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DIRETRIZES PARA DESBASTE NAS BIBLIOTECAS DO SISTEMA UNIVERSITÁRIO DE 

BIBLIOTECAS DA UFBA 

 

1 JUSTIFICATIVA 

 

A avaliação sistemática da coleção deve ser entendida como o processo utilizado 

para se determinar a importância e a adequação da coleção em função dos objetivos, 

possibilitando traçar diretrizes quanto à aquisição, à acessibilidade e ao descarte. Em 

todas as bibliotecas é necessário remover periodicamente de suas prateleiras, parte de 

suas coleções que não são mais de utilidade dos usuários, ou se encontram em estado 

de grave degradação. Este processo, no entanto, deve ser feito com critério, tendo em 

vista princípios gerais que se aplicam a todas as bibliotecas e outros que correspondem 

a características individuais de cada unidade informacional; deve-se evitar, portanto, 

uma execução improvisada ou subjetiva. Supõe-se que as coleções foram integradas à 

biblioteca ao longo do tempo com base em um mínimo de coerência e racionalidade, 

portanto, não devem ser desmembradas sem analisar as razões que tal decisão valida, 

pois podem trazer consequências para a instituição, no que se refere às avalições de 

cursos e aos usuários que as utilizam. 

Não se deve esquecer, também, que qualquer material bibliográfico pertencente 

a uma instituição pública, por determinação legal (LEI Nº 10.753, de 30 de outubro de 

20031) foi devidamente registrado e inventariado, de modo que a sua eliminação, 

transferência ou qualquer outra forma de exclusão por razões válidas, precisam ser 

registradas como uma alienação nos instrumentos de controle que a biblioteca possui. 

Este documento com base na Política de Formação e Desenvolvimento de 

Coleções do Sistema de Bibliotecas da UFBA2, de 5 de agosto de 2010, em vigor, tem 

por finalidade determinar os procedimentos (padrão) que deve ser considerado para 

desbastar (remanejamento ou descarte) obras nas bibliotecas do SIBI/UFBA.  

 

 

2 DEFINIÇÕES 
                                            
1 Institui a Política Nacional do Livro. Art. 18° Com a finalidade de controlar os bens 
patrimoniais das bibliotecas públicas, o livro não é considerado material permanente. 
2 Item 4. –Desbastamento. p. 30 
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Entende-se REMANEJAMENTO como o processo de retirar títulos ou parte da 

coleção para outros locais menos acessíveis e como DESCARTE, o processo de retirada 

de títulos ou parte da coleção para fins de doação ou eliminação. (FIGUEIREDO, 1993, 

p. 64). 

 

3 OBJETIVOS  

 

Essas diretrizes têm como objetivo servir de instrumento de apoio para os 

bibliotecários e Comissões de Bibliotecas procederem ao descarte e/ou desbaste, além 

de estabelecer padrões (sistematização) para as atividades de descarte e/ou retirada 

de material bibliográfico e especial nas bibliotecas do SIBI/ UFBA. 

 

4 RESPONSABILIDADE PELO DESCARTE 

 

O processo de descarte de documentos deverá ser de responsabilidade da 

Comissão de Biblioteca, instituída por Portaria (Apêndice A), constituída por 

representantes (docente e discente) de cada unidade/órgão e pelo bibliotecário-chefe.  

Para homologação do Processo de Descarte (Apêndice B) o material bibliográfico 

deve ser primeiramente avaliado/selecionado pelo bibliotecário segundo os critérios 

aqui estabelecidos. Os indicados para remanejamento e/ou descarte deverão ser 

listados no Formulário: Termo de Desbastamento de Documentos (Apêndice C), que 

será anexado ao Processo de Homologação (Apêndice D) para a Comissão de Biblioteca 

autorizar a eliminação. 

 

5 CRITÉRIOS PARA O DESBASTE  

 

Os critérios que estão citados na “Política de Formação e Desenvolvimento de 

Coleções” do SIBI/UFBA (2010) servirão de parâmetro para a tomada de decisão no 

momento do descarte. Contudo, alguns desses critérios devem ser usados sem 

pretensão de serem rígidos, pois devem levar em consideração as características de 

cada área de conhecimento (Apêndice E): 
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 Livros, Monografias etc.: 

a) Obras desgastadas (danificadas) – materiais bibliográficos que apresentam 

mutilações em condições que não compensem sua restauração, à exceção 

das obras raras e valiosas, dos livros clássicos e /ou consagrados3. 

b) Títulos duplicados, com baixa demanda – havendo vários exemplares de 

títulos cuja demanda não é expressiva, pode-se conservar no máximo 05 no 

mínimo 03 exemplares de cada título;  

c) Edições anteriores - o fator tempo (idade da obra) varia conforme a área ou 

campo de conhecimento. Através da avaliação qualitativa da coleção poder-

se-á comprovar a obsolescência (de conteúdo) da obra; 

d) Obras em idiomas inacessíveis à comunidade – são as maiores candidatas 

ao descarte, excetuando-se os títulos da área de Letras. Ex. em russo, 

polonês, japonês etc.; 

e) Edições ultrapassadas – obras desatualizadas que foram substituídas por 

edições mais recentes, conservar 02 exemplares de cada edição; 

f) Doações indesejadas ou não solicitadas; 

g) Obras cujos assuntos não são adequados aos interesses da biblioteca; 

h) Obras com baixa frequência de uso – aplicação deste critério requer 

estudos de avaliação de uso da coleção, baseados na coleta de dados 

estatísticos do empréstimo domiciliar (circulação externa), da consulta local 

(circulação interna), do empréstimo entre bibliotecas e da comutação; 

i) Trabalhos de Conclusão de Curso, monografias de Especialização, conforme 

tabelas de temporalidade e destinação de documentos de arquivo, itens 

125.32 e 144.32 (MANUAL..., 2014).  

j) Obras com conteúdo divergente, de abrangência temática restrita, com 

informações de instituições governamentais desatualizadas, sem condições 

de recuperação (sujas, infectadas, deterioradas ou rasgadas). 

 

                                            
3 Obras raras e/ou valiosos; obras fundamentais, de valor permanente e aquelas que oferecem 
um modelo de investigação; obras que oferecem uma contribuição relevante dentro de uma 
tradição já existente. 
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 Periódicos: 

a) Coleções de periódicos não correntes e que não apresentem demanda; 

b) Periódicos de divulgação geral e/ou de interesse temporário;  

c) Periódicos recebidos em duplicata;  

d) Coleções de periódicos de caráter não científico, em condições físicas 

inadequadas, com fascículos esparsos e isolados; 

 

6 RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 

As obras raras e valiosas, dos livros clássicos e /ou consagrados das bibliotecas 

das unidades de ensino e órgãos suplementares devem compor o Núcleo de Obras 

Raras e Valiosas conforme o Regimento SIBI (2017), cuja finalidade atende a 

preservação dessas obras e otimização do espaço e do acervo circulante das 

bibliotecas. 

Devido às especificidades, alguns critérios de descarte não se aplicam para 

material especial (multimídia), no entanto, sempre que a Comissão de Biblioteca os 

julgar passíveis de aplicação, os critérios a serem adotados devem ser os citados no 

item 5. 

Os procedimentos, rotinas de trabalho e modelos de formulários colocados 

como Apêndices (ABNT NBR-14724, 2005) devem ser revistos e adequados 

periodicamente.  

Os casos omissos serão resolvidos pela Superintendência do SIBI / UFBA.  

Estas Diretrizes entrarão em vigor na data de sua aprovação. 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 



6 
 

ASSOCIAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS. NBR-14724, Rio de Janeiro: ABNT, 2005. 
 
FIGUEIREDO, Nice M. Desenvolvimento e avaliação de coleções. 2. ed. Brasília, DF: 
Thesaurus, 1993. 
 
MANUAL de utilização e aplicação: códigos de classificação relativos às atividades-meio 
da Administração Pública Federal e às atividades-fim das Instituições Federais de 
Ensino Superior (IFES): tabelas de temporalidade e destinação de documentos de 
arquivo. Organização Aurora Freixo e Lídia Maria Batista Brandão Toutain. Salvador, 
UFBA, 2014. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Sistema Universitário de Bibliotecas. Política de 
formação e desenvolvimento de coleções. Salvador, 2010. Minuta 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Sistema Universitário de Bibliotecas. Regimento 
SIBI. Salvador, 2017.  


