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RESUMO 

Revisa tópicos relativos à ação de fungos no armazenamento e acondicionamento de coleções 

especiais e raras, em bibliotecas universitárias. Aponta atividade de Preservação como parte da gestão 

de bibliotecas universitárias. Propõe como base para essa gestão o tripé: preservação, gestão e 

desenvolvimento de coleções, e acesso. Indica o planejamento como um instrumento facilitador para 

toda gestão. Coloca planejamento como ferramenta de preservação, e de prospecção de verba. Destaca 

compartilhamento de espaço entre usuários/clientes, e a coleção como problema. Traz os espaços de 

―armazenamento de preservação‖ como opção de preservação. Aspira ampliar discussão sobre 

planejamento de preservação. Busca incentivar pesquisa e ação de preservação em bibliotecas 

universitárias. Constata que mesmo em condições ótimas de preservação, o monitoramento das 

coleções especiais e raras deve ser constante, principalmente quando assunto são fungos. 

 

Palavras-Chave: Bibliotecas Universitárias; acervos raros e especiais; armazenamento; 

acondicionamento; fungos. 

 

ABSTRACT 

It revises topics related to the action of mould in storage and Storage enclosures of rare and special 

collections in university libraries. It points preservation activity as part of the management of 

university libraries. It proposes as basis for managing the tripod: preservation, management and 

development of collections, and access.  It indicates planning as management tool. It emphasizes 

sharing of space between users/clients, and the collection as a problem. It brings spaces "preservation 

storage" as an option for preservation. It aspires to broaden discussion of preservation planning. It 

seeks to encourage research, and preservation action in university libraries. Notes that even under 

optimal preservation conditions, monitoring of special and rare collections should be constant, 

especially when subject are fungi. 

 

Keywords: University library; rare books; storage; storage enclosures; fungi. 
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1 Introdução 

 

Os fungos são os microrganismos que se destacam quando o assunto em pauta é a 

gestão de preservação em bibliotecas, pelo seu potencial biodeteriorativo.  Eles podem ser um 

dos maiores problemas; principalmente em bibliotecas universitárias, que em sua maioria não 

podem garantir uma condição ótima de preservação de suas coleções, pois estas, geralmente, 

precisam manter suas coleções em espaços compartilhados com os seus usuários/clientes.  E 

mesmo as coleções especiais e raras, quando identificadas, em geral, continuam em ambientes 

inapropriados, normalmente pela falta de verba, que protela um cuidado especial a esses itens. 

Assim, a preservação desse patrimônio cultural gerenciado por essas bibliotecas vem sendo 

negligenciada. Mas apesar de todos os problemas, o gestor de bibliotecas não deve deixar de 

lado uma das bases que uma biblioteca universitária deve ter: a preservação; que assim como 

o acesso, gestão e o desenvolvimento de coleções, devem formar o tripé de gestão de uma 

biblioteca universitária. 

A preservação de documentos era um tema geralmente ligado a arquivos, bibliotecas 

nacionais. A preocupação com a preservação em bibliotecas universitárias começou a tomar 

corpo com a chegada dos documentos eletrônicos, característica da sociedade da informação. 

Assim, no Brasil e no mundo essa preocupação começou a se desenvolver. Mas a preservação 

de documentos em papel ainda continua pouco exercida em bibliotecas universitárias; dessa 

forma, o estímulo a estudos nesta área deve ser ampliando, e promovido, principalmente 

quando se trata de coleções especiais e raras. E qual poderia ser o caminho para facilitar a 

inclusão desse estudo na gestão de bibliotecas universitárias?  Um planejamento de 

preservação, esse pode ser um instrumento de gestão para o desenvolvimento de um esforço 

para melhor implementação do exercício de preservação. Com um planejamento problemas 

como os fungos podem ser previstos, e evitados; soluções podem ser provisionadas, com 

maior eficiência e eficácia, de modo que a teoria detalhada nesse plano possa virar prática. 

Nesse artigo, foram destacados os tópicos relativos ação de fungos no armazenamento e 

acondicionamento de Acervos raros e especiais. Esse artigo é parte de um estudo para o 

desenvolvimento de um ―Planejamento de Preservação para as Bibliotecas Universitárias‖, 

baseado na gestão e desenvolvimento de coleções, para a garantia da continuidade do acesso.  

Pretende incentivar o inicio do desenvolvimento de outros estudos. Aspirando, assim ampliar 

a discussão sobre o tema, e provocar a inserção de um número maior de atores nesse cenário.   
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2 Revisão de Literatura  

A preservação é uma das bases do tripé que as bibliotecas deveriam se  apoiar, as outras são: 

o acesso, e o desenvolvimento e a gestão de coleções (FOX E MARCHIONINI DE 1998, SCHURER 1998 

APUD ROTHENBERG, 1999). A IFLA (2000a, tradução nossa) afirma que “uma boa política de 

preservação deve garantir o acesso à informação, minimizando a deterioração dos suportes dessa 

informação”.  Pinto (2009) diz que o processo de preservação deverá ser mais sistêmico, sistemático, 

e indissociável aos processos de gestão da informação de modo a garantir um acesso contínuo, 

continuado.  Todas essas citações parecem afirmar que a preservação não deve ser excluída das 

funções de gestão em bibliotecas. Assim, um planejamento de preservação pode ser a solução, para 

manutenção ou inclusão dessa função, de forma facilitada, nas atividades de gestão de bibliotecas 

universitárias. Serão destacados pontos relacionados à ação dos fungos no armazenamento e 

acondicionamento de coleções especiais e raras, em biblioteca universitária, como parte do estudo 

para um de planejamento de preservação em bibliotecas universitárias. 

2.1 Planejamento de preservação  

Como disse Ogden, 2001b, p. 5: 

A formulação de um programa de preservação não deve ser vista como um 

processo misterioso, que exija a perícia técnica na química do papel ou o 

conhecimento técnico das práticas de conservação. Antes, a tarefa 

assemelha-se muito a outros processos de decisão administrativa: trata-se 

da distribuição dos recursos disponíveis entre as atividades e funções mais 

importantes, de acordo com a ordem de prioridade na missão de uma 

instituição. Com efeito, para desmitificar o processo decisório em relação à 

preservação, deve-se pensar na preservação como um aspecto da 

administração dos acervos. 

 Assim, qualquer gestor de biblioteca pode construir um planejamento de preservação.  O 

“Projeto Conservação Preventiva em Biblioteca e Arquivos”, do Arquivo Nacional, em 2001, 

apresentou vários itens que poderão subsidiar a construção de um planejamento. Com um 

planejamento além de se prever os problemas, e desenhar as soluções para uma melhor execução 

das ações de preservação; é possível também produzir informações para o desenvolvimento de 

projetos de financiamento para: execução dessas ações; contratação de profissionais; criação de 
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laboratórios, e até “espaços de armazenamento de preservação” 1, driblando assim um dos grandes 

problemas das bibliotecas universitárias: a falta de verbas.  

2.2 Fungos em coleções especiais e raras em bibliotecas universitárias 

  

 Em bibliotecas, os fungos são um dos maiores causadores de danos. As variações 

sazonais; a luz; a umidade; a temperatura; o acúmulo de poeira e outros podem ser 

responsáveis pelas infecções. A formação de microclimas
2
 também favorece a proliferação de 

fungos. Para evitar esses danos recomendam-se as seguintes medidas:  

a) higienização, e a limpeza periódica; 

b) o controle da umidade, da temperatura, e luz; 

c) e o monitoramento constante. 

Cuidados simples, muitas vezes relegados, que podem fazer diferença no controle e 

prevenção de ataques por fungos.  E bom lembrar, que o manuseio e a higienização desses 

itens devem ser feitos por pessoas treinadas, e com uso de equipamentos de proteção 

individual; e com obras especiais e raras, esse cuidado deve ser aumentado.  

Serão destacadas causas externas de deterioração que podem gerar o aparecimento de 

fungos (IFLA, 2000b, tradução nossa): 

a) água - tubulações, vazamento, inundações, combate a incêndios, etc.;  

b) poluição do ar e poeira - gases poluentes; poluentes sólidos;  

c) radiação infravermelha - deterioração pelo aquecimento do material, ou do ambiente 

ocupado, afetando particularmente o nível de umidade relativa do ambiente; 

d) temperatura e umidade relativa - devido à interdependência, essas medidas devem ser 

sempre controladas ao mesmo tempo, para garantir o controle ambiental. 

Para evitar os problemas com fungos a melhor opção é a prevenção. Dentre os fatores 

de degradação de documentos, que favorecem o crescimento de fungos, a umidade é apontada 

como maior fator.  Pode-se destacar também (IFLA, 2000b, tradução nossa): 

A ausência de ventilação, luminosidade e alta temperatura e níveis de 

umidade relativa promover a sua difusão dos fungos. [...] Todos os materiais 

são higroscópico em diferentes graus - um parâmetro que deve ser 

considerado ao monitoramento das condições de armazenamento. É preciso 

também prestar atenção nos microclimas [...] Um edifício mal ventilado não 

será capaz de eliminar rapidamente o excesso de vapor de água, trazido 

acidentalmente para dentro. Neste caso, esse vapor será absorvido pelos 

livros, que só irá liberá-lo lentamente. Isto pode explicar o desenvolvimento 

                                                 
1
 Espaços em que a preservação das coleções é prioridade; e onde o acesso é feito respeitando esse princípio.   

2
 O microclima é formado quando são criadas barreiras que permitem que as condições atmosféricas 

no interior de um espaços sejam diferentes do exterior. Por exemplo: em caixas de acondicionamento. 
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de microrganismos, mesmo quando a temperatura e a umidade nos espaços 

de armazenamento parecem estar corretas. 

Assim para evitar formação de fungos todo cuidado é pouco. A limpeza, a higienização, os 

cuidados com o manuseio, o controle ambiental, e fundamentalmente o monitoramento constante são 

indispensáveis, principalmente quando se trata de obras especiais e raras.  

Abaixo indicações sobre as condições ideais para preservação de documentos: 

 

Tabela 1 – As melhores condições de preservação 

Suportes Condições Ambientais 

Documentos 

tradicionais 

 

Temperatura Umidade Relativa Iluminação Poeira 

Nível Flutuação Nível Flutuação Intensidade  

° C ° C % % Por 24h Lux * Classe 

Pergaminho e 

couro 
18 2 50-60 5 50-200 **  

Papiro 18 2 50-60 5 50 **  

Papel 18 2 45-55 5 50-200 **  

Documentos 

fotográficos 

Temperatura Umidade Relativa Iluminação Poeira 

Nível Flutuação Nível Flutuação Intensidade  

° C ° C % % Por 24h Lux * Classe 

B & W 

negativos e 

fotografias 

<21 2 25-35 5 50 **  

Negativos 

coloridos e 

fotografias 

<2 2 25-35 5 50 **  

Negativos em 

placa de vidro 
<21 2 30-50 5 50 **  

Documentos 

audiovisuais 

Temperatura Umidade Relativa Iluminação Poeira 

Nível Flutuação Nível Flutuação Intensidade  

° C ° C % % Por 24h Lux * Classe 

Cilindros 18 2 40 5   

Discos 

mecânicos 
18 2 40 5  Filtro 

Fitas magnéticas 

(áudio e vídeo) 
18 2 30 5  <100 000 

CD (replicado)  

CD (gravável) 
20 3 40 5 

Muito 

sensível 
<10 000 
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* O efeito de iluminação é cumulativo, é por isso que o número de lux tem que ser 

multiplicado pelo número de horas de exposição. Não exceda 720 horas por ano (8 horas por 

dia durante 3 meses). 

** Iluminação tem de ser adaptada a fragilidade do suporte. 

*** A radiação ultravioleta tem de ser eliminada; e a radiação infravermelha tem de ser 

reduzida a um mínimo. 

Fonte: IFLA, 2000b. 

 

Em bibliotecas universitárias a manutenção dessas metas é quase impossível; já que o 

acervo, no mais das vezes, está no mesmo espaço que os usuários/clientes, e este ambiente é 

controlado visando o conforto desses usuários/clientes, e não das coleções (armazenamento de 

acesso, e não de preservação)
3
. E a oscilação desses índices ainda é pior que a sua 

inadequação, pois o papel, muitas vezes, se adapta às condições inadequadas, mas ele reage às 

variações bruscas das condições ambientais. Assim, a monitoração constante é imprescindível. 

Pode-se conclui que (RIBEIRO, 2013, p.23):  

Os mofos ou bolores, como fungos filamentosos, continuam sendo os 

microorganismos mais envolvidos no comprometimento da qualidade do ar 

das bibliotecas e na biodeteriorização dos acervos de livros. Essa habilidade 

é comumente decorrente da capacidade de anemofilia e do sistema 

enzimático altamente desenvolvido, permitindo proliferar em ambientes, nos 

quais existem substâncias orgânicas a base de carbono, nitrogênio e água, 

independentemente do gênero fúngico envolvido. 

 Desse modo, mais uma vez afirma-se a necessidade de constantes cuidados 

relacionados à preservação, principalmente quando se trata de coleções especiais e raras.  Em 

bibliotecas universitárias, muitas vezes, essas coleções não têm os cuidados demandados. E 

por conta das preocupações com a gestão e desenvolvimento coleções, bem como o acesso 

das coleções de uso, essas, em geral, são um dos últimos itens a serem lembrados. Mas como 

foi dito, para facilitar o trabalho de preservação, recomenda-se o uso do planejamento. Nele as 

ações podem ser descritas, previstas; o que poderá assim facilitar a manutenção e/ou a 

inclusão da pratica de preservação no fazer das bibliotecas universitárias.  

2.2.1 Manuseio e Higienização 

                                                 
3
 O armazenamento de acesso apresenta temperaturas aceitáveis aos seres humanos; já o 

armazenamento de preservação mantém temperatura e umidade mais baixas, para retardar o processo 

de degradação dos documentos (IFLA, 2000b). 
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Todo manuseio de obras especiais e raras deve ser realizado com uso de equipamentos 

de proteção individuais (luvas de algodão, aventais, máscaras, etc.), como dito. No caso de 

itens com fungos o cuidado deve ser redobrado: avental, luva, óculos, touca, máscaras N95 ou 

PFF-2, para real proteção. Esse cuidado visa a nossa proteção, mas também a proteção dessas 

obras. Os fungos podem causar reações alérgicas, e outras infecções em nosso corpo, que 

podem ser graves. Mas Riyajuddin, g. e Chandran (2011, tradução nossa) dizem que: 

impressões digitais podem servir como bom meio de cultura para os fungos. Nossa saliva, e 

outros fluídos também podem ser danosos.  Desse modo, reafirma-se a necessidade de 

equipamentos de proteção para o manuseio de coleções especiais e raras.  

Na higienização desses documentos também é necessário o uso de equipamentos de 

proteção individuais.  Recomenda-se que esses sejam higienizados por profissionais, ou com  

orientação de um.  Cabe destacar que: 

a) não devem ser apagados grifos e anotações feitas a lápis, visto que em  

acervos especiais e raros estes constituem-se em marcas de posse e uso que 

estão diretamente ligados ao histórico do livro, bem como de sua coleção e 

colecionador; 

b) os bilhetes, cartões, anotações em papel avulso e outros dentro do livro,  

que caracterizem o histórico do livro e seu colecionador, devem ser 

acondicionados a parte e, obrigatoriamente, identificado o livro ao qual 

pertence(m). (ARAÚJO, 2010, p. 18). 

  

 Destacam-se essas recomendações visando evitar a perda de informações históricas 

que fazem parte desse tipo de obra. Salienta-se também que a identificação de sinais de 

fungos, e outros tipos de deteriorização nesses materiais, devem ser comunicados a um 

profissional, para melhor diagnóstico e tratamento. 

2.2.2 Armazenamento 

Na escolha dos móveis para armazenamento de coleções especiais e raras o cuidado 

deve ser redobrado.  A estabilidade química e física desses itens deve ser buscada. Em móveis 

fechados como: mapotecas, gavetas de arquivos e estantes compactas, a preocupação é maior, 

pois além da emissão de gases tóxicos; a formação de microclimas também pode favorecer a 

formação dos temíveis fungos, e outros microrganismos. Ogden indica o tipo de mobiliário 

adequado, dizendo que:  

A mobília de aço com diversos revestimentos em pó é a que parece evitar os 

problemas de emissão de gases associados ao esmalte. [...] Os testes até 
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agora realizados indicam que tais revestimentos são quimicamente estáveis, 

apresentam probabilidades mínimas de liberação de voláteis, tornando-se 

assim seguros para armazenar materiais de valor. A mobília de armazenagem  

em alumínio anodizado constitui outra opção (2001a, p. 39). 

O armazenamento adequado é vital para a preservação dessas coleções. Como parte 

planejamento de preservação para longo prazo, as organizações devem rever o 

armazenamento existente, e avaliar as necessidades futuras, de modo contribuir para a 

preservação. A compra de itens de armazenamento deve ser cuidadosa, a pesquisa não deve se 

limitar a preços, a ―qualidade arquivística
4
‖ também deve ser buscada.  Para melhor escolha 

deve-se buscar a opinião de especialistas (OGDEN, 2001a; RHYS-LEWIS, 2012). 

2.2.2.1 As estantes deslizantes, pela falta de espaço, são uma das opções mais desejadas para 

o armazenamento de coleções especiais e raras.  Mas estudos comprovaram que este pode ser 

um espaço propício para a formação de fungos. Desse modo, mesmo em espaços em que as 

condições climáticas estão controladas, o monitoramento deve ser uma constante 

(MONTANARI, et al, 2007; PINZARI & MONTANARI, 2011; MONTANARI, et al, 2012; 

STERFLINGER & PIÑAR, 2013), o microclima pode ser o responsável por esse evento.  

2.2.3 Acondicionamento 

  Os itens de acondicionamento (caixas, pastas, envelopes, jaquetas, etc.) são usados 

para proteger livros, e outros itens de coleções especiais e raras: da poeira, da luz, e das 

flutuações de temperatura e umidade, que causam danos e podem promover o aparecimento 

de fungos. Para arquivos e bibliotecas é imprescindível que sejam usados materiais com 

qualidade arquivística.  É importante lembrar também que o acondicionamento deve ser 

trocado periodicamente (OGDEN, 2001a). Alguns materiais afirmam ter resistência ao ataque 

de fungos e proliferação de bactérias. Mas mesmo esses materiais, dependendo do 

microclima, podem está sujeito ao surgimento dos fungos. Portanto, mesmo com o uso dos 

materiais com qualidade arquivística, o monitoramento das condições atmosféricas continua 

sendo indispensável. Espera-se o desenvolvimento de produtos arquivísticos no Brasil 

deslanche, para que produtos possam ser adequados a nossa realidade, e tenham preços mais 

acessíveis.  

                                                 
4
  Materiais com propriedades químicas e físicas estáveis, que garantam a segurança e proteção do item 

acondicionado ( por exemplo: papéis neutros, alcalinos) . 
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 2.2.4 Tratamentos 

A remediação no caso das obras especiais e raras pode se mais danosa que o dano. 

Portanto é melhor sempre evitar os surtos. Mas caso esses aconteçam Price (2001, p. 27-28) 

recomenda ações imediatas para evitar o crescimento de mofo ativo: 

a) isole os materiais afetados para reduzir a dispersão dos esporos e  

proteger as pessoas: 

- para pequenas eclosões, coloque os materiais em sacos de lixo 

de plástico e remova-os para uma área seca; 

- para grandes ‗florescimentos‘,  mantenha a   área   sob    quarentena  

e  

contate uma ajuda profissional habilitada imediatamente. Feche as 

portas, pendure folhas de plástico, separando áreas afetadas de áreas 

não afetadas e reduza a circulação de ar, a partir da área afetada, para 

outras áreas das instalações [...] 

b) caso ocorra um evento maior, como uma enchente ou um vazamento, e  

os materiais estiverem muito molhados, uma reação em 24 horas é 

fundamental para prevenir o florescimento do mofo. O congelamento dos 

materiais é uma resposta essencial. 

 Em todos os casos de infestações de mofo, principalmente em coleções especiais, 

recomenda-se a orientação de profissionais, visando evitar maiores perdas. O congelamento, e 

a anóxia
5
 são métodos atóxicos para desinfestação. Este tipo de congelamento requer 

cuidados, pois alguns materiais reagem. O congelamento é um processo fungistático, paralisa 

o desenvolvimento dos fungos.  A anóxia é um processo fungicida, para fungos aeróbicos. 

Essas técnicas têm função e ação limitadas, mas são as mais acessíveis. Sterflinger (2013) cita 

o uso de biocidas
6
, como tratamento para infecções causadas por fungos, mas ressalta o 

cuidado que o uso desse tratamento deve ter, e citando vários autores, sugere que:  

Mais esforços são necessários para o desenvolvimento de métodos 

alternativos de descontaminação, por exemplo, a radiação gama 

(MAGAUDDA, 2004) modificação de luz (ALBERTANO et al., 2005) e micro-

climas (CAMUFFO, 1998; PINZARI & MONTANARI, 2011). 

 O uso de radiação gama pode ser uma solução, a sua aplicação de forma controlada 

causa morte celular de fungos e insetos, sem danos visíveis aos documentos (RELA, 2008), 

seu custo ainda pode ser alto. Borrego (2012) testou ação de alguns óleos essenciais como 

fungicida. Enfim, as pesquisas devem ser incentivadas para que possamos desenvolver uma 

                                                 
5
 Processo que consiste na remoção ar, como uso de absorvedores, e indicadores de ar. 

6
 Biocida - termo genérico para designar compostos químicos utilizados exterminar microrganismos, 

nesse caso poderia ser traduzido por fungicida. 
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teoria apropriada à nossa realidade.  Mas com fungos a melhor opção continua sendo é evitar. 

2.2.5 Espaços de armazenamento de preservação 

Para manter em condições ótimas de preservação as suas coleções históricas; de baixo 

uso; especiais, e raras, algumas bibliotecas
7
 já começaram o trabalho de preservação para 

posteridade com os chamados: Print repositories, ou off site repositories - são espaços para 

documentos impressos com todas as condições de preservação e acesso.  Espaços de 

armazenamento de preservação, com estantes de alta densidade
8
, fora dos  prédios, e/ou dos 

campi das bibliotecas proprietárias das coleções abrigadas por esses espaços. Nesses espaços, 

geralmente, as condições climáticas são controladas de modo retardar o processo de 

degradação dos documentos. Mas nesses espaços também existe uma preocupação com o 

acesso, destarte, são buscadas maneiras de garanti-lo.  O usuário/cliente não tem acesso a 

esses espaços, mas geralmente, o documento solicitado é entregue em até 24 horas (REILLY 

JR, 2003; PAYNE, 2007; JILOVSKY &GENONI, 2014). Essa pode ser uma solução para o 

problema de espaço em bibliotecas universitárias. Esses espaços estão sendo construídos por 

instituições isoladamente, ou através de consórcios, onde grupo de instituições reúne-se, para 

planejar e implementar espaços com as condições de preservação, e possibilidade de acesso, 

tendo assim melhor controle sobre a ação dos fungos, e outros agentes de degradação, o que 

para coleções raras e especiais pode ser apropriado. 

3 Materiais e Métodos 

A coleta de dados foi realizada através de pesquisa bibliográfica, levantada via Portal 

de Periódicos CAPES, BRAPCI, BDTD, e Google Acadêmico, nos últimos 10 anos.  Foram 

alternadas as palavras (em português, e nos seus correspondentes em língua inglesa): acervos 

raros e especiais; armazenamento; acondicionamento; fungos, tentando o contexto Bibliotecas 

Universitárias, buscando formar estratégias com maior precisão; não foi buscada a 

exaustividade. Foram destacados alguns itens considerados mais relevantes para esta 

pesquisa, e nesses itens foram encontradas outras citações que complementaram a pesquisa 

bibliográfica.  Após a coleta e sistematização dos dados, estes, foram analisados, cotejados 

                                                 
7
 Biblioteca do Congresso Americano; Universidade de Harvard; Caval Archival and Research 

Materials Centre (CARM), um consórcio australiano de bibliotecas acadêmicas. 
8
 Elas oferecem 15 a 20 vezes a capacidade de estantes da biblioteca tradicional (PAYNE, 2007). 

http://www.loc.gov/today/pr/2002/02-164a.html
http://hul.harvard.edu/hd/pages/facility.html
http://www.caval.edu.au/carm.html
http://www.caval.edu.au/carm.html
http://www.caval.edu.au/carm.html
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com a realidade da biblioteca universitária, obtendo assim a síntese ora apresentada. 

4 Resultados Parciais 

Esse artigo é parte de uma pesquisa para o desenvolvimento de um ―Planejamento de 

Preservação para as Bibliotecas Universitárias‖, baseados na gestão e desenvolvimento de 

coleções, bem com o no acesso. Nesse documento, foram apresentados os tópicos relativos ao 

armazenamento e acondicionamento de coleções especiais e raras, e ação dos fungos nessas 

coleções, tentando enquadrar o tema na realidade das bibliotecas universitárias. Aspirou-se a 

ampliação da discussão sobre o tema, e a inserção de um número maior de atores nesse 

cenário. Buscou-se incentivar a pesquisa e a ação de preservação em bibliotecas 

universitárias, destacando alguns estudos. O planejamento de preservação foi colocado como 

um instrumento facilitador para toda gestão, e como um prospector de verbas para essas 

bibliotecas. Espera-se que como isso o tripé de gestão: acesso, gestão e desenvolvimento de 

coleções, e preservação possa ser fortalecido; fazendo com que as bibliotecas universitárias 

possam oferecer acesso hoje e amanhã; cumprindo assim seu papel social.  

5 Considerações Parciais 

Como dito, no Brasil muito ainda tem ser pesquisado e executado na área de 

preservação de documentos em papel, principalmente em bibliotecas universitárias.  É 

importante registrar a produção de muitos trabalhos de conclusão de curso nesta área, o que 

pode ser um bom sinal para o futuro dessa área. Acredita-se que a construção de espaços de 

armazenamento de preservação possa ser o futuro para o armazenamento de coleções 

especiais e raras, em bibliotecas universitárias. O monitoramento dessas coleções como visto 

é essencial em todas as situações. Mas enquanto aguarda-se este futuro melhor, o 

planejamento para um bom convívio das coleções especiais e raras com os usuários/clientes 

parece ser uma missão para o gestor de bibliotecas universitárias. Com os estudos para um 

planejamento de preservação problemas como os fungos poderão ser melhor controlados em 

bibliotecas universitárias. Assim é reforçada a necessidade de um planejamento sistemático de 

preservação, respaldado pela gestão e desenvolvimento de coleções, visando à garantia do 

acesso presente e futuro.  E esse planejamento pode ser o fio condutor de uma gestão de 

preservação em bibliotecas universitárias. 
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