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Epígrafe
Perenidade não é uma propriedade inerente aos bens culturais, principalmente aos documentos textuais.
Os arquivistas e profissionais de áreas congêneres, como os curadores (conservadores) de acervos,
restauradores e marchands, têm por dever de ofício, responsabilidades com as manutenções preventiva e
corretiva dos objetos bi-tridimensionais. Neste trabalho, ênfase é dada aos fatores extrínsecos e intrínsecos
de deterioração dos bens culturais, principalmente dos documentos de arquivo.
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GESTÃO DE DOCUMENTOS

Close microscópico de um caruncho. (Foto: Laurie Knight, para concurso da Olympus / Reprodução)
Fonte: http://blogs.estadao.com.br/bob/melhores-de-2011-parte-60-caruncho-de-malte/

CAUSAS DA DETERIORAÇÃO DOS DOCUMENTOS

1 Embasamento
O envelhecimento das fibras celulósicas e dos demais constituintes materiais dos documentos é
um fenômeno inexorável. O que podemos evitar, ou melhor, prevenir, é a sua aceleração, ou seja,
o envelhecimento precoce dos documentos. A deterioração é decorrente de causas internas e
externas à constituição dos documentos. As causas internas, ou intrínsecas, têm origem nos
constituintes instáveis, que provocam reações físico-químicas degenerativas aos documentos. As
causas externas, ou extrínsecas, são multifárias, mas no seu conjunto, podem ser definidas como
incorreções gerenciais.
A fim de evitar a deterioração, todas as atenções devem ser voltadas às ações preventivas,
próprias da atividade maior que é a conservação. Essa atividade tem início, como já enfatizamos,
numa fase anterior à produção documental. Ela começa com a seleção dos produtos utilizados na
emissão dos documentos, tem sequência nas fases posteriores da gestão de documentos e
prossegue nos arquivos permanentes. Cada fase deve ser objeto de cuidados muito especiais e
específicos.
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2 Fatores Intrínsecos de Deterioração dos Documentos
O papel, principalmente o papel moderno, produzido a partir da polpa de madeira, é um suporte
muito frágil e susceptível de sofrer as consequências de processos degenerativos diversos, mas
previsíveis. Por mais aperfeiçoados que sejam os processos de beneficiamento da polpa de
madeira para obtenção e branqueamento da pasta de celulose, sempre deixam resíduos, tanto
das substâncias não celulósicas (principalmente a lignina) quanto dos produtos químicos (soda
cáustica, sulfeto de sódio, bissulfito de magnésio, cloro e seus derivados e outros). À pasta de
celulose são acrescentados componentes naturais (de origem animal, vegetal e mineral) e
sintéticos destinados às cargas, às encolagens e aos tingimentos dos papéis. As substâncias
aderentes (colas, pastas e gomas) naturais e sintéticas, tanto constituem ingredientes do processo
de fabricação de papel quanto da produção documental (inclusive encadernações, colagens de
documentos, restaurações). As tintas (caligráficas, de impressão e de carimbos) e seus
componentes naturais e sintéticos (corantes, aglutinantes e diluentes) podem transferir para o
suporte, substâncias que provocam reações químicas agressivas. Comprovadamente as tintas
metaloácidas, com o tempo, danificam os documentos.
A fragilidade dos documentos tem origens intrínsecas diversas. Entrementes, sabemos que a
busca e utilização de produtos que possuam entre si virtudes como compatibilidade, inocuidade,
neutralidade e reversibilidade é um grande passo para garantir a longa permanência dos
documentos. (Vide neste site os fascículos “O Documento e seus Componentes” e “Prevenção do
Envelhecimento Precoce dos Documentos em Dez Seções”).

3 Fatores Extrínsecos da Deterioração dos Documentos
Os fatores extrínsecos, ou externos, de deterioração de documentos são decorrentes de agentes
físicos, químicos, biológicos e acidentais. Tais agentes se manifestam diante da falta de
profissionalismo, da negligência gerencial, do descaso no trato com bens culturais permanentes,
das incorreções administrativas; enfim, no seu conjunto, da falta de vontade política de todos
aqueles que, em posição de destaque dentro do sistema sócio-cultural-educacional, direta ou
indiretamente, são responsáveis pela gestão e preservação de acervos documentais de guarda
permanente. Ratificamos a convicção de que uma das vertentes dos programas permanentes de
conservação é de natureza preventiva. Nesse sentido, nenhum detalhe pode ser ignorado e
negligenciado.

3.1 Agentes Físicos
O clima e suas oscilações proporcionam um conjunto de fenômenos naturais que atuam sobre os
acervos e provocam alterações estruturais nos suportes documentais, considerando que o papel,
por ser um subproduto da madeira é também higroscópico. Segundo Paul Coremans “o clima é
resultante de muitos elementos e fatores de diversas naturezas. Os principais elementos que
devem ser levados em consideração são a temperatura, a insolação e a umidade (precipitação,
condensação e evaporação) influenciados por fatores tais como a latitude, a altitude, a distribuição
de terras e águas, as barreiras montanhosas, as correntes oceânicas, os ventos predominantes e,
nos continentes, a topografia local e a cobertura superficial (ausência ou presença de vegetação,
natureza desta, umidade, secura, tonalidade, etc.). Os especialistas em geografia física e os
climatologistas têm proposto muitas maneiras de classificar os climas. Não obstante, todos os
tipos registrados se baseiam em variações de temperatura e umidade e são descritos com
palavras tais como equatorial, tropical, subtropical, amazônico, desértico, marítimo, litoral,
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continental, subpolar e polar”. O papel, produzido a partir de substâncias higroscópicas, sofre os
efeitos das variações climáticas. É um suporte que interage com o meio ambiente, absorve e
libera umidade do recinto em que se acha armazenado.
O primeiro agente físico a ser considerado é a umidade, compreendendo segundo Paul
Coremans, “todas as formas de precipitação, condensação e vaporização (chuva, névoa, granizo,
neve e vapor)”. No que se refere à guarda e conservação de documentos, todas as atenções
devem ser voltadas à climatização ambiental e, mais precisamente, ao controle da umidade
relativa (UR). Ainda segundo Coremans, umidade relativa é o “quociente entre a quantidade de
umidade contida em um volume dado de ar a uma determinada temperatura e a que haveria se o
ar estivesse saturado na mesma temperatura”. No dicionário Aurélio, umidade relativa é definida
como “razão entre a pressão de vapor de água na atmosfera e a pressão de vapor saturado na
mesma temperatura”. A manutenção da UR excessiva [o ideal, segundo recomendações da The
Library Association (LA) seria a manutenção da UR entre 50% e 60% e da temperatura entre 16°C
e 18°C] provoca sérios danos aos acervos. Os papéis, papiros e pergaminhos adquirem manchas
formadas pela ação de micro-organismos e insetos; e, nos acervos formados por papéis com altos
teores de lignina, como os hemerográficos, o escurecimento do suporte ocorre em curto prazo. A
lignina escurece também sob efeito da luz, como veremos ainda neste fascículo. O
enfraquecimento, a debilitação e deterioração dos adesivos sintéticos, vegetais e animais ocorrem
em médio e longo prazos. As tintas a base de anilinas tendem a se dissolverem e descolorirem; as
metaloácidas seguem os efeitos da oxidação e reagem quimicamente, chegando a provocar
perfurações no papel. A saturação provoca a compactação de unidades de arquivamento,
principalmente a aderência das cópias eletrostáticas. Os couros e emulsões fotográficas, por
serem higroscópicos, se tornam viscosos e suscetíveis aos ataques de pragas (roedores, insetos
e micro-organismos). A UR muito baixa (inferior a 40%) provoca a perda da umidade estrutural
dos documentos, tornando-os frágeis e quebradiços. Ocorre o descolamento das peças
constituídas com adesivos, principalmente as encadernações. Suportes de gramaturas elevadas,
como os cartões, sofrem deformações. As emulsões fotográficas, principalmente dos acervos
micrográficos de primeira geração, podem sofrer descolamentos. Os suportes higroscópicos,
como papéis, emulsões fotográficas, peles e seus derivados sofrem agressões com as mudanças
bruscas de umidade. As substâncias solúveis e sais são ativados provocando o enfraquecimento
das fibras celulósicas que compõem a trama dos papéis.
O segundo agente físico de deterioração dos documentos é a temperatura - que é a quantidade
de calor existente em um ambiente, provocada pela ação de raios solares, por fontes térmicas,
como a combustão de produtos inflamáveis, funcionamento de equipamentos eletromecânicos e
outros; até mesmo pela aglomeração de pessoas em recinto fechado - causador das variações de
UR no ambiente e das manifestações de fenômenos como evaporação e condensação. Controlar
a UR significa interferir e controlar, também, a temperatura. É opinião consensual entre
pesquisadores que “o aumento de +10°C, aproximadamente, faz duplicar a velocidade da maioria
das reações químicas. Por exemplo, a celulose, o colágeno dos couros, pergaminhos e de alguns
adesivos, tendem a perder sua flexibilidade e se deterioram por hidrólise. O calor ainda favorece a
oxidação dos polímeros de maneira geral”. A temperatura alta, além de provocar o
enfraquecimento dos suportes, causa a criação de ambiente propício à proliferação de insetos e
micro-organismos. O Arquivo Nacional do Brasil, em seu Manual de Conservação de Documentos,
elege como ideal para conservação de documentos textuais, a manutenção da UR entre 50% e
60% e a temperatura entre 18°C e 22°C. A climatização ambiental recomendada na obra La
Pratique Archivistique Française para papel ou pergaminho, é a de manutenção da UR entre 55%
(± 2°C) e temperatura entre 18º(+/-2º). Vide gráfico a seguir:
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TABELA I - CLIMATIZAÇÃO AMBIENTAL
SUPORTE

TEMPERATURA

UMIDADE RELATIVA

18°C (+/- 2°)

55% (+/- 5%)

12 a 20°C
18°C (+/- 2°C)

45% (+/- 5%)
Em triacetato de celulose
30% a 40%
Em poliéster
50% (+/- 5%)

Fotografias
• Preto e Branco
• Coloridas

12°C (+/- 1°C)
05°C (+/- 1°C)

35% (+/- 5%)
35% (+/- 5%)

Suportes Magnéticos

18°C (+/- 1°C)

40% (+/- 5%)

Papel ou Pergaminho
Microfilme
• Matriz (primeira geração) em Filme
Prata
• Cópias Diazóicas

Fonte: La Pratique Archivistique Française

Para as finalidades do nosso trabalho, é importante que tenhamos nítida consciência de que a
energia luminosa não se concentra apenas na luz visível, ou luz branca, natural e artificial. O
espectro de radiações eletromagnéticas é constituído pelos raios gama, raios X, raios
ultravioletas, luz visível, raios infravermelhos, ondas de rádio (microondas). A luz branca, ou luz
visível, é constituída por um pequeno grupo de ondas do espectro. É formada por uma mistura de
diferentes cores e cada cor tem um comprimento de onda diferente. O espectro visível é formado
pela seguinte configuração cromática: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O
maior e o menor comprimento de ondas são identificados pelo vermelho e pelo violeta,
respectivamente. Na faixa invisível do espectro luminoso, na continuação da cor vermelha e
inferior às ondas de rádio, situam-se os raios infravermelhos, cujas ações caloríficas os tornam
identificáveis. Também na faixa invisível do espectro luminoso, os raios ultravioletas, situam-se
entre a cor violeta e os raios X, e provocam reações fotoquímicas. Os efeitos das radiações
luminosas sobre os documentos são cumulativos e muitos autores recomendam que haja controle
anual ininterrupto da intensidade de luz ambiental.
Da obra de Carol Couture e Jean-Ives Rousseau, “Les archives au XXe siècle”, compilamos os
seguintes ensinamentos, cuja tradução para a língua portuguesa e adaptação à terminologia
arquivística brasileira responsabilizamo-nos: “A luz visível natural (sol) ou artificial (lâmpada)
danifica o papel, ou faz perder a sua resistência, sua flexibilidade e o torna quebradiço. Ela clareia
os documentos impressos, esmaece e deteriora as cores. Os raios ultravioleta não reagem
diretamente sobre as moléculas de celulose, mas reagem sobre as impurezas contidas no papel
(substâncias ácidas, lignina, cola). O produto dessa reação ataca em seguida a celulose,
perturbando as ligações moleculares e inutilizando o material. Um papel de boa qualidade é,
então, mais resistente à ação da luz. O efeito da oxidação do papel exposto à luz aumenta à alta
temperatura e à presença de poluentes do ar. Uma claridade constante nas salas de exposição
com utilização de iluminação fluorescente (veilhuses - luz clara e ‘não concentrada’, de pouco
calor), diminui o desenvolvimento dos fungos, das bactérias e dos insetos que preferem a
escuridão. Quanto às salas de leitura, um sistema de iluminação incandescente ou fluorescente
pode ser utilizado. Durante essa utilização, os raios ultravioletas emitidos pela iluminação
fluorescente não devem exceder o limite de 75 watts/lúmen (unidade de medida comum), a não
ser com a utilização de filtro (Plexigas UF-3) que deve ser empregado necessariamente para
assegurar a conservação do papel, do pergaminho, das aquarelas e dos desenhos. A fim de
reduzir ao mínimo a alteração das cores, a iluminação fluorescente deve assegurar um tom de
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fidelidade cromática de pelo menos 85 sobre uma escala de limite 100.” Os autores Françoise
Flider e Michel Duchein, na obra “Livres et documents Darchives: sauvegard et conservation”
recomendam a instalação das lâmpadas Philips 27, 37 e Mazda Blanc-Confort CL. Sobre proteção
de bens culturais contra os efeitos das radiações luminosas, inclusive instalação de filtros de luz,
voltaremos a nos pronunciar no fascículo sobre necessidades físico-ambientais para construção
e/ou adaptação de prédios de arquivos e bibliotecas. Não é demais registrar que as medidas
adotadas para proteção dos acervos documentais são protetoras também para as pessoas.

3.2 Agentes Químicos
Iniciamos esta seção reportando-nos aos componentes de natureza concreta dos documentos
(papéis, tintas e adesivos) e às substâncias das quais são obtidos; assim como aos processos de
produção desses componentes. A necessidade de evitar a tautologia não nos impede de repisar
que as substâncias, principalmente as de caráter ácido e de natureza corrosiva, reagem entre si e
provocam a deterioração dos bens culturais. Reiteramos, os primeiros agentes químicos de
deterioração dos documentos são intrínsecos.
Os agentes químicos extrínsecos são aqueles originários dos materiais empregados no
acondicionamento dos documentos, da poluição produzida no interior dos edifícios e da poluição
atmosférica. A poluição será, então, estudada como interna e externa ao depósito de arquivo.
Sendo os agentes químicos de natureza intrínseca ou extrínseca, o que se procura é a
estabilidade química entre os materiais, ou seja, o ponto neutro. Por ponto neutro, ou ponto de
estabilização, referimo-nos ao registro sete (7) na tabela de pH (potencial de Hidrogênio). O pH é
definido como logaritmo decimal do inverso da atividade dos íons positivos de hidrogênio de uma
solução. Convencionou-se dimensionar, numa tabela que vai de zero (0) a quatorze (14), o teor de
acidez ou alcalinidade das soluções. Quanto maior se constatar a concentração de íons de
hidrogênio menor será o pH registrado na tabela universal e, por conseguinte, mais ácida será a
solução. Assim, no ponto zero, teremos as soluções mais ácidas, como o ácido clorídrico; no
ponto quatorze, teremos as soluções básicas ou alcalinas, como a soda cáustica; e, no ponto
sete, teremos as soluções neutras, como o sangue humano. Os papéis de permanência máxima
devem possuir certa reserva alcalina, isto é, pH entre 7,5 e 9,5.
Pouco adianta produzir documentos com qualidade arquivística, de longa permanência, se os
itens documentais forem acondicionados e mantidos em receptáculos (caixas de arquivo, pastas,
estojos, envelopes, etc.) produzidos com matéria-prima ácida; pois a acidez, no médio ou no longo
prazos, irá migrar para os documentos. O mesmo ocorrerá se, após a desacidificação, os
documentos forem acondicionados em receptáculos ácidos e/ou juntados a documentos que não
tenham sido desacidificados.
No capítulo “Iluminación, acondicionamiento de aire, exposición, almacenamiento, manejo y
embalage”, da obra “La concervación de los bienes culturales”, N. S. Brommelle nos transmite os
seguintes ensinamentos, cuja versão para a língua portuguesa e adaptações à terminologia
específica é da nossa responsabilidade: “O principal agente de decomposição, que é o oxigênio,
não pode ser combatido por ser um componente essencial da atmosfera. O vapor de água, que
desempenha um papel muito importante na maioria dos processos de deterioração, também está
inevitavelmente presente. Cabe assinalar que o efeito prejudicial das impurezas atmosféricas
sólidas e gasosas pode ser parcialmente reduzido, em todos os bens culturais armazenados,
diminuindo-se a umidade relativa. Essas impurezas são, portanto, menos ativas em climas
tropicais amenos e secos do que nos climas temperados e úmidos. O efeito das impurezas é
maximizado quando o ar está saturado e a umidade é condensada sobre os bens culturais. A
proporção de impurezas sólidas e gasosas depende das condições climáticas e da proximidade
das cidades, das instalações industriais e do mar. O dióxido de enxofre (com seu produto de
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oxidação, o ácido sulfúrico) é um dos agentes degradadores mais poderosos. Os cloretos,
procedentes em parte da atmosfera, em zonas industriais, mas principalmente próximas ao mar,
podem ser importante causa suplementar de deterioração de alguns tipos de materiais. As
partículas sólidas da atmosfera podem conter substâncias como alcatrão e carbono, assim como
sais e matérias silíceas. O acúmulo de poeira sobre os objetos produz um duplo efeito. Em
primeiro lugar, os acúmulos que contenham agentes ativos de deterioração podem atuar,
especialmente na presença de umidade, como emplastos aceleradores do processo de corrosão.
Em segundo lugar, a sujeira pode alterar bastante o aspecto e a resistência de um bem cultural
que tenha de ser removido do local onde se acha armazenado, operação esta que requer
habilidade especial para evitar danos maiores. Quase todos os tipos de suporte documentais
podem ser deteriorados por impurezas atmosféricas”.
No interior dos prédios, em razão do funcionamento ininterrupto de maquinaria diversa e de
equipamentos dos escritórios (caldeiras, elevadores, condicionadores de ar, refrigeradores,
copiadoras, impressoras, etc.), da circulação constante e das atividades cotidianas das pessoas
(funcionários e clientelas interna e externa da instituição), são produzidos poluentes diversos
(partículas microscópicas de poeira, fuligem, gases, materiais gordurosos, aromas de alimentos,
esporos de micro-organismos, excrementos de insetos, reagentes de laboratório, produtos de
limpeza, ozônio, tintas, vernizes, adesivos sintéticos, etc.) que reagem com elementos
potencializadores naturais, como o oxigênio e a umidade, e são convertidos em compostos
oxidantes e corrosivos dos documentos.
Sem os elementos constituintes do ar, principalmente o oxigênio, não é possível ocorrer reações
químicas como a fermentação, a combustão, a oxidação e a hidrólise. O ar, considerado puro, é
constituído de cerca de 20% de oxigênio, 79% de nitrogênio e o restante 1% é composto de
quantidade variável de vapor d’água, dióxido de carbono, argônio e outros gases nobres. Os
incêndios de grandes reservas florestais, a combustão de derivados do petróleo nas indústrias e
nos veículos automotores e tantas outras fontes e formas de emissão, lançam diariamente, na
atmosfera, toneladas e toneladas de gases e partículas poluentes reativos e prejudiciais aos bens
culturais, principalmente os mais porosos, como os papéis. Assim, a composição do ar, na
atmosfera, é alterada com a inclusão de gases altamente corrosivos como o dióxido de enxofre, o
sulfeto de hidrogênio, o óxido de nitrogênio e outros. Na atmosfera, esses gases se misturam e
reagem com os compostos químicos naturais do ar e formam os ácidos nítrico (HNO3) e sulfúrico
(H2SO4). Então, a umidade e o tempo se encarregam de promover a oxidação e a hidrólise, ou
seja, a corrosão dos documentos. Nenhum tipo de suporte documental escapa à ação destrutiva
desses gases, principalmente os papéis e os derivados do colágeno. Sendo lançados na
atmosfera, os gases tóxicos são transportados pelos ventos. Regiões que não produzem
poluentes muitas vezes são afetadas pelas cargas tóxicas de seus vizinhos. Como veremos
oportunamente, na adaptação ou construção de prédios para depósitos de arquivo, não apenas o
distanciamento dos parques industriais é importante, mas a direção das correntes aéreas
permanentes é fundamental. É ainda de vital importância verificar as ocorrências de precipitações,
a fim de evitar a incidência constante das chuvas ácidas e suas consequências para bens
culturais e pessoas.

3.3 Agentes Biológicos
Proteção e fonte de alimentação são as principais causas da proliferação de pragas nos depósitos
de arquivo, bibliotecas e instituições similares. Por proteção, referimo-nos ao excelente abrigo
contra intempéries, à segurança contra alguns tipos de agentes biodegradadores e às condições
ambientais favoráveis à procriação desses agentes, tais como UR e T ideais, ventilação escassa,
baixa circulação de seres humanos e manutenção de áreas escuras. A fonte de alimentação é
proporcionada não apenas pelos próprios suportes, cuja matéria-prima faz parte da dieta alimentar
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de insetos e micro-organismos especializados, mas pela introdução de alimentos nas salas de
pesquisa e de leitura, face à negligência dos administradores, a atitude displicente e
desrespeitosa dos consulentes e a ação descuidada do corpo de funcionários. Poderíamos afirmar
que a ignorância associada à falta de escrúpulo ético dos frequentadores das instalações de
arquivos, são as principais ameaças à integridade física dos bens culturais. De resto, muitas
espécies que integram a fauna xilófaga fazem parte da cadeia alimentar umas das outras, numa
relação entre predadores e suas presas, podendo surgir, inclusive, espécies peçonhentas, que
representam sérias ameaças à vida humana, como as aranhas, os escorpiões e as serpentes.

3.3.1 Roedores
Dentre os roedores mais conhecidos (esquilo, marmota, castor, ouriço, preá, etc.) o objeto do
nosso trabalho é o rato. Conforme definição vernacular, rato é a “designação comum aos
mamíferos roedores, miormorfos, das famílias dos murídeos e cricetídeos, que apresentam os
molares com a fórmula 3/3”. Assim, pela denominação genérica de rato, referimo-nos, também, às
ratazanas e aos camundongos. Quanto ao habitat, podem ser classificados como terrestres e
fossórios (ratazanas); e preferem os ambientes que lhes ofereçam segurança e que sejam pouco
iluminados, quentes e úmidos. Originários da Ásia, os ratos podem ser encontrados em todas as
regiões do mundo. Muito vivos e inteligentes, se adaptam facilmente e conseguem sobreviver em
condições desfavoráveis e, até mesmo, adversas. Como seus dentes incisivos crescem
continuamente, precisam desgastá-los e são capazes de roer madeiras, revestimentos sintéticos,
encapamentos de fios elétricos e até o cimento das construções. Fazem perfurações e túneis nas
e entre as paredes, que lhes permitem esquematizar rotas exclusivas entre os compartimentos de
um depósito de arquivo, inclusive fazendo-nos acreditar na existência de estratégias de fuga em
casos de perseguição. As invasões aos prédios de arquivo e bibliotecas ocorrem através de todas
as brechas possíveis e imagináveis, como vãos das portas e janelas, aberturas feitas por
espécimes adultas em forros, pisos, dutos, além dos túneis cavados nas paredes. A fim de
manterem-se aquecidos e confortáveis, promovem ataques sistemáticos aos papéis, tecidos,
couros, plásticos, que são fragmentados de forma irrecuperável, para construir seus ninhos. As
caixas de arquivo possuem dimensões e estrutura ideais para servir de abrigo aos seus ninhos.
Muito prolíficos, reproduzem de quatro a cinco vezes por ano. Os camundongos têm de quatro a
dez filhotes por vez; e as ratazanas, de cinco a quinze.
Os ratos transmitem ao homem doenças fatais, cadastradas no rol das zoonoses, como
leptospirose, peste bubônica, febre tifóide e hidrofobia.
Os subsolos e semienterrados, tão ao gosto dos construtores de Brasília, facilitam a invasão dos
ratos e dos seus predadores. Os administradores (aqueles despreparados no tocante à gestão de
acervos arquivísticos) consideram sempre que os locais apropriados para instalação de arquivos
são justamente os recintos rejeitados pelos demais setores da instituição, por serem pouco
iluminados, úmidos, escondidos e de difícil acesso. A inexistência de políticas e programas de
gestão de documentos, quase sempre transforma o que viria a ser o Setor de Arquivo de Segunda
e/ou Terceira Idades, em depósito de papéis velhos e inservíveis. Todos os fatores contribuem
para facilitar a proliferação de ratos. A presença de roedores atrai os seus predadores, as
serpentes.

3.3.2 Aves e Morcegos
A localização e a arquitetura de alguns prédios, inadequadamente destinados para abrigar
acervos arquivísticos, podem ser convidativas à invasão dos depósitos por pequenas aves
adaptadas à vida urbana e morcegos. Fazemos alusão aos prédios (antigos ou novos) localizados
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em terrenos afastados dos centros urbanos, pouco movimentados, próximos de bosques ou áreas
verdes que possuam árvores frutíferas e colônias de insetos. Janelas, respiradouros, clarabóias,
frestas, aberturas e vãos rentes aos telhados e coberturas, principalmente nos prédios préfabricados, facilitam muito o adentramento das aves e morcegos. Os depósitos de arquivo, nestas
condições, são excelentes abrigos para pombos, pardais e outras espécies, e para morcegos.
Ninhos e os materiais dos quais são confeccionados (como palhas, gravetos, painas, etc.), penas,
cascas de ovos, fezes e até restos mortais de pássaros se misturam às caixas de arquivo, pacotes
e amontoados de documentos. Insetos e micro-organismos encontram, então, as condições ideais
à proliferação das suas espécies. Reações químicas ocasionadas pelas matérias orgânicas em
decomposição provocam danos irreparáveis aos documentos.
Muitas são as zoonoses provocadas pelas aves, principalmente pelos pombos. Quanto aos
morcegos, por serem mamíferos, o maior perigo é a hidrofobia.

3.3.3 Insetos
Os insetos são genericamente definidos como animais artrópodes, invertebrados e aparelhados
com um par de antenas (órgãos de captação de sensações táteis e olfativas), tórax sustentado por
três pares de patas, abdome, desprovidos ou dotados de um ou dois pares de asas, função
respiratória através de traquéias ou brânquias, sensações auditivas por intermédio de membrana
vibrátil (tímpano), olhos simples ou compostos, aparelho bucal adaptado ao hábito alimentar.
Quanto à procriação, a maioria é formada por ovíparos e se reproduzem por uma das três
variações: a) sem metamorfose; b) com metamorfose incompleta; c) com metamorfose completa.
A metamorfose completa compreende os seguintes estágios evolutivos da reprodução: ovo 
larva  pupa (ninfa)  inseto adulto. As condições especiais de elevação da UR e T, nos países
de climas tropicais, como o Brasil, favorecem o desenvolvimento embrionário, tendo como
resultado final o surgimento anual de vários ciclos reprodutivos. A consequência é observada pela
ação degenerativa voraz e acelerada dos insetos, a partir do estágio larvar, sobre os documentos.
Os insetos são especializados em condições de vida de superfície (terrestre), subterrânea e
aquática. Aristóteles há quase 2.300 anos, na obra História Animalium, fazia alusão a animais
gerados de larvas e que danificavam peças do vestuário. Mencionava, outrossim, uma espécie de
forma parecida ao escorpião (tinéidos) que provocavam danos aos documentos. Segundo Couture
e Rousseau “são conhecidas cerca de setenta espécies de insetos que são inimigos do papel”.
Precisamos conhecê-las para podermos evitá-las e combatê-las. As principais espécies que
encontram nos documentos suas fontes de alimentação (que se nutrem de celulose, lignina,
amido e colágeno) podem ser classificadas em duas categorias, a saber: a) insetos roedores de
superfícies dos documentos (baratas, traças, piolhos de livros); b) roedores internos dos
documentos (cupins e brocas). Considerando que os insetos compõem a cadeia alimentar dos
respectivos predadores, é muito comum detectar a presença de escorpiões e aranhas nos
depósitos de arquivos, carentes de maiores cuidados, de Brasília e regiões do entorno do Distrito
Federal. Não é somente a ação voraz dos insetos que danificam os suportes; nos excrementos da
maioria das espécies são identificados líquidos quimicamente ativos que provocam manchas e
descoloração dos documentos.

3.3.3.1 Baratas
Combatê-las e controlá-las dentro de um ambiente limitado e climatizado, é viável; exterminá-las
(?), impossível! Entomologistas e outros estudiosos afirmam que as baratas seriam os únicos
seres a sobreviver a uma hecatombe nuclear de âmbito mundial. Existem mais de 3.500 espécies.
As mais conhecidas, e que maiores danos causam aos documentos, são as espécies domésticas,
a saber: a) blattoidea orientalis (barata oriental); periplaneta australasiae (barata australiana);
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blattoidea germânica (barata alemã, também conhecida como francesinha); periplaneta americana
(barata americana, também conhecida como barata de esgoto). Tais espécies têm preferência
pelos ambientes pouco iluminados, quentes e úmidos. Onívoras, os restos de alimentos deixados
por pessoas desleixadas e/ou pouco esclarecidas são os primeiros grandes atrativos que as
levam a invadir os depósitos de arquivo, bibliotecas e demais instituições mantenedoras de
acervos documentais. E pensar que muitas dessas instituições mantêm cantinas internas!
Geradas por metamorfose incompleta (ovo  ninfa  inseto adulto), os ovos da barata, nas
quantidades variáveis entre 16 e 26 unidades, são depositados em ooteca resistente. A ooteca se
divide ao meio antes das ninfas saírem dos ovos. O ciclo de vida das baratas oscila de 250 a 270
dias, podendo chegar a 01 ano, dependendo de as condições ambientais serem satisfatórias. J. J.
H. Szent-Ivany, no capítulo intitulado “Identificación de los insectos dañinos y manera de
combatirlos”, in “La concervación de los bienes culturales”, transmite-nos os seguintes
ensinamentos, cuja tradução responsabilizamo-nos: “A distribuição das baratas domésticas pelo
homem em todo o mundo se deu, provavelmente, nos primeiros tempos da navegação e diversos
autores do século XIX registraram os danos que certos insetos causam aos bens culturais, em
particular aos livros, nos países tropicais. As baratas são principalmente ativas à noite. As
espécies domésticas devoram uma grande variedade de substâncias alimentícias e de materiais.
Deterioram a lã, o couro, as páginas e as encadernações dos livros e as revistas. As espécies do
gênero periplaneta são fortemente atraídas pela cola das encadernações. A barata de “bandas
pardas” (Supella supellectilium S.) é tão atraída pela goma que as pequenas ninfas, às vezes, se
afogam nos frascos contendo este material”. As baratas roem as superfícies e as bordas dos
documentos. As emulsões (gelatinas) dos suportes fotográficos não escapam às ações das
baratas, que roem a superfície destes suportes e danificam as margens. Os excrementos das
baratas causam manchas irreversíveis nos papéis, chegando, às vezes, a obliterar informações.

3.3.3.2 Traças
Designadas corriqueiramente de “peixinhos de prata” e (como preferem muitos “silver fishs”, as
traças pertencem à ordem dos insetos tisanuros e à família lepismitidae. Sinônimos: lepisma e
traça dos livros. Os tisanuros são “animais artrópodes, da classe dos insetos apterigotos, ordem
Thisanura. Tamanho de até 30 mm, ametábolos, antenas longas, aparelho bucal mastigador,
corpo revestido de escamas, abdome terminado em dois cercos, e um apêndice mediano
articulado com o corpo. Preferem viver em lugares úmidos, onde haja matéria orgânica vegetal em
decomposição. Do grupo, fazem parte as conhecidas traças dos livros”. A geração desses insetos
ocorre sem metamorfose; e cada fêmea põe até 33 ovos. Em condições ambientais satisfatórias, o
ciclo de vida das traças oscila entre 12 e 24 meses. O seu corpo achatado e mole e a alta
velocidade, que consegue imprimir ao se deslocar, permitem-lhe transitar entre frestas do
mobiliário, mapas e cartazes enrolados, assim como entre as folhas dos livros e documentos
textuais. “Os lepismas, a exemplo de outros insetos da subclasse dos apterogotos, carecem de
asas, o que se considera como um caráter primitivo. Várias das espécies desta ordem são pragas
das bibliotecas e dos museus. A mais conhecida é o peixinho de prata, Lepisma saccharina L., um
inseto de cor cinza prateada brilhante, de 8 a 13 mm de comprimento, provavelmente de origem
européia, porém hoje em dia quase cosmopolita. O peixinho de prata é uma criatura de
movimentos rápidos que se alimenta principalmente à noite e se esconde durante o dia. O
peixinho de prata e as espécies afins causam danos na superfície do papel, nas encadernações e
nas caixas de papelão, devoram a cola e inclusive a tinta da China das etiquetas e das coleções
expostas. Deterioram as cópias fotográficas e o papel de parede e, às vezes, se alimentam de
plantas secas dos herbários”. Embora com menor intensidade, os danos causados pelas traças
aos documentos, devido à semelhança das ações, são os mesmos causados pelas baratas.
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3.3.3.3 Brocas
Sob a designação comum de brocas identificamos não apenas o inseto adulto, mas,
principalmente, as suas larvas. Pertencentes à ordem dos coleópteros, possuem aparelho bucal
mastigador, élitros e asas posteriores membranosas, holometabólicos (reproduzem-se por
metamorfose completa), larvas campodeiformes ou escarabeiformes. O ciclo vital das larvas (fase
da vida em que causam maiores danos aos bens culturais) é de mais ou menos 12 meses. A
fêmea põe até 15 ovos por vez. São conhecidos corriqueiramente também como besouro dos
livros e como caruncho. As várias espécies da ordem coleóptera são especializadas segundo
seus hábitos alimentares. A maioria é xilófaga, mas existem as que atacam o couro, a cola, os
tecidos, as plumas, os insetos secos, os grãos (sementes), etc. Existem mesmo espécies onívoras
que, segundo Szent-Ivany, “parecem que se alimentam de todos os tipos de matéria orgânica”. A
primeira prova da presença de coleópteros no acervo são os montículos de pó de madeira e/ou
papeis triturados que deixam nas prateleiras e que encontramos ao retirar um livro, unidade de
arquivamento encadernada ou mesmo caixa de arquivo. Temíveis pragas dos depósitos de
arquivo, das bibliotecas, dos herbários e dos museus brasileiros, pequeninos besouros castanho
escuros são identificados como pertencentes à família Anobiidae. A bibliografia consultada relata,
com a eloquência e a autoridade dos especialistas, os efeitos destrutivos das ações dos
anobiídeos sobre objetos de madeira, bambu e até mesmo vigas de sustentação de construções,
em quase todos os países do mundo. Esta constatação garante-lhes o atributo de quase
cosmopolitas. Na condição de roedores internos dos documentos, as brocas não atacam folhas
soltas de papel por não encontrarem apoio para suas ações como se fossem verdadeiras
perfuratrizes; mas, sim, volumes compactos como as encadernações e as caixas de arquivo muito
cheias. O ataque é iniciado da parte externa para o interior dos volumes. Não raro, os orifícios
chegam a alcançar dois ou mais volumes ladeados nas prateleiras. Os orifícios iniciais têm cerca
de 1 a 2 mm de diâmetro. Com o crescimento da larva os orifícios também aumentam de
diâmetro, chegando a medir até 5 mm. O inseto adulto também se alimenta na mesma fonte que
as larvas e utilizam os orifícios para repetidas posturas. Com o passar do tempo, tamanhas são as
quantidades de perfurações, que acabam formando verdadeiras galerias e o volume atacado
adquire aspecto rendilhado. A autonomia de vôo dos anobiídeos é de cerca de 5 m e, em pouco
tempo, eles migram para novos ambientes do mesmo depósito de arquivo, e até mesmo para
prédios vizinhos muito próximos.

3.3.3.4 Cupins
Acreditamos que, depois do próprio homem, os cupins sejam os mais temíveis dos inimigos dos
bens culturais de madeira e seus derivados, principalmente do papel. Sinônimos: térmita e térmite.
Pertencem a classe dos pterigotos e a ordem dos isópteros, com aparelho bucal mastigador e
corpo mole. Reproduzem-se por metamorfose incompleta. São vegetarianos, sendo que algumas
espécies atacam plantas vivas, cereais, raízes, sementes, tubérculos e, sobretudo, madeiras.
Algumas espécies possuem protozoários intestinais responsáveis pela digestão da celulose e são,
por conseguinte, xilófagas. Pertencem a dois grupos principais: de solo e de madeira. Os de solo,
espécies da família coptotermes, constroem seus ninhos (cupinzeiros) junto às raízes das árvores.
Os de madeira, por sua vez, se subdividem entre as famílias kalotermidae, que constroem seus
ninhos na madeira seca, e thermopsidae, na madeira verde. Todos atacam os papéis. Existem
espécies que preferem os papéis úmidos face à presença de micro-organismos, principalmente
fungos. Sociáveis, em que pese o fato de serem muito primitivos, apresentam uma forma de
organização em castas, muito semelhante à das formigas e abelhas, embora não sejam
morfológica e filogeneticamente próximos, e formam colônias de centenas de milhares e até de
milhões de indivíduos. As colônias se organizam em castas formadas por reis e rainhas,
reprodutores suplementares, operários e soldados. Os reis e rainhas são originalmente
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reprodutores ou indivíduos sexuados. São alados e dotados de “quatro asas membranosas iguais,
com linhas transversais de sutura para quebra espontânea”. Enxameiam em voos (quando são
conhecidos corriqueiramente como aleluias) entre os meses de setembro e dezembro, ocasião em
que formam os pares, perdem as asas, acasalam-se, constituem novas colônias e, destas,
convertem-se em reis e rainhas. O abdome da rainha cresce constantemente, ano a ano e, nas
espécies macrotermes, pode alcançar até 130 mm de comprimento. Algumas espécies põem ovos
sucessivamente um a um; outras, em conjunto de 16 a 24 unidades. Na hipótese de morte do rei e
da rainha, os reprodutores suplementares passam por um rápido processo de maturação sexual e,
assim, a colônia garante sua longevidade. Os operários ou obreiros são indivíduos ápteros, cegos,
assexuados e dotados de mandíbulas quitinosas bem desenvolvidas. Os soldados são indivíduos
que têm a função de defender a colônia. São ápteros, assexuados, cegos, possuem cabeças
volumosas e mandíbulas robustas. Algumas espécies instalam-se entre as lajes e vãos dos
edifícios, o que dificulta sobremaneira o combate às mesmas. Devido ao fato de serem muito
sensíveis à luz, principalmente aos raios solares, constroem túneis e coberturas de trilhas que os
conduzem desde o cupinzeiro até as fontes de alimentação. Preferem as madeiras macias. Muitas
vezes os documentos textuais e livros são atacados simplesmente para desobstruir o caminho de
acesso a objetos e/ou móveis, cuja madeira corresponda às suas preferências alimentares. Sendo
vorazes roedores internos dos documentos, muitas vezes deparamo-nos com volumes totalmente
destruídos, cujas capas se conservam intatas, face à fotofobia própria desses insetos.

3.3.3.5 Piolho dos Livros
Os insetos da ordem corrodentia, que infestam e são considerados pragas das bibliotecas,
arquivos, herbários e museus, recebem a designação corriqueira de piolhos dos livros. Sinônimos:
psocópteros, corrodentes e copeognatos. Szent-Ivany registra as famílias Liposcelidae,
Phyllipsocidae, Phyllipsocidae e Trogidae. São insetos pequeníssimos, de cor amareloavermelhada, castanho-avermelhada ou cinza, tórax pequeno, aparelho bucal mastigador
constituído de forte mandíbula dentada. Algumas espécies são aladas e possuem asas
desenvolvidas; outras, possuem asas rudimentares; e outras, são ápteras. Embora diminutos, não
devem ser subestimados quanto à capacidade de atacar bens culturais. As matérias orgânicas
animais e vegetais são preferências na sua dieta alimentar. Existem espécies fungívoras.
Adaptam-se facilmente aos ambientes úmidos. Desbastam as folhas de papel ao atacar as
colônias de fungos existentes nestas. Atacam as colas das encadernações e podem devorar
materiais gelatinosos. Algumas espécies, face ao tamanho reduzido dos seus membros,
sobrevivem por longo tempo entre as folhas dos volumes antes de serem percebidos pelos
arquivistas, conservadores e profissionais afins.

3.3.3.6 Outros Insetos
As infestações de outras espécies de insetos, além dos citados até aqui, principalmente aqueles
que procuram abrigos e condições ambientais satisfatórias para fixar seus ninhos, são resultantes
da negligência e da incompetência gerenciais no tocante à manutenção e à conservação dos
edifícios, dependências e instalações de arquivos, bibliotecas, museus e instituições correlatas.
Vãos entre as lajes, frestas nas paredes, aberturas nos forros, dutos de sistemas de ar
condicionado desativados e até equipamentos que possuam câmaras internas e que sejam pouco
utilizados, são convidativos às infestações. Nesta seção discorremos sobre alguns insetos
perniciosos aos acervos documentais.
• Os insetos da ordem dos himenópteros, compreendendo abelhas, vespas,
marimbondos e formigas são merecedores de atenção especial. Não apenas as abelhas
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especializadas em fixar seus ninhos em peças de madeira devem ser lembradas, mas todas
aquelas que costumam invadir áreas próximas às suas fontes de alimentação,
principalmente as espécies agressivas, que representam risco de vida para as pessoas.
Existem espécies de vespas que constroem seus ninhos de barro nas dobras e cantos das
estantes, móveis, equipamentos e volumes pouco consultados. Os marimbondos, tanto
aqueles que constroem seus ninhos no interior quanto aqueles que o fazem no lado externo
dos edifícios, próximos das portas e janelas, representam perigo para funcionários e
consulentes. São muitas as espécies de formigas que invadem os prédios e fixam seus
ninhos em caixas de arquivo, dutos desativados, equipamentos de videocassetes e outros.
• Os lepidópteros, popularmente identificados como borboletas e mariposas e, em sua
fase larvar, também como traças, atacam bens culturais de natureza orgânica. As larvas
(traças) dos lepidópteros, principalmente a voraz Tineola Biselliella Humm, caseira, atacam
peles de mamíferos e aves, objetos de lã, crina e chifre. A espécie Tineola Uterela é
facilmente identificável por viver em tubos achatados portáteis, com aberturas nas
extremidades. Szent-Ivany revela-nos que “algumas espécies de borboletas, principalmente
da família Tineidae, que constituem pragas dos exemplares zoológicos (...), dos livros e dos
tecidos das peças etnográficas”.
• Os ortópteros são representados pelos grilos, gafanhotos e afins e representam
ameaças aos bens culturais. As espécies de grilos domésticos, com suas mandíbulas
afiadas, atacam tecidos e papéis. Acredita-se que algumas espécies recortam os materiais
para, estrategicamente, construir seus esconderijos.
É imprescindível que nos mantenhamos alertas à presença de quaisquer espécies de insetos,
mesmo aquelas não mencionadas neste trabalho. Quando um inseto invade um recinto, o faz
porque foi impelido ou atraído por um motivo qualquer relacionado à sobrevivência da sua
espécie. Devemos sempre considerar que algumas espécies são constituídas de predadores e
outras, são suas presas. É imperioso que nos lembremos que muitos deles representam sérias
ameaças ao ser humano. Mesmo os insetos não especializados podem causar danos ao acervo,
como, por exemplo, as aranhas com suas teias e ootecas.

3.3.4 Microrganismos
“Os maiores habitantes do planeta!” Assim se referem a eles muitos biólogos. Sob a designação
comum de microrganismos (ou micro-organismos) identificam a enorme variedade de seres
microscópicos encontrados no ar (em suspensão), nas águas, nos vegetais e nos animais. A
classe é formada por fungos, bactérias, algas, protozoários e vírus. Os fungos e as bactérias são
o objeto da nossa grande preocupação, face aos danos que podem causar aos bens culturais.
Fungos são organismos vegetais heterotróficos, saprófitos ou parasitos. Suas células carecem de
cloroplastas e são incapazes de assimilar o carbono atmosférico, razão porque sobrevivem em
simbiose com outros organismos. Multiplicam-se por esporos, sendo que grande parte em
decorrência de “fenômenos de sexualidade” (ascos e basídios). Os saprófitos nutrem-se de
matéria orgânica inerte e, consequentemente, provocam a decomposição de alimentos, peles,
madeiras e seus derivados. Foram catalogadas mais de 600 espécies de fungos, compreendendo
as seguintes classes: ascomicetos, basidiomicetos, ficomicetos, protomicetos, denteromicetos (ou
fungos imperfeitos) e grupo provisório. São identificados vulgarmente como cogumelos
(principalmente os comestíveis) e bolores (quando percebidos em alimentos em estado de
decomposição ou locais com odores característicos). As bactérias são organismos unicelulares e
multiplicam-se por cissiparidade. Segundo suas dietas alimentares, os fungos e bactérias podem
ser classificados como celulolíticos, amilolíticos e proteolíticos. Os celulolíticos atacam a celulose.
Através da quebra da molécula de celulose obtêm a glicose, o seu principal alimento. Assim,
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degradam os papéis. Os amilolíticos degradam as gomas (colas de amido). Os proteolíticos
degradam as proteínas existentes nas colas animais, emulsões fotográficas, peles, pergaminhos,
etc. O surgimento de manchas e alteração de cores nos documentos são sinais nítidos da
existência e atividade de colônias de microrganismos. A deterioração da celulose e da proteína é
acelerada pelas enzimas produzidas pelo metabolismo dos fungos e bactérias. A proliferação e a
ação desses microrganismos são facilitadas quando a UR é mantida acima de 70% e temperatura
entre 25°C e 30°C.

3.4 Agentes Mecânicos
Temos insistido enfaticamente que os suportes documentais, face à fragilidade das matérias
primas de que são produzidos, são frágeis e muito suscetíveis aos diversos agentes de
deterioração, principalmente os mecânicos. Identificamos como agentes mecânicos as ações do
homem no trato com os documentos e as agressões por fenômenos naturais.

3.4.1 O Homem como Principal Agente do Processo de Deterioração
Embora a Constituição Brasileira contemple, com muita clareza, as responsabilidades
administrativas em todos os níveis hierárquicos (federal, estadual, do Distrito Federal e municipal)
e do cidadão no que se refere à preservação de bens culturais de qualquer natureza - como
veremos na seção sobre legislação específica e complementar - o primeiro tópico para o qual
chamamos a atenção dos nossos interlocutores é o relativo ao descaso e a negligência das
autoridades governamentais, observadas no tocante aos itens a seguir:
• falta de vontade política e omissão quanto ao planejamento e à definição de
diretrizes e metas na construção de um plano nacional de preservação de bens culturais;
• falta de estruturação orgânico-funcional-administrativa das instituições (secretarias,
autarquias, fundações e outras) responsáveis pela memória nacional;
• falta de destinação e liberação de recursos orçamentário-financeiros alocados em
programas específicos para implantação e manutenção de serviços especializados de
conservação e restauração de documentos;
• falta de investimentos na capacitação (preparação, aperfeiçoamento e valorização)
de mão-de-obra especializada no tratamento, gestão e preservação de documentos;
Outra realidade objeto de muita preocupação é o despreparo gerencial de alguns ocupantes de
posições de comando em arquivos, bibliotecas e órgãos afins. É claro que existem elogiosas
exceções. Acreditamos que tal situação é decorrente não da falta de profissionais qualificados no
mercado de trabalho ou mesmo nos quadros de pessoal das instituições, mas devido ao fato
condenável de as nomeações para cargos de direção ocorrem com base em indicações políticas e
não técnicas. Por mais brilhante, sensível e bem intencionado quanto à preservação, sempre falta
ao leigo que assume cargo de direção, chefia ou supervisão, embasamento técnico-científico no
exercício das suas funções, na orientação dos seus comandados, na percepção de situações que
redundem em ameaças de degradação ou perda de bens culturais, ou seja, na obtenção da
autoconfiança necessária no processo decisório. A questão se resume na certeza do por que,
como e quando decidir sobre determinadas providências.
Ações criminosas contra o patrimônio cultural, cujas punições são previstas em leis, cometidas
intencionalmente ou não, objetivando a destruição de provas, atos vingança ou por ganância,
devem ser objeto de vigilância constante, não apenas da direção, mas de todos os funcionários e
amigos da instituição. Os sinistros podem ser provocados desde o modo rudimentar de ateamento
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de fogo diretamente no acervo, até com a utilização de recursos sofisticados com as bombas
incendiárias de efeito retardado. Arquivos, bibliotecas, museus, herbários e centros de
documentação podem facilmente ter seus acervos destruídos pela ação criminosa de incendiários.
As guerras, com destaque para as mais recentes, onde se observa a utilização de armas com
grande poder de destruição, em situação de total desrespeito aos tratados internacionais de
proteção ao patrimônio cultural universal, são responsáveis pelas devastações de grandes
acervos. Ainda em situações de guerra, ocorreram saques a grandes acervos, perpetrados pelos
vencedores. Em situações de retirada, sempre foi o costume de os vencidos destruírem seus
arquivos, de modo a evitar que informações importantes sejam passadas aos inimigos. Em alguns
casos, são preservados somente itens documentais de maior relevância econômica, científica e
tecnológica ou, ainda segredos militares. Assim, a memória da humanidade tem sido dilapidada
através dos tempos. Temos observado, com indignação e constrangimento, a ganância de
empresários pouco esclarecidos e/ou inescrupulosos redundar na destruição de importantes sítios
arqueológicos, áreas de preservação e exemplares arquitetônicos raros. Para não ir buscar
exemplos muito distantes, lembramos que mensagens registradas em símbolos pictográficos
rupestres em cavernas próximas à cidade de Formosa, na região do entorno do Distrito Federal,
estão ameaçadas pela exploração comercial de rochas oriundas daquela área. A detonação de
explosivos provoca solapamentos e desmoronamentos em cavernas e destroem não apenas o
que a natureza levou milênios para formar, como as estalactites, estalagmites e fósseis de
diversas eras, mas uma variedade muito grande de peças de cerâmicas antigas, ferramentas e
mensagens parietais ainda não decifradas. O simples lazer das excursões turísticas sem
orientação e acompanhamento profissional de guias treinados e esclarecidos, provoca danos
irreparáveis nos sítios arqueológicos e locais de preservação histórica e paisagística. É estupidez
questionar os benefícios do desenvolvimento industrial em nossas vidas, mas é também estupidez
ignorar os malefícios da poluição em todas as suas formas. Produtos químicos altamente
corrosivos, gases tóxicos, chuvas ácidas, resíduos bio-resistentes trazem danos não apenas à
saúde das pessoas nos centros urbanos e adjacências, mas deterioram e encurtam a vida dos
bens culturais de qualquer natureza.
Uma das piores ações do homem contra o patrimônio cultural é o vandalismo. O conceito
vernacular de vandalismo é “destruição daquilo que, por sua importância tradicional, pela
antiguidade ou pela beleza, merece respeito”. São formas de desrespeito à memória, de agressão
à criatividade e de adulteração do belo. Os vândalos estão sempre à espreita de oportunidades
para atacar bens culturais de qualquer natureza. Quebram, cortam, rasgam, arranham, amassam,
picham, enfim, praticam diversas formas de destruição do acervo, pelo simples prazer agredir.
Acreditamos tratar de pessoas imaturas, carentes, sem objetivos definidos em suas vidas e que
procuram desafiar autoridades ao satisfazer a necessidade incontrolável, irresponsável e mórbida
de agredir toda e qualquer forma expressão organizada.
O roubo de peças e de coleções é uma ação criminosa contra o patrimônio cultural praticada por
colecionadores inescrupulosos, traficantes, cleptomaníacos e oportunistas. No conjunto, são
pessoas desajustadas socialmente e egoístas. Quase sempre o roubo de obras raras de uma
biblioteca, obras de arte de um museu, artes sacras de uma igreja, documentos sobre um evento
histórico relevante de um arquivo, fotografias, etc. é praticado por colecionadores compulsivos ou
sob encomenda colecionistas compulsivos. Os traficantes roubam profissionalmente e tendem a
se tornar especialistas quanto aos objetos dos seus furtos. Sempre agem atendendo às
encomendas feitas por colecionadores. O tratamento dos cleptomaníacos é desafio para os
psicólogos e psiquiatras e não para arquivistas, bibliotecários, museólogos, documentalistas e
conservadores. Contudo, o monitoramento discreto dos usuários é a melhor medida preventiva às
ações dos cleptomaníacos. Consideramos oportunistas todas aquelas pessoas que se apropriam
de tudo aquilo que julgam que poderá lhes proporcionar algum tipo de ganho, não importando as
consequências dos seus atos. Assim, tanto podem roubar itens documentais probatórios na
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instrução de um dossiê quanto uma obra de arte muito valiosa, desde que o retorno financeiro
seja uma certeza.
Manuseamento incorreto, maus hábitos e deseducação do usuário fazem parte da série de
agressões cotidianas aos documentos. Como manuseamento incorreto ou inadequado podemos
citar a retirada de volumes encadernados numa prateleira, pela parte superior da lombada e não
pelo corpo da peça; fazer anotações no ou sobre os documentos, ao invés de utilizar blocos de
anotações (o mesmo é válido em se tratando de despachos e pareceres em expedientes
administrativos, que devem ser exarados em folhas de despachos); marcar os documentos,
principalmente livros, com tintas de cores fortes (é condenável o uso dos marcadores de textos
em obras que não nos pertencem); dobrar e vincar folhas de livros e documentos textuais; forçar a
abertura dos volumes encadernados; arrancar, cortar ou rasgar folhas e encartes de documentos.
Quanto aos maus hábitos, é bom lembrar que são adquiridos através da repetição de conduta
inadequada ao longo das nossas vidas e que, às vezes, não nos apercebemos deles. Dentre
tantos hábitos reprováveis, podemos destacar o de tocar ou transportar documentos com mãos
suadas e/ou sujas; umedecer os dedos com saliva ao folhear volumes encadernados, fichários,
coleções de fotografias, etc.; tocar os dedos nus nas emulsões fotográficas de qualquer natureza,
bem como nas trilhas gravadas dos suportes fonográficos diversos (discos analógicos, CDs, fitas
magnéticas); tocar nos objetos museológicos, principalmente nas obras de arte; adormecer
debruçado sobre os documentos; comer, beber e fumar em qualquer dependência de instituições
documentárias. No tocante à deseducação, referimo-nos não apenas ao despreparo para lidar
com bens culturais, mas, também, ao relaxamento de conduta pessoal como, por exemplo, não
observar o uso de pantufas, comuns em salas de acervos especiais; riscar móveis e objetos com
instrumentos pontiagudos; cuspir e jogar lixo no chão; passar secreções orgânicas nos
documentos, objetos e móveis e tantos outros que não nos ocorrem no momento em que
registramos estas impressões.
Da direção da instituição devem partir todos os bons exemplos de cuidados especiais com os
documentos, pois a negligência gerencial, com raríssimas e elogiosas exceções observadas no
comportamento de funcionários conscientes do valor da sua contribuição profissional, induz o
restante da equipe ao relaxamento nos seus afazeres cotidianos. Diante de superiores
negligentes, os subordinados tendem a se tornar desmazelados no tratamento e no arranjo dos
documentos, na operação e na manutenção de equipamentos e instrumentos de trabalho.
Paulatinamente, o desleixo atinge também as instalações e o mobiliário. Reparos deixam de ser
efetuados. A higienização se torna menos esmerada. Observa-se a involução do sistema, que
passa pelas fases de homeostase ou estagnação, decadência, obsolescência e entropia. A
clientela (pesquisadores, consulentes e visitantes) tomada pela decepção, se torna, também
descuidada. A fase seguinte é o abandono. Antes do caos, é imperioso que se considere e
respeite a função social dos arquivos.
Para conservar é preciso saber manusear, acondicionar, guardar e armazenar. É preciso proteger
os documentos dos agentes extrínsecos de deterioração. A desproteção compromete a
longevidade e ocorre sempre que se deixa de observar os seguintes requisitos técnicos:

 não observância da proteção contra todas as formas de poluição, principalmente pós e
gases corrosivos;
 compactação de grandes quantidades de unidades de informação e/ou itens
documentais, de forma a provocar a deformação do receptáculo e facilitar a ação de
insetos roedores internos dos documentos;
 idem, exemplo anterior, quanto aos livros;
 armação de prateleiras junto às paredes, de forma a facilitar o acesso de pragas aos
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documentos;
 colocação de peso excessivo, de modo a correr o risco de deformar e quebrar
prateleiras, desmontar estantes e, até mesmo, desmoronar pavimentos;
 utilização de receptáculos ácidos
acondicionamento dos documentos;

e

outros

materiais

não

recomendados

no

 emprego de cordéis de algodão, náilon ou qualquer outro material de fio fino para
amarrar pacotes de documentos, de modo a provocar rasgaduras e deformações;
 dobradura de documento para acomodá-lo em receptáculo de tamanho inferior ao seu
formato;
 enrolamento de mapas, plantas de engenharia e documentos similares para guardá-los
em tubos, ao invés de acondicioná-los em mapotecas horizontais protetoras;
 acondicionamento de filmes de imagem em movimento em carretéis metálicos e latas de
flandres, ao invés de fazê-lo em carretéis e estojos em material antioxidante como, por
exemplo, polipropileno altoimpacto;
 guarda dos pesados rolos de filmes na posição vertical por longo tempo, de modo a
provocar deformações em fotogramas localizados na parte inferior das fitas;
 guarda de disquetes, discos rígidos, fitas e outros suportes eletromagnéticos próximos a
equipamentos e correntes elétricas, reatores e outras fontes de energia, bem como em
estantes de metal, salvo quando revestidas com produtos isolantes;
 acondicionamento de suportes fotográficos, micrográficos e filmográficos (cinema) em
receptáculos (envelopes, carretéis, estojos, álbuns, etc.) confeccionados com produtos
ácidos.

3.4.2 Acidentes e Desastres
Devemos sempre, diante da hipótese de ocorrência de acidentes e desastres, mantermo-nos
atentos a todas as evidências e tomarmos medidas preventivas cabíveis, pois os estragos,
avarias, destruições e prejuízos são, na maioria das vezes, irreparáveis. Os desastres ocorrem
subitamente e assumem, quase sempre, proporções calamitosas. Tanto os desastres quanto os
acidentes podem ocorrer por causas naturais ou serem provocados pela negligência gerencial ou
em razão de ações criminosas. Não é difícil antever a possibilidade de ocorrência de
determinadas formas de desastres por causas naturais em regiões e localidades específicas, nas
estações do ano propícias aos acontecimentos; assim como a maioria dos acidentes são
inteiramente previsíveis. Tudo aquilo que é previsível pode ser evitado. As enchentes podem
ocorrer nas proximidades dos grandes cursos d’água, mormente na estação das chuvas. Nas
encostas desmatadas e sem arrimos é que ocorrem os grandes deslizamentos de terra,
principalmente sob a ação de chuvas torrenciais. As avalanchas secas ou desmoronamentos de
terra sempre acontecem em razão das erosões ou solapamentos subterrâneos. Existem regiões
onde fenômenos naturais devastadores como terremotos, tornados, furacões ou erupções
vulcânicas costumam ocorrer com frequência e, por isso, são consideradas de alto risco para
quaisquer instituições dedicadas à preservação de bens culturais. Descargas atmosféricas e
tempestades ocorrem com mais frequência em determinadas regiões e menos em outras. É
recomendável consultar a norma NBR 5419 - Proteção de Estruturas contra Descargas
Atmosféricas. Se se levar em consideração o atual estágio de desenvolvimento da Engenharia
Civil, os recursos tecnológicos disponíveis e a recomendação de que os testes de resistência de
estruturas em lajes devem ser aplicados como pré-requisito à adaptação de edifícios para
Arquivos: gestão e conservação. Sugestões Técnicas. Ano III – Número 17 – Março de 2012. Página 17 de 18

instalação de depósitos de arquivo, é possível prevenir desabamentos. É prudente considerar,
também, a necessidade de aplicar testes de prospecção geotécnica e obter uma radiografia do
terreno que sustenta ou vai sustentar o depósito de arquivo. Os curtos-circuitos e
superaquecimentos de fiações (inteiramente previsíveis), normalmente causados pela imperícia
na montagem da rede elétrica, improvisações amadorísticas, falta de revisões periódicas e de
manutenção das instalações, sobrecargas e uso inadequado de terminais, redundam em
incêndios arrasadores, com perdas totais de grandes acervos. Acidentes sérios são causados
também pela inexistência de fios terra protetores dos usuários de equipamentos. É prudente
lembrar que os acidentes sempre têm origem na atitude relaxada e desatenta de funcionários e
consulentes em suas ações. Assim, os fósforos, isqueiros, produtos inflamáveis, produtos
fumígenos, instrumentos cortantes, vasilhames com água, produtos de limpeza, etc. devem ser
evitados nas salas dos acervos.
Para as finalidades deste trabalho, classificamos de primários e secundários os efeitos dos
acidentes e desastres sobre os documentos. Nos efeitos primários os danos são totais, sem
possibilidade de restauração. Nos efeitos secundários os danos são parciais, isto é, a restauração
é vista como uma possibilidade. O tratamento técnico imediatamente dado aos documentos, após
a diagnose dos efeitos secundários, é da maior importância, pois nesse instante têm início os
trabalhos de restauração. Quanto aos efeitos primários, nada resta a fazer, a não ser o relatório
técnico de perdas e danos. Os sinistros quase sempre produzem efeitos primários, pois os
documentos são incinerados, restando apenas cinzas. Todavia, o rescaldo deve ser removido com
cuidado, pois debaixo das cinzas sempre existe a possibilidade de encontrar peças apenas
parcialmente destruídas ou intactas. As perspectivas de diagnóstico nas inundações são de
efeitos primários, com a perda quase completa dos documentos convertidos em pasta de papel.
Mas nos casos em que os documentos são apenas acidentalmente molhados, então a diagnose
deve ser de efeitos secundários e terá início um cuidadoso trabalho de resgate, que somente
poderá ser efetuado por especialistas em restauração. Rasgamentos, esfacelamentos e até
mesmo esmagamentos, observados após a ocorrência de desabamentos e desmoronamentos,
são exemplos de efeitos secundários e, por conseguinte, passíveis de restaurações. Como não
poderia deixar de ser, a presença do restaurador é indispensável, pois o leigo poderá causar
danos irreversíveis a documentos apenas parcialmente deteriorados. As sujidades e
impregnações causadas por agentes diversos como poeiras, cinzas, fumaças, cargas de
extintores, etc. são diagnosticadas como de efeitos secundários e deverão receber tratamento
técnico especializado, caso a caso.
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