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RESUMO 

A Biblioteca de Obras Raras da Escola de Belas Artes (EBAOR) da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) possui um acervo referencial no campo da raridade bibliográfica. Embora tenha 

sofrido com as ações do tempo e condições de guarda, tal coleção constitui um verdadeiro patrimônio 

documental na UFRJ. Pretende-se discutir a preservação de obras raras, tendo como base investigativa 

a coleção da EBAOR. Para tanto, foi realizada revisão de literatura sobre o tema e desenvolvido um 

diagnóstico de preservação fundamentado em 5 dos 10 agentes de deterioração, a saber: forças físicas, 

criminosos, fogo, água e pragas. Conclui-se que a EBAOR se preocupa com os procedimentos para a 

preservação de seu acervo, porém encontra dificuldades para implementar medidas mais completas. 

Tal panorama aponta para a necessidade de implementações do ponto de vista técnico, administrativo e 

político institucional. 

 

Palavras-Chave: Agentes de deterioração. Biblioteca de Obras Raras da Escola de Belas 

Artes (EBAOR/UFRJ). Biblioteconomia de Livros Raros. Diagnóstico de Preservação. 

Preservação.  

 

ABSTRACT  

The Rare Books Library of the School of Fine Arts (EBAOR) at the Federal University of Rio de 

Janeiro (UFRJ) has a reference collection in the field of bibliographical rarity. Although it has suffered 

from the actions of weather and conditions of custody, this collection is a true documentary heritage at 

UFRJ. We intend to discuss the preservation of rare books, from the collection of EBAOR. To this 

end, a literature review on the topic was performed and developed a preservation diagnosis based on 5 

of the 10 agents of deterioration, namely: physical forces, criminals, fire, water and pests. We 

conclude that the EBAOR cares about the procedures for the preservation of its collection, but finds 

difficulties to implement more comprehensive measures. This panorama points to the need for 

implementations in technical, administrative and institutional policies. 

 

Keywords: Agents of deterioration. Rare Books Library of the School of Fine Arts (EBAOR/UFRJ). 

Rare Book Librarianship. Diagnosis of Preservation. Preservation. 
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1 Introdução 

A preservação é uma ação necessária à salvaguarda de acervos, principalmente quando 

este é raro e constitui um patrimônio documental de uma sociedade. Ações preservacionistas 

possibilitam a longevidade documental, ai a sua importância no contexto da gestão de 

coleções raras.  

Este trabalho irá abordar a temática da preservação de obras raras a partir da 

Biblioteca de Obras Raras da Escola de Belas Artes (EBAOR) da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), tendo como referência a análise de 5 dos 10 agentes de deterioração 

abordados por Spinelli e Pedersoli Jr. (2010) em Biblioteca Nacional: plano de gerenciamento 

de riscos: salvaguarda e emergência. 

A EBAOR é uma biblioteca de caráter universitário e exerce de forma comprometida 

ações voltadas ao ensino, pesquisa e extensão. A preservação de seu acervo acontece mediante 

a preocupação de seus responsáveis em aplicar medidas que evitem a deterioração. No 

entanto, tal fato não significa que a referida esteja plenamente segura, protegida e preservada. 

 Tal constatação nos coloca as seguintes questões: a EBAOR aplica medidas de 

preservação em seu acervo? Quais? Podemos considerá-las satisfatórias? 

A justificativa para a realização deste estudo esta na possibilidade de proporcionar um 

panorama sobre as condições de preservação do acervo de obras raras da EBAOR, de modo a 

apontar para possíveis melhorias e implementações. 

Os objetivos deste trabalho são: 1) discutir a preservação de obras raras, tendo como 

base investigativa a coleção da EBAOR; 2) desenvolver o diagnóstico de preservação da 

referida instituição.  

 

2 Revisão de Literatura 

 

2.1 Livros Raros e Preservação 

 

Livros raros caracterizam-se por possuir alguma raridade, valor e por si só “[...] são 

considerados patrimônio” (GAUZ, 2008). Como dito no Decreto-Lei n° 25 de 1937:  

 

Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos 

bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de 
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interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 

história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 

etnográfico, bibliográfico ou artístico (BRASIL, 1937, p.1). 

 

Entende-se por patrimônio cultural, segundo Ribeiro (2009), algo formado não apenas 

pelos grandes monumentos ou edifícios, mas por tudo que representa a identidade, a cultura, a 

memória de um povo. Ainda salientado pelo autor, o patrimônio cultural deve ser preservado 

para o desenvolvimento e enriquecimento cultural da nação, pois seus bens culturais contêm 

informações, significados, mensagens, registros da história humana.  

Os documentos também constituem patrimônios culturais e, junto com eles, as 

próprias instituições de salvaguarda ou de memória. 

 

“Instituições como arquivo, biblioteca, museu, centros de memória e documentação, 

fundações, institutos etc., possuem características de „lugares da memória‟ por suas funções 

de dar acesso e preservar acervos culturais, no âmbito público ou privado” (GUIMARÃES, 

2012, p. 75). Deste modo, segunda a mesma autora, a responsabilidade pela preservação não 

está restrita apenas às instituições nos três níveis de administração pública (Municipal, 

Estadual e Federal), que devem promover a proteção, a manutenção e a conservação dos bens 

culturais. 

Sendo uma área do conhecimento ampla, a Preservação requer a delimitação de um 

objeto e independentemente do enfoque este constitui símbolos e tem potencial de 

comunicação, com significados sociais ou sentimentais (PINHEIRO; GRANATO, 2012).  

O objeto de preservação tratado neste trabalho é o documento como patrimônio 

cultural, “[...] bens que se destacam dos demais por um processo de significação” 

(PINHEIRO; GRANATO, 2012, p. 24), assumindo assim um papel de memória das 

instituições. 

É de grande importância que se invista na preservação pois, como diz Moreno (2009), 

é neste investimento que diminui a necessidade de restauração, que é uma atividade demorada 

e custosa. Isto é, preservação é exercer procedimentos e medidas a fim de contribuir “[...] 

direta ou indiretamente para a preservação da integridade dos materiais” (CASSARES, 2000, 

p.12). Para se preservar o patrimônio cultural é necessário conhecê-lo e protegê-lo: 
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Conhecê-lo, através dos mecanismos de identificação e avaliação como, 

inventários, diagnósticos, cadastros e pesquisas realizadas pelos órgãos de 

preservação, em conjunto com os profissionais e a comunidade; e protegê-

lo, utilizando-se de atos como, o registro, o tombamento e o estabelecimento 

de normas adequadas de acesso, uso, guarda e preservação. No entanto, estas 

ações não podem ser consideradas isoladamente, mas dentro de uma política 

de preservação a ser implantada em termos nacionais. (GUIMARAES, 2012, 

p. 75, grifo do autor). 

 

Somente a partir do conhecimento teórico da área de Preservação é que possível 

iniciar ações aplicadas no âmbito institucional e voltadas a diferentes tipos de documentos, 

considerando as obras raras. 

 

 

2.2 Agentes de deterioração 

 

Para preservar o patrimônio cultural é necessário avaliar os riscos. Ressaltado por 

Spinelli e Pedersoli Jr. (2010), os riscos para os patrimônios culturais não incluem apenas 

desastres e eventos catastróficos, também incluem processos de deterioração e eventos 

esporádicos de impacto variável.  

Com o objeto de melhor avaliar os riscos à salvaguarda, Spinelli e Pedersoli Jr (2010) 

propõem a ferramenta conceitual dos 10 agentes de deterioração que, de forma sistemática e 

abrangente, possibilitam de forma prática a identificação dos riscos afim de que nenhum seja 

esquecido. Para os autores, os riscos são: Forças físicas; Criminosos [sic]; Fogo; Água; 

Pragas; Poluentes; Luz e Radiação UV e IR; Temperatura Incorreta; Umidade Relativa 

Incorreta; e Dissociação. Cada agente detém suas medidas para: evitar; bloquear; detectar; 

responder e recuperar. 

Conceituadas por Spinelli e Pedersoli Jr. (2010), forças físicas são eventos que 

danificam o patrimônio cultural por meio de choque, vibração, tensão, compressão e fricção, 

causando colapso, quebra, rasgos, deformações dentre outros. Esses agentes costumam 

resultar do armazenamento, transporte e manuseio inadequados, falhas estruturais no edifício, 

dentre outros desastres. 

Furto, roubo ou vandalismo (Crime) são ações que podem vir tanto de indivíduos 
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externos, como os internos à instituição. Segundo Spinelli e Pedersoli Jr. (2010) é um evento 

esporádico e de impacto moderado, isso para obras que não sejam consideradas patrimônio 

cultural.  

Um acontecimento desse tipo para obras raras tem um impacto significativo, 

acarretando prejuízos imensuráveis para uma instituição ou sociedade. Atualmente, temos 

muitos exemplos de furtos de obras raras, mas as iniciativas com relação à segurança de 

acervos raros não começaram de agora.  

No Brasil, em 1994, a BN disponibilizou um folheto, organizado por Valeria Gauz, em 

que a bibliotecária de livros raros alertava e dava considerações a respeito da questão, 

mostrando casos de roubos nos Estados Unidos e no Brasil (GAUZ, 1994). 

Internacionalmente, temos iniciativas bem anteriores às do Brasil, como exemplo da The 

Society of America Archivists (SAA) que, em 1979, patrocinou uma conferência sobre 

segurança de acervos em Detroit. 

Os princípios de incêndio são rotineiros em bibliotecas, causado em sua maioria por 

falhas humanas. O mais eficiente é evitar que tenham início. A prevenção é de 

responsabilidade da instituição, cabendo à ela prover equipamentos e mecanismos de combate 

a incêndio. A mesma deve designar um profissional responsável para exercer as funções de 

proteção contra incêndios. 

Assim como o fogo, a água é um dos grandes inimigos das obras como salientado por 

Raisson (2012): livros danificados por água podem ser preservados e restaurados com maior 

dificuldade. Esse acontecimento “[...] pode causar, dependendo da composição dos mesmos, 

desintegração, deformação, dissolução, manchas, mofo, enfraquecimento, eflorescência e 

corrosão” (SPINELLI; PERDERSOLI JR., 2010, p. 26). Ainda para os autores, o risco por 

água é um evento esporádico e, muitas vezes, ocasionado por infiltração, enchentes, 

vazamentos, dentre outros fatores. “Na época de chuva e de temporal, muitas vezes há 

vazamentos no interior do prédio. Para prevenir este tipo de incidente, que é o mais frequente, 

é necessário limpar as calhas e as goteiras [sic] do prédio, no mínimo a cada três meses” 

(RAISSON, 2012, p.191). Assim como a água, as pragas e os gases também afetam a 

integridade física e intelectual do documento, causando seu enfraquecimento.  

Segundo Spinelli e Pedersoli Jr. (2010), a ocorrência de pragas é um evento esporádico 

de impacto moderado a significativo - caso não seja a uma obra rara, pois qualquer ameaça 

para uma obra dessas já tem um impacto deveras relevante - cuja ação varia de danos isolados 
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a manifestações em larga escala, podendo ter como consequências: perfurações, perdas de 

partes, enfraquecimento estrutural, sujidades e manchas.  

Já os poluentes, como exemplificado por Spinelli e Pedersoli Jr. (2010), podem ser 

gases, aerossóis, líquidos ou sólidos, de origem natural ou antropogênica, que afetam as 

coleções, podendo causar corrosão, enfraquecimento, alterações estéticas dentre outros.  

A luz, segundo Spinelli e Pedersoli Jr. (2010), provoca o esmaecimento de cores a 

partir de reações fotoquímicas. Independentemente de ser natural ou artificial,  “[...] qualquer 

exposição à luz, mesmo que por pouco tempo, é nociva e o dano é cumulativo e irreversível” 

(CASSARES, 2000, p. 15). 

Já a Radiação UV provoca o amarelecimento, formação de resíduos pulverulentos em 

superfícies, enfraquecimento e desintegração de materiais, enquanto a Radiação 

Infravermelha (IR) provoca aquecimento dos materiais, resultando em deformações, 

ressecamento, fraturas dentre outros. A intensidade da luz pode ser medida pelo  luxímetro ou 

fotômetro. 

 

Silva (2012) afirma que tanto os indivíduos quanto os acervos reagem às condições 

ambientais a sua volta, dado que os indivíduos são sensíveis à temperatura, e o acervo 

sensível à umidade. Por este motivo, Silva (2012) defende a ideia de um zoneamento 

ambiental institucional para manter o equilíbrio ambiental entre o acervo e os trabalhadores. 

No contexto das bibliotecas, o risco mais importante resultante de uma temperatura 

incorreta é a degradação química das coleções: “Os principais problemas relacionados à 

umidade relativa incorreta no contexto das bibliotecas em climas úmidos são, possivelmente, 

o desenvolvimento de microrganismos e o aumento da velocidade da reação de hidrólise do 

papel” (SPINELLI; PEDERSOLI JR., 2010, p.29). Para os autores citados, o clima local, 

instalações hidráulicas do edifício, equipamentos de ar condicionado, aquecedores dentre 

outros são fontes de umidade relativa incorreta.  

Para a construção de uma estratégia para o controle do ambiente, Silva (2012) aponta 

que deve se fazer o monitoramento diário da umidade relativa, temperatura e iluminação, 

sendo de 18 a 22°C a temperatura ideal para biblioteca e arquivos, e de 22 a 24°C a 

temperatura confortável para trabalhadores e usuários.  

Em relação à umidade relativa, Cassares (2000) alerta que o mais recomendável seja 

de 45 a 50%, porém Silva (2012) diverge de Cassares alegando que uma temperatura ideal 
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varia entre 50 a 55%. A umidade e a temperatura são medidas simultaneamente medidas pelo 

termo-higrômetro. 

O último agente de deterioração é a dissociação, descrito por Spinelli e Pedersoli Jr. 

(2010) como sendo a tendência natural da desorganização dos sistemas causado, por exemplo, 

por falhas de informações no registro, perda de dados e informações que recuperem o livro, 

perdas do próprio livro, obsolescência de hardware dentre outros, resultando em perdas de 

itens da coleção ou outros elementos patrimoniais. 

 

2.3 Biblioteca de Obras Raras da Escola de Belas Artes (EBAOR/UFRJ) 

 

A Missão da EBAOR é “[...] prover infraestrutura bibliográfica, documental e 

informacional para apoiar as atividades acadêmicas do corpo docente e discente, assim como 

todos os interessados na compreensão do ensino de artes no Brasil” (GODOY; SODRÉ; 

OLIVEIRA, 2013, p. 245). 

Localizada no sétimo andar do prédio da Reitoria da UFRJ, na Ilha do Fundão-RJ, 

dispõe de uma área de aproximadamente 70 m². Seu público inclui docentes e discentes da 

UFRJ, e diversos pesquisadores do Brasil e do mundo com interesse, sobretudo, na história do 

ensino das Artes. 

O início da construção do acervo da EBAOR originou-se com a vinda da Missão 

Artística Francesa para o Brasil em 1816, que contou com grandes artistas que contribuíram 

para a formação da mesma, destacando: Augusto Taunay, Jean Batiste Drebet, Nicolau 

Taunay, Simon Pradier e Grandjean de Montigny. A vinda de D. João também contribuiu para 

a formação da coleção da Biblioteca, além de doações de artistas e de ministros que já 

residiam no Brasil. A cargo de direção da Escola, Félix-Emile Taunay também adquiriu alguns 

livros com verba da mesma. Em 20 de março de 1834 deu-se a abertura da Biblioteca com 

objetivo de facilitar a organização, guarda e estudo dos livros reunidos. 

Em 1909, a Escola foi denominada Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), agora 

sediada no prédio da Avenida Central-RJ, anteriormente sediada na Travessa das Belas Artes 

em um prédio projeto por Montigny. Foi incorporada em 1937 à Universidade do Brasil (atual 

Universidade Federal do Rio de Janeiro) e transferida para o prédio em que se encontra 

atualmente em 1975; parte de seu acervo permaneceu no Museu Nacional de Belas Artes. 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 2004, dá início 

ao processo de tombamento das obras consideradas valiosas para a história do ensino de artes 
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no Brasil. No mesmo ano, a Biblioteca fez projetos de higienização das obras, a separação de 

obras danificadas por brocas e desinfestação preventiva do mobiliário. Com o Projeto de 

Reformulação do Museu Dom João VI, patrocinado pela Petrobrás em 2005, a Biblioteca foi 

desmembrada, o setor de obras raras que ficava em sala separada permaneceu no sétimo 

andar, agora, juntamente, com o Museu D. João. Já a Biblioteca Alfredo Galvão, com o 

acervo corrente, foi transferida para o segundo andar do mesmo prédio. 

Em 2006, o IPHAN fez uma nova visita à Biblioteca, constatando a necessidade de 

medidas emergenciais de restauração, conservação, proteção e salvaguarda do acervo. Por 

este motivo, em 2007, foi designada uma bibliotecária para atender as exigências do Instituto.  

Em 2009, foi designado um servidor para a higienização diária do acervo e 

acondicionamento em papéis neutros para os livros mais fragilizados. Entre 2009 e 2010 

cumpriu-se outras exigências: foram retirados móveis desnecessários, além do início do 

controle de ventilação e umidade. Neste momento também foram instalados quatro 

desumidificadores e um termo-higrômetro, além da contratação de uma bibliotecária 

responsável pelo acervo. Esses acontecimentos apontam para ações e tentativas da EBAOR 

manter, sempre que possível, o seu acervo preservado. 

 

3 Materiais e Métodos 

 

Inicialmente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre o tema obras raras e 

preservação, permitindo um embasamento teórico inicial para elaboração do diagnóstico de 

preservação. Além da pesquisa bibliográfica, se propôs outros tipos de métodos de coleta de 

dados, como a observação do local e entrevistas com funcionários da EBAOR.  

Procurou-se fazer o Diagnóstico de Preservação da EBAOR a partir dos 5 dos 10 

agentes de deterioração abordados por Spinelli e Pedersoli Jr. (2010) em Biblioteca Nacional: 

plano de gerenciamento de riscos: salvaguarda e emergência e já apresentados na revisão de 

literatura. Para o presente estudo, os seguintes agentes foram considerados: forças físicas, 

crime, fogo, água e pragas.  

Também para este trabalho foram escolhidas as medidas para evitar e detectar (das 5 

também já apresentados), pois são medidas mais rotineiras à biblioteca em questão. As 

medidas publicadas podem ser utilizadas por toda e qualquer biblioteca, mas buscou-se trazê-

las à realidade de uma biblioteca de obras raras. 
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3.1  Análise dos dados  

 

A seguir serão apresentados estruturalmente os dados coletados em visita à EBAOR, 

durante o mês de abril de 2014. A coleta de dados obedeceu a mesma ordem em que são 

apresentadas por Spinelli e Pedersoli Jr. (2010). 

As medidas utilizadas neste trabalho se encontram resumidas abaixo e traduzem os 

aspectos e fenômenos presentes e observados na EBAOR: 

 

a) Forças Físicas 

EVITAR (medidas para evitar presença de forças físicas): 

 Armazenagem adequada dos livros; 

 Estantes devidamente fixadas; 

 Procedimento adequado de retirada e reposição de livros; 

 Procedimento adequado de transporte dos livros; 

 Manuseio correto dos livros; 

 Instrução de manuseio correto aos usuários; 

 Limitar a circulação dos usuários no acervo; 

 Capacitação de funcionários; 

 Manutenção do sistema elétrico e alarme de incêndio. 

 

DETECTAR (medidas para detectar presença de forças físicas): 

 Monitorar possíveis erros no armazenamento de livros; 

 Monitorar a retirada e a guarda dos livros; 

 Monitorar os usuários durante a consulta; 

 Monitorar o transporte e o manuseio dos livros. 

 

A EBAOR cumpre com sete das nove medidas de “evitar” descritas acima. As duas 

medidas que a Biblioteca não cumpre ainda são a armazenagem adequada e a manutenção do 

sistema elétrico e alarme de incêndio; esta última sendo de responsabilidade da UFRJ. A 

Biblioteca cumpre todas as medidas de “detectar”. 

A Biblioteca fica em um espaço relativamente pequeno para a acomodação de todo o 

acervo, principalmente quando se fala nos in-folios, devido ao seu tamanho (grandes 

formatos). Estes necessitam de estantes específicas para que possam estar armazenados 

corretamente.  Cassares (2000) diz que são amplamente encontrados em arquivos e bibliotecas 

móveis impróprios para o armazenamento. Tal realidade esta presente na EBAOR, o que faz 

com que parte dos livros fiquem alocados em estantes não apropriadas. 
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b) Crimes 

EVITAR (medidas para evitar presença de crimes): 

 Realizar vigilância das áreas da biblioteca; 

 Informar aos usuários que sua presença é monitorada e registrada; 

 Solicitar identificação dos usuários; 

 Impedir a entrada de usuários com objetos que facilite a ocultação dos livros; 

 Proibir a entrada com armas e objetos cortantes; 

 Proibir a entrada de usuários portando dispositivos de captura de imagem; 

 Evitar o acesso de usuários nas áreas de guarda do acervo; 

 Limitar o acesso de funcionários nas áreas de guarda do acervo; 

 Assegurar que itens permaneçam nas áreas de conservação e restauração com tempo 

mínimo necessário e menor quantidade possível; 

 Considerar substituir obras em exposição por fac-símiles; 

 Evitar a exposição de itens de alto valor em áreas de acesso ao público; 

 Realizar vigilância ostensiva 24 horas; 

 Evitar a criação de esconderijo para ladrões e vândalos; 

 Evitar a divulgação desnecessária no mercado de obras raras; 

 Fazer cópias de itens do acervo quando estiverem emprestados; 

 Verificar o serviço de segurança; 

 Informar aos funcionários todas as medidas de prevenção de furto; 

 Realizar manutenção preventiva das instalações elétricas do prédio; 

 Executar o aterramento integral do sistema de instalação elétrica do prédio; 

 Promover a atualização e modernização do sistema de detecção e alarme de incêndio; 

 

DETECTAR (medidas para detectar presença de crimes): 

 Realizar o monitoramento dos usuários; 

 Assegurar a presença de funcionários durante todo o atendimento; 

 Assegurar que o número e a localização das câmeras sejam adequados; 

 Capacitar funcionários da recepção; 

 Realizar o monitoramento por videovigilância; 

 Registrar, rigorosamente, os itens em tratamento de conservação e restauração; 

 Manter o registro de acesso de funcionários às áreas de guarda; 

 Monitorar todas as vias de acesso ao interior do prédio; 

 Armazenar os registros da videovigilância gravados; 

 Rondas periódicas diurnas e noturnas; 

 Manutenção da iluminação de segurança; 

 Instalar e assegurar o funcionamento do sistema de sensores e alarmes; 

 Instalação de um sistema automático de sinalização junto à policia; 

 Instalação de sistema antifurto baseado em etiquetas; 

 Instalação de detector de metais; 

 Assegurar o funcionamento dos sistemas em caso de queda de energia; 

 Sensibilizar os funcionários para auxiliar na detecção de situações anômalas; 

 Monitorar a segurança do acervo digital. 
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A EBAOR cumpre com doze das vinte medidas de “evitar” descritas acima. Por 

medidas de segurança à Biblioteca, procurou-se neste agente de risco não evidenciar neste 

trabalho quais medidas a mesma não cumpre. 

De acordo com as medidas que não são cumpridas ainda, parte não é atribuição 

específica da EBAOR. O roubo de uma obra é uma preocupação muito grande que a EBAOR 

tem, por isso considera sempre fazer o melhor para proteger este acervo. Câmaras estão 

alocadas em pontos estratégicos dentro da mesma, bem como cuidados especiais quando há 

visitantes e pesquisadores.  

 

c) Fogo 

EVITAR (medidas para evitar presença de fogo): 

 Não fumar e não cozinhar na biblioteca; 

 Evitar atividades envolvendo chamas ou altas temperaturas; 

 Evitar a estocagem de líquidos inflamáveis; 

 Evitar o armazenamento de filmes de nitrato de celulose; 

 Proibir a entrada de usuários portando fósforos, cigarros, charutos dentre outros; 

 Realizar sistematicamente a manutenção das instalações elétricas; 

 Realizar sistematicamente a manutenção de instalações de gás; 

 Manutenção preventiva de gasodutos próximos ao prédio; 

 Manutenção preventiva da casa de máquinas; 

 Manutenção preventiva do sistema de para raios; 

 Evitar sobrecarga elétrica; 

 Evitar uso de equipamentos elétricos obsoletos; 

 Evitar danos às tomadas elétricas; 

 Desligar todos os equipamentos elétricos ao final do expediente; 

 Evitar acúmulo de poeira nos equipamentos; 

 Retirar do prédio materiais combustíveis desnecessários;  

 Estabelecer um perímetro de segurança sem vegetação ao redor do prédio; 

 Considerar um perímetro de segurança onde não seja permitido o estacionamento de 

veículos; 

 Manter cópias de segurança do acervo digital fora do prédio; 

 Informar devidamente todos os funcionários sobre as medidas de prevenção de 

incêndio; 

 

DETECTAR (medidas para detectar presença de fogo): 

 Manutenção periódica dos detectores de fumaça e do sistema de alarme de incêndio; 
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 Instalar um ou mais painéis indicadores para pronta visualização dos detectores de 

fumaça; 

 Considerar a instalação de detectores de fumaça adicionais; 

 Considerar instalar um sistema automático de comunicação com o corpo de 

bombeiros; 

 Fazer a manutenção preventiva e testes periódicos do sistema automático de alarme; 

 Considerar a possibilidade de instalar detectores e alarmes de vazamento de gás; 

 Realizar inspeções para detectar incorreções as medidas de evitar; 

 Estar atento a possibilidade de princípios de incêndio; 

 

A EBAOR cumpre com onze das vinte medidas de “evitar” apresentadas acima. As 

nove medidas que a Biblioteca não cumpre ainda são: realizar sistematicamente a manutenção 

das instalações elétricas; realizar sistematicamente a manutenção de instalações de gás; 

manutenção preventiva de gasodutos próximos ao prédio; manutenção preventiva da casa de 

máquinas; manutenção preventiva do sistema de para raios; retirar do prédio materiais 

combustíveis desnecessários; estabelecer um perímetro de segurança sem vegetação ao redor 

do prédio; considerar um perímetro de segurança onde não seja permitido o estacionamento 

de veículos; manter cópias de segurança do acervo digital fora do prédio.  

A medida “Manter cópias de segurança do acervo digital fora do prédio” já está sendo 

analisada pela Biblioteca de forma a cumprir com mesma e segue as recomendações do ponto 

de vista da preservação digital.  

A EBAOR cumpre com cinco das oito medidas de “detectar” apresentadas. As três que 

a Biblioteca ainda não cumpre são: manutenção periódica dos detectores de fumaça e do 

sistema de alarme de incêndio; instalar um ou mais painéis indicadores para pronta 

visualização dos detectores de fumaça; fazer a manutenção preventiva e testes periódicos do 

sistema automático de alarme. Estas medidas que não são de responsabilidade específica da 

Biblioteca, mas sim da Direção da Escola de Belas Artes junto à UFRJ. 

d) Água 

EVITAR (medidas para evitar presença de água): 

 Realizar manutenção preventiva das instalações hidráulicas; 

 Realizar a manutenção preventiva das instalações do sistema de ar condicionado; 

 Solicitar a realização sistemática da manutenção preventiva da rede publica de água e 

esgoto; 

 Realizar a manutenção preventiva e a limpeza de drenos e calhas; 

 Evitar uso de pias, torneiras, bebedouros dentre outros; 
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 Evitar a abertura de janelas durante períodos de chuva; 

 Evitar a instalação de objetos que acumulem água; 

 Evitar a presença de canteiros de vegetação muito próximos; 

 Evitar armazenar, expor ou consultar itens próximos a fontes de água; 

 Evitar procedimentos que envolvam água; 

 Proibir o consumo de água nos locais de consulta e armazenagem; 

 Retirar a água do recipiente coletor dos desumidificadores; 

 Evitar uso de tapetes ou carpetes; 

 Considerar com o corpo de bombeiros a possibilidade de evitar o uso excessivo de 

água num eventual combate à incêndio; 

 Manter cópias de segurança do acervo digital fora do prédio; 

 

DETECTAR (medidas para detectar presença de água): 

 Monitorar os boletins meteorológicos de previsão do tempo; 

 Monitorar o nível de água no exterior do edifício em caso de chuvas fortes; 

 Instruir os funcionários para se manterem alertas a vazamentos, infiltrações dentre 

outros; 

 Instruir funcionários para se manterem alertas diante de indícios de problemas com 

água; 

 Realizar inspeções para detectar incorreções as medidas de evitar; 

 Considerar a instalação de sensores e alarmes para indicar presença de água; 

 Monitorar a umidade relativa; 

 

A EBAOR cumpre com onze das quinze medidas de “evitar” apresentadas. A quatro 

que ela não cumpre ainda são: realizar a manutenção preventiva das instalações do sistema de 

ar condicionado; realizar a manutenção preventiva e a limpeza de drenos e calhas; retirar a 

água do recipiente coletor dos desumidificadores; manter cópias de segurança do acervo 

digital fora do prédio. A EBAOR cumpre com todas as medidas de “detectar”. 

As medidas “Realizar a manutenção preventiva das instalações do sistema de ar 

condicionado” e “Realizar a manutenção preventiva e a limpeza de drenos e calhas” não são 

de responsabilidade da Biblioteca, mas da Direção da Escola de Belas Artes (EBA) e da 

UFRJ, respectivamente. A medida “Manter cópias de segurança do acervo digital fora do 

prédio” já está sendo analisada pela Biblioteca para cumprimento, como já vimos.  

A medida “Retirar a água do recipiente coletor dos desumidificadores” ainda não se 

cumpre devido aos desumidificadores presentes na Biblioteca estarem desligados, em função 

da falta de tomadas e problemas com as instalações elétricas do prédio.  
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A EBAOR já sofreu com a água
1
. Por já ter tido este incidente, a EBAOR procura ao 

máximo evitar problemas com esse agente de degradação. Uma das iniciativas foi a retirada 

da pia que constava no local e a reparação da infiltração que havia entre os anos de 2009 e 

2010 (GODOY; SODRÉ; OLIVEIRA, 2013).  

e) Pragas  

EVITAR (medidas para evitar presença de pragas): 

 Não consumir alimentos na biblioteca; 

 Evitar acúmulo de poeiras; 

 Evitar acúmulo de lixo desnecessário; 

 Eliminar fontes de água e umidade; 

 Evitar a presença de plantas no interior do prédio;  

 Evitar a presença de vegetação externa; 

 Evitar alimentar animais; 

 Evitar a introdução de pragas através de doações; 

 Realizar tratamentos de desratização, descupinização e dedetização; 

 Considerar a possibilidade de mudança na iluminação; 

 Informar os funcionários sobre as medidas de prevenção de pragas; 

DETECTAR (medidas para detectar presença de pragas): 

 Capacitar funcionários para identificação de pragas; 

 Monitorar visualmente o acervo; 

 Realizar inspeção para detectar presença de pragas; 

 Considerar uso de armadilhas; 

 Contratar serviços especializados de pragas; 

 Realizar inspeções para detectar incorreções nas medidas de evitar; 

 Documentar os resultados de todas as inspeções; 

A EBAOR cumpre com todas as medidas de “evitar” e cumpre com seis das sete 

medidas de “detectar”. A medida que a Biblioteca não cumpre é “considerar o uso de 

armadilhas”. A Biblioteca desconsidera a utilização de armadilhas na sala onde está 

estabelecida pelo fato de utilizar outros meios para detecção e proteção contra pragas. Essa 

medida pode ser relevante para o prédio da Reitoria, porém não é de responsabilidade da 

EBAOR. 

No agente “Pragas”, a EBAOR obteve o melhor desempenho, visto que, na medida do 

possível, sempre tenta proteger seu acervo desses agentes, evitando deixar resquícios de 

alimentos, acúmulo de poeira, acúmulo desnecessário de lixo dentre outros. Em conversa com 

                                                 
1
 Em dezembro de 2003, a sala de obras raras da Biblioteca Alfredo Galvão sofreu as consequências das chuvas  

que provocaram infiltrações. Foram tomadas medidas emergenciais, dentre elas a secagem folha a folha (com 

mata-borrão), a fim de recuperação do acervo. Fonte: Godoy; Sodré; Oliveira (2013, p. 248). 
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a bibliotecária responsável Rosani Godoy, já houve projetos para a dedetização do ambiente 

em que se encontra o acervo. 

 

4 Resultados / Recomendações técnicas, políticas e administrativas 

 

Essa pesquisa constatou que a EBAOR, mesmo conseguindo realizar a maioria das 

medidas apresentadas, ainda necessita implantar algumas medidas para alcançar a totalidade 

na preservação de seu acervo.  

Seguem algumas sugestões à Biblioteca, a partir do que foi detectado, além de outras 

consideradas a partir das observações feitas:  

 Procurar armazenar adequadamente todos os livros, evitando a superlotação das 

estantes; 

 Providenciar estantes específicas para os in-folios; 

 Junto à UFRJ, observar a manutenção do sistema elétrico e alarme de incêndio do 

prédio da Reitoria; 

 Procurar junto à EBA e à UFRJ cumprir com as medidas não realizadas do agente 

“crimes”, que competem a eles; 

 Procurar junto à Direção da EBA e à UFRJ cumprir com as medidas não realizadas do 

agente “fogo”, que competem a eles; 

 Desenvolver um plano de emergência contra incêndio; 

 Incorporar procedimentos de vistoria dos extintores de incêndio; 

 Providenciar uma inspeção do corpo de bombeiros, a fim de detectar futuros pontos de 

incêndio; 

 Procurar manter cópias de segurança do acervo digital fora do prédio ou considerar a 

possibilidade de colocá-lo em nuvem; 

 Procurar junto à Direção da EBA e à UFRJ cumprir com as medidas não realizadas do 

agente “água”, que competem a eles; 
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 Procurar junto à UFRJ a verificação da parte elétrica do prédio da reitoria, com 

instalação de novas tomadas para ligar os desumidificadores; 

 Procurar retirar a água do recipiente coletor dos desumidificadores assim que for 

cumprida com a recomendação de ligar os mesmos; 

 Documentar, na medida do possível, acontecimentos de degradação ao acervo; 

 Providenciar junto à administração da EBA, a manutenção periódica do sistema de ar-

condicionado; 

 Providenciar a compra de uma mesa de higienização; 

 Contratar um funcionário que fique responsável pela higienização do acervo; 

 Capacitar novos funcionários, incentivando-os a participarem de cursos, palestras e 

treinamentos; 

 Incentivar os funcionários já existentes da Biblioteca a participarem de cursos, 

palestras e treinamentos; 

 Considerar a elaboração de uma Política de Preservação 

 Manter constante as medidas já adotadas pela Biblioteca. 

 

5 Considerações Finais 

 

A EBAOR procura ao máximo preservar seu acervo contra os agentes de deterioração 

aqui abordados, além de tentar cumprir com a maioria das medidas adotada no Plano de 

Gerenciamento de Riscos da BN, uma vez que “[...] o acervo da Biblioteca da Escola 

Nacional de Bellas-Artes da Universidade do Brasil [EBAOR] conta com numerosas obras de 

inestimável valor e raridade” (GALVÃO, 1957, p. 16).  

Afinal é função do bibliotecário, segundo Araújo (2009), zelar pela segurança dos 

acervos, garantindo que os mesmos possam ser utilizados por mais tempo e em melhor estado.  

 É satisfatória, apesar de diversas barreiras, a situação de preservação em que se 

encontra a Biblioteca da EBAOR. Percebemos que com essa coleção preservada, diversos 
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estudos poderão ser amplamente desenvolvidos, permitindo que a Biblioteca cumpra com sua 

missão de subsidiar as ações de ensino, pesquisa e extensão.  

As bibliotecas que estão instaladas em regiões litorâneas, principalmente as 

localizadas no campus da Ilha do Fundão da UFRJ, enfrentam um grande problema que é a 

umidade e isto não é diferente no caso da EBAOR.  

As maiores dificuldades encontradas para tomar medidas de preservação é a falta de 

verba e consciência institucional, apesar dos esforços de diversos bibliotecários.  

Este trabalho procurou levantar um panorama sobre o quadro de preservação da 

EBAOR, no sentido de destacar a importância de se adotar medidas para preservar e 

salvaguardar o acervo, principalmente os de livros raros. Esperamos que trabalhos como este 

possam ser aplicados em outras bibliotecas da UFRJ.  

Ressaltando que é fundamental que bibliotecários conheçam os riscos que suas 

bibliotecas correm caso não se adote medidas condizentes, é fundamental que sempre se 

atualizem nesta área, pois “[...] de maneira silenciosa, os documentos armazenados nas 

estantes agonizam e morrem silenciosamente” (LINO; HANNESCH; AZEVEDO, 2013, p. 

61).  

O desenvolvimento do breve diagnóstico aqui apresentado dá condições para que 

políticas mais amplas de preservação sejam implantadas, ao mesmo tempo que pode subsidiar 

ações preservacionistas mais específicas, voltadas a coleções raras. 

Esperamos que este estudo possa ser uma contribuição inicial para os estudos de 

preservação no contexto da raridade bibliográfica, bem como uma contribuição para a gestão 

de coleções raras no contexto das bibliotecas universitárias. 
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