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Colabore e participe!  
Ajude a preservar o conhecimento e o 

saber contidos nos livros.  
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CAMPANHA DE PRESERVAÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DO ACERVO: 

 

“PRESERVE O CONHECIMENTO” 

 

 

 

 

 

 

 



A “Campanha de Preservação e Conservação do Acervo” visa à 
adoção de medidas preventivas de controle das causas da deterioração 
dos livros, no sentido de sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a 
importância da utilização consciente do material bibliográfico, garantindo 
um acervo conservado e de referência.  

 
COLABORE E PARTICIPE! AJUDE A PRESERVAR O 

CONHECIMENTO E O SABER CONTIDOS NOS LIVROS.  
 
 
Adote o uso responsável da biblioteca, conheça algumas dicas: 
 

 evite comer e beber perto das obras, pois o alimento e o 
líquido causam danos irreversíveis aos materiais;  

 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; 
 

 

 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; 

 utilize marcadores de páginas, evite dobrar e marcar páginas 
com objetos como: clips, lápis, caneta e outros, para não 
deformar o papel; 

 evite passar o dedo na língua para virar a página, porque a 
saliva é ácida e com o tempo deteriora o papel. Além disso, o 
livro é fonte de micro-organismos nocivos à saúde, em 
consequência da sua circulação em vários ambientes 
(hospitais, laboratórios, etc.), além de conter também 
resíduos de inseticidas utilizados nas dedetizações da 
biblioteca; 

 evite colar 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; 

 

 lembre-se de que a exposição dos livros à luz solar, à chuva 
ou ao calor prejudicam a conservação do papel e facilita o 
desenvolvimento de micro-organismos, evite variações de 
temperatura e umidade; 

 ao retirar o livro da estante, tenha a delicadeza de não  
pegá-lo pela parte superior da lombada, ela é frágil e se 
rompe. A maneira correta é empurrar os volumes laterais e 
retirar o desejado pelo meio da lombada;   
 

 

 a fumaça do cigarro e as cinzas amarelam e mancham os 
livros, além do odor desagradável que fica no material, 
portanto, evite fumar perto das obras. 

 
 

Seguindo esses cuidados preventivos, você estará contribuindo para 
prolongar a vida útil do acervo da Biblioteca, preservando assim, não só a 
informação, mas, sobretudo, a estrutura física das obras. 

 

 

 

“Um país se faz com homens e livros.” 
(Monteiro Lobato) 


