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Orientação às bibliotecas da Rede BIM
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PROPÓSITO
Orientar as bibliotecas da Rede de

Bibliotecas Integradas da Marinha (Rede

BIM) a estabelecerem critérios e

responsabilidades para o 

 desenvolvimento e atualização dos seus

acervos e os procedimentos para sua

utilização, tornando-se instrumentos para

planejamento e avaliação.



CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Diretoria Especializada (DE) da área cultural da Marinha do Brasil (MB) é a Diretoria do

Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM), com responsabilidade

específica de exercer o controle e a supervisão geral das atividades históricas e culturais

desenvolvidas no âmbito interno e externo da Marinha.

Desta forma, estabelece normas e medidas relacionadas ao controle das bibliotecas e ao

acompanhamento das atividades desenvolvidas por elas, incluindo suas responsabilidades e

os requisitos necessários para o funcionamento. 



CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A proposta da criação de Normas para o Desenvolvimento de Coleções para as bibliotecas

da Marinha deve-se ao fato de se considerar importante a existência de um instrumento

formal que estabeleça critérios e prioridades com relação à seleção e aquisição do material

que irá compor o acervo.

A formalização de normas possibilita que as coleções cresçam de forma consistente,

qualitativa e quantitativa, que contemple aspectos relativos à função e objetivos da

biblioteca, usuários e necessidades, abrangências e níveis das coleções, tipos de materiais,

critérios para alocação de recursos financeiros, critérios para descarte e outros.



CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As bibliotecas da Marinha devem atender às necessidades dos seus usuários,

dispondo de um acervo que auxilie os usuários em suas pesquisas acadêmicas e

científicas. Os acervos das bibliotecas devem conter diferentes tipos de

materiais de informação para subsidiar a Marinha do Brasil no desenvolvimento

de suas atividades.



1. PRINCIPAIS ATIVIDADES DAS
BIBLIOTECAS



PRINCIPAIS
ATIVIDADES DAS
BIBLIOTECAS

cadastrar,  classificar,  catalogar e prover os itens
informacionais e disponibilizá-los para consulta
local e online;

viabilizar e administrar o acesso à informação;

implementar e acompanhar o cumprimento de 
 procedimentos administrativos,  como contratos em
vigor,  aquisição de l ivros,  assinatura de periódicos e
outros;



implementar as ações da política permanente de
desenvolvimento de coleções;

administrar e responsabilizar-se pela infraestrutura
da biblioteca e gerenciamento do acervo;

reconhecer
e fazer bom uso de fontes de informação externas;

PRINCIPAIS
ATIVIDADES DAS
BIBLIOTECAS



alimentar os sistemas de informação utilizados
pela biblioteca;

promover condições técnicas de pesquisa 
ao acervo;

PRINCIPAIS
ATIVIDADES DAS
BIBLIOTECAS

realizar atividades culturais voltadas aos
interesses da Organização Militar (OM) e ao
público em geral;



promover campanhas educativas para o bom uso do
acervo e dos ambientes que compõem a biblioteca;

avaliar periodicamente as condições físicas do
acervo para verificação da necessidade do serviço
de restauração/encadernação; e

PRINCIPAIS
ATIVIDADES DAS
BIBLIOTECAS

controlar empréstimos,  devoluções e reserva de
materiais bibliográficos.



2. PROCESSAMENTO TÉCNICO



PROCESSAMENTO 
TÉCNICO

O QUE É?
É o processo técnico que registra e descreve um

documento visando à organização dos catálogos da

biblioteca e acesso rápido à informação que se

deseja. Compete a esse setor catalogar os

documentos, classificar, indexar, alimentar os

catálogos, preparar os materiais para empréstimo

e etiquetar os livros.



REGISTRO DO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

Qualquer material que faça parte do acervo da biblioteca deve ser

registrado. Este registro representa fielmente toda a coleção e 

 documenta o patrimônio da biblioteca. O registro tem os seguintes

objetivos: identificar cada uma das publicações existentes na biblioteca;

tombar cada uma das publicações como bem patrimonial da biblioteca;

informar de maneira rápida, o  número de publicações que formam a

coleção da biblioteca; e esclarecer sobre as baixas sofridas pela coleção

e a razão das mesmas.

REGISTRO DE PERIÓDICOS

O registro dos periódicos deverá ser feito no Kardex ou em

formulário separado dos livros, constando as principais

informações sobre título, ISSN (International Standard Serial

Number), ano, mês, periodicidade, volume e número dos

fascículos existentes na biblioteca.



PREPARO DO LIVRO

Observação:

Os carimbos devem ser incluídos nas partes “limpas” da página, ou seja, não sobrepor letras

do texto ou ilustrações da obra. Qualquer anotação no livro deverá ser feita a lápis,

preferencialmente o 2B.

Recomenda-se que a obra seja carimbada com o carimbo da

biblioteca, nas seguintes páginas: 

a) no verso da página de rosto; e 

b) no interior da obra, a serem definidas pela biblioteca

Ainda no verso da folha de rosto deverá constar os códigos

de acervo e de exemplar gerados pelo sistema Pergamum.



3. ACERVO



ACERVO
O acervo é um conjunto de documentos,

devidamente selecionado, adquirido e

organizado tendo em vista a natureza de

seus objetivos. Esse conjunto forma a

coleção da biblioteca e poderá ser de

acesso livre ou restrito, cabendo ao

responsável avaliar a necessidade e

possibilidade. 

Esta coleção é formada por diversos tipos

de documentos, conforme relação a

seguir:



OBRAS DE
REFERÊNCIA

incluem enciclopédias,  dicionários,
índices,  abstracts,  almanaques e outras
fontes de consulta que permitam
introduzir o usuário na busca de
informação;

MATERIAL
DIDÁTICO

visam o apoio à grade curricular da
Instituição de Ensino e materiais
bibliográficos lúdicos que apoiam o
desenvolvimento do aluno,
respectivamente;



LIVROS DE
LITERATURA

incluem autores clássicos e modernos,
nacionais ou estrangeiros,  que trazem
momentos de lazer e conhecimento
usando a imaginação, fantasia e
realidade. 

PUBLICAÇÃO
PERIÓDICA

São publicações seriadas que se apresentam sob a
forma de revista,  boletim, anuário etc. ,  editadas em
fascículos com designação numérica e/ou cronológica,
em intervalos prefixados (periodicidade),  por tempo
indeterminado;



FOLHETOS
publicação não periódica que contém no
mínimo 5 e no máximo 49 páginas,
excluídas as capas,  e que é objeto de Número
Internacional Normalizado para Livro (ISBN);

MATERIAIS
ESPECIAIS

cartazes,  fotografias,  mapas,  cartas náuticas,  l ivro sonoro,
gravação de som, gravuras,  desenhos,  cartões-postais,
gravação de vídeo, partituras,  maquetes,  jogos,  brinquedos
educativos;  e

MULTIMÍDIA CD-ROM, DVD, etc.



4. DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES



DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES

É um processo cíclico e ininterrupto que visa ao crescimento do acervo na área

de conhecimento em que as bibliotecas estão inseridas, de maneira equilibrada e

racional, estabelecendo prioridades para a aquisição do material e determinando

critérios para a sua seleção, assim como diretrizes de desbaste e descarte, ou

seja, um planejamento para a tomada de decisão. É uma das funções básicas do

gerenciamento de bibliotecas e contempla a política de seleção, a aquisição, o

descarte e o desbaste.



SELEÇÃO



POLÍTICA DE SELEÇÃO
A Seleção consiste na escolha dos materiais

(bibliográficos e especiais) que serão incorporados ao

acervo para atender as necessidades e interesses da

comunidade servida pela biblioteca. Abrange os

seguintes aspectos: linha do acervo, fontes de seleção,

critérios  e responsabilidade pela seleção.



LINHA DO ACERVO
A definição da linha de acervo é de fundamental

importância para a otimização dos serviços da biblioteca,

oferecendo:

– subsídios para o desenvolvimento planejado da

coleção, o que permite um crescimento racional e

equilibrado;

– melhor adequação do acervo às necessidades dos

usuários;

– justificativa para solicitação de recursos financeiros;

– facilidade no processo de seleção para aquisição, seja

por meio de compras, doações ou permutas de

periódicos; e

– embasamento para avaliar a coleção atual,

identificando inadequações no acervo e falhas na

coleção.



FONTES DE SELEÇÃO
– bibliografias gerais e especializadas;

– catálogos de editores e livreiros;

– internet (sites de editoras, livrarias, bibliotecas, etc.),

jornais, revistas; e

– lista de sugestões.



CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO
Para a formação do acervo, o material bibliográfico deve

ser rigorosamente selecionado, observando os seguintes

critérios:

– adequação do material aos objetivos de cada

biblioteca;

– autoridade do autor, editor e/ou patrocinados por

instituições;

– edição atualizada;

– quantidade (excesso/escassez) de material sobre o

assunto nas coleções das bibliotecas;



CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO
– cobertura/tratamento do assunto;

– idioma acessível à maioria dos usuários, seguindo a

ordem de preferência:

português, inglês, espanhol e francês;

– número de usuários potenciais que poderão utilizar o

material;

– boas condições físicas dos materiais; e

– quantidade de exemplares necessários.

Observação:

em caso da existência do título no acervo, só serão

aceitos livros com muita procura ou obras raras.



RESPONSÁVEL PELA SELEÇÃO
O  bibliotecário é o responsável e deverá buscar a opinião de

especialistas da sua respectiva área de interesse, podendo, assim,

fazer uma análise criteriosa do material descrito na seleção

qualitativa e quantitativa.

I) Seleção Qualitativa:

As indicações para aquisição deverão ser repassadas para os

encarregados das bibliotecas da Rede BIM. A seleção e a compra

do material a ser adquirido ficarão a cargo de cada OM.

II) Seleção Quantitativa:

Buscando otimizar o espaço físico dos acervos  das bibliotecas da

Rede BIM, sugere-se que a compra de livros fique predeterminada

de um exemplar por obra; esse quantitativo só será alterado se a

obra em questão for rara ou de extrema necessidade.



AQUISIÇÃO



AQUISIÇÃO
O processo de aquisição contempla a obtenção de

publicações para composição do acervo e é efetuado por meio

de: compra, doação e permuta.



COMPRA
Os processos de compra de publicações, assinaturas de

periódicos nacionais e estrangeiros e normas técnicas, entre

outros, seguem o sistema de aquisição de bens da Marinha.



DOAÇÃO

Livros: em caso da existência do título, só serão aceitos livros com

muita procura ou obras raras;

Periódicos: em caso da existência do título, serão aceitos para suprir

falhas na coleção; e

Teses, dissertações e monografias: a biblioteca receberá e manterá

em seu acervo até um exemplar, de acordo com a importância de

cada material doado; e

Serão aceitas as doações que se enquadrem nos seguintes

critérios, seguindo sempre a linha de acervo da biblioteca: 

Doações Solicitadas pelas Bibliotecas: deverá ser feita, sempre que

possível, às instituições governamentais e privadas, e entidades

científicas e culturais; 

Doações Não Solicitadas ou Espontâneas: o potencial doador deverá

enviar uma listagem contendo os títulos a serem doados. Uma vez

identificado o interesse em alguma obra, a doação poderá ser realizada.



DOAÇÃO
Doações Recebidas como Pagamento de Multas:

caso o usuário perca a obra que está em seu poder, ele

deverá efetuar a substituição do exemplar por título

idêntico ou equivalente, em caso de título esgotado,

que será indicado pelo bibliotecário.



PERMUTA
É a modalidade de troca de documentos entre

instituições com interesse mútuo, como, por exemplo,

a permuta de periódicos entre duas instituições.

Recomenda-se que nesta modalidade seja enviada

uma carta de agradecimento pela permuta.



DESBASTE



DESBASTE
É o processo que consiste na retirada de

documentos, pouco utilizados pelos usuários, de

uma coleção de uso frequente para outros locais -

ou depósitos, especialmente criados para abrigar

este material de consultas eventuais.



DESCARTE



DESCARTE
Processo mediante o qual o material bibliográfico,

após ser avaliado, é retirado de forma definitiva

do acervo da biblioteca, com a correspondente

baixa no sistema Pergamum, seguindo os critérios

para descarte.



CRITÉRIOS PARA DESCARTE DE LIVROS

Inadequação: obras em que os conteúdos não interessam à

instituição, incorporadas ao acervo anteriormente sem uma

seleção prévia;

Desatualização: obras em que os conteúdos já foram

superados por novas edições. Deve ser consultado pessoal

especializado no assunto de que trata a obra, a fim de

realizar avaliação do seu possível valor histórico;

Condições físicas das obras (sujas, infectadas, deterioradas

ou rasgadas): após análise do conteúdo e relevância da obra,

esta deverá ser recuperada se for considerada de valor e não

disponível no mercado para substituição. Havendo

possibilidade de substituição do material, será feita a

aquisição e o material deverá ser descartado; e

Número de exemplares/duplicatas: títulos que não tiveram

empréstimos nos últimos 5 anos deverão ser avaliados para

ter o número de exemplares reduzidos a somente 1.



CRITÉRIOS PARA DESCARTE DE PERIÓDICOS

Coleções não correntes e que não apresentem

demanda;

Periódicos de divulgação geral e/ou de

interesse temporário; e

Condições físicas inadequadas.



CRITÉRIOS PARA DESCARTE DE MATERIAIS
ESPECIAIS E OUTROS MATERIAIS NÃO
CONVENCIONAIS

Estes materiais deverão ser avaliados a cada 2 anos para

verificar a sua integridade física, sendo descartados

somente os que estiverem danificados e aqueles cujos

assuntos não tenham relevância.



PROCEDIMENTOS PARA DESCARTE

Antes do efetivo descarte, deverá ser verificado junto às

bibliotecas da Rede BIM o possível interesse nas obras que

serão descartadas; e

Caso não haja interesse de nenhuma biblioteca, no

Pergamum, em "cadastro de exemplar", altere a situação do

exemplar para "excluído". Não apague ou substitua os dados

bibliográficos dos "Acervos" no sistema, pois os mesmos

servirão para gerar relatórios dos itens descartados da

Biblioteca.



Apêndice - Especialidades dos Acervos das Bibliotecas da Rede BIM

AMRJ (DIM) - Construção e reparo naval. Engenharia Naval. Eletrotécnica, Estruturas Navais, Mecânica, Metrologia, Mecânica
Naval, Pneumática, Refrigeração Industrial, Indústria Naval, Eletrônica
CAAML - Meio operativo. História do Brasil. Navegação.
CASNAV - Informática. Administração e Matemática.
CASOP - Informática. Sistema de Armas.
CEFAN - Educação Física. Anatomia. Esportes e Lazer.
CIAA - História do Brasil. História Geral das Civilizações. História Naval.  História Militar. Eletrônica. Máquinas. Motores.
Carpintaria.  Mecânica. Artífice. Metalurgia. Escrita. Eletricista. Informática, Sinalização Naútica, Comunicações Navais,  Eletrônica,
Artilharia, Enfermagem, Direito, Geografia, etc.
CIAAN - Aviação naval.
CIABA - Transporte Marítimo. Marinha Mercante. Portos. Construção Naval. Náutica. Máquinas.
CIANB - Logística, Administração, Direito, Economia, Sociologia, Antropologia, Filosofia, Informática.
CIAGA - Transporte Marítimo, Marinha Mercante, Portos, Construção Naval, Náutica, Máquinas.
CIAMA -Submarino, Mergulho, Medicina Hiperbárica, História Naval, Literatura.
CIAMPA - Ciência Militar.
CIASC - Ciência Militar, Fuzileiros Navais, Artilharia, Engenharia de Combate, Comunicações
CIAW - Armamento, Marinha, Administração, Contabilidade, Economia, Máquinas.
CIM - Inteligência
CMASM - Engenharia Elétrica, Eletrônica, Mecânica, Informática, Armamento
CMN - Ensino Médio, Fundamental, Literatura, História da Marinha
CMS - Eletrônica, Sistemas Navais, Armamento e Sistemas de Armas
CN - História do Brasil, História Naval, Ensino Médio, Marinha, Português, Didáticos e Paradidáticos
Com2ºDN - Guerra de Minagem e Varredura



Apêndice - Especialidades dos Acervos das Bibliotecas da Rede BIM

CPN - Projeto Naval, Engenharia Naval, Engenharia Mecânica, Marinha 
CTMSP - Sistemas Nucleares e Energéticos, Propulsão, Tecnologia Militar, Marinha
DEN - Engenharia Naval, Engenharia Elétrica, Engenharia Química
DGePM - Planejamento/coordenação central da gestão dos programas e projetos de obtenção e manutenção dos sistemas e
meios navais.
DHN - Hidrografia, Navegação, Cartografia, Meteorologia e Oceanografia, Sinalização Náutica.
DPHDM (BM) - História Naval, Ciência Naval, Marinhas, História do Brasil, História Geral, Biografias, Cartografia Histórica,
DPHDM (BV) - Literatura brasileira e estrangeira.
DSAM - Sistemas de Armas, Mecatrônica.
EAMCE - Ensino Fundamental e Médio, Ciência Militar, Literatura.
EAMES - Ensino Fundamental e Médio, Ciência Militar, Literatura.
EAMPE - Ensino Fundamental e Médio, Ciência Militar, Literatura.
EAMSC - Ensino Fundamental e Médio, Ciência Militar, Literatura.
EGN -Defesa Nacional. Poder Naval. Estratégia. Política. Relações Internacionais. Direito Internacional. Administração.
EMA - História. Literatura. Direito. Português. Administração. Economia. Contabilidade. Literatura.
EN - História do Brasil. Marinha. Ensino Superior. Armada. Fuzileiros Navais. Intendência. Humanística. Literatura Recreativa.
ENRG - Literatura.
ESG - Defesa Nacional. Estratégia. Política. Relações Internacionais. Direito Internacional. Administração.
HFA - Enfermagem. Medicina. Odontologia. Saúde Pública. Administração Hospitalar. Psicologia. Serviço Social. Terapia
Ocupacional. Fisioterapia. Fonoaudiologia.



Apêndice - Especialidades dos Acervos das Bibliotecas da Rede BIM

HNMD - Enfermagem. Medicina. Odontologia. Saúde Pública. Administração Hospitalar. Psicologia. Serviço Social. Terapia
Ocupacional. Fisioterapia. Fonoaudiologia.
IEAPM- Oceanografia. Biologia Marinha. Meteorologia. Hidrografia. Geologia. Geofísica Marinha. Acústica Marinha. Engenharia
Costeira e Oceânica.
IPqM - Eletrônica. Sonar. Radar. Sistemas Navais. Acústica Submarina.
OCM -Odontologia.
PEM - Atividades Marítimas, fluviais e lacustres.
SECIRM - Antártica. Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Amazônia Azul.
TM - Direito Marítimo, áreas relacionadas à Ciência do Direito. Relações Internacionais. Política Internacional. Transporte
Aquaviário e Navegação.



DIRETORA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DOCUMENTAÇÃO DA MARINHA

BIBLIOTECA DA MARINHA
R. Mayrink Veiga, 28, Centro - 20090-050 - Rio de Janeiro, RJ

(21) 2516-0265

Visite o sítio eletrônico da Biblioteca da Marinha e conheça nossas atividades:
www.marinha.mil.br/bibliotecadamarinha


