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Epígrafe
Não se promove a transferência e, muito menos, o recolhimento de documentos cobertos de
sujidades e infestados de pragas. Seria como introduzir frutas podres no cesto de frutas sadias. Além
da limpeza mecânica e da desinfestação dos itens documentais, são enfatizadas nesta matéria, as
importâncias dos serviços de manutenção e de zeladoria dos prédios e instalações do arquivo. São
destacadas como altamente relevantes a reeducação e a formação de hábitos positivos de gestores,
funcionários e usuários, pois o homem pode vir a ser o maior e mais eficaz elemento degradador de
acervos, caso não desenvolva a consciência cidadã quanto a sua responsabilidade e o seu papel como
agente de preservação dos bens culturais.
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Excelência na Arte de Restaurar

Fonte: www.ced.ufsc.br/bibliote/dep/restaurar.htm.
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TRATAMENTO DOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS

1 Limpeza Mecânica dos Documentos
Nesta seção não abordamos apenas aspectos relativos à limpeza mecânica dos
documentos. Aliás, face à sua importância para a conservação, sempre que oportuno, em outros
exemplares desta série, este assunto tem sido objeto de inúmeras recomendações. Além das
técnicas de limpeza mecânica dos documentos, tratamos aqui dos serviços de zeladoria e
manutenção de recintos, móveis e equipamentos; dos diversos tipos de produtos de limpeza,
utensílios, ferramentas. Temos insistido que, paralelamente ao controle ambiental de umidade
relativa e temperatura, a limpeza mecânica em todas as fases do ciclo vital dos arquivos é
condição primordial à longevidade dos suportes de qualquer natureza.
Nossa primeira preocupação é com a integridade física, ou seja, com a saúde dos
funcionários encarregados de proceder à limpeza dos documentos. Neste sentido reiteramos
todas as recomendações feitas em outras publicações desta série, no que concerne aos
pretechos e acessórios de uso pessoal, tais como luvas, máscaras, óculos protetores, toucas,
guarda-pós; as condições físico-ambientais consideradas ideais, etc.

2 Formação de Hábitos Positivos
As equipes de trabalho são compostas por pessoas de faixas etárias, temperamentos,
formações, hábitos, procedências, histórias de vida e expectativas profissionais diferentes; são
equipes heterogêneas, formadas por pessoas com experiências próprias, mas reunidas em torno
de objetivos comuns às funções específicas da unidade organizacional em que se encontram
lotadas. Não se pode esperar que todos os membros de uma equipe tenham o mesmo
comportamento inicial diante de uma proposição. Umas são mais disciplinadas e cordatas, outras
menos e deparamos até mesmo com aquelas que se destacam por serem rebeldes.
Naturalmente, existem aquelas que são organizadas e ordeiras ao passo que outras parecem
primar pelo desleixo e pela falta de cooperação. Por conseguinte, não se pode esperar que todos
os funcionários e usuários tenham o mesmo comportamento. As reações são idiossincráticas!
Paralelamente às atividades de zeladoria e manutenção permanente dos vários recintos,
equipamentos e mobiliário, devem ser planejados e desenvolvidos programas de conscientização,
reeducação e treinamento voltados à formação e introjeção de comportamentos e hábitos
comprometidos com a limpeza, a higiene e o bem estar no ambiente de trabalho. Lembramos que
a higiene no trabalho, face ao conforto que proporciona e aos benefícios para a saúde física e
mental dos funcionários, é um dos requisitos à obtenção do certificado de qualidade ISO 9001. É
indispensável criar rotinas de supervisão e monitoramento frequente de abrangência total, não se
admitindo omissão dos dirigentes dos escalões hierárquicos superiores. É indispensável que os
bons exemplos partam sempre dos mais graduados. Tais medidas devem ser complementadas
com campanhas esclarecedoras e formadoras de opinião, seja com recursos próprios, seja com o
patrocínio externo, como, por exemplo, a participação da Associação dos Amigos do Arquivo
(sendo que a criação dessa Associação deve ser fomentada e apoiada pela Direção do Arquivo).
É válido, ainda, lembrar dos efeitos positivos da distribuição interna de folhetos bem redigidos,
contendo mensagens claras sobre os princípios gerais da conservação, e da fixação de cartazes
auto-explicativos em lugares estrategicamente escolhidos.

3 Serviços de Manutenção e Zeladoria
A manutenção é uma atividade que compreende funções de um mesmo tronco, que bifurca
em duas vertentes: uma, preventiva; outra, corretiva. Na elaboração deste trabalho temos insistido
na apresentação de argumentos a favor das medidas preventivas. Prevenir é mais vantajoso e
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menos oneroso que reparar e consertar. Todavia, por maiores que sejam os cuidados preventivos,
não se podem impedir os desgastes provocados pelo uso continuado dos equipamentos, pela
fadiga dos materiais e pelas avarias em consequência de acidentes e sinistros. É prudente
lembrar que muitos equipamentos e instrumentos se tornam obsoletos com o passar do tempo e
passam pelo processo de depreciação patrimonial, justificando suas substituições por novas
gerações. A manutenção, tanto preventiva quanto corretiva, deve ser confiada aos especialistas e
não aos amadores e curiosos. Se a instituição não possui serviços de consertos e reparos, deve
contratá-los de empresas idôneas e com tradição comprovada no mercado especializado.
Não menos importantes são as atividades de zeladoria e limpeza, que tanto podem ser
prestadas por funcionários da própria instituição, quanto por empresa prestadora de serviços. Não
se podem relegar ao descuido as inspeções periódicas das instalações elétricas, hidráulicas e
sanitárias. Sempre que se fizer necessário, promover reparos em paredes, tetos, portas, janelas,
pisos e áreas externas. Limpeza e remoção de lixo, sobras e escórias são atividades vitais, cuja
execução requer inspeção diária.
Na gestão dos serviços de manutenção e zeladoria é imprescindível que sejam elaborados
e cumpridos cronogramas, tabelas e escalas, com detalhamento de períodos, freqüências, rotinas
e tarefas. A elaboração desses instrumentos, além de facilitar e orientar a execução das tarefas
viabiliza acompanhamentos e inspeções que fazem parte do elenco de medidas próprias dos
requisitos de auditorias da qualidade e operacionais nos arquivos.
Os equipamentos mecânicos, eletromecânicos e eletrônicos necessitam de manutenção
preventiva e corretiva permanente. É imprescindível manter estoque de peças e componentes cuja
durabilidade é previsível, seja pelo cansaço estrutural do material de que são confeccionados, seja
por possíveis acidentes quando da locomoção, manuseamento e alteração de corrente elétrica.
No que se refere aos documentos legíveis por máquina, tendo em vista a alta velocidade com as
gerações se sucedem e novos produtos são colocados no mercado, é de importância fundamental
que, face à necessidade de recuperação futura de informações, compreendendo centenas de
anos, se faça a migração de equipamentos, suportes e demais componentes. Por exemplo, os
disquetes para computador tornaram-se obsoletos em curto espaço de tempo. Alguns autores
fazem referência a períodos não inferiores há 10 anos para efetuar, com segurança, a migração
tecnológica. Algumas variedades de documentos especiais produzidas no passado e fora de
séries de fabricação, consideradas raridades históricas, como filmes de 8mm, negativos
fotográficos em bases de vidro, discos de 78 rpm (rotação por minuto) em acetato de celulose e
outros considerados raros, merecem as seguintes atenções:
• tratamento do documento original;
• conserto e/ou reparo do equipamento que proporciona a leitura do original (recuperação
da informação);
• migração do original para gerações atualizadas, que permitam a recuperação de
informações com facilidade, colocadas a disposição do usuário;
• conservação do exemplar original e do equipamento que viabiliza a sua leitura, em
condições ambientais satisfatórias.

4 Desinfestação
Elegemos o termo desinfestação para nos referirmos aos tratamentos e técnicas que visam
à exterminação das pragas que infestam os acervos documentais. Por pragas, fazemos alusão
aos insetos, microorganismos e até roedores que atacam os documentos. Ao eleger um termo não
significa que não reconhecemos e/ou recomendemos o emprego de outros igualmente
expressivos. Os termos desinfestação, fumigação e desinfestação não constam da Norma Técnica
ABNT NBR 9578 – Terminologia. Entre os autores não existe consenso no emprego desses
termos. O termo desinfestação foi empregado, no Glossário Internacional de Administração de
Documentos, para a tradução de Fumigation, com o seguinte verbete: “Tratamento preventivo por
meio de gases e vapores a fim de exterminar insetos, mofo e microorganismo que causam danos
aos documentos”. A definição vernácula para desinfecção é “ato ou efeito de desinfeccionar (fazer
desaparecer a infecção de...)”. Fumigação não é termo genérico e, sim, específico, pois se refere
à exterminação de insetos e microorganismos com a utilização de agentes químicos em estado
gasoso. Como veremos nesta seção, os métodos de combate às pragas não se resumem ao
emprego de produtos químicos em estado gasoso, mas pode ser efetuado por congelamento,
administração de anticoncepcionais, microondas e outros.
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No combate (prevenção e exterminação) às pragas as ações, objetivando alcançar a
eficácia desejada, são dirigidas em três direções simultaneamente, a saber:
• reeducação dos funcionários e usuários do arquivo, tendo em vista a formação de
atitudes positivas de respeito ao acervo e a introjeção de hábitos de combate às pragas;
• saneamento do edifício, de forma abrangente, de modo a atingir todos os recintos,
instalações (elétricas, hidráulicas e sanitárias), móveis, equipamentos e áreas externas
(pátios, estacionamentos, calçadas, jardins e outros equipamentos urbanos);
• desinfestação dos documentos, tendo o cuidado e a certeza do emprego das técnicas
corretas e dos produtos apropriados, caso a caso.
As ações preventivas no sentido de garantir a integridade física dos documentos são
obrigações e responsabilidades de todos os funcionários e usuários. Hábitos são facilmente
adquiridos sem nos apercebermos deles, mas difíceis de serem mudados. Comer e beber em
locais e horários não apropriados são hábitos que contribuem significativamente para a
proliferação de pragas. Copos descartáveis com restos de bebidas açucaradas, sobras de
sanduíches, doces e bolos, cascas de frutas, guardanapos impregnados de gorduras, etc. são
lançados nos cestos de lixo ou deixados nas mesas de leitura (quando não são jogados no chão!),
de modo atrativo para ratos e baratas. Por mais antipática e impopular que seja a medida é
terminantemente proibida a entrada de bebidas e comidas nas dependências do arquivo, até
mesmo as despretensiosas balinhas. A recomendação, obviamente, é extensiva aos museus,
bibliotecas, centros de documentação e herbários. Toda e qualquer forma de ingestão de
alimentos somente será permitida na cantina da unidade organizacional, e esta deve situar-se fora
das dependências do prédio de arquivo. Por mais constrangedor que possa parecer, o consulente
deve ser incentivado a lavar as mãos antes de manusear documentos de arquivo, pois o óleo
natural da pele juntamente com o suor e sujidades, quando transferidos aos suportes, além de
constituírem manchas difíceis de remoção, são formadores de colônias de microorganismos. Deve
ser estabelecida a obrigatoriedade do uso de luvas para manusear documentos tombados do
acervo permanente e obras raras. Igualmente embaraçoso de ser reprimido é o hábito, quase
sempre inconsciente, que algumas pessoas desenvolvem de umedecer os dedos com saliva para
folhear documentos. Além de contrariar normas de boas maneiras, tais hábitos transferem para os
suportes, mesmo que temporariamente, colônias de microorganismos que, juntamente com as
substâncias químicas da saliva, originam manchas difíceis de remoção. Todos os esforços devem
ser envidados objetivando conscientizar e desenvolver o bom senso do usuário, tendo em vista
que é preciso utilizar sem danificar.
O saneamento dos edifícios começa com a atenção dispensada às áreas externas,
compreendendo estacionamentos, pátios, jardins, entradas de serviços e equipamentos urbanos
existentes nas adjacências. Esses lugares devem ser mantidos limpos e bem conservados. Locas
junto às paredes, muros, meios-fios e caçadas constituem fortes indícios da presença de roedores
e, possivelmente, de seus predadores. O combate a esses tipos de pragas inicia com a extinção
das fontes de alimentação, ou, como já afirmamos, com a remoção do lixo contendo restos de
alimentos. Em seguida as condições de habitabilidade devem ser eliminadas com a extinção das
locas e demais pontos onde os roedores constroem seus ninhos. Paredes esburacadas, caixas de
esgotos destampadas e todos os locais depredados e possíveis de abrigar ninhadas devem ser
reparados. Os organismos governamentais de controle de zoonoses desenvolvem campanhas e
prestam esclarecimentos sobre as técnicas e produtos empregados para desratização.
Consultemos, pois, os especialistas. A prudência recomenda que nos mantenhamos alertas a
outros indícios exteriores da existência ou presença de outras pragas, como, por exemplo, o
surgimento de cupinzeiros próximos o suficiente para constituir ameaça ao acervo ou ao edifício
que o acolhe. Algumas espécies de formigas são domésticas e constroem seus ninhos de maneira
surpreendente em locais que lhes proporcionam abrigo e segurança, como, por exemplo, caixas
de equipamentos eletrônicos. Outras espécies, como as saúvas, constroem sauvais subterrâneos
constituídos de túneis, panelas, respiradouros, em grandes extensões, capazes de comprometer e
abalar as fundações e estruturas de um prédio de arquivo. Ao longo dos anos, de forma quase
imperceptível, as pragas vão se adaptando às condições ambientais, aninhando e construindo
seus habitats nas cavidades, junções, orifícios diversos, tubulações, encanamentos, frestas,
porões, forros, etc. Os cupins são vorazes destruidores do madeirame das construções, do
mobiliário de madeira e dos documentos. Existem espécies que se instalam nos interiores dos
edifícios, nos troncos das árvores e no solo. Para exterminar cupins (e outras espécies de insetos
que vivem em colônias) não basta eliminar indivíduos (operários e soldados), é preciso destruir a
rainha, ou seja, combatermos a colônia. Cupinzeiros nas proximidades dos depósitos de arquivo
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são sinais de perigo e constituem indicativos para ações imediatas para combatê-los. É
necessário promover o saneamento dos edifícios e todas as instalações através da criação das
condições desfavoráveis ao surgimento e proliferação de pragas agressivas aos acervos.
Manutenção e limpeza complementadas com a aplicação de produtos cujas fórmulas garantam
longa permanência de elementos ativos e que sejam repelentes eficazes, devem fazer parte do
cronograma de combate às pragas. Consideramos de vital importância a fixação de telas de
malhas finas em todas as janelas e respiradouros; a extinção ou vedação de ralos e esgotos
existentes no interior do depósito de arquivo; a instalação de equipamentos de ultra-sons
repelentes para todos os tipos de pragas; o controle eficaz dos padrões de climatização ambiental
(UR e T) apropriados à conservação de bens culturais em geral.
4.1 Técnicas e Produtos Recomendados
Para tratamento dos suportes documentais, no que se refere a aplicação de agentes tóxicos
para exterminar insetos e microorganismos, a técnica mais recomendada é a fumigação. Face aos
perigos de contaminação e intoxicação, a fumigação deve ser realizada em recinto isolado e
especialmente preparado para essa finalidade. É requisito fundamental, também, que a fumigação
seja aplicada em autoclaves e câmaras a vácuo. A dedetização, ou aplicação de inseticidas, cujas
fórmulas contenham substâncias químicas que interagem com os componentes dos documentos
textuais e especiais e se fixam permanentemente nos suportes, deve ser evitada. Somente deve
ser permitida a aplicação de produtos que sejam inócuos aos suportes e tintas. Traduzimos da
obra “La conservación de los bienes culturales” (Unesco, 1969) as seguintes recomendações do
autor E. R. Beecher:
“As instituições que dispõem de câmaras de gás e seguem a excelente prática de fumigar
todos os bens culturais suscetíveis de infestação imediatamente depois de recebê-los, evitam a
introdução de pragas no acervo. Os gases corriqueiramente empregados são o cianureto de
hidrogênio, letal para o homem; o dissulfeto de carbono, que é explosivo em contato com o ar; o
óxido de etileno, que também é inflamável, a menos que esteja mesclado com o dióxido de carbono;
e o brometo de metila. Este último (ponto e ebulição 3,6º C) se expande em forma de líquido incolor.
Evapora-se facilmente à temperatura ambiente e é altamente tóxico para os insetos em todas as suas
fases evolutivas, mas não é veneno de ação rápida para o homem. Não tem odor perceptível, exceto
em concentrações elevadas; razão para prevenir uma inalação acidental com a acrescentação de um
indicador lacrimogêneo (Burns-Brown, 1969). É mais penetrante que o cianureto de hidrogênio e se
exala dos objetos tratados, muito mais rápido. (...) Uma concentração de 200g por m³ mantida
durante 3 h destrói os ovos, as larvas e os insetos adultos. O brometo de metila é mais denso que o
ar e, portanto, deve ser introduzido na câmara de fumigação pela parte superior. É conveniente que a
câmara de fumigação possua sistema de ventilação interna para proporcionar a circulação do gás. O
fluoreto sulfúrico apresenta toxidade e outras propriedades semelhantes às do brometo de metila,
porém possui maior capacidade penetração”.

Na mesma obra, H.W.M Hodges elucida:
“Um fumigante eficaz é uma mistura de três partes em volume de óxido de etileno e uma
parte de tetracloreto de carbono. Outro fumigante eficaz, não demasiado tóxico, é o brometo de
metila. Tanto o brometo de metila quanto o óxido de etileno podem ser aplicados com resultados
altamente satisfatórios se adicionados ao freon. Outros produtos que têm sido aplicados para
fumigação são as pastilhas de fosfeto de alumínio (FOSFOXIM), método e técnica obsoletos; o
paradiclorobenzeno associado ao DDVP (Vapona), processo pouco confiável que requer inspeção
bimestral; o formaldeído mesclado com timol, não combate todos os tipos de microorganismos; gás
carbônico (CO²) solidificado, fácil de ser aplicado, não deixa resíduos tóxicos, mas não é eficaz na
destruição dos ovos”.

A desinfestação pode ser realizada ainda, com as reservas e cuidados exigidos caso a caso,
pelos processos de microondas, congelamento, iscas de formicida e iscas de anticoncepcionais. O
processo por microondas não é recomendado para volumes encadernados e gravações por
douração. Sob temperatura alta, por um período, não superior a três minutos em prato giratório
podem-se eliminar insetos em todas as fases do processo evolutivo, desde os ovos até o
espécime adulto. Todavia pode ocorrer o empenamento de capas duras, o amolecimento de
colas, a alteração da douração, o derretimento de tintas e a alteração da estrutura molecular do
papel. Para aplicação da técnica do congelamento é necessário que os documentos sejam
protegidos com embalagem plástica a vácuo, a fim de evitar a condensação interna. O volume é
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então submetido a baixas temperaturas de até –40°C por 48 horas. Luccas e Seripierri (op.cit.)
recomendam temperaturas de -20º ou –25ºC por período de cinco dias. O descongelamento em
temperatura ambiente ocorre em 24 horas; e só então os documentos poderão ser desembalados.
Nesse processo observa-se o efeito da cristalização dos órgãos vitais e a conseqüente morte dos
insetos. Relembrando que, no combate às térmitas, atacamos a colônia e não somente os
indivíduos, o método de extermínio com iscas de formicida (Sulfluramida) é bastante eficaz. Sendo
o cupim praticante da autofagia, os espécimes mortos são devorados pelos que estão próximos
dele e, assim, chega-se à rainha. As iscas de anticoncepcionais objetivam esterilizar a colônia.
Não poderíamos encerrar esta seção sem apresentar recomendações sobre segurança que
deverão ser observadas não somente pelos responsáveis diretos pela desinfestação, mas por
todos os funcionários do arquivo. A fumigação, por se tratar de atividade que envolve a
manipulação direta com substâncias tóxicas e até mesmo letais, deve ser executada somente por
especialistas, em ambiente, equipamentos e instrumentos apropriados. Não pode, igualmente,
haver descuido quanto ao uso de acessórios de segurança, tais como máscaras com filtros de
carvão ativado, luvas de borracha, botas de borracha, etc. Tanto é irracional juntar documentos
infestados a acervos saneados, quanto juntar documentos que tenham passado pela
desinfestação ao acervo infestado.
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