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1 Introdução 

O Sistema de Bibliotecas - SIBI do São Lucas Educacional tem por finalidade 

facilitar o acesso à cultura, à informação, à educação e ao lazer, contribuindo assim para 

a elevação do nível cultural e da qualidade de vida dos cidadãos. Pretende estimular o 

hábito pela leitura; dar condições para fruição da criação literária, científica e artística, 

proporcionando o desenvolvimento da capacidade crítica do indivíduo; conservar, 

valorizar, promover e difundir o patrimônio escrito para reforçar a identidade cultural 

nacional e regional; disseminar informação útil e atualizada, em diversos suportes, 

satisfazendo as necessidades da comunidade acadêmica. 

Tem como missão atender aos diversos segmentos do São Lucas Educacional em 

suas necessidades de documentação e informação nas áreas do conhecimento 

específico de sua atuação, tendo como propósito contribuir para a qualidade da 

educação, da pesquisa e da extensão. O SIBI é composto pelas Bibliotecas Dom João 

Batista Costa, Santo Antônio, São Mateus, Santa Bárbara e Santa Rita e é responsável 

pela gestão do Repositório Institucional e do Portal de Periódicos da São Lucas 

Educacional.  

Este plano de contingência objetiva descrever as medidas que são adotadas pelas 

bibliotecas que compõem o SIBI visando a preservação e conservação do acervo físico e 

virtual.  

2 Riscos 

Alguns tipos de risco são passíveis de ocorrer no ambiente de trabalho e, 

consequentemente na biblioteca, podendo ser eles:  

Riscos Físicos: ruídos, calor, frio, vibrações, radiação, pressão, umidade; 

Riscos Químicos: poeiras, fumos, gases, vapores, névoas, neblinas, substâncias químicas;  

Riscos Biológicos: vírus, bactérias, fungos, parasitas, animais peçonhentos; 

Riscos Ergonômicos: esforço físico, postura inadequada, ritmo excessivo, monotonia, 

repetitividade; 



Riscos de Acidentes: arranjo físico inadequado, iluminação inadequada, falta de 

Equipamento de Proteção Individual - EPI, uso de ferramentas e máquinas inadequadas, 

eletricidade, incêndio, explosão, picadas de animais peçonhentos ou insetos. 

Ações que são realizadas pelo SIBI para minimizar os tipos de risco anteriormente 

descritos: 

Riscos físicos: controle de temperatura e umidade; 

Riscos químicos: higienização correta; 

Riscos biológicos: controle de sinantrópicos, higienização, uso de Equipamento de 

Proteção Individual - EPI, proibição de entrada e consumo de alimentos e bebidas, 

espaços entre os livros, uso de estantes de aço; 

Riscos ergonômicos: uso de carrinhos bibliográficos adequados para o transporte de 

obras; uso de mobiliário adequado e escala de trabalho que observe a variação de 

movimentos; 

Risco de acidentes: equipamentos de combate a incêndio, iluminação adequada, uso de 

EPI, controle de sinantrópicos. 

3 Preservação e Conservação Predial e de Acervo Físico 

A preservação e conservação são ações conjuntas de procedimentos que visam 

ampliar a vida útil do acervo e das instalações físicas. 

Predial: em relação as suas condições estruturais, recebe manutenção preventiva e 

corretiva da rede elétrica, rede hidráulica e sanitária, rede de água pluvial, alvenaria e 

pintura, sistemas mecânicos; 

Prevenção contra incêndio: manutenção predial com verificação das instalações e dos 

equipamentos de combate a incêndio anualmente; 

Prevenção contra inundações – limpeza das calhas e bueiros próximos às bibliotecas e a 

manutenção no telhado. 

Segurança contra roubo e vandalismo: sistema de vigilância e monitoramento 24h 

através de câmeras de monitoramento instaladas em pontos estratégicos bem como 



pela equipe de segurança institucional; sistema eletromagnético antifurto de proteção 

das obras; 

Controle de sinantrópicos: realizado por empresa terceirizada, coordenada pela Setor 

de Limpeza e Conservação, no mínimo uma vez por ano, a dedetização, descupinização, 

desratização, desinsetização entre outros procedimentos para prevenção e controle de 

pragas urbanas. 

4 Preservação e Conservação do Acervo Virtual 

Os recursos informacionais disponibilizados on line pelo SIBI podem ser 

acessados de qualquer lugar, através dos portais do aluno e do professor 24 horas por 

dia 7 dias da semana. O Data Center do SIBI possui nobreak com autonomia de até 8 

horas, além da IES possuir grupo gerador que é ativado automaticamente caso haja 

interrupção na distribuição de energia, com autonomia de até 3,5 horas em sua geração 

máxima. 

O software bibliográfico Pergamum fica armazenado no Data Center local do 

UNISL, em Porto Velho – Rondônia, onde é realizado backup da aplicação a cada 12 horas 

e do banco de dados a cada 1 hora, utilizando método de backup diferencial, onde se 

efetua um 1 backup completo por dia e estas cópias são armazenadas imediatamente 

em um storage de backup. No caso de desastre que impeça o acesso de uso da aplicação, 

o serviço será restabelecido em um tempo de retorno de até 2 horas e o banco de dados 

em até 4 horas.  

 A base de dados de livros eletrônicos Minha Biblioteca, tem o principal data 

center da Vital Source funcionando em La Vergne – Tenesee- EUA. Conta ainda com um 

data center de backup em Chambersburg - Pensilvânia - EUA e com um servidor no 

Google Cloud no Centro-Oeste dos Estados Unidos. No caso de um desastre que impeça 

o acesso e uso do datacenter de La Vergne, os serviços serão acessados do data center 

de Chambersburg e do Google Cloud. Utilizam o servidor Windows Azure com SLA de 

99,95%. Em relação à contingência, a ZBRA Solutions é responsável por qualquer 

problema em produção 24/7. 

 A base de dados de livros eletrônicos Pearson, tem todos os serviços e processos 

rodando em nuvem pela AWS e Azure. Os sistemas contam com redundância, incluindo 



redundância geográfica, e o DNS Failover para garantir a entrega imediata dos recursos 

de redundância em caso de contingência. Possui aplicação de patchs de segurança e 

prevenção nos servidores e equipamentos, bem como monitoramento 24/7 de todos os 

serviços e processos. 

 As bases de dados de periódicos eletrônicos da EBSCO, sediada em Birmingham 

– Alabama – EUA, têm como filosofia central evitar os efeitos incapacitantes dos eventos 

ao projetar redundância e resiliência nas operações estabelecendo instalações 

geograficamente e tecnicamente diversas e redundantes. Os centros de dados operam 

em uma configuração "N + 1 live, adotando ferramentas baseadas em nuvem e 

ampliando os recursos da força de trabalho remota. Dito isso, existem alguns sistemas 

e capacidades que não se prestam a estas abordagens e, nestes casos, adotamos as 

abordagens tradicionais de recuperação de desastres. Registramos que a EBSCO já lidou 

com emergências graves, incluindo inundações, tornados, furacões e interrupção das 

instalações locais, porém, seus preparativos permitiram entregar os serviços e operar 

sem impactar nossos clientes. 

5 Emergências  

Após identificadas as ações de preservação e conservação, é fato que ainda 

podem ocorrer emergências. Nesse sentido, orientamos toda a comunidade acadêmica 

a manter a calma e procurar auxílio dos profissionais bombeiros, policiais, segurança 

institucional, enfermeira do trabalho e médico do trabalho o mais rápido possível.  

Em caso de vítima, evite mudá-la de posição, exceto se correr algum risco e 

tomando o cuidado de desobstruir a passagem de ar. Afaste as pessoas que estiverem 

ao redor e procure manter diálogo para mantê-la acordada e conhecer possíveis 

sintomas. 


