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A preservação de acervos bibliográficos 
é um conjunto de medidas que contribuem 
direta ou indiretamente para a permanência 
desses acervos durante o maior tempo possível* 
São ações destinadas a minimizar a 
deterioração química ou física das obras e 
evitar a perda de conteúdo informacional.

Preservar, sempre será uma questão 
inquietante e de alta relevância.
Significa cuidar, resguardar, proteger os 
recursos disponíveis, em benefício da 
geração presente e das gerações futuras.

www.biblioteca*ufcJbr
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APRESENTAÇÃO

Os livros oferecem caminhos para nossas 
vidas e constituem um valioso legado da 
cultura humana. Se danificarmos um livro, 
dificultamos a compreensão e o aprendizado 
de outros leitores.

Cuide bem dos livros!

Compartilhe solidariamente 
o direito à informação!

www «bibliot ec a,ufc Jbr
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APRESENTAÇÃO

O objetivo desta cartilha é apresentar à 
comunidade algumas práticas que podemos fazer 
para colaborar na preservação dos livros do Sistema 
de Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará, 
afinal é um patrimônio de todos.

Cuide do livro, preserve o saber!

www.biblioteca*ufc.br
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ADOTE O SEGUINTE CUIDADO 
COM OS LIVROS

Manuseie livros e documentos 
com as mãos limpas

Constantemente nossas mãos entram em 
contato com substâncias que danificam o 
papel.

www.biblioteca.ufc.br
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Evite fazer anotações e grifos nos livros 
a lápis ou caneta (esferográfica, marca 
texto, etc.)

A química presente na tinta danifica 
o papel permanentemente. Faça suas 
anotações em um papel à parte ou 
em um arquivo digital.

w w wJbibliotec a. ufc *br
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ADOTE O SEGUINTE CUIDADO 
COM OS LIVROS

Organize-os em posição vertical, evite 
empilhar vários livros

Ao empilhar os livros, o peso exercido 
por aqueles que estão na parte de cima 
poderá danificar a encadernação do 
livro que está na base.

www.biblioteca.ufc.br
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Suspenda o uso de fitas adesivas, 
colas plásticas, grampos e clipes 
metálicos nos livros

A química presente neste materiais danifica 
o papel de forma permanente. Faça suas 
anotações em um caderno à parte.

L
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Não dobre papel (orelhas), pois 
ocasiona o rompimento das fibras

Use marcadores de página 
apropriados

www,biblioteca*ufc.br
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Quando for escrever, evite usar 
os livros como apoio

As marcas deixadas pela escrita 
danificam a estrutura de papel e 
deixam marcas permanentes.

www,biblioteca.ufc,br
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Evite umedecer os dedos com 
líquidos para virar as páginas 
dos livros

A umidade deixada no papel 
poderá proliferar fungos 
e causar manchas irreversíveis.

www.biblioteca.ufc .br
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Puxe os livros da estante 
pelo centro da lombada

Ao puxar o livro pela parte superior 
você corre o risco de rasgar a 
lombada e consequentemente 
estragar a encadernação.

www.biblioteca.xifc.br
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Evite tirar fotocópias 
de livros.

Essa prática danifica não só a encadernação, 
como também o papel,
acelerando o processo de acidifícação.

www.biblioteca^ufcJbr
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Evite deixar papéis avulsos 
entre as páginas dos livros.

Eles deixam marcas 
irreversíveis no papel.

www.biblioteca.ufc.br
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Evite apoiar os cotovelos sobre 
os volumes de grande porte 
durante a leitura

O peso exercido danifica o papel 
e a encadernação, o que pode 
resultar em folhas enrugadas e soltas.

www.biblioteca*ufcJbr
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