Técnicas básicas de preservação e conservação de acervos
Biblioteca José Roberto Securato

Prezado usuário da Biblio-Securato,
Visando o bom uso tanto da Biblioteca quanto de seus materiais bibliográficos,
disponibilizamos algumas técnicas importantes de preservação e conservação. Com esses
cuidados, você contribui para prolongar a vida útil do acervo, preservando a informação e a
estrutura física das obras.















Manuseie livros, mídias digitais e documentos com as mãos limpas.
Faça anotações no seu caderno e não sublinhe o texto dos livros, mesmo que a lápis.
As anotações importantes para você podem não ser importantes para outro usuário.
Evite a poluição visual.
Evite comer, beber e fumar perto dos livros e periódicos, pois o alimento, o líquido, a
fumaça e as cinzas causam danos irreversíveis aos materiais.
Vire as páginas com cuidado. Nunca passe o dedo na língua para virar a página, pois a
saliva é ácida e com o tempo deteriora o papel.
Mantenha a integridade do material. Ao rasgar ou recortar folhas, figuras e capítulos
de livros você estará mutilando a informação, que poderá ser única e insubstituível, e
que é de uso de todos.
Utilize marcadores de páginas, evite dobrar e marcar páginas com objetos como: clips,
lápis, caneta e outros, para não deformar o papel. Não cole fitas adesivas, pois, com o
tempo, amarelam o papel, podem danificar o texto e são de difícil remoção. Quando
necessário o conserto, comunique o problema no momento da devolução.
Abra o livro com cuidado, evitando fazê-lo totalmente, pois isso pode comprometer a
estrutura de sua encadernação.
Quando for escrever, nunca use livros e documentos como apoio.
Retire-os da estante puxando-os pelo centro da lombada, e não pela parte superior.
Acondicione-os em posição vertical, nunca com a lombada para baixo ou para cima.
Nunca apoie os cotovelos sobre os volumes de grande porte durante a leitura.
Estamos certos de sua colaboração.
Cordialmente,
Valdirene Sousa: Bibliotecária responsável – CRB-8/9368
Equipe Biblioteca José Roberto Securato

Saint Paul Escola de Negócios || Jardins | Vila Olímpia || +55 [11] 3513-6903 | www.saintpaul.com.br | educacional@saintpaul.com.br

