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Ao longo do texto, às margens ou no meio, você encontrará diferentes ícones,
com o objetivo de tornar sua leitura mais clara e agradável, tendo os seguintes
sentidos:
Atividade de aprendizagem – atividades a serem realizadas por
você, como autoavaliação, para que possa perceber se compreendeu ou não o assunto.

Consulte – textos (livros, artigos, filmes, enciclopédias) que você
deverá consultar para poder realizar a atividade proposta.

Curiosidade – amenidades, informações periféricas do tipo “Você
sabia que?”

Glossário – explicação de termos técnicos, palavras novas ou não
usuais.

Memorial registro, em seu caderno, do percurso de estudo e de
aprendizagem, ao longo do módulo e do curso.

Objetivos – indicação do que esperamos que você alcance ao final
da leitura do tema em estudo.

Problematizando – questionamentos e/ou reflexões sobre o tema
que será ou está sendo tratado.

Saiba mais – textos complementares, que você poderá ler caso
tenha interesse em ampliar seus conhecimentos sobre o tema em
estudo.

Sustentabilidade – pistas ou sugestões sobre o uso do papel para que
não venha a poluir o meio ambiente.

Tome nota – anotações sobre o que consideramos importante a ser
registrado por você, no próprio texto ou em seu caderno de estudo.

Visão global – resumo das ideias mais importantes tratadas na unidade temática, uma espécie de síntese, de fechamento de tudo o que
você estudou na unidade.

Em nome da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, saudamos você que
atua nas escolas públicas, em diferentes atividades. E agora, estudante do curso
Técnico em Biblioteconomia.
Este curso é resultado dos esforços daqueles que acreditam na formação de
profissionais preparados e competentes, para responder aos desafios do cotidiano escolar, tendo em vista o Profuncionário, programa de formação a distância para trabalhadores da educação básica.
Esta formação foi pensada com o objetivo de suprir a carência de profissionais
que atuam nas bibliotecas escolares, das escolas públicas, com o propósito de
formar indivíduos que respondam às necessidades dessa demanda.
Neste curso, será apresentado um conjunto de informações que contribuirá para
capacitar o Técnico em Biblioteconomia, com propósito de formar profissionais
para suprir as demandas das bibliotecas, em escolas públicas.
Compartilharemos os nossos conhecimentos e experiências de vida, para que
sejam elementos enriquecedores na transformação de uma sociedade mais
justa e igualitária. Este material deve ser fonte de conhecimento na formação
dos Técnicos em Biblioteconomia.
Neste trabalho, oportunizaremos aos profissionais da educação uma formação
técnica, fundamentada em aspectos teóricos e práticos, a partir de uma qualificação comprometida em responder às necessidades do desenvolvimento de
nossa nação.
Comemoramos com você esta conquista e esperamos que os resultados desta
formação sejam produtivos para todos!

É com grande satisfação que compartilho com você os conhecimentos elaborados, no decorrer de minha história profissional, sobre as práticas associadas à
biblioteca.
Espero, juntamente com a criação de situações de aprendizagem, compartilhar a crença que tenho na força da Educação e na importância das bibliotecas, como estruturas que contribuem para um mundo melhor, mediante enriquecimento e transformação da humanidade.
Nasci no Estado de Pernambuco, na cidade de Recife. Quando tinha dois anos
de idade, mudei com meus pais, para São Paulo.
Tenho formação em Biblioteconomia e Letras; sou especialista na área de Mediação da Informação. Atualmente, faço pós-graduação em Gestão Pública.
Minha atuação profissional é direcionada à área de bibliotecas e ambiente
educacional.
Resido em uma cidade grande, onde há muitos lugares bonitos e interessantes a
serem visitados. Aqui, o tempo parece voar. Sou casada, tenho dois filhos maravilhosos e minha família é meu porto seguro.
Acredito nos desafios e na busca pela justiça. Estou certa que sempre aprendemos a cada novo amanhecer e creio, cada vez mais, que compartilhar é a palavra de ordem para os nossos dias!
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Caro leitor:
Acreditamos que o curso Técnico em Biblioteconomia, oferecido aos funcionários, é, sem dúvida, um importante passo para o reconhecimento e a valorização
dos profissionais que atuam na organização da escola, contribuindo para a
construção de um ensino de qualidade.
As escolas são fundamentais ao processo de construção dos saberes de forma
significativa, crítica e consciente. E as bibliotecas escolares se constituem em
aliadas encantadoras e indispensáveis neste processo.
O cotidiano da educação se constrói a partir da busca por aprimoramento, na
formação educacional e na qualificação profissional, sendo a chave mestra
para imprimir a qualidade no ato de educar.
Este módulo irá conduzi-lo ao conhecimento sobre:
• Conservação e preservação de livros;
• Normas de preservação do acervo;
• Combate às pragas que danificam os livros;
• Pequenos reparos em livros.
Além do embasamento teórico, haverá atividades práticas, indicações de sites
para pesquisas, sugestões de leituras, questões para reflexão e orientação para
estudo.

Por meio das três unidades de estudos, esperamos criar condições teóricopráticas que possibilitem a você:
• Apropriar-se do conhecimento referente ao estudo e técnicas de
conservação e preservação;
• Aprender e utilizar algumas técnicas e as práticas profissionais na conservação e preservação de acervos bibliográficos;
• Conhecer os principais agentes agressores dos acervos das bibliotecas escolares;
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• Contribuir com técnicas no combate às pragas que atacam os acervos bibliográficos;
• Aprender a realizar pequenos reparos em livros.

Por isso, para facilitar sua leitura e compreensão, organizamos o módulo em três
unidades temáticas:
Unidade 1 Preservação e conservação de documentos
Unidade 2 Normas de preservação do acervo
Unidade 3 Pequenos reparos nas obras
Acreditamos que o percurso será recompensador para todos!
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Seja bem-vindo ao estudo do módulo 12. Na primeira unidade, iremos tratar de
um assunto fundamental para garantir a existência dos acervos nas bibliotecas
escolares: preservação e conservação.

Mas, antes de começarmos nosso estudo, podemos nos indagar: qual a
melhor maneira de preservar e conservar um documento por um longo
tempo? Quais os cuidados que devemos ter para que os documentos ou
livros tenham uma longa duração? Mais ainda: como proceder para que
sejam úteis e acessíveis no decorrer de várias gerações?

Esperamos que, ao final desta unidade, você será capaz de:

• Identificar as formas adequadas para manter os documentos livres de
perigos ou danos;
• Proteger os documentos ou livros da degradação;
• Prolongar a vida útil dos documentos e livros.

Nesta unidade, estudaremos aspectos da conservação e da preservação de
documentos em papel, em especial os livros. Você terá acesso às seguintes
informações:
• Fatores de degradação dos documentos em papel
• Agentes físicos
• Agentes biológicos
• Pequenos reparos nas obras.
Para iniciarmos, é importante ressaltar que o desgaste dos livros ou documentos
de uma biblioteca é inevitável, devido a seu uso contínuo. Isso é normal, pois
demonstra que o material está sendo utilizado. Porém, em razão do uso inadequado dos mesmos, há danos frequentes.
Na maioria das vezes, um livro danificado pode ser recuperado com bons resultados, mas seu aspecto original jamais lhe será devolvido. A recuperação de
livros ou documentos danificados exige métodos e procedimentos especiais,
que reduzam o ritmo da deterioração, com o objetivo de garantir a conservação do conteúdo da obra.
Sabe-se que o material danificado geralmente é o mais requisitado. Por isso,
deixá-lo muito tempo fora da estante causa transtornos e, consequentemente,
reclamações dos usuários. Consertar esse material danificado gera custo e tempo. Dessa forma, investindo no cuidado preventivo evita-se que documentos se
percam por causa da degradação.

Seção 1 – Preservação e conservação do acervo
É parte de nosso estudo oportunizar a você algumas orientações necessárias no
campo da preservação e conservação, a fim de orientá-lo a acondicionar e a
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preservar as coleções da biblioteca escolar. São conselhos práticos sobre o
tratamento, limpeza e guarda dos acervos. A finalidade é facilitar o trabalho
daqueles que, sem formação profissional de restaurador ou conservador, têm
sob sua responsabilidade a preservação de livros e documentos.
Os métodos técnicos e científicos que integram o universo interdisciplinar da
conservação não podem estagnar um processo de deterioração já alojado,
mas podem, quando adotados com rigor, reduzir o ritmo desse processo, gerando, dessa forma, fatores de estabilização necessários ao prolongamento da
vida útil dos documentos.
A preservação é uma intervenção que se caracteriza por sua ação documental
preventiva, ou seja, visa a ações que possam impedir ou minimizar a deterioração ou os estragos em documentos. No entanto, os acervos das bibliotecas escolares, constituídos em sua maioria por documentos com suporte em papel, estão
sujeitos a agentes agressores, alguns de difícil controle, que levam ao processo
de deterioração. A conservação visa a reduzir, na medida do possível, o ritmo
deste processo.
No entanto, é necessária a adoção de normas de conservação a serem compartilhadas com a equipe escolar, bem assim com os técnicos em Biblioteconomia e
os usuários, visando a um entendimento pleno sobre os métodos e práticas
necessárias para manter a longevidade dos documentos, bens culturais que são.
A preservação e a conservação dos acervos das bibliotecas escolares constituem grande desafio, uma vez que os livros existem para serem usados, e esse
manuseio os deteriora. É importante ressaltar que as políticas e medidas referentes à preservação do acervo de uma biblioteca jamais devem restringir ou impedir o acesso democrático ao acervo.

Princípios de preservação do acervo de uma biblioteca escolar:
• Manter as mãos limpas ao manusear o acervo;
• Não permitir a entrada de alimentos e bebidas em
local onde haja acervo;
• Não destacar ou recortar capítulos ou páginas de
livros;
• Nunca efetuar marcas nos livros, seja com grafites, tintas ou dobras
nas partes superiores ou inferiores das folhas;
• Não dobrar as páginas;
• Nunca apoiar os cotovelos num livro, ao lê-lo ou ao consultá-lo;
• Nunca umedecer os dedos com saliva ou
líquidos para virar as páginas dos livros. O
ideal é virar pela parte superior da folha;
• Nunca usar clipes ou grampos, e sim marcadores de páginas;
• Nunca rasgar capas e lombadas dos livros.
Ao retirá-los da estante, segure-os pelo meio
da encadernação.
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A restauração consiste na intervenção humana direta, com o objetivo de conservar os valores históricos e estéticos das obras raras, no caso dos livros.

Além da limpeza, precisamos fazer um diagnóstico dos livros da biblioteca
escolar, avaliando quais são as coleções mais frágeis, as de uso frequente,
aquelas raramente utilizadas e, em caso de danos, determinar as causas.

Explique a importância da preservação e da conservação de documentos em uma biblioteca escolar.

Seção 2 - Fatores de degradação dos
documentos em papel
Continuando nosso estudo, iremos relembrar aspectos relevantes sobre o papel.
Como você já sabe, essa fina lâmina que usamos para a escrita manual e impressa foi inventada na China, há mais ou menos 2.100 anos.
Naquela época, as melhores fibras para a fabricação do papel vinham do
cânhamo* e do algodão. Contudo, como estas fibras eram muito utilizadas na
indústria têxtil, os chineses começaram a utilizar também outros materiais, como
o bambu, a amoreira, a juta, o linho e a cana.
Depois de sua invenção, o papel demorou mais de mil anos para chegar à Europa. O primeiro contato dos europeus com o papel ocorreu no território espanhol,
onde foi instalado um moinho de papel trazido pelos árabes. Logo depois da
Espanha, o papel chegou à Itália, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos.

* CÂNHAMO
Variedade de planta,
cuja fibra é utilizada para
fazer papel. A China,
hoje, é a maior
exportadora desta fibra.

Você sabia que o moinho de papel utilizava
trapos como matéria-prima e recorria aos
cursos de água como força motriz. Há poucos
moinhos de papel que funcionam atualmente, em todo o mundo.
Para produzir papel nos moinhos, utiliza-se um
pesado martelo, que movimentado pela
roda movida pela água, bate nos trapos
encharcados, reduzindo-os a uma pasta que
posteriormente receberá a forma pretendida,
misturando-lhe fibras de árvores como o eucalipto e o pinheiro para melhorar a consistência.
Várias são as fases a serem cumpridas para a elaboração de um produto
perfeito. Destacam-se as prensagens e secagens.

Surgiram então às primeiras máquinas para fabricar papel: a utilização de trapos
de cânhamo e de algodão foi substituída pelo emprego de fibras vegetais ricas
em celulose*.

Módulo 12
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Atualmente, a celulose é a principal substância utilizada na fabricação do
papel. É insolúvel em água e tem um aspecto branco e leitoso.
www.celuloseonline.com.br
Agora que já estudamos alguns pormenores do papel, podemos aprofundar
nossos conhecimentos sobre a degradação dele.
Todo ser humano tem um ciclo de vida: nascimento, crescimento, desenvolvimento, envelhecimento e morte.
Em todas as fases desse ciclo, os indivíduos sofrem em maior ou menor escala, a
ação de inimigos como os micróbios, as bactérias, os insetos, a poluição e também os acidentes aos quais, infelizmente e sem previsão para acontecer, os
seres humanos estão sujeitos em seu dia a dia.
Esses inimigos todos trazem lesões ao organismo dos homens, organismos maltratados e machucados: além de se deteriorarem mais rapidamente, têm sua vida
útil abreviada.
A longevidade da vida humana depende essencialmente dos cuidados e atenções que o indivíduo proporciona a si mesmo e a seus semelhantes.
Quando estabelecemos uma comparação entre os homens e os livros, percebemos que os livros também têm seu ciclo de vida e sofrem um envelhecimento
natural desde que são produzidos.
Então, cuidado! O acervo das bibliotecas escolares está exposto a vários agentes agressores que são de difícil controle e causam sua deterioração. Entre eles
estão: a acidez do papel, a tinta, a poluição atmosférica, a umidade, a ação do
tempo, os insetos, os fungos, os roedores, a variação de temperatura ambiental,
as radiações ultravioleta, a ferrugem, o risco de incêndio, as inundações e, infelizmente, o próprio ser humano.

O conhecimento sobre as causas que determinam a diminuição da durabilidade do livro permitiu criar condições favoráveis e adequadas de armazenagem e preservação. Com isso, reduzem-se ao máximo os fatores causadores de sua degradação.
Para ficar mais fácil de você entender esta questão de agentes agressores,
vamos dividir os fatores que contribuem para a degradação do papel em dois
grandes grupos:
• Fatores intrínsecos: estão diretamente ligados aos elementos da composição do papel, como os tipos de fibra e os tipos de colagem.
• Fatores extrínsecos: aqueles que estão diretamente ligados aos agentes
físicos e biológicos aos quais o papel se encontra exposto, como a iluminação, a temperatura e os insetos.
Para você entender um pouco mais, vamos explorar os principais fatores extrínsecos: agentes físicos e agentes biológicos.

20

Manutenção e conservação preventiva do acervo

Módulo 12

Seção 3 – Agentes físicos
Consideram-se agentes físicos os efeitos ambientais e os climáticos.
Luminosidade – as radiações ultravioleta (UV) presentes na luz solar e nas
lâmpadas fluorescentes são extremamente prejudiciais, pois emitem
raios que causam um envelhecimento precoce e o enfraquecimento do
papel.
A incidência da luz solar pode ser evitada com o uso de persianas, cortinas
com base plastificada ou vidros jateados, e a ação da luz artificial pode ser
amenizada, aumentando-se a distância entre as luminárias e as estantes,
colocando-se protetores de vidro nas luminárias e também controlando o
tempo em que elas ficam acesas, através da instalação de detectores de
presença.
A temperatura e a umidade – quando estes dois fatores não estão no nível
correto, provocam um movimento de contração e alongamento dos
elementos que compõem o papel, além de facilitar a proliferação dos
agentes biológicos.
A temperatura ideal para a área de acervos sem consulta frequente e sem a
presença contínua de pessoas é de 12ºC.
Já nas áreas de acervos onde a presença das pessoas é constante, a temperatura deve estar entre 18 e 22ºC.
Todo papel tem uma quantidade ideal de água em sua composição. No caso
de exposição ao calor intenso, ocorre a oxidação, que altera o material e o
torna quebradiço.
Quanto mais baixa a temperatura, maior será a durabilidade do papel.

Caso o papel esteja exposto à umidade em excesso, absorverá água. A consequência dessa absorção é o aumento da acidez, que favorece o desenvolvimento de agentes biológicos. O nível de umidade considerado ideal está entre
40 e 50 %.
A utilização de aparelhagem sempre é necessária para se garantir os níveis ideais
de temperatura e umidade.
Os sistemas de ar condicionado garantem o controle da temperatura, e os umidificadores ou desumidificadores garantem o controle da umidade.
Aconselhável

Equipamento

Controle

Temperatura

18 a 22°C

Ar-condicionado

Termômetro

Umidade

40 a 50 %

Umidificador
Desumidificador

Módulo 12
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1. A biblioteca da escola onde você trabalha possui termômetro e higrômetro?
2. Com qual frequência é feito o controle da temperatura e o nível da umidade na biblioteca onde você atua?

Caso a biblioteca da escola onde você atua não possua termômetro,
nem higrômetro, você pode adotar alguns procedimentos simples que
ajudam bastante.
Bibliotecas escolares em regiões úmidas: evite abrir as janelas nos dias
muito úmidos; evite infiltrações e utilize ventiladores.
Bibliotecas escolares em regiões secas: evite abrir as janelas nos dias muito
secos; utilize vasos com plantas aquáticas.

Ventilação – é outro fator favorável ao desenvolvimento dos agentes
biológicos, no caso de pouca aeração. A ventilação natural ou forçada
com ventiladores controla simultaneamente a temperatura e a umidade.
Deve ser usada na falta dos equipamentos recomendados.
Poluição atmosférica – entre os poluentes mais reativos estão os gases que
se tornam ácidos quando há queima de combustível.
Poeira – outro fator que pode favorecer o desenvolvimento dos agentes
biológicos sobre o material gráfico é a presença de pó. A poeira sobre os
documentos prejudica a estética, além de favorecer o aparecimento de
micro-organismos como os fungos, que podem causar aceleração da
deterioração dos documentos. É recomendável, como medida preventiva, a adoção de filtros nos sistemas de ventilação.
Incêndio – dos acidentes, o incêndio é o mais temido, devido à ação
rápida e devastadora do fogo. Na verdade, neste caso o problema é
duplo, pois, além dos problemas causados pelo próprio fogo, temos a
ação da água que, na tentativa de controlar as chamas, amplia a extensão dos estragos.
Inundação e enchente – acidentes que também têm consequências
desastrosas, porém os livros podem ser recuperados se forem socorridos
rápida e adequadamente.
No caso de enchente ou inundação que atinja a biblioteca da escola onde
você trabalha, adote os seguintes procedimentos:
• Limpe o livro fechado, sem esfregar.
• Seque o livro em local bem arejado.
• Não abra o livro enquanto estiver úmido.
• Não separe as folhas do livro enquanto estiver molhado.
• Limpe bem as prateleiras e deixe secar completamente, antes de recolocar os livros.
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O livro absorve uma quantidade grande de água muito rapidamente.
Os livros publicados antes de 1850, devido ao tipo de papel utilizado pela
indústria editorial daquela época, têm capacidade de absorver cerca de
80% de seu peso.
Os livros publicados após o ano de 1850 absorvem cerca de 60%.
Um acervo de livros modernos, pesando dez toneladas, passa a pesar 16
toneladas depois de molhado. Já pensou? O processo de secagem terá
que retirar dele seis toneladas de água!

Agentes químicos – atualmente existem tantos poluentes no ar e nos materiais que sua ação agressiva é facilmente notada.
Em virtude dos poluentes, muitos bens culturais são destruídos, sejam eles de
tecido, pedra, metal ou papel. Os mais porosos são os mais atingidos. E o papel,
como é bastante poroso, sofre demasiadamente com a ação destes poluentes.
Mas quais são os poluentes? Veja só:
• Gases tóxicos
• Solventes de pinturas e produtos de limpeza que contêm petróleo
• Tintas ácidas, grampos e clipes metálicos que causam efeitos corrosivos
• Adesivos
• Microbicidas e inseticidas em pó, líquido ou gasoso
• Mãos suadas ou gordurosas e saliva, que transferem seus agentes químicos para o papel.
Pesquise medidas preventivas contra os principais agentes físicos, presentes na biblioteca escolar onde você atua. Em seguida, caso seja necessário, aplique na biblioteca.

Seção 4 - Agentes biológicos
Os chamados agentes biológicos são os micro-organismos, os insetos e alguns
roedores. Eles gostam de ambientes úmidos, escuros e com pouca ventilação.
Os micro-organismos são os fungos e as bactérias, que contaminam o material,
fazendo com que este fique com manchas amareladas, mais escuras no centro
e com as bordas mais claras. Esses microorganismos não são prejudiciais apenas
ao acervo, como também àqueles que o manuseiam, por isso devemos usar
luvas e máscaras, ao executarmos a limpeza de documentos.
Os fungos* são isentos de clorofila, incapazes de assimilar o carbono atmosférico
e vivem como parasitas em matérias orgânicas mortas.

* A palavra “FUNGO” é
derivada do latim fungus e
significa cogumelo.

A principal causa de sua existência está intimamente ligada ao alto teor de
umidade e temperatura descontroladas. A utilização de produtos químicos no
combate aos fungos tem oferecido resultados positivos.
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Os livros que passarem por esse processo de expurgo não devem ser recolocados no mesmo ambiente, sem que antes seja controlado o nível de umidade e
temperatura, pois o problema poderá voltar.
O álcool a 96° também é indicado na desinfecção dos micro-organismos.
Os insetos que atacam o ambiente de uma biblioteca escolar são principalmente cinco e se subdividem em duas categorias:
• Insetos roedores de superfície atacam os livros externamente: as baratas,
as traças e piolhos de livro.
• Insetos roedores internos atacam o interior dos livros: os cupins e as brocas.
Cada um desses insetos tem hábitos, ciclos de vida e características de ataques
diferenciados, assim como o controle de suas infestações.
Baratas – as baratas têm hábitos noturnos e se escondem em fendas de parede, batentes de portas, ralos,
esgotos, lixos e locais onde a luz do sol não penetra.
Nas bibliotecas escolares atacam principalmente papéis que
tenham colas, capas de publicações encadernadas com
tecidos e publicações de lombo oco, para entrarem neste
espaço vago e se alimentarem da cola. Estão sempre em busca do amido presente nas colas.
Nos papéis, seu ataque é detectado pela presença de pequenas manchas em
sua superfície, marcas que se parecem com arranhões, extremidades roídas ou
trilhas disformes.
As traças – escondem-se dentro de papéis velhos,
arquivos de documentos, jornais ou sobre a superfície
de papéis com cola, geralmente em ambientes aquecidos e úmidos. Alimentam-se da celulose do papel e
do amido da cola presente na lombada dos livros e nas
etiquetas.
A característica do ataque feito pelas traças deixado nos livros se assemelha ao
ataque das baratas, embora ocorra em menor proporção.
Piolhos de livro – são insetos muito pequenos e, dependendo da espécie, são providos de asas, medindo de
um a três milímetros de comprimento.
Podem ter cor amarelada, cinza ou castanho-avermelhada.
A cabeça destes insetos é relativamente grande, e o aparelho bucal é do tipo mastigador, com mandíbulas denteadas
na borda interna.
Os piolhos de livro se alimentam dos fungos presentes no papel, corroendo toda
a superfície onde exista este tipo de organismo. Conseguem sobreviver entre as
páginas do livro e, se estiverem em grande número, podem causar danos aos
livros, produzindo orifícios menores que um milímetro e de contorno irregular.
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Cupins – os cupins são insetos coletivos que se organizam em colônias numerosas formadas por milhares
deles. Você, com certeza, já os viu voando e incomodando nas noites muito quentes entre os meses de
setembro a dezembro.
Os cupins alados partem em revoada, entrando pelas casas e
edifícios. Ficam voando em torno das lâmpadas acesas até perderem suas asas,
quando então procuram formar novas colônias, penetrando nas madeiras dos
móveis, nos forros, nos batentes das portas e janelas.
Nas bibliotecas escolares, além da madeira atacam os livros, formando galerias
não visíveis. Em geral, lamentavelmente, sua presença só é notada quando os
prejuízos já são muito grandes.
Brocas – esta é uma espécie que ataca com maior frequência os livros.
Contudo, as brocas não se alimentam somente do papel, mas
atacam também o couro, mesmo tendo uma superfície áspera e flexível.
Os orifícios que estas produzem têm de um a dois milímetros de diâmetro e chegam a varar o livro em toda sua extensão, formando uma espécie de rendilhado, e às vezes vão de um livro a outro, quando eles estão muito apertados nas
prateleiras.
O ataque das brocas pode ser detectado através de uma poeira fina, com textura de grãos de areia, deixada sobre o local de atuação.
Mamíferos Roedores – preferem os ambientes quentes,
úmidos e escuros, causam grandes estragos aos acervos e transmitem doenças fatais aos seres humanos.
A luta contra ratos é bem mais difícil que a prevenção contra
os insetos. De tamanho variado, eles podem provocar desgastes de até 20% do total do livro.

Faça uma vistoria na biblioteca da escola onde você trabalha, com o
intuito de detectar a existência da presença de agentes biológicos. Faça
anotações sobre isso.

Estudamos, neste tópico, os fatores de degradação dos documentos em
papel, detalhando as alterações provocadas pelos agentes físicos e biológicos. Foi possível perceber que preservar e conservar um documento
envolve não apenas o conteúdo em si, mas também o cuidado com sua
estrutura física.
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Esta unidade é um convite para que você possa aprofundar seus conhecimentos, em relação aos métodos de proteção aos documentos e livros de uma biblioteca escolar.

Você já parou para pensar sobre a importância de preservar os documentos? Quais seriam os métodos adequados para isso? Será algo complexo
ou simples? É o que iremos descobrir neste estudo.

Nesta unidade, a temática central é a preservação do acervo. Você terá
acesso às seguintes informações:
• Normas de reparo a obras do acervo
• Formas de controle a pragas
• Limpeza da biblioteca e dos livros
• A ação humana em relação aos documentos.
Com o estudo desses temas, esperamos que você, ao final desta unidade, seja
capaz de:

• Relacionar as principais formas de manuseio e acondicionamento
incorretos de livros;
• Identificar os produtos adequados e usá-los de maneira correta para
limpar os livros
• Indicar a ação mais adequada para combater infestações biológicas
na biblioteca.

Antes de inciarmos nosso estudo, vamos relembrar o que é preservação. De
acordo com a unidade anterior, a preservação se fundamenta na consciência
e mentalidade política, individual ou coletiva, particular ou institucional, com o
objetivo de proteger e salvaguardar o patrimônio cultural de uma biblioteca
escolar, prevenindo possíveis malefícios e proporcionando condições adequadas ao acervo. É o controle ambiental, composto por técnicas preventivas que
envolvem manuseio, acondicionamento, transporte e exposição desse acervo.
Vamos agora, conhecer formas de manuseio incorreto e acondicionamentos
inadequados do acervo, em especial dos livros.

Seção 1 – Ação humana em relação
aos documentos
Sem dúvida, a ação do ser humano contribui demasiadamente para a degradação do acervo, tanto pelo descuido que muitos têm com as obras, como
pelo vandalismo: furto, destruição, danos, mutilação, etc.
Os males causados são, muitas vezes, irreversíveis. Atitudes que parecem não ter
a mínima importância prejudicam, e muito, o papel. Um simples clipe, uma péta-
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la de flor que ganhamos de alguém querido, um pedacinho de fita adesiva e
pronto! Já estamos contribuindo para a destruição dos livros.
Não devemos esquecer que a adoção de normas e procedimentos básicos
contribui consideravelmente para a melhor conservação do acervo.
Manuseio incorreto do acervo é:
• Folhear livros com as mãos sujas;
• Retirar volumes da prateleira, puxando-os pela borda superior da lombada, danificando assim a encadernação;
• Comer e beber junto aos livros;
• Fazer dobras no papel para marcar as páginas, pois provoca o rompimento das fibras do papel;
• Escrever nos livros com canetas;
• Fazer fotocópias;
• Utilizar fita adesiva para consertar páginas ou capas rasgadas;
• Utilizar clipe metálico, pois o processo de oxidação do clipe passará para
a folha na qual ele foi preso, manchando-a e rasgando-a;
• Colocar pétalas de flores ou folhas de plantas, recortes de jornais e revistas ou papelão de baixa qualidade entre as páginas do livro; estes elementos alteram o pH do papel provocando manchas.
• Debruçar-se em cima dos livros para lê-los;
• Virar as páginas do livro com os dedos umedecidos com saliva.
* ACONDICIONAMENTO
Dar condições ou
qualidade de guardar em
lugar conveniente,
preservando um acervo
da deterioração.

Acondicionamento* incorreto é:
• Encapar os livros com plástico;
• Guardar os livros em armários fechados;
• Utilizar mobiliário de madeira sem tratamento, para armazenagem de livros;
• Utilizar elásticos para amarrar volumes;
• Não utilizar bibliocantos;
• Acomodar nas prateleiras livros volumosos, grandes e pesados, na posição vertical.

O correto para amarrar volumes é a utilização de cadarços ou barbantes
largos.

Você sabia que alguns usuários riscam, rasgam e até arrancam páginas
dos livros? Outros vão além, chegando a roubá-los.
Contra a ação destruidora do ser humano, muitas bibliotecas são obrigadas a adotar várias maneiras de controle e prevenção contra a perda do
acervo. Por exemplo: vigilância na entrada e saída dos usuários, vigilância
nas salas de leitura, acesso controlado de usuários em áreas de acervo
com valor histórico ou raro, restrição no empréstimo de certos livros, sistemas eletrônicos de segurança e câmeras de vídeo.
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Limpeza dos livros
Esta é, sem dúvida, uma tarefa muito importante a ser realizada e que deve preceder a todas. Apesar de parecer simples, a limpeza dos livros exige a adoção de
certos critérios, cuidados e a utilização de material específico.

Você sabe qual é a forma correta para limpar os livros? Descreva os procedimentos que supõe ser adequados.

Mas antes de sabermos como se faz a limpeza correta dos livros, vamos conhecer a nomenclatura de suas partes. Os livros encadernados são caracterizados
por uma encadernação, que compreende as seguintes operações: preparo,
costura, formação do livro, cobertura e acabamento. Os livros em brochura são
constituídos em cadernos soltos, podendo ser feito a fio de linha ou com arames.
Livro encadernado
11
2

1

12

18

3

17
4
13
9

5
6

19

15
16

10
7

12345-

20

14

8

Coifa
Cabeceado
Cantos
Pasta anterior ou frente
Pasta posterior ou costa

678910 -

Nervos ou nervuras
Tomba ou etiqueta
Florão
Filete
Lombada

11 12 13 14 15 -

Corte da cabeça
Seixa
Espaço da cabeça
Espaço do pé
Espelho da guarda

16 17 18 19 20 -

Guarda
Charneira
Dorso
Encaixe
Goteira

Livro em brochura
D

ABCDEFGH-

C
B

A

F

H
G

Lombada
Pasta anterior ou frente
Pasta posterior ou costa
Corte da cabeça
Orelha
Folha de guarda
Falsa folha de rosto
Folha de rosto

E

No que se refere a formas de limpeza dos livros, em primeiro lugar há necessidade de um local adequado e de material apropriado. O local deverá ser espaçoso, bem-ventilado e afastado das estantes; caso contrário, a poeira removida
de um livro estará imediatamente sendo transferida para outros livros.
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Material básico e necessário para a limpeza dos livros:
• Trincha (pincel largo)
2

• Tecido de algodão
bem macio
• Algodão

1

4

• Óleo hidratante para
couro
• Borracha plástica TK
• Desinfetante antibactericida ou fungicida

3

1 Trincha
2 Hidratante
para couro
3 Borracha TK
4 Fungicida

• Água.
De posse desse material, os procedimentos a serem adotados são:
• 1º Retirar os volumes da prateleira, obedecendo ao sentido da esquerda para direita, colocando-os na mesma posição em um carrinho de
livros;
• 2º Colocar, em um balde, água e um pouco de desinfetante;
• 3º Molhar o tecido no balde e torcer muito bem;
• 4º Passar o tecido umedecido sobre a prateleira, removendo toda a
poeira;
• 5º Secar a prateleira com um pano seco.

Quando a estante for de madeira, não se deve utilizar nenhum tipo de lustra-móveis ou cera, pois o papel absorve estes produtos e fica manchado.

• 6º Transportar os volumes que estão no carrinho de livros para o local da
limpeza, retirando-os do carrinho e colocando-os sobre a mesa em
pequenas pilhas na posição horizontal, com a lombada virada para
a esquerda;
• 8º Passar a trincha sobre os cortes da cabeça, pé e frente, no sentido da
lombada para fora, direcionando a poeira para uma área arejada;
• 9º Abrir o volume e passar a trincha sobre as guardas da frente e do final
do volume;
• 10º Fazer a oxigenação das folhas, segurando o miolo do livro e soltando
delicadamente suas folhas;
• 11º Capa do livro de papel cartonado, passar suavemente uma borracha plástica TK sobre ela e em seguida passar a trincha para remover
o excesso;
• 12º Capa do livro de tecido, passar apenas a trincha para remover a
poeira;
• 13º Capa do livro de couro, limpar com pano seco e em seguida com o
algodão umedecido no óleo hidratante. Logo depois, passar um
pano seco para retirar o excesso do óleo.
• 14º Capa do livro de material sintético como papel plastificado, percali-
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na ou percalux, deve-se providenciar um balde com água e um
pouco de desinfetante, molhar o tecido de algodão, torcê-lo bem e,
então, limpar as capas. Em seguida, passar um pano seco.

Qual a frequência em que os livros da biblioteca da escola onde você
trabalha são limpos? Descreva os métodos utilizados.

Limpeza da biblioteca
A limpeza geral da área física da biblioteca também requer cuidados especiais,
pois o acervo é vulnerável a todo tipo de ação da limpeza externa. O ideal é
que não se varra a biblioteca para evitar o espalhamento da poeira, passando
diariamente no chão um pano úmido com água e desinfetante.
Quando o piso for carpete, ou se existirem tapetes, a limpeza deve ser feita diariamente, com escovas de cerdas rígidas levemente umedecidas em água e
desinfetante.
Controle de pragas
Para o controle das pragas, os métodos mais indicados são os menos prejudiciais
ao acervo e aos funcionários.
Vamos então conhecer os mais utilizados e saber quais são suas principais características.
Controle biológico
Envolve a importação dos agentes de controle biológico, referente a uma determinada região de origem da praga, transferindo-a para o espaço da biblioteca.
Essa atividade exige o auxílio de profissionais de outras áreas. Portanto, esse método de conservação não é simples. Uma forma viável seria o trabalho em conjunto
do Técnico em Biblioteconomia com professores da área de Ciências Biológicas.
As duas formas mais conhecidas de controle biológico são através
• da vespa L. pedatus que coloca seus ovos na larva de coleóbrocas*,
matando-as;
• dos feromônios**, pois o excesso de feromônio no ambiente pode confundir o macho, que não consegue localizar a fêmea, impedindo assim a
reprodução.
Congelamento
O congelamento é simples, rápido, econômico, atóxico e ecológico. A -30°C
(trinta graus Celsius negativos) durante 72 horas, as larvas e os ovos morrem.

* COLEÓBROCA
Se aplica as larvas de
insetos que brocam
madeira.
** FEROMÔNIO
Substância química
semelhante ao
hormônio, que emitida
em dose mínima pelo
ar, funciona como
atrativo sexual.

Todo o material deve ser embalado antes do congelamento (pode-se usar polietileno), e não se deve usar freezer do tipo frost-free.
Pergaminho e couro não devem ser submetidos a este método.
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Desinfestação anóxia
Consiste num método de desinfestação sem nenhum efeito nocivo ao livro ou
ao operador. Seguro, ecológico, atóxico, não inflamável, não químico. Baseiase na remoção do oxigênio do ambiente que envolve o livro. Substitui-se o oxigênio por um gás inerte, eliminando assim todos os insetos em qualquer fase de seu
desenvolvimento. Este processo é monitorado por equipamentos de última geração, com altíssimo nível de sensibilidade e precisão, com tecnologia de ponta.
Os métodos químicos não devem ser utilizados, porque podem contaminar o
acervo, além de serem tóxicos tanto para quem aplica quanto para quem trabalha no local, somado ao fato de deixarem resíduos indesejáveis. É importante
lembrar que a maioria dos métodos químicos utiliza produtos proibidos.

Só para você saber, os métodos químicos mais conhecidos são:
• Fumegantes: proibido no Brasil e na maior parte do mundo, pois
causam efeitos críticos ao meio ambiente.
• Óxido de etileno: proibido, tóxico e inflamável. Afeta proteínas e
celulose.
• Brometo de metila: deverá ser eliminado mundialmente até 2015,
tóxico. Afeta metais e pigmentos, crítico para papel, couro e borracha.
• Fosfina/Gastoxin: proibido, exceto para a agricultura, retido em
matéria oleosa. Afeta cobre, prata, nitratos, papel e couro.

Elabore um resumo referente às principais formas de conservação e preservação dos acervos documentais. Procure citar fatos importantes sobre
essa questão.

Por meio desta unidade, você pôde aprofundar seus conhecimentos sobre
as principais causas da deterioração dos livros, muitas vezes provocadas
pelo próprio ser humano, por conta do manuseio incorreto e do acondicionamento inadequado. A limpeza geral do ambiente, como do material, é
cuidado imprescindível tanto à saúde dos usuários quanto à preservação
do acervo.
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Convido você ao estudo sobre as várias técnicas de reparo nas obras do acervo
de uma biblioteca escolar.
Para início de conversa, vamos pensar:

Em sua opinião, será que qualquer obra pode ser recuperada? Quais os
motivos que levam à reparação de uma obra? Que elementos constituem
um reparo?

Temos certeza que, ao término desta unidade, você saberá:

• Identificar alterações físicas em obras bibliográficas e documentos
escolares;
• Efetuar pequenos reparos nas obras do acervo da biblioteca escolar;
• Remover sujeira e elementos inseridos indevidamente nas obras ou
documentos.

Neste início de estudo, apresentaremos casos que devem ter, como princípios,
quatro critérios técnicos fundamentais:
• Eficiência e prudência no tratamento dos documentos;
• Estabilidade e inocuidade dos produtos;
• Procedimentos em intervenções e aplicação;
• Reversibilidade nos procedimentos e tratamentos.
Ao iniciar uma intervenção, é importante estar com todo o material por perto,
pois o manuseio incorreto e a armazenagem de forma inadequada contribuem
rapidamente para o processo de deterioração dos livros.
Os pequenos reparos são intervenções que poderão ser executadas, com o
propósito de interromper um processo de deterioração. Essas intervenções
devem obedecer a critérios éticos e técnicos, com o objetivo de melhorar o
estado de conservação dos documentos.
Caso esses critérios não sejam obedecidos, corre-se o risco de aumentar os
danos. As ações de intervenção para esse fim devem ser reversíveis. Isso significa
que, caso seja necessário inverter o processo, não deverá existir nenhum obstáculo na técnica e no material usado.
Vamos conhecer algumas situações que poderão ocorrer com o acervo da
biblioteca. Em seguida, as orientações necessárias para executar pequenos
reparos.

1. Livros úmidos
Para recuperar livros que estejam úmidos, você deve procurar um lugar arejado
e longe do sol.
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Material necessário:
• Duas tábuas do tipo eucatex,
• Prensa ou peso,
• Cavalete.
Procedimento:
• Apoiar o livro sobre um cavalete, deixando-o secar livremente, folha por folha;
• Depois que o livro estiver seco,
você deve prensá-Io ou deixá-Io sob um peso com a
ajuda do par de tábuas, para
que possa voltar a seu estado
normal.

2. Livros molhados
Os cuidados devem ser rapidamente tomados, com livros molhados, para evitar
que fiquem deformados, ou seja, atacados por micro-organismos.
Material necessário:
• Papel absorvente
• Tecido de algodão
• Duas tábuas do tipo eucatex
• Prensa ou peso
• Cavalete.
Procedimento:
• Com um pano úmido, retirar, com o livro fechado, toda a sujeira externa;
• Apoiar o livro sobre um cavalete;
• Intercalar as folhas molhadas com papel absorvente, cuidando para
não forçar a costura;
• Deixar o papel absorver toda a água, trocando-o e observando o livro
atentamente durante a passagem de molhado para úmido, o que pode
levar de dois a três dias;
• Deixar completar a secagem em lugar ventilado, porém sem sol;
• Depois de seco, prensar o livro ou deixá-Io sob um peso com a ajuda do
par de tábuas, para que volte a seu estado normal;
Caso alguma folha fique enrugada, umedecê-Ia levemente com água,
intercalando com papel absorvente e prensa. Nos livros em papel-cuchê,
a água reage sobre sua superfície brilhante que se desfaz com a presença
da umidade. O reparo neste tipo de papel nem sempre é possível.
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3. Remoção de fita adesiva
Em hipótese alguma se deve usar fita adesiva, independentemente do tipo, tais
como durex, fita adesiva, fita-crepe, contact, etc. Mas com certeza, você já viu
muitos livros com fitas adesivas, não é mesmo? A cola que fixa a fita adesiva ao
papel tende a amolecer com o passar do tempo, deixando manchas amareladas de difícil e, às vezes, até impossível remoção.
Material necessário:
• Papel absorvente
• Cotonete
• Folha de celuloide ou pedaço de vidro
• Bisturi
• Acetona, tíner ou aguarrás.
Procedimento:
• Colocar a folha com a fita adesiva sobre um papel absorvente, e ambas
sobre um vidro ou folha de celuloide;
• Umedecer o cotonete no produto químico escolhido;
• Molhar a fita adesiva nos dois lados da folha, isto é, avesso e direito. Se a
fita não desprender prontamente, intensifique a aplicação pelo avesso,
podendo inclusive deixar sobre ela um algodão embebido no produto
por até quinze minutos;
• Soltar cuidadosamente, com a ponta do bisturi, a fita adesiva, para não
danificar o papel, umedecendo constantemente, com o produto, o
avesso da fita. Porém, se o produto químico escolhido não surtir efeito,
tentar a remoção com outro.
Caso o resíduo da fita adesiva permaneça no papel, tente cuidadosamente raspar com a ponta do bisturi. Se o local afetado continuar com
resíduos, aplique, sobre essa parte, pequeno pedaço de papel mimo ou
papel japonês, no tamanho suficiente para garantir que a folha não
venha aderir-se a outra.

4. Fita adesiva em capa de livro
Aplicar um solvente sobre a fita adesiva e tentar soltá-Ia com a ponta do bisturi.

5. Folha quebradiça
São folhas de livro que perderam a umidade natural, devido a influência do
clima seco ou da ação de raios ultravioleta, alterando dessa forma os compostos químicos utilizados na fabricação do papel, tornando-o ácido e consequentemente desidratado.
A hidratação do papel poderá ser feita com água mineral, como também com
produtos à base de hidróxido de cálcio, óxido de magnésio ou bicarbonato de
magnésio.
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Material necessário:
• Água mineral

celuloide

Papel absorvente

• Borrifador de água
• Folha de celuloide
• Papel absorvente
• Duas tábuas do tipo eucatex
• Prensa ou peso.
Procedimento
• Apoiar o livro aberto sobre um cavalete, colocando no verso da folha
que se vai hidratar, uma folha de papel absorvente e outra de celuloide
para proteger as demais;
• Borrifar água sobre a folha, deixando que a água seja absorvida calmamente;
• Repetir o processo com o borrifador de água até que a folha fique hidratada, executando essa operação folha por folha;
• Prensar ou colocar sob um peso o volume.

6. Folha com borda irregular
As bordas irregulares ocorrem devido ao manuseio incorreto ou por problemas
de acidez.
Material necessário:
• Cola metilcelulose

Página de
numeração par
celuloide

• Papel mimo ou papel japonês
• Folha de celuloide ou vidro
• Estilete
• Dobradeira de osso
• Régua

Carcela de
papel mimo
ou papel
japonês

• Pincel.
Preparo:
Colocar uma colher de sobremesa de metilcelulose em um vidro vazio de boca larga.

Página de
numeração par
celuloide

Acrescentar água filtrada, em aproximadamente 200ml, mexendo para desfazer os grumos que se formam;
Deixar descansar. Depois de duas horas, a mistura deverá apresentar-se homogênea e gelatinosa.
Procedimento:
• Por uma questão de estética, os reparos serão feitos sempre nas páginas
de numeração par.
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• Cortar tiras de papel mimo ou papel japonês com 1,5 cm de largura (carcelas).
• Abrir o volume no local danificado, colocando, por baixo, folha de celuloide.
• Colocar a carcela sobre a borda danificada, aplicando por cima desta
cola metilcelulose.

Metilcelulose, também conhecida como carbox metyl celulose (CMC), ou
como metylan, pelos profissionais que colocam papéis de parede, é um
adesivo solúvel em água, neutro, inodoro, fungistático, totalmente reversível, estável à luz, mas não ao calor. Trata-se de um pó que, depois de preparado, deve ser conservado em geladeira.

7. Folha ou borda amarrotada
O mau acondicionamento ou o manuseio incorreto podem provocar dobraduras ou orelhas nas páginas de um livro. Nada mais eficaz que um pouco de água
e uma boa prensa para resolver esse problema.
Material necessário:
Papel
absorvente

• Água mineral
• Borrifador de água
• Papel absorvente
• Prensa ou peso.
Procedimento:
• Apoiar o livro numa mesa, abrindo-o na página danificada;

• Colocar, atrás da folha amarrotada ou com dobras, um papel absorvente;
• Umedecer levemente com o borrifador;
• Esticar com a ajuda de uma espátula, desamarrotando bem o papel;
• Colocar outra folha de papel absorvente por cima;
• Fechar o livro;
• Colocar entre tábuas;
• Prensar ou colocar sob um peso.

8. Folha rasgada
O papel é uma rede constituída por fibras. Quando rasgado propositada ou
acidentalmente, suas fibras se rompem formando rebarbas, isto é, pequenas
irregularidades nas bordas do corte.
Material necessário:
• Cola metilcelulose
• Papel mimo ou papel japonês
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• Pincel
• Vidro ou folha de celuoide
• Bisturi descartável
• Prensa ou peso
• Dobradeira de osso.
Procedimento:
• Colocar, sobre um vidro ou folha de celuloide, um pedaço de papel
mimo ou papel japonês e, sobre este, a folha danificada.
• Levantar, com o dedo polegar e o indicador da mão esquerda, uma das
partes do papel rasgado, depositando com a ajuda do pincel cola metilcelulose sobre as rebarbas da outra parte;
• Descer suavemente a parte levantada sobre o papel mimo ou papel
japonês, cuidando para coincidir letras e desenhos, caso haja;
• Passar a dobradeira, pressionando levemente a junção das rebarbas
para uni-Ias melhor;
• Deixar secar;
• Observar se, depois de seco, o papel mimo ou papel japonês aderiu ao
avesso da folha danificada;
• Recortar com o bisturi o excesso de papel mimo ou papel japonês;
• Passar uma leve camada de cola metilcelulose para melhor assentar o
papel mimo ou papel japonês recortado;
• Prensar ou colocar sob um peso, depois de totalmente seco.

Caso o papel mimo ou papel japonês não tenha aderido ao avesso da
folha danificada, mas o corte esteja fechado, é sinal que ocorreu um entrelaçamento natural das fibras do papel. Considere o reparo concluído.

9. Enxerto
É uma técnica que permite a reposição de pedaços faltantes da folha de um
livro, sem a recomposição das letras ou desenhos perdidos. Deverá ser feito sempre com papel similar em cor e textura.
Material necessário:
• Alfinete de cabeça
• Pedaço de isopor
• Papel para enxerto
• Cola metilcelulose
• Dobradeira de osso
• Lápis
• Pincel
• Borracha
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• Papel mimo ou papel japonês
• Palito de dente
• Vidro ou folha de celuloide.
Procedimento:
• Colocar a folha danificada sobre um celuloide ou vidro;
• Colocar, entre o papel danificado e o celuloide ou vidro, o papel que
servirá para o enxerto;
• Riscar com lápis de ponta fina o contorno da parte a ser enxertada;
• Colocar o papel riscado sobre o pedaço de isopor, e com alfinete, pontilhar o contorno desenhado;
• Apagar os traços deixados pelo lápis;
• Molhar com água a ponta de um palito de dente, em seguida aplicar
sobre todo o contorno pontilhado. Isto enfraquecerá o papel que, com
uma leve pressão rompe formando rebarbas;
• Observar se as duas partes (o papel danificado e o enxerto) se encaixam
perfeitamente;
• Colocar, no avesso do papel danificado, um pedaço de papel mimo ou
papel japonês, maior do que o espaço a ser reposto;
• Aplicar, com pincel, cola nas rebarbas do papel danificado e no papel
do enxerto, unindo-os sobre o papel mimo ou papel japonês;
• Passar a dobradeira, pressionando levemente a junção das rebarbas
para uni-Ias melhor;
• Deixar secar;
• Cortar com o bisturi o excesso do papel mimo ou papel japonês;
• Aplicar, se necessário, leve camada de cola, sobre o papel mimo ou
papel japonês recortado;
• Deixar secar;
• Prensar ou colocar sob um peso.

10. Folha cortada
Provavelmente você já viu folhas cortadas em livros. Estes cortes são feitos com
tesouras, estiletes ou, ainda, devidos a dobras feitas na folhas. Este acidente é
considerado grave, pois o papel teve suas fibras cortadas, tornando bastante
difícil o processo de recomposição.
Material necessário:
• Cola metilcelulose
• Papel mimo ou papel japonês
• Pincel
• Tesoura
• Estilete
• Régua
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• Folha de celuloide ou vidro
• Prensa ou peso.
Procedimento:
• Por uma questão de estética, os reparos serão feitos sempre nas páginas
de numeração par.
• Cortar uma carcela de papel mimo ou papel japonês com 1,5cm de
largura e comprimento maior que o tamanho do corte;
• Apoiar a folha danificada sobre um celuloide ou vidro;
• Colocar a carcela sobre o papel cortado, aplicando por cima desta
cola metilcelulose;
• Deixar secar;
• Prensar ou colocar sob peso.

11. Festo danificado

Festo

Chamamos de festo a dobra de uma folha
de papel ou de um caderno, no lado correspondente à costura. Pode apresentar
danos ocasionados por uso ou manuseio
incorreto, e também por ataque de insetos.

12. Conserto simples
Quando se desmancha um livro, para encaderná-Io é muito comum romper o
festo de algumas folhas. Neste caso, usa-se esse tipo de conserto.
Material necessário:
• Papel mimo ou papel japonês
• Cola metilcelulose
• Tesoura
• Pincel
• Estilete
• Régua
• Dobradeira de osso
• Vidro.
Procedimento:
• Cortar uma tira em papel mimo ou papel japonês com 1,5em de largura
(carcela) e comprimento um pouco maior ao da folha que será consertada;
• Apoiar a folha com o festo danificado sobre um vidro ou folha de celuloide;
• Colocar a carcela sobre o festo danificado, passando por cima desta
cola metilcelulose;
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• Deixar secar;
• Dobrar ao meio, alisar com ajuda da dobradeira de osso e, com a tesoura, cortar os excessos de papel mimo ou papel japonês;
• Prensar ou colocar sob peso

13. Conserto com enxerto
A parte mais atingida num livro, quando há infestação de insetos, é a lombada.
Consequentemente as folhas ficam danificadas, principalmente junto ao festo,
necessitando muitas vezes de um enxerto.
Material necessário:
• Papel semelhante ao da folha danificada
• Cola metilcelulose

Área danificada
para enxerto

• Papel mimo ou papel japonês
• Isopor
• Alfinete
• Lápis
• Borracha
• Palito de dente.

Vidro

Procedimento:
O mesmo adotado no item enxerto.

14. Conserto de folha solta
O problema de folha solta é ocasionado geralmente pelo uso ou manuseio
incorreto do livro, e por encadernação malfeita. Sua reposição pode ser feita
sem desmanchar o livro.

O que fazer quando o livro é de pouco manuseio? Como proceder?

Material necessário:
• Cola cascorez rótulo laranja
• Pincel
• Um pedaço de plástico

Folha solta

• Peso ou prensa
• Duas tábuas do tipo Eucatex.
Procedimento:
• Passar cuidadosamente cola no festo do caderno do livro;
• Recolocar a folha no lugar correto, observando sua numeração;
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• Colocar o plástico sobre toda folha recolocada;
• Fechar o livro;
• Prensar ou colocar sob peso;
• Retirar o plástico, depois de seco.

E quando o livro é muito manuseado? O que é necessário fazer?

Material necessário:
• Cola cascorez rótulo laranja
• Pincel
• Régua
• Papel sulfite
• Estilete
• Peso ou prensa
• Duas tábuas do tipo eucatex.
Procedimento:
• Cortar uma tira de papel sulfite (carcela) de 1,5cm de largura e no comprimento da folha;
• Dobrar a carcela ao meio;
• Aplicar cola em uma das metades da carcela;
• Colar esta metade sobre a folha solta;
• Aguardar a secagem;
• Aplicar cola sobre a outra metade da carcela;
• Colar essa outra metade sobre o livro;
• Colocar um pedaço de plástico sobre toda a folha recolocada;
• Fechar o volume;
• Prensar ou colocar sob peso;
• Retirar o plástico.

15. Conserto de caderno solto
Esta técnica é utilizada quando o livro apresenta um caderno solto, devido a uso
ou manuseio incorreto.
Material necessário
• Linha urso número um
• Cola cascorez rótulo laranja
• Agulha corrente 2/0
• Tesoura
• Cabeceado
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• Morim
• Papel kraft
• Papel sulfite
• Duas tábuas do tipo eucatex
• Prensa ou peso
• Estilete.
Procedimento:
• Separar completamente a capa do miolo do livro;
• Retirar cuidadosamente, com ajuda do estilete, a cola que restou nos
lombos, sem danificar o resto da costura;
• Reagrupar as folhas do caderno solto;
• Colocar o caderno entre duas tábuas e prensá-Io para abaixar o volume;
• Prender com agulha e linha as folhas do caderno, deixando uma sobra
de cada lado;
• Aplicar um filete de cola rente à lombada, em toda a extensão;
• Colocar o caderno solto sobre este filete de cola, de modo que fique
alinhado com o restante da lombada do livro;
• Prender com um pouco de cola a sobra da linha, rente à lombada entre
os cadernos.

16. Conserto ou confecção de guardas
Quando abrimos um livro encadernado, a primeira folha que deparamos é a
guarda, constituída de folha dupla branca ou colorida, com a função de sustentar o miolo na capa. Os livros com encadernação bem elaborada possuem
duas guardas: uma de cor lisa e outra marmorizada; ou as duas lisas.
Material necessário:
• Papel liso nas cores branco, marfim ou pérola, com gramatura de 85 gramas
• Papel marmorizado ou liso colorido
• Estilete
• Régua
• Pincel
• Cola cascorez rótulo laranja
• Prensa ou peso
• Duas tábuas do tipo eucatex.
Procedimento:
Para a 1 ª guarda
• Papel liso dobrado ao meio no sentido do fio, cortar dois pedaços, 1cm
maior de cada lado; isto é, 1cm na cabeça, 1cm no pé, 1cm do corte da
frente.
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5cm

Guarda

Para a 2ª guarda
• Papel marmorizado ou colorido. Proceder igual à 1 ª guarda, tendo o
cuidado de dobrar com o lado marmorizado voltado para dentro;
• Aplicar cola em toda a extensão da lombada;
• Caso a 2ª guarda seja marmorizada, aplicar cola em toda a extensão da
1 ª guarda, colocar a 2ª sobre ela, prensar entre duas tábuas, evitando
com isso a formação de rugas ou bolhas;
• Quando a 2ª guarda for lisa, é suficiente colar sobre a 1ª, com os mesmos
procedimentos desta.

17. Colocação de cabeceado
Cabeceado é um cadarço bordado, que se coloca na cabeça e no pé do
lombo do livro encadernado, servindo como acabamento e embelezamento.
Antigamente era confeccionado no próprio livro. Atualmente, são encontrados
já prontos em todas as cores.
Material necessário:
• Cola cascorez rótulo laranja
• Pincel
• Tesoura
• Cabeceado.
Procedimento:
• Segurar, com a mão esquerda, o livro pelo lado da lombada;
• Passar cola na extremidade da lombada
• Colocar o cabeceado bem esticado;

18. Conserto de livro sem costura com folhas soltas
São livros formados de folhas avulsas, unidas com uma leve camada de cola.
Devido ao manuseio constante ou incorreto, soltam-se da lombada.
Material necessário:
• Cola cascorez rótulo laranja
• Um serrote
• Pincel
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• Tesoura
• Papelão
• Barbante
• Régua
• Papel kraft
• Faca sem corte
• Prensa ou peso
• Duas tábuas do tipo eucatex.
Procedimento:
• Separar a capa do miolo;
• Soltar folha por folha do miolo e, com a faca sem corte, limpar os restos
de cola;
• Ordenar as folhas do livro, respeitando sua numeração;
• Prensar as folhas entre duas tábuas;
• Tirar da prensa e aplicar a cola, com o auxílio de pincel, sobre a lombada;
• Deixar secar na prensa ou sob um peso;
• Colocar o miolo entre dois papelões alinhados e rentes ao lombo;
• Riscar o lombo de dois em 2cm , com régua e lápis;
• Serrotar levemente o lombo, nos riscos já marcados;
• Aplicar cola dentro da linha serrotada, deixando-a penetrar
• Inserir barbante nas linhas serrotadas e, com ajuda da faca sem corte,
calcá-Ias para dentro;
• Aplicar cola novamente em toda extensão da lombada;
• Retirar o livro da prensa, tirando os papelões cuidadosamente, para não
deslocar os barbantes;
• Deixar secar entre duas tábuas sob um peso;
• Cortar, rente à lombada, o excesso de barbantes;
• Colar rente à lombada, em toda extensão do miolo, isto é, da cabeça
ao pé, uma tira com 0,5cm de largura de papel kraft para proteção dos
barbantes;
• Reforçar a lombada, colando nela uma tira de papel kraft ou um pedaço de morim, na largura exata da lombada.

19. Livro grampeado
É composto de um único caderno, fixado à capa com grampos.
Com o manuseio, a capa se solta dos grampos, ou estes, com o passar do tempo, acabam enferrujando. Recomenda-se retirá-los e efetuar a costura.
Material necessário:
• Linha urso número um
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• Cola cascorez rótulo laranja
• Prego fino
• Martelo
• Agulha corrente 2/0
• Tesoura
• Faca sem corte.
Procedimento:
• Retirar os grampos com o auxílio de uma faca;
• Montar todo o livro;
• Marcar com lápis os três pontos para os furos;
• Furar, com auxílio de um prego fino, os pontos previamente marcados;
• Proceder à costura, iniciando-a pelo furo do meio, de dentro para fora,
seguindo para um dos furos laterais. Em seguida, cruzar do primeiro
ponto lateral ao segundo, passando por cima do furo do meio e retornando a este;
• Arrematar com dois nós, tendo o cuidado de prender o fio cruzado para
que fique firme.

20. Colagem do miolo à capa
Material necessário:
• Cola cascorez rótulo laranja
• Pincel
• Duas tábuas tipo eucatex
• Papel absorvente
• Folhas de papel usado
• Prensa ou peso.
Procedimento:
• Colocar a capa aberta sobre a mesa;
• Posicionar muito bem o miolo junto à lombada, verificando se as bordas –
capa e miolo – estão coincidindo;
• Colar;
• Fechar o livro, mantendo-o firme na mão esquerda, usando o dedo indicador para empurrar fortemente o miolo contra a capa; não deixando
folga;
• Deixar secar, apoiado sobre a mesa com um peso leve por cima;
• Depois de seco, apoiar a capa da frente sobre outro livro de mesma
altura;
• Colocar, entre as folhas da guarda, um pedaço de papel absorvente e
uma folha de papel usado para proteger o miolo da cola;
• Passar cola no verso do papelão da capa até as bordas;
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• Retirar a folha de papel usado;
• Fechar a capa, deixando o papel absorvente;
• Repetir o mesmo procedimento do outro lado;
• Colocar o livro entre duas tábuas tipo eucatex;
• Prensar ou colocar sob peso;
• Deixar na prensa 15 minutos.

Acesse o site da Associação Brasileira de Encadernação e Restauro
www.aber.org.br e saiba muito mais!

Faça um levantamento sobre a quantidade de livros que precisam de
reparo, na biblioteca da escola onde você trabalha. Em seguida, escolha
três livros do acervo da biblioteca onde você atua, que estejam necessitando de pequenos reparos, e coloque em prática os estudos referentes a
esta unidade. (Selecione obras que possuam vários exemplares).

Chegamos, assim, à última unidade deste módulo. Certamente, agora
ficaram mais evidentes as questões referentes à manutenção e conservação do acervo de uma biblioteca escolar. Com isso, amplia-se seu
entendimento e práticas sobre o cuidado com o acervo da biblioteca de
sua escola.
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Chegamos ao momento final do módulo Manutenção e conservação preventiva do acervo. Esperamos que a caminhada tenha sido agradável e significativa, que todos os temas abordados tenham contribuído para a formação humana e profissional.
Estudamos neste módulo: preservação e conservação de documentos, normas
de preservação do acervo, combate às pragas e pequenos reparos nas obras.
Desenvolvemos atividades e práticas relacionadas com a manutenção e conservação preventiva do acervo, bem como métodos e práticas necessários
para manter a longevidade do acervo de uma biblioteca escolar, na condição
de bem cultural.
Agradecemos a todos que estiveram conosco neste processo de aprendizagem.
Cremos que você, mais do que antes, queira continuar realizando seus estudos!
A autora
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