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CRITÉRIOS PARA INSERÇÃO DE VALORES NAS OBRAS 
BIBLIOGRÁFICAS DOADAS PARA A BIBLIOTECA LATINO-AMERICANA (BIUNILA)

DEFINIÇÕES DOS ESTADOS FÍSICOS DOS MATERIAIS:

I - PÉSSIMO

Consideram-se em estado de péssima conversação as obras e/ou materiais doados

que estejam nas seguintes condições: 

a) em avançado estado de deterioração;

b) com cor escura (por exemplo: marrom, esverdeada, acinzentada);

c) contaminada (por exemplo: mofo, fungos, traças, bolor, manchas de alimentos ou

bebidas, marcas de goteiras frequentes);

d) grifado (escritas à caneta, lápis ou tinta, com grifa texto neon ou lápis de cor ou

similares);

e) capa caseira (encapado com plástico ou papel, durex ou outro material);

f) rasurados, rasgados, com páginas faltantes que comprometam a compreensão do

conteúdo; carimbos particulares ou de outras instituições.

II – Ruim

Consideram-se em estado de conversação ruim as obras e/ou materiais doados que

estejam nas seguintes condições: 

a) estado médio de deterioração;

b)  cor  escura  (por  exemplo:  amarelado,  marrom claro,  manchas  de  alimentos  ou

bebidas, sujeira em geral);
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c) contaminado (por exemplo: mofo, fungos, sujidades de alimentos ou bebidas);

d) rasurados ou rasgados;

e) grifados.

III – Bom

Consideram-se em bom estado de conversação as obras e/ou materiais doados que

estejam nas seguintes condições:

a) páginas pouco ou não amareladas;

b) conteúdo integral das páginas;

c) sem rasuras ou rabiscos;

d) sem capas domésticas ou além da própria do livro.

IV – Perfeito

Consideram-se em perfeito estado de conversação as obras e/ou materiais doados

que estejam nas seguintes condições:

a) novo ou praticamente novo;

b) páginas brancas ou a cor a que se propõe;

c) sem carimbos ou grifos;

d) sem rasuras ou rasgaduras;

e) conteúdo integral e acessível;

f) sem autógrafo.
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TABELA DE VALORES 

CONFORME ESTADO FÍSICO DOS MATERIAIS DOADOS

ESTADO

PERÍODO 

Antes de 1950 1950-2000 2000-2010 2010-2020

VALORAÇÃO

Péssimo R$1,00 R$1,00 R$5,00 R$5,00

Ruim R$1,00 R$1,00 R$5,00 R$5,00

Bom R$5,00 R$5,00 R$10,00 R$15,00

Perfeito R$5,00 R$5,00 R$15,00 R$15,00

* Revistas serão valoradas em R$1,00 (um real) e apenas serão catalogadas as de cunho

técnico-científico. As demais, tais como: Veja, Isto é, Caras, 100 Fronteiras serão doadas

para outras instituições.

** Os valores estipulados nesta tabela deverão ser atualizados, preferencialmente, a cada 05

(cinco) anos.

Foz do Iguaçu, 30 de agosto 2019.
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