
SOBRE O PLANO INTEGRADO DE MODERNIZAÇÃO E 
RESTAURO DA BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE 

A Biblioteca Mário de Andrade está em obras de restauro e 
modernização desde setembro de 2007. O prazo estimado de conclusão 
total da obra é para o final deste ano e sua reabertura completa está 
prevista para o início do ano que vem.  

A intervenção em curso faz parte de um grande programa de 
revitalização do centro da cidade e conta com o patrocínio do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) em parceria com a 
Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. 
Envolve, além da reforma do prédio, que é patrimônio tombado, 
também o restauro do mobiliário, a modernização de suas instalações, 
além da recuperação e manutenção dos seus acervos. Por se tratar 
de um bem tombado, alguns cuidados foram ser tomados, como o 
acompanhamento das obras pelo Departamento do Patrimônio 
Histórico. Paralelamente à obra em questão, diversas ações estão sendo 
desenvolvidas como a desinfestação inédita do acervo geral iniciada em 
fevereiro deste ano e já concluída, além da higienização da coleção de 
periódicos. O custo total das obras atualmente em curso na Biblioteca 
Mário de Andrade é R$ 16,3 milhões. 

A obra no prédio principal da biblioteca consiste em: restauro da 
fachada do edifício; impermeabilização das lajes da cobertura; 
modernização das redes internas de infraestrutura; readequação dos 
andares de armazenamento do acervo, com mecanismos de proteção 
ambiental; ampliação da área de armazenamento de coleções de obras 
raras e de artes; criação de núcleo de pesquisadores, com gabinetes 
individuais de leitura e salas de reunião e consulta; remodelação da 
atual sala de leitura do primeiro andar e construção de mezanino para 
a guarda do acervo da Circulante, com acesso independente; 
modernização do auditório; restauro dos móveis originais; 
redistribuição das áreas de direção e processamento técnico; 
acessibilidade universal; e reconstituição da antiga sala de atualidades 

 
Edifício Anexo  
O Plano Integrado para adequação do antigo edifício do IPESP 
(Instituto da Previdência do Estado de São Paulo), cedido pelo Governo 
do Estado de São Paulo à Prefeitura, pretende instalar na edificação de 
7.400 metros quadrados todo o acervo de periódicos da Biblioteca 



Mário de Andrade, o acervo de multimeios, a coleção ONU e o Arquivo 
Histórico. O Anexo oferecerá, também, áreas de atendimento e um 
auditório para treinamento e cursos e disporá de novos laboratórios de 
digitalização e microfilmagem. 
 
O investimento nesta etapa é de R$ 10, 2 milhões a conclusão está 
prevista para o segundo semestre de 2011. 
 
Acervo 
 
- Desinfestação do acervo 
 
Entre fevereiro e julho de 2009, o acervo geral da Biblioteca Mário de 
Andrade, composto de 200 mil exemplares, passou por uma 
desinfestação inédita ao custo de R$ 700 mil. Os livros que passaram 
pelo processo estão sendo higienizados para retirada de sujidades 
deixadas pelos insetos e recolocados nas estantes. 
 
- Preservação da coleção especial de periódicos 
 
Com patrocínio do BNDES e contrapartida da Prefeitura de São Paulo, 
a coleção de jornais de revistas correntes e mais utilizadas que estavam 
no edifício principal foram higienizadas e acondicionadas, e aguardam 
conclusão das obras do Anexo para retorno. O valor investido é de R$ 
334 mil (BNDES) e R$ 52 mil (Prefeitura). 
 
Grande parte do acervo de periódicos, graças a patrocínio do programa 
Petrobrás Cultural (R$ 312 mil), passou por avaliação histórico-
cultural, tendo possibilitado a identificação de muitos títulos raros e até 
únicos no país. No momento, desenvolve-se a fase final de higienização 
e acondicionamento do material, bem como a catalogação eletrônica da 
coleção. Essas ações desenvolvem-se nas dependências da Biblioteca 
Prestes Maia, em Santo Amaro, razão pela qual o atendimento está 
interrompido, exceto em casos de urgência da parte de pesquisadores.  
O acervo completo de periódicos reúne aproximadamente 11 mil títulos 
distribuídos por 2,8 milhões de fascículos. 


