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1 Apresentação 

 

Durante a terceira semana de setembro (15 a 19 de setembro de 2014), 

estive no Rio de Janeiro, capital, participando do 17º Curso Informativo sobre 

Preservação de Acervos Bibliográficos e Documentais, realizado nas 

dependências da Fundação Biblioteca Nacional (FBN).  

Este curso é organizado e realizado pela Coordenadoria de Preservação 

(COP), que é uma das unidades do Centro de Processos Técnicos (CPT), 

responsável por elaborar e supervisionar as diretrizes de preservação da FBN.  

O Curso é oferecido anualmente e é voltado ao público em geral, com a 

proposta de aulas teóricas e estudos de casos, nos laboratórios técnicos, sobre 

conservação preventiva e reparadora, restauração, encadernação comercial e 

de época, prevenção e combate a sinistros e política de reprodução de 

acervos.  

Nos três primeiros dias do curso foram realizadas palestras com 

temáticas relacionadas à preservação de todo tipo de acervo, desde acervos 

bibliográficos até acervos de objetos museológicos. No final do terceiro dia 

seguiu-se uma visita orientada nas dependências da FBN.  

No quarto e quinto dias, fomos encaminhados aos laboratórios, no 

Centro de Conservação e Encadernação (CCE) e ao Laboratório de 

Restauração (LR) da COP, para participar dos estudos de casos e aulas 

práticas. 

Neste relatório apresento as minhas impressões sobre as palestras, 

captadas pelas anotações durante as falas.  

Ao final do relatório há algumas das fotos feitas durante o curso. 
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Quem tiver interesse em se aprofundar nos assuntos pode acessar os 

links da página do curso e publicações da FBN: 

 - Endereço da página do 17º Curso Informativo sobre Preservação de Acervos 

Bibliográficos e Documentais:  

<http://www.bn.br/portal/index.jsp?nu_pagina=168>;  

- Endereço da página de Publicações da FNB sobre preservação de acervos: 

<http://www.bn.br/portal/index.jsp?nu_pagina=149>.   

 

 

2 Relatório das palestras do curso 

 

15 de Setembro 

 

Palestra 1: Da Real Bibliotheca à Biblioteca Nacional: uma visão geral sobre a 

conservação preventiva das coleções. 

Palestrante: Jayme Spinelli 

Resumo: Um breve histórico da BN, desde sua constituição. Várias ações 

foram efetuadas no prédio, todas voltadas para a preservação dos acervos. O 

prédio está passando por uma reforma no momento. Entre vários programas 

criados para prevenção de danos no acervo, foram detalhados os 10 Riscos 

que devem ser observados: forças físicas; criminosos; fogo; água; pragas; 

poluentes; luz e radiação UV e IR; temperatura incorreta; umidade relativa 

incorreta; dissociação. Destacou-se a importância de planos de risco que visem 

à preservação. Jayme Spinelli e Nerilson Martins elaboraram o livreto “Plano de 

escape: Incêndio prevenção e combate”, disponível no site da FBN1. Nele são 

detalhadas ações preventivas contra incêndios e cabe ressaltar algumas: 

- Treinamento com funcionários da instiuição, para aprender a manusear o 

extintor de incêndio; 

- Exercícios de escape; 

- Trabalho conjunto com corpo de bombeiros; 

- Verificação de documentos prioritários, o que salvar primeiro; 

- Colocação de selos de prioridade nos acervos. 

                                                 
1
Disponível em: < http://www.bn.br/portal/arquivos/pdf/Jayme.pdf>.  



Outras ações preventivas:  

- Conservação preventiva e/ou reparadora; 

- Reprodução fotográfica, microfilmagem ou digitalização.  

 

Palestra 2: Avaliação da presença de fungos e bactérias no Patrimônio Cultural 

e sua provável relação com tintas ferrogálicas. 

Primeira parte - abordagem de aspectos microbiológicos. 

Palestrante: Profa. Dra. Márcia Teresa Soares Lutterbach 

Resumo: Palestra sobre fungos e bactérias em patrimônio cultural, 

apresentando um trabalho feito na Berlinda de aparato de D. Pedro II, do 

Museu imperial, no Rio de Janeiro. Feita entre 2010 e 2011. Equipe 

multidisciplinar. 

“Os fungos estão no ambiente, não podemos dar possibilidades para eles se 

desenvolverem”, de acordo com a palestrante.  

 

Palestra 3: Avaliação da presença de fungos e bactérias no Patrimônio Cultural 

e sua provável relação com tintas ferrogálicas. 

Segunda parte - abordagem de aspectos químicos relacionados às tintas 

ferrogálicas. 

Palestrante: Prof. Dr. Antônio Carlos Augusto da Costa 

Resumo: Palestra sobre o tratamento e preservação do papel que possuí 

escrita ferrogálica, com estudos aprofundados para permitir sua utilização. A 

tinta da escrita ferrogálica é composta por: ferro, tamino, noz de calha, água, 

goma arábica e álcool. A consequência da reação da tinta ferrogálica no papel 

é a degradação química. O professor Antônio estuda estes materiais e 

desenvolve meios para que eles possam ser preservados para utilização. Este 

tipo de tinta foi utilizamos por muitos séculos, na maioria dos escritos e 

impressos. Curiosidade: a Bíblia de Gutenberg (famosa por ser o primeiro livro 

a ser impresso) não utilizava ferro na composição de sua tinta, por isso durou 

mais de 500 anos. 

Importante: a constante manutenção e limpeza dos sistemas de ar 

condicionado das instituições são essenciais para impedir a proliferação de 

fundos e bactérias, nocivos às pessoas.   

 



Palestra 4: Do daguerreótipo à imagem digital: para uma história da 

conservação fotográfica. 

Palestrante: Prof. Dr. Joaquim Marçal Ferreira de Andrade 

Resumo: Detalhou toda a história da fotografia, desde a primeira fotografia, 

datada de 1826 até as fotos digitais da atualidade. A preocupação com a 

precariedade das fotografias existe desde o inicio de sua história. A evolução 

das câmeras e revelações demonstra a preocupação crescente com a 

preservação das imagens. Em 1960 a fotografia passa a ser entendida como 

patrimônio documental e sua preservação ganha força, com desenvolvimento 

de técnicas de preservação, publicação de livros, revistas, artigos sobre o 

assunto. Destaque para o livro “The Getty Conservation Institute 2010”, que é 

referência no assunto.  

 

16 de Setembro 

 

Palestra 5: Critérios de raridade bibliográfica, conhecer e preservar. 

Palestrante: Rosângela Rocha Von Helde 

Resumo: Acervos especiais são apontados, pela Americam Library 

Association, como “[...] toda a gama de registros, fotografias, mapas, obras de 

arte, artefatos e outros objetos”. Tem obras que transcendem os critérios de 

raridade, nestes casos, usa-se o bom senso e pesquisas para definir. O gestor 

da biblioteca deve ter o conhecimento histórico da formação da coleção. A FBN 

fornece critérios para basear os documentos normativos de cada instituição. Os 

critérios de raridade baseados na data de publicação, no Brasil são até o ano 

1850, mas em alguns estados as primeiras impressões aconteceram apenas 

em 1900. A tipografia oficial no Brasil é iniciada em 13 de março de 1808 e em 

Santa Catarina a partir de 1831. É importante verificar com atenção os 

incunábulos (primeiros impressos) de cada região. 

 

Palestra 6: Digitalização - preservação e acesso. 

Palestrante: Vinicius Pontes Martins 

Resumo: Cuidados com a gestão da digitalização. Projetar antes de digitalizar. 

Para planejar uma coleção digital, alguns passos importantes devem ser 

verificados:  



- Por que digitalizar? - Novas utilizações, ampliar acesso, preservar, 

comunicação com gerações nativas digitais, manejo das coleções, etc.  

- Qual o público? - Conhecer o usuário, verificar o que já existe, criar um 

calendário de tarefas, etc. 

- Questão dos direitos autorais – Verificar leis; 

- Custos envolvidos – Analisar terceirização ou montar um laboratório;  

- Definição da equipe – Coordenador, responsável pela seleção de conteúdo, 

digitalizador, etc.; 

- Como será efetuada a digitalização – Procedimentos, que acervo será 

digitalizado, definir critérios claros, estáveis e conhecidos; 

- Esquema para metadados – Dublin Core (formato de metadados) é o mais 

utilizado para fins de interoperabilidade; 

- Normas e formatos que serão utilizados – Padrões dos arquivos, textos em 

PDF+OCR (Fine Reader), etc; 

- Gerir os arquivos – O projeto tem que ter continuidade, disponibilizar; 

- Recursos disponíveis - Humanos e materiais; 

- Armazenagem de dados – Servidores potentes e com robustez;  

- Preservação dos arquivos digitais – medidas de segurança que assegurem os 

arquivos originais, cuidado com formatos, back up, obsolescência das 

maquinas e softwares, deve-se antecipar os possíveis problemas, manter a 

visualização, recuperação e utilização, atualizações, evolução, migração. 

 

Palestra 7: O Plano Nacional de Microfilmagem de Periódicos Brasileiros da 

FBN. 

Palestrante: Vera Lúcia Garcia Menezes 

Resumo: Microfilme ainda é o suporte que tem maior duração na atualidade. 

Em 1870 aconteceu a primeira utilização de microfilmes. Na segunda guerra 

era utilizado para transporte de informações. Em 1950 chega ao Brasil e é 

utilizado em bibliotecas e bancos. Sua vantagem é a estabilidade. 

Desvantagens é o custo, processamento, permite reprodução apenas em preto 

e branco e é mais adequado para textos. Em 1944 a FBN iniciou o Serviço de 

Foto duplicação, que em 1977 muda para Seção de Microfilmagem. Em 1978 é 

elaborado o Plano Nacional de Microfilmagem de Periódicos Brasileiros, com o 

intuito de preservar a historia do país, disponível nestes impressos. O plano 



oferece treinamento para microfilmagem, manuais e indicação para elaboração 

de catálogos.  

 

17 de Setembro 

 

Mesa redonda: Educação Patrimonial  

Participantes: Profa. Dra. Maria Luiza Soares (Coordenadora da Mesa), 

Aparecida Rangel e Magaly Cabral. 

Resumo: Magaly Cabral, museóloga e diretora do Museu da República (Rio de 

Janeiro), inicia os debates sobre Ações Educativas em museus. Ressalta a 

importância de a educação patrimonial fazer parte das políticas públicas, essas 

práticas educacionais deveriam fazer parte do ensino formal. No Brasil, nem 

sempre a população identifica os patrimônios. A educação patrimonial muitas 

vezes é entendida como uma metodologia. Aponta a necessidade da 

competência formal e política no cuidado com a educação patrimonial. O 

processo museológico é educativo, quando preservamos devemos fazer com 

um pensamento educativo. Os acervos têm uma função social, devemos tratá-

los pensando como devolver eles para a sociedade. Buscar formas de 

interação com os usuários. O profissional responsável pelo acervo deve ser 

educador. Os acervos raros são como “Portas ou portais, que ligam e desligam 

mundos”, segundo a palestrante.  

Na sequência das explanações, Aparecida Rangel, museóloga do Museu Rui 

Barbosa (Rio de Janeiro), apresenta um de seus trabalhos, intitulado 

“Educação em Museus e Preservação: integrando conceitos e práticas”. 

Discorre sobre a história da função educativa em museus. Existe uma crítica da 

passividade dos visitantes nos museus. Existem propostas para que os museus 

sejam incorporados na educação regular.  Os museus devem estar preparados 

para todo tipo de público, não apenas o escolar. Visitar um museu deve ser 

uma experiência cultural. As visitas orientadas devem receber atenção 

especial, para fazer a diferença. As ações educativas devem dialogar com a 

instituição. Importante a integração de todos os funcionários com a instituição 

(sugestão de visitas educativas com a equipe da limpeza), programas com 

o público interno. Para segurar a defesa do patrimônio: educação popular. 



Precisa-se conhecer para preservar. Preservação é tomada de consciência, 

política e pessoal. Preservar para quem?  

“O museu é uma novidade do passado” (Dona Rita, terceirizada do museu). 

 

 

Visita guiada: Prédio Sede da Biblioteca Nacional e aos Laboratórios da BN: 

Microfilmagem e Digitalização. 

Visita orientada pelas dependências da FBN, com atenção especial aos 

laboratórios de Microfilmagem e Digitalização.  

 

3 Relatório dos estudos de caso 

 

18 e 19 de Setembro  

 

Estudos de casos no Centro de Conservação e Encadernação (CCE)  

Neste centro nos foi demostrado todas as fases da encadernação, tanto com 

fins de restauração, quanto as produzidas para proteção de obras.  

 

Laboratório de Restauração (LR) da Coordenadoria de Preservação 

(COP).  

No laboratório de restauração aprendemos todos os procedimentos 

necessários para vários tipos de restauração, tanto a aquosa quanto a seca.  

 

Encerramento  

No fim da tarde do último dia do curso, 19 de setembro, foi oferecido um coffee 

break para os participantes, com entrega dos certificados e sorteios de brindes.  

 

 

 

 

 

  



Figura 1 – Parte frontal da Biblioteca Nacional coberta com telas de 
proteção em decorrência da reforma 

 
 

 

 

  



Figura 2 – Placa de identificação do Laboratório de Restauração (LR) da 

FBN. 

 

 

 

  



Figura 3 – Placa de identificação do Centro de Conservação e 

Encadernação (CCE) da FBN. 

 

 

 

 

  



Figura 4 - Materiais utilizados para higienização das obras  

 

 

  



Figura 5 – Procedimento de higienização de obras, utilizando pó de 

borracha e boneca de algodão, envolvida em morim.  

 

 

  



Figura 6 – Procedimento de obturação de documentos utilizando papel 

japonês e cola metil celulose. 

 

 

  



Figura 7 - Mesa de recuperação e/ou restauração de lombadas e capas. 

 

 

  



Figura 8 – Elaboração de invólucros para acondicionamento das obras. 

 

 

  



Figura 9 – Aula prática de costura de cadernos para restauração de uma 

obra ou criação de caderno. 

 

 

 

  



Figura 10 - Coffee break servido pela organização do curso, aos 

participantes. 

 


