
DICAS DE CONSERVAÇÃO  (PRESERVAÇÃO)DICAS DE CONSERVAÇÃO  (PRESERVAÇÃO)
DE DOCUMENTOSDE DOCUMENTOS

Fui o passado, sou o presente;  serei o futuro,Fui o passado, sou o presente;  serei o futuro,

se você colaborar, observando estasse você colaborar, observando estas
recomendações:recomendações:

Mantenha as mãos sempre
limpas ao lidar comigo;



Evite umedecer as dedos com saliva para
folhear-me;

evite apoiar o cotovelo em mim;

Evite rasgar, dobrar ou arran-
car minhas folhas;

Não me rabisque;



Evite esquecer-me em qualquer lugar;

 Se notar que estou danificado,
evite fazer qualquer tipo de
reparo, existem pessoas
especializadas para esse fim;



Continuando...Continuando...

Quando estiver comigo evite fumar, ou fazerQuando estiver comigo evite fumar, ou fazer
qualquer tipo de refeição, pois poderei serqualquer tipo de refeição, pois poderei ser
vítima de incêndio ou de ataques biológicos;vítima de incêndio ou de ataques biológicos;

Sou frágil, não me deixe cair;Sou frágil, não me deixe cair;

 O marcador de páginas é seu, não o deixe O marcador de páginas é seu, não o deixe
comigo;comigo;

 Não precisando mais de Não precisando mais de mim mim, feche-me e, feche-me e
devolva-me ao acervo (da Biblioteca oudevolva-me ao acervo (da Biblioteca ou
Arquivo).Arquivo).

AS FUTURAS GERAÇÕES  AGRADECEM!!!AS FUTURAS GERAÇÕES  AGRADECEM!!!



CONSERVAÇÃOCONSERVAÇÃO
   Pequenos e médios reparos (Capa e Miolo),

eliminar fungos, Higienização (insetos, sujidades,
inscrição à lápis e caneta), poucos buracos,
ondulações, fita adesiva, folhas soltas, carimbo,
troca de cobertura, enxertos e consolidação da
capa / tapa e da lombada.

ACONDICIONAMENTOACONDICIONAMENTO
  Quando não houver possibilidade de restauro ou  Quando não houver possibilidade de restauro ou

se após restaurado o livro permanecer muitose após restaurado o livro permanecer muito
frágil.frágil.

MÉTODOS DE HIGIENIZAÇÃOMÉTODOS DE HIGIENIZAÇÃO



TemTem por por objetivo revitalizar a concepção objetivo revitalizar a concepção
original, ou seja, a legibilidade do objeto. Aoriginal, ou seja, a legibilidade do objeto. A

restauração e a restituição de detalhes erestauração e a restituição de detalhes e
características da obra baseiam-se nocaracterísticas da obra baseiam-se no

respeito ao material original, à evidênciarespeito ao material original, à evidência
arqueológica, ao plano inicial e aosarqueológica, ao plano inicial e aos

documentos autênticos. A reposição dedocumentos autênticos. A reposição de
partes que faltam ou que se deteriorarampartes que faltam ou que se deterioraram
deve se integrar harmoniosamente com odeve se integrar harmoniosamente com o

“todo”, mas é preciso que, por meio de uma“todo”, mas é preciso que, por meio de uma
observação atenta, essas partes respostasobservação atenta, essas partes respostas

possam ser distinguidas a fim de que apossam ser distinguidas a fim de que a
restauração não falsifique a autenticidaderestauração não falsifique a autenticidade

histórica ou artística.histórica ou artística.

RESTAURAÇÃO DE DOCUMENTOSRESTAURAÇÃO DE DOCUMENTOS



RESTAURAÇÃORESTAURAÇÃO
Rendilhado, rasgos e cortes, manchaRendilhado, rasgos e cortes, mancha

d’água, oxidação, ferrugem, intervençõesd’água, oxidação, ferrugem, intervenções
anteriores mal feitas, queimaduras,anteriores mal feitas, queimaduras,

reposição de partes que faltam ou que sereposição de partes que faltam ou que se
deterioraram, perda parcial da lombada,deterioraram, perda parcial da lombada,
lombada solta, perda parcial da capa,lombada solta, perda parcial da capa,

capa solta, costura danificada, perda decapa solta, costura danificada, perda de
cabeceado.cabeceado.

REENCADERNAÇÃOREENCADERNAÇÃO
Colocação de capa nova, troca deColocação de capa nova, troca de

lombada, troca de tapa.lombada, troca de tapa.


