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Divisão de Biblioteca

Sistema Integrado de Bibliotecas da USP

SIBi



Bibliotecas em números – Base 2010

Dados Gerais:
Área física  3.604,2 m²  

Recursos humanos: 34  
• 15 funcionários de nível superior
• 14 funcionários de nível técnico
• 5 funcionários de nível básico
• 5 funcionários terceirizados
• 5 estagiários bolsistas



Missão

Promover o acesso e incentivar o uso e a geração da
informação, contribuindo para a qualidade do ensino, pesquisa
e extensão, em todas as áreas do conhecimento, com a
utilização eficaz dos recursos públicos.

Valores

Manter o compromisso com a democratização do acesso à 
informação de forma equitativa, respeitando o patrimônio, a 

ética e os valores humanos.

Visão 

Ser reconhecido pelo nosso cliente, como uma biblioteca que 
disponibiliza recursos inovadores (em tecnologia) de acesso à 
informação, com acervo que atenda as necessidades em 99% 
das demandas, através de um atendimento ágil e qualificado.



Organograma



A sustentabilidade na DIBD...

...orienta esforços no desenvolvimento de 
produtos e serviços que possam atender 
às necessidades do presente sem 
comprometer as gerações futuras.



As primeiras ações ambientais na biblioteca

Desde de novembro de 2004, a Biblioteca passou 
a contar com a Comissão  do Programa DIBD 
Recicla, que tem como objetivo atuar de forma 
direta em projetos que contribuam com redução de 
resíduos dentro da DIBD e através de informações 
didáticas e práticas, conscientizar a equipe sobre a 
importância da redução do uso de materiais 
descartáveis bem como o reaproveitamento 
daqueles que consumimos no nosso dia-a-dia.   



Comissão Ambiental







Resultados



Resultados



Sustentabilidade: 
Educação Ambiental



Parceiros nas ações e na educação ambiental

Educação 
Ambiental



Sustentabilidade ambiental: treinamentos

Exibição do vídeo “A História das Coisas” para 
funcionários da biblioteca.

Disponível em: www.dignow.org/post/a-hist%C3%B3ria-das-coisas-dublado-
839416-28372.html

Educação 
Ambiental



Marketing Interno

Educação 
Ambiental

Logotipo (antigo)

Informativo (antigo) Cartilha

Mascote (antigo)
Powerpoint



Educação 
Ambiental

Informativo
(atual)

Logomarca 
(atual)

Marketing Interno



Participação em eventos

Difusão da primeiras 
práticas: 

Semana Socioambiental 
da ESALQ – 2004

Educação 
Ambiental



Educação 
Ambiental

Organização de eventos

Inserção da Educação Ambiental na “VIII Semana 
do Livro e da Biblioteca” em 2005.



Educação 
Ambiental

Oficina de papel reciclado na “VIII Semana do livro 
e da Biblioteca” em 2005.

Organização de eventos



Redução de consumo de água

Torneira temporizada

3R: reduzir, 
reutilizar e 
reciclar



Redução do consumo de papel

3R: reduzir, 
reutilizar e 
reciclar

Empréstimo: recibo enviado para 
e-mail do usuário



Redução do consumo de energia elétrica

Função hibernar

3R: reduzir, 
reutilizar e 
reciclar



Redução do consumo de energia elétrica

3R: reduzir, 
reutilizar e 
reciclar



Reutilização de papel

1 - As folhas 
que foram 
utilizadas 
apenas um 
lado, são 
separadas em 
caixas 
coletoras no 
local de 
trabalho.

2 – O funcionário 
leva as folhas até 
a Portaria da 
biblioteca, onde o 
um dos lados é 
inutilizado por 
meio de um 
carimbo.

3 – O funcionário  da 
Portaria dispinibiliza as 
folhas para uso dos 
alunos.

3R: reduzir, 
reutilizar e 
reciclar



Reciclagem: papel, plástico, vidro e metais

1 – Os resíduos 
são separados 
conforme sua 
especificação:
• lixo;
• papel;
• outros materiais. 

2 – O material é 
recolhido pela CCLQ 
(Coordenadoria do 
Campus Luiz de 
Queiroz” e enviado à 
sede do USP RECICLA.

2 – O USP RECICLA 
encaminha o 
material para seus 
parceiros no 
município.

3R: reduzir, 
reutilizar e 
reciclar



Descartáveis x permanentes

3R: reduzir, 
reutilizar e 
reciclar



Lâmpadas usadas

1 – As lâmpadas 
usadas (inúteis) 
são substituídas 
pela CCLQ

2 – Os funcionários 
da CCLQ recolhem 
e encaminham as 
lâmpadas para um 
container situado 
no Campus.

3 – O USPRECICLA 
encaminha as lâmpadas 
para um órgão responsável 
pela descontaminação e 
posterior reuso do mercúrio 
e reciclagem do vidro.

3R: reduzir, 
reutilizar e 
reciclar



Reutilização de material bibliográfico

1 – Checagem no 
Dedalus para 
identificação de 
possíveis 
bibliotecas 
interessadas. 

2 – Envio via malote à 
biblioteca interessada.

3 – Disponibilização 
para doação em 
estante própria.

3R: reduzir, 
reutilizar e 
reciclar

O material bibliográfico é disponibilizado para reutilização nas seguintes 
condições:
• retirado do acervo de acordo com as políticas da biblioteca;
• recebido por meio de doação e não inseridos no acervo.



Produtos e serviços sustentáveis

www.esalq.usp.br/biblioteca



Produtos e serviços sustentáveis

O Sistema propicia 
visibilidade do “status” das 
correções para  o orientador 
e autor, além de agilizar a 
inclusão do documento final 
na Biblioteca Digital de 
Teses e Dissertações da 
USP (BDTD) e 
consequentemente no 
Banco DEDALUS.



Teses: impressão frente e verso

Decisão com base na Sustentabilidade



Centralização das Bibliotecas Setoriais:
• 1ª etapa – Biblioteca Setorial de Genética

Sustentabilidade de infraestrutura



Desafios e oportunidades



Desafios e 
oportunidades

Internos

Medição sistemática para avaliação dos resultados:
• pesagem dos resíduos;
• separação e análise de resíduos gerados pela DIBD;
• treinamentos e avaliação de aplicabilidade, etc.



Desafios e 
oportunidades

Internos

Lixo orgânico:
• composteira

Composteira - Minhocasa



Desafios e 
oportunidades

Externos

Descarte  e reaproveitamento de equipamentos de 
informática.

Contratos com prestadoras de serviço. 



Desafios e 
oportunidades

Oportunidades

Tecnologia:
• e-books;

• revistas eletrônicas,etc.

Leis



OBRIGADA!


