cuidados e uma boa política de 

prevenção da instituição ele podem ser evitados, garantindo assim uma vida 

útil maior ao seu acervo.  

Neste capítulo serão abordado os diversos fatores externos que podem 

atacar o acervos podendo estes serem agentes biológicos ou as condições 

ambientais, as quais não ajudam muito o acervo devido a seu clima tropical.  

  

3.1 Fungos  

Os fungos por serem microrganismos podem facilmente se proliferar em 

um acervo, justamente pelo fato de que podem aparecer por diferentes métodos 

no acervos, pois “O papel é vulnerável aos ataques microbiológicos, pois seu 

principal constituinte, a celulose, sofre degradação provocada por diferentes 

espécies de fungos e bactérias.” (COSTA, 2003, p. 7). Os mais usuais são por 

elevada temperatura e umidade relativa, porém também podem aparecer por 

restos de alimentos deixados entre os livros ou poluentes carregados pelo ar, 

além do contato direto com a água, que pode ocorrer em caso de problemas no 

encanamento das bibliotecas, ou mau manuseio do usuário com o material.  

O grande problema da proliferação do fungo está no bolor que se forma 

em seu estágio avançado estragando assim o material da página e muitas 

vezes também a informação contida nela, se não tratado com antecedência 

pode causar muitos problemas a um acervo, pois com a liberação de seus 

esporos no ar e o auxilio da ventilação do local, muitas vezes um ar 

condicionado, faz com que ele passe para outros matérias, portanto deve ser 

contido e separado de imediato do resto de material. Outra maneira de se 

manifestar é “pelo aparecimento de manchas de várias cores, intensidades e 

conformações” (COSTA, 2003, p. 7). 

Outro problema que pode causar é quando as pessoas entram em 

contato direto com este tipo de material, na maioria das vezes o usuário que 
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por não ter o cuidado necessário pode acidentalmente fazer com que o fungo 

passe para ele mesmo em locais que auxiliem sua proliferação.  

  

3.2 Insetos  

“Os danos que os insetos causam aos acervos são bastante conhecidos. 

Produzem estragos de grande intensidade, durante tempos relativamente 

curtos” (OGDEN, 1997, p. 15). Existem diversos motivos para os insetos virem 

a atacar um documento, algumas destes motivos incluem restos de comidas 

deixados dentro dos livros, aplicação de materiais de má qualidade durante o 

processo de restauração ou mesmo no estudo, a falta de higienização do 

acervo e o local escolhido para a guarda destes documentos.  

Dentre os diversos tipos de insetos que podem entrar em contato com o 

acervo, podemos citar as baratas, traças e os piolhos de livro que atacam 

principalmente a superfície do material em si. Contudo, também existem os 

cupins, brocas ratos e camundongos, que tem um interesse maior na parte 

interna dos livros.  

O grande problema deste tipo de praga se deve a perda da informação e 

características de escrita e design de escrita ou da capa dos livros, ou seja, 

não há somente uma preocupação com a informação, mas com o matéria e 

características utilizadas anteriormente.  

Apesar de alguns deles serem facilmente expulsos ou mortos com 

uma dedetização adequada. Alguns deles acabam se abrigando no interior dos 

livros, tornando impossível o uso direto de inseticidas e outros, portanto devem 

ser tratados seguindo a risca os métodos apresentados.  

  

3.3 Ação humana  

Considerada por diversos profissionais como a mais perigosa ação 

contra os documentos, devendo-se muito ao fato de que seu mau uso pode 

acarretar não só em um específico, mas em diversos tipos de degradação do 

acervo, por isso deve-se prevenir ao máximo esta ação. Isso se deve devido ao 

fato de que “consciente ou insconcientemente, é um dos maiores agressores 

do papel” (COSTA, 2003, p. 10). 

Apesar de existir condições ideais para acomodação e localização do 

acervo, infelizmente para o bibliotecário, o uso dos livros pelos usuários não 
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pode ser evitado, por isso é tão importante à aplicação de um método 

de preservação preventiva, para que os funcionários não degradem ainda mais 

o material do que ele já foi. “Os problemas de manuseio não se limitam apenas 

no momento em que os documentos estão nas mãos do usuário. Deve ser 

analisado todo o percurso, de ida e de volta” (COSTA, 2003, p. 6). 

A ação humana é uma atitude difícil de controlar e principalmente de 

medir seus danos, visto que o descaso com o material pode causar quase 

todos os danos apresentados aqui neste trabalho, excluindo somente alguns 

poucos que já podem ocorrer pela própria atitude dos agentes internos.  

A melhor maneira de evitar este tipo de problema é explicando e 

conscientizando as pessoas, tanto funcionários como os usuários, sobre as 

melhores maneiras de manusear e utilizar o livro, para que estes possam evitar 

ao máximo danificar o material.  

  

3.4 Luz  

Marilene Costa (2003, p. 4) cita que “toda a fonte de luz, seja ela natural 

ou artificial, emite radiação nociva, do tipo infravermelho e ultravioleta, ambos 

causadores de danos ao papel.” Pois, apesar de não parecer, a incidência 

direta das luz, não somente as artificiais, mas as naturais também, sobre os 

acervos também pode degradá-los, devido à emissão destes raios pelo ar, 

portanto, quanto mais contato direto e prolongado, maiores serão os danos.  

“A ação da radiação ultravioleta sobre o papel é irreversível e prolonga-

se mesmo terminado o período de irradiação, contribuindo para a oxidação da 

celulose” (COSTA, 2003, p. 4). Graças a este problema o principal efeito, 

visível, deste é o um ressecamento da página, tornando-a quebradiça, seca e 

de má qualidade, fazendo com que os cuidados com ela sejam maiores do que 

os anteriores.  

Infelizmente, para os bibliotecários, as melhores medidas a serem 

tomadas com essa situação é o zelo e a prevenção, ou seja, verificar o tipo de 

lâmpada que está sendo comprada e evitar que a mesma entre em contato 

com o acervo por longo tempo.  
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3.5 Temperatura e Umidade  

“A temperatura tem influência determinante nas alterações da umidade do 

ar” (COSTA, 2003, p. 4). Por este motivo, este dois agentes podem ser 

considerados como um só, podendo causar um efeito muito danoso ao acervo, 

visto que deve ficar na medida exata para o material, pois pode danificar os 

livros tanto por excesso, como por sua escassez. Explicando separadamente o 

que acontece ao acervo quando acontece uma das duas causas  

O excesso de umidade e temperatura pode causar diversas reações 

químicas no ar, podendo umedecer o material, destruindo as informações 

contidas em seus interior, além de destruir o material do livro que está sofrendo 

este tipo de ação. Quando ocorre a escassez dos mesmos, logicamente o 

efeito e reverso, podendo causar, da mesma maneira que a luz, um 

ressecamento das páginas e uma perda da qualidade do material, sendo 

necessário um restauro na maioria das vezes para evitar que esta degradação 

se alastre. O melhor exemplo deste fato é citado por Costa da seguinte 

maneira: “A umidade também afeta seriamente o papel: se muito elevada, 

apressa a degradação ácida e se for muito baixa, facilita o ataque de agentes 

biológicos”. 

A melhor maneira de lidar tanto com um quanto com outro problema é 

simplesmente investindo em ar condicionados e umidificadores para o 

ambiente de trabalho e ajustando os mesmos para as condições 

ambientais ideais do acervo. O resultado do descaso com estes fatores é 

facilmente evidente, pois “O desequilíbrio da temperatura e da umidade relativa 

provoca no acervo uma dinâmica de contração e alongamento dos elementos 

que compõem o papel, além de favorecer a proliferação de agentes biológicos” 

(COSTA, 2003, p. 4). 

  

3.6 Poluição  

Muitos dos problemas causados pela poluição atmosférica se deve as 

reações químicas que podem ocorrer ao contato dos componentes presentes 

no material dos documentos somados aos que podem se juntar a eles pela 

poluição atmosférica, portanto deve se ter muito cuidado com o local onde se 

encontra seu acervo e até mesmo os tipos de detritos que podem ficar em 
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contato com eles. “Alguns gases poluentes não são tão perigosos por si 

mesmos, mas fazem mal ao papel, ao se combinarem com elevada umidade 

relativa para a formação de ácidos” (COSTA, 2003, p. 5) por isso deve-se ter o 

máximo de cuidado com o ambiente. 

“A poeira é um grande inimigo da conservação dos documentos, pois 

contém partículas de areia que cortam e arranham [...] atraem umidade e 

degradam papéis” (PALETTA. 2004, p. 21). Infelizmente não é em todo o lugar 

que podemos encontrar um ambiente puro e livre de impurezas, portanto 

devemos sempre zelar por nossos documentos. Contudo, não somente isso, 

também é preciso cuidado com os objetos que entram em contato com o 

mesmo, pois o uso de materiais metálicos, alimentos ou substancias como 

colas podem causar reações que causam diversos tipos de problemas.  

Neste tipo de caso a melhor ação a ser tomada é a implantação de um ar 

condicionado para manter o ambiente bem arejado e livre de impurezas, não 

somente isso, mas um maior cuidados com os materiais utilizados nos livros e 

documentos, como uma higienização por “uma trincha macia, com o fim de 

evitar os rasgos nas folhas” (SANTOS, 2012, p. 18) para evitar acumulação de 

materiais danosos aos livros.  
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4 FATORES INTERNOS 

  

Os fatores internos são aqueles conhecidos, não só por atacar 

internamente o livro, mais também por estarem intimamente ligados ao material 

e os meios de produção dos documentos em si. Ou seja, muitos dos problemas 

que serão aqui discutidos são resultados dos materiais precários ou até mesmo 

do descaso da época em que foram criados.  

A melhor maneira de evitar inicialmente estes problemas é escolhendo 

corretamente o material utilizado para a produção do livro, para assim evitar 

mais a frente que os mesmos tenham que passar pelo processo de restauro 

para evitar a degradação e perde de suas informações.  

  

4.1 Matéria prima do livro  

Nem sempre podemos escolher o material de um livro, pois alguns deles 

são de épocas em que não havia toda essa preocupação com a durabilidade 

dos documentos, ou não possuem objetos de boa qualidade para se usar em 

algumas das vezes, pois nem sempre tivemos a mão a variedade e o cuidado 

que temos na atualidade, sem contar que nas épocas antigas a maior 

preocupação dos livreiros era de fazer o livro mais atraentes visualmente os 

obrigando a utilizar materiais de origem duvidosa, como é o caso de alguns 

livros que tinham suas letras e exterior das páginas banhados a ouro o que 

com o tempo pode levar a reações químicas perigosas.  

Um exemplo grande deste problema é referente a capas, pois muitas 

delas eram criadas, não com o intuito de proteger, mas de embelezar o livro e 

isto configurava na maior parte das vezes em problemas que aperem em sua 

maioria futuramente. Pois “as encadernações confeccionadas com materiais 

inferiores não protegem o livro, antes, ajudam a destruí-lo e transmitem um alto 

teor de acidez que contamina a sua parte interna”. 

A doença do ferro é um dos casos mais famosos a serem tratados nesta 

área, pois a corrosão que ocorro dentro do livro pelo junção do ferro com outros 

itens contidos no interior cresce substancialmente se não for tratada, além de 

não se poder impedir seu crescimento, mas sim remediá-lo.  

Infelizmente para os livros antigos, não podemos mudar seu interior nem 

o modo como foram produzidos, contudo, na atualidade temos uma variedade 
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maior de materiais ao nosso alcance, ou seja, com as escolhas certas, 

podemos criar um livro mais ou menos resistente, dependendo da escolha de 

como iremos produzi-lo e o que será usado no mesmo. Pois como cita Duarte 

(2009, p. 12): 

O papel moderno, principalmente o industrializado, a partir da segunda metade do 

século XIX, baseia-se em pasta de madeira. Esse tipo de papel tem forte 

tendência a se tornar ácido, devido a lignina presente na madeira, à cola de alume 

(sulfato de alumínio) e resinas utilizadas na impressão. 

  

4.2 Tipo de fibra  

A fibra é um material muito importante do livro, pois é o que o mantém 

unido e dita à qualidade e durabilidade do material, assim como o item anterior, 

muitos problemas vistos na atualidade se devem ao material utilizados em 

épocas mais remotas e a sua falta de opções, podendo ser facilmente 

modificado na atualidade.  

  

4.3 Processo de fabricação  

Tirando a prensa, a xilografia e a tipografia, os meios de produção antigos 

eram muito diferentes, além de muito raros, o processo de fabricação pode 

alterar a durabilidade do material. Ou seja, se o material utilizado para a 

criação do livro foi de segunda mão, esse problema pode não aparecer de 

início, mas futuramente pode vir a ser sem concerto. 
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5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO  

  

Os equipamentos de proteção são essenciais para qualquer profissional 

que irá lidar diretamente com o acervo, principalmente os mais antigos, que 

são os que mais acumulam poeira e outros dejetos, estes materiais são usados 

com mais frequência na área de restauração, por conter livros com problemas 

maiores.  

O material de proteção serve não só para o próprio funcionário, como 

também para o livro, protegendo-o de entrar em contato com a pele humana e 

em alguns casos acelerar as reações químicas no material em questão.  

Os materiais utilizados podem varias dependendo do tipo de trabalho que 

irá fazer, contudo, existem aqueles que são indispensáveis para a tarefa, como 

as máscaras, toucas e luvas, os quais impedem o contato, inalação de 

substancias tóxicas ao nosso organismo e contato de tecidos com o objeto.  

“A não utilização de EPIs, durante a atividade profissional, em locais 

potencialmente contaminados, pode provocar diversas manifestações alérgicas 

como rinite, irritação ocular e problemas respiratórios” (PALETTA. 2004, p. 24). 

Por este motivo, a necessidade destes materiais acontece principalmente para 

impedir acidentes de trabalhos, como doenças, que podem ser contraídas de 

diversas maneiras. Para se evitar tal ato, a precaução é a melhor arma, 

tornando necessário se proteger para não danificar o documento e 

principalmente a si próprio.  
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6 POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS  

 

A política de preservação de um acervo é uma medida tomada pelas 

instituições para evitar estragos e problemas em seus acervos, pois “a perfeita 

conservação permite que mais pesquisadores tenham acesso “as 

informações.” (PALETTA. 2004, p. 19), ou seja, conscientizando os 

funcionários e muitas vezes os alunos de como proceder para aumentar a 

durabilidade de certo material, podendo ser tomadas diversas ações para que 

este fim seja alcançado.  

Primeiramente, deve-se conscientizar os funcionários de sua instituição 

para que os mesmos saibam como proceder diante de certos problemas que 

possam vir a ocorrer, pois como cita Ogden: 

a guarda sem cuidado ou a superlotação de espaços resultam em danos às 
coleções. As embalagens de má qualidade igualmente aceleram a deterioração 
dos materiais, quando o objetivo seria protegê-los. 

e os funcionários possuem o poder de dar o exemplo aos usuários nestas 

situações.  

Para que tal meio seja alcançado podemos investir em cursos ou 

palestras de profissionais da área mostrarem aos trabalhadores suas 

experiências e eles possam compreender melhor sobre o fato. Outra maneira a 

ser implementada é medidas de segurança para o caso de situações de risco 

como inundações, incêndios ou outras, para assim caso tal situação ocorra, os 

bibliotecários ou arquivistas já conheçam o procedimento básico para agir.  

Segundo, devemos apresentar aos leitores, aos poucos, estes ensinos 

que nos foram passados, para assim não somente os funcionários cuidem do 

acervo, mas também os maiores interessados em seu conteúdo, os usuários. 

Estes procedimentos podem ocorrer através de informativos espalhados pelo 

local do trabalho, por instigação do funcionário, ou até mesmo por programas 

agendados pelos bibliotecários para conscientizar seus usuários, pois como 

Bradley (2011, p. 56) cita em seu texto: “o papel do conservador não deve ser 

afastá-los [...], mas garantir que eles sejam usados com segurança para os 

objetivos adequados”. 

A política de preservação preventiva tem sempre um objetivo em mente, 

"conservar hoje, para não precisar restaurar amanhã" ou seja, cuidar bem de 
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seu material para que o mesmo não se degrade e precise mais tarde ser 

consertado. Contudo, apesar desta política, é sempre bom manter um 

programa de restauro sempre a mão para casos de urgência ou de cuidados.  
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7 PRESERVAÇÃO 

 

A preservação é a primeira ação que é tomada dentro da instituição, ou 

seja, consiste em políticas e gestões de medidas a serem tomadas para evitar 

os problemas dentro da instituição, ou seja, evitar que eles apareçam 

futuramente. Essa ideia é melhor explicada por Duarte (2009, p. 11):  

 

A ‘preservação’ propõe cuidar de todos os assuntos relacionados ao combate à 
deterioração dos documentos. Compreende uma política global, desde os 
aspectos administrativos e financeiros, até as investigações científicas sobre a 
constituição dos materiais e as mais simples medidas de higienização. 
 

Por se tratar de uma primeira ação, consequentemente seu objetivo é 

impedir de maneira consciente que os livros cheguem a necessitar da 

conservação e, principalmente, da restauração, pois “visam eliminar ou diminuir 

as causas da deterioração sofrida pelo documento”. Isto se deve a teoria de 

seu serviço ser aplicado corretamente de forma a aumentar o tempo de uso do 

material a ser preservado, com isso não precisando da ação humana, que 

como foi visto anteriormente é “um dos maiores agressores dos papeis” 

(COSTA, 2003, p. 10). 

Apesar de se tratar basicamente da parte burocrática, acaba por englobar 

as ações de conservação e restauração, as quais, diferente da preservação 

incluem mais atitudes práticas as quais serão abordadas mais a frente. 

 

 

7.1 Conservação 

A conservação é uma ação secundária, ou seja, quando o livro já sofreu 

certa ação do tempo, ou outras, que acabaram o danificando, tornando 

necessário uma atitude mais prática no material retornando ele para o mais 

próximo possível de seu estado original. Pelo ponto de vista de Duarte (2009, 

p. 11) a conservação “define-se como um conjunto de medidas específicas e 

preventivas necessárias para a manutenção da existência física do 

documento”. 

São as práticas aplicadas dentro da unidade de informação cujo objetivo 

principal e aumentar a vida útil daquele material, pois o mesmo já teve um certo 
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desgaste em seu material, seja por qualquer um dos motivos abordados no 

trabalho apresentado. 

Como cita Duarte (2009, p. 31): 

Existem, porém, meios simples para melhorar a aparência e prolongar o tempo de 

vida dos documentos, que podem ser confiados aos funcionários da instituição. 

Para isso, precisarão de um treinamento sobre as técnicas de higienização. Esse 

é um trabalho que requer um certo grau de paciência e dedicação. 

Como a autora cita, existem ações que As ações de conservações mais 

conhecidas são a higienização, os pequenos reparos, acondicionamento, 

armazenamento, entre outros.  

 

7.2 Restauração 

 A restauração como cita Santos (2012, p.6), “intervenções mecânicas e 

químicas, estruturais e/ou estéticas, com a necessidade de revitalizar um bem 

cultural, resgatando seus valores históricos e artísticos”, ou seja, uma medida 

tomada em último caso, quando o estado de degradação do livro já está muito 

avançado e o material não está em condições de empréstimo/uso pelos 

usuários. Os tipos de solução que podem ser apresentados para tal problema 

podem variar substancialmente, da mesma maneira que os métodos para 

restaurá-lo ao mais próximo de seu estado original.  

Assim como a conservação, a restauração também é um procedimento 

muito importante, pois retorna o livro, na maioria das vezes, a um estado 

estável de preservação, pois se deve “respeitar ao máximo a integridade e as 

características históricas, estéticas e formais do bem cultural” (SANTOS, 2012, 

p. 11). Sendo que apesar de muito esforço, alguns livros podem não serem 

recuperados 100% a sua condição, sendo necessário seu descarte no pior dos 

casos.  

Existem diversos tipos de materiais que são utilizados na restauração de 

documentos, como a prensa, trinchas, réguas de aço, estiletes, cola branca, 

além dos papeis como o Kraft, japonês e outros que já ficam a disponibilidade 

financeira da instituição, pois alguns destes possuem valor mais elevado, 

tornando impossível à biblioteca a compra em grande quantidade deste 

material.  
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Contudo, para um local que necessite constantemente de restauração de 

livros é aconselhável à criação de um espaço para a restauração deste, 

considerando que mesmo com os produtos de elevado valor, eles serão de 

utilização exclusiva da instituição e estarão sempre disponíveis para utilização 

quando necessários, se solicitar os serviços de um restaurador muitas vezes, o 

valor final pode acabar saindo mais caro do que o investimento inicial, portanto 

as diversas variáveis devem ser levadas em conta nestas situações. Sempre 

lembrando que ,como é citado por Ana Rosa Santos, para a restauração, “além 

da técnica é preciso ter ética, e bom senso para discernir, e avaliar cada obra, 

identificando assim aquelas que deverão sofrer alguma intervenção. 

Outro problema para as instituições é devido à criação do espaço onde 

será feita a restauração, pois em algumas bibliotecas, seus espaços já são 

reduzidos e ceder ainda mais dele para a criação de uma sala de reparos é 

inviável em alguns casos, mesmo daqueles que o necessitam constantemente, 

entretanto, a melhor maneira para resolver este problema continua sendo o 

diálogo entre bibliotecário e diretoria/estado, pois somente ele pode ceder um 

maior espaço para a ação e também só fará se os motivos a isso forem 

apresentados.  

Um local de restauração precisa possuir as seguintes características: ser 

higienicamente limpo, pois como já sabemos, os materiais que vão para lá, já 

estão em um estado avançado de degradação, devendo-se ter cuidado para 

piorar o mesmo; possuir objetos de boa qualidade, pois não se deve correr 

nenhum tipo de risco considerando o material manipulado; e principalmente 

segurança, pois se você não se protege pode acabar pegando algum tipo de 

problemas pelo contato direto ou pela respiração de certos poluentes.  

A melhor arma de um restaurador é sem dúvida sua paciência, pois este 

trabalho exige muito dela, além de delicadeza e zelo com os objetos 

manuseados. A restauração é um trabalho que muitas vezes exige uma 

quantidade muito grande de material a ser tratado, além de muito tempo 

necessário, pois um restauro nem sempre acontece do dia para a noite.  

Para Bradley (2011, p. 27): 

Somente pela observação criteriosa e sistemática é possível dizer se um objeto é 

estável ou se está em franca deterioração. Quando se verifica este último caso, 
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convém investigar a situação e implementar todos os métodos comprovados que 

impeçam a deterioração.  

 

Neste ponto, pode-se dizer que não se deve enviar um material 

indevidamente a restauração e também se deve ter cuidado com a medida a 

ser implementada por este. 

Apesar da importância, nos é ensinado, que a restauração deve ser vista 

como uma opção somente em último caso, ou seja, se o livro ainda estiver em 

condições de ser utilizado, deve-se evitar enviá-lo ao restaurador de início e 

dar prioridade ao mais desgastado e problemático, caso não haja nenhum livro 

em estado pior, então o contato com seu supervisor deve ser feito para expor o 

problema e discutir a necessidade e disponibilidade da restauração.  
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8 PRESERVAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES 

 

Com o passar do tempo à ação de conservação preventiva tem se 

tornado cada vez mais necessária e aplicada dentro das instituições e por isso 

através de uma pesquisa aplicada em forma de questionário dentro das 

instituições, foi buscado ter uma noção do que é aplicado desta área dentro 

das bibliotecas atualmente, as que abordamos neste trabalho foram a 

Biblioteca Centra do Gragoatá (BCG), Biblioteca Flor de Papel (BFP) e a 

Biblioteca Cora Coralina. 

Na Biblioteca Flor de Papel além das respostas do questionário é notado 

um grande uso de técnicas de preservação, com as respostas essa observação 

foi confirmada, pois além de cursos preparatórios que são oferecidos aos 

funcionários pelo LACORD, eles buscam conscientizar seus usuários 

colocando cartazes explicando as maneiras corretas de uso do acervo e o 

hospital do livro onde existe essa aprendizagem, só que mais voltada ao 

público infantil. 

Infelizmente a BFP não possuí medidas de emergência para problemas 

futuros e de grande porte, porém o local é bem cuidado e verificado por seus 

funcionários. Sua restauração também ocorre quando há disponibilidade do 

material e recursos humanos treinados para fazer o serviço. 

Os documentos que apresentam problemas normalmente são retirados da 

estante e separados para serem conservados ou restaurados dependendo do 

tamanho do problema a ser resolvido, e em último caso, são baixados do 

sistema caso seus danos sejam irreparáveis ou exija técnica e maquinário que 

não existam na Flor de Papel. 

A Biblioteca Cora Coralina, não se sentiu apta a responder o questionário 

entregue, pois a mesma não possui um sistema de conservação preventiva 

dentro do local de trabalho, visto que seus livros são descartados após 

chegaram a um estado grande de degradação. 

A Biblioteca Central do Gragoatá (BCG) possui ações de preservação 

dentro de sua instituição, sendo as mesmas guiadas pelo Laboratório de 

Conservação e Restauração de Documentos (LACORD) que é o principal setor 

a cuidar das medidas de conservação e preservação das instituições. 
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No entanto, a BCG não possui planejamentos de emergências, contudo o 

local possui uma boa estrutura e acomodamento de forma a evitar ao máximo 

tais problemas, porém, caso algum problema emergencial aconteça com o 

acervo todos os funcionários são instruídos a entrar em contato com o 

LACORD para decidir como ocorrerá o salvamento das obras. 

Apesar de não haver uma resposta exata quanto as condições que se 

encontram os livros atualmente pelo fato da Biblioteca do Gragoatá fazer suas 

atividades de higienização e acondicionamento no início do ano corrente, os 

livros que se encontram com maiores riscos de degradação são removidos da 

estante e mandado ao laboratório dependendo da disponibilidade do mesmo. 

Para evitar tais fatos a política da instituição é de cuidado com os 

materiais, utilizando equipamentos de proteção individual para remoção, 

higienização e acomodamento do mesmo. Além de avisar os leitores da 

instituição das práticas da conservação através de avisos na estante, entre 

outros. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como foi apresentado neste trabalho, a ação de conservação preventiva 

é um dos princípios mais importantes dentro de uma instituição, pois é ele 

quem garante medidas para prevenir que o livro se deteriore de maneira 

descontrolada e quando este não pode ser detido, os meios necessários para 

que ele não precise ser descartado. 

Três instituições foram verificadas para observar a aplicação das medidas 

de preservação das respectivas instituições, levando em conta tudo o que é 

citado nas referências bibliográficas sobre o assunto e confrontando se o 

mesmo é seguido como deveria. Notavelmente não são todas as instituições 

que possuem métodos de conservação adequados, mas nas apresentadas 

neste trabalho vemos um notável esforço não só em manter os livros em 

adequação ao usuário, mas também de conscientizá-lo, pois este também é o 

trabalho do bibliotecário. 

Apesar da Biblioteca Cora Coralina não possuir medidas de preservação 

podemos ver em seu acervo livros de qualidade com bom tratamento, 

mostrando a dedicação de um bibliotecário apesar da falta de uma política 

escrita a ser seguida. 

A Biblioteca Flor de Papel, considerando seu maior público alvo como 

sendo crianças, uma área notavelmente difícil caso não haja certa afinidade, 

consegue não somente seguir normas de preservação de qualidade como 

também uma educação de usuários, os levando a ter carinho com o livro desde 

a infância, um pensamento que além de disseminado cria leitores conscientes 

no futuro. 

Na Biblioteca Central do Gragoatá temos uma boa política de 

preservação, onde os livros são bem utilizados por seu público, mas que nem 

por isso o mesmo perde sua qualidade, este tipo de conservação torna o 

material propício para a utilização por diversas vezes. 

De fato, não são todos os materiais que podem ser salvos, por maior a 

dedicação de um bibliotecário, existem documentos que necessitam de 

descarte, mas nem por isso a conservação preventiva deve ser abandonada ou 

desmerecida, precisa ser instigada, pois assim uma maior consciência do 
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cuidar do livro pode ser criada, e quem sabe assim, contrariando Marilene 

Fraga Costa, a ação humana deixe de ser a “maior agressora do papel”. 

Espero que este trabalho de conclusão de curso instigue mais locais a 

aplicarem a política de preservação e possam investir em projetos como o do 

Flor de Papel que educa seus usuários a tratarem bem seus livros não só por 

eles, mas pelo próximo. 
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ANEXO A 

Questionário 

 

1- São aplicadas ações de preservação dentro da instituição? 

(   ) Sim       (   ) Não 

 

2- Vocês possuem planejamentos de emergência? Quais? 

(   ) Sim       (   ) Não 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3- A instituição oferece treinamento, cursos, ou tutoriais de conservação para seus 

funcionários? 

(   ) Sim       (   ) Não 

 

4- Existe alguma política para conscientizar o usuário de como conservar a obra? Cite 

exemplos. 

(   ) Sim       (   ) Não 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5- Como a instituição lida com documentos que precisam de restauro? 

(   ) manda para um laboratório próprio               (   ) manda para laboratório terceirizado 

(    ) não faz nada                                         (    ) apenas retira o documento de circulação 

(    ) Outros. ____________________________________________________________ 

 

7- Com qual frequência ações de conservação preventiva acontecem? (higienização, 

encadernação, etc) 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8- Em qual estado de conservação você diria que se encontram os livros? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10- Qual ação de conservação preventiva você considera mais importante? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Comentários (caso tenha alguma ação de preservação que a instituição aplique e você 

considere importante): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 


