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RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como tema a importância do desenvolvimento 

de um diagnóstico de conservação preventiva em bibliotecas, museus e arquivos, cujo 

objetivo é identificar e eliminar possíveis riscos que possam vir a danificar os acervos. Além 

de expor o histórico da conservação preventiva, terminologia do termo “conservação” e suas 

vertentes, modelos de diagnósticos de conservação preventiva, é apresentada uma análise de 

diagnósticos já realizados em instituições de Brasília. A partir da análise destes estudos de 

caso é possível compreender o padrão de riscos, perigos e danos que cercam os acervos, assim 

como gerir os problemas relacionados à conservação das instituições com mais facilidade, 

com a finalidade de preservar o patrimônio cultural destas. Diante do quadro analisado, fica 

clara a importância da conservação preventiva para a tomada de decisão por parte dos 

profissionais envolvidos com acervos.  

 

Palavras-chave:Conservação preventiva; Diagnóstico de preservação; Agentes de 

degradação; Biblioteca; Museu; Arquivo. 
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ABSTRACT 

This conclusion thesis is centered on the importance of developing preventive conservation 

methods in libraries, museums and archives, in efforts to preserve educational materials 

through the identification and elimination of potential risks to the collections. This work 

explores the history of conservation as a concept and practice, as well as the variety of 

preventive conservation techniques, with special attention given to diagnostic methods used in 

cultural institutions in Brasília. Based on the analysis of these case studies, it is possible to 

determine a pattern of tangible risks and hazards to these collections, and the preventive 

solutions which can enable their protection and preserve their cultural heritage. Based on that,  

it is clear the importance of preventive conservation for decisions made by the professionals 

involved in collections. 

 

 

Keywords:Preventive conservation; Preservation Diagnostics; Agents of deterioration; Library; 

Museum; Archives. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma das maiores preocupações das instituições que abrigam acervos arquivísticos, 

bibliográficos e museológicos é a preservação visando disponibilizá-lo para acesso, pesquisa e 

deleite às gerações atuais e futuras. Para atingir tal objetivo as instituições devem procurar 

conhecer a natureza do acervo, bem como os potenciais riscos de preservação que o mesmo 

pode estar sujeito. Desta forma, uma das ferramentas disponíveis na literatura da conservação 

é a realização de um diagnóstico de conservação capaz de nortear os procedimentos de 

conservação a curto, médio e longo prazo.  

O diagnóstico de conservação é o primeiro grande passo para gerir os bens de uma 

instituição, a partir de sua aplicação se nota uma maior facilidade em identificar os problemas 

físicos e organizacionais que podem trazer danos aos acervos. Através desta ferramenta é 

possível conhecer o estado em que se encontra o acervo, considerando o macro e o 

microambiente da instituição, visando encontrar soluções apropriadas para os diversos 

problemas que ameaçam os bens. Como Michalski pontua: 

 

“(...) é melhor uma inspeção simples do que nenhuma. Rápido é melhor que 

nunca. O aspecto crucial é rever o seu trabalho anterior, rever as suas 

atividades de preservação normais e olhar para o seu museu e o seu acervo 

atentamente, para procurar algo que possivelmente possa causar dano. ” 

(MICHASLKI, 2004, p. 65) 

 

Souza (2008, p.3) descreve que na década de 1990 um projeto foi criado pelo 

Consórcio Latino-Americano de Conservação em conjunto com o CECOR-UFMG, The Getty 

Conservation Institute (GCI), a Fundação VITAE e outras instituições latino-americanas, com 

o objetivo de interagir ações em rede para a inserção de políticas de preservação a partir das 

experiências em comum destas instituições.  

 

Em decorrência desse projeto, as instituições envolvidas aplicaram um 

modelo de diagnóstico utilizado pelo GCI, o qual foi traduzido e adaptado do 

original “The Conservation Assessment: A Proposed Model for Evaluating 

Museum Environmental Management Needs” (1999), coordenado por 

Kathleen Dardes. (SOUZA, 2008, p. 3) 

 

A presente pesquisa se justifica uma vez que analisará os resultados da aplicação de 

diagnóstico de conservação realizados em instituições que abrigam acervos e verificará quais 
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os procedimentos necessários para estabelecer uma política de preservação nas instituições, 

visando transmitir informações e conhecimento dos bens culturais a futuras gerações. 

O objetivo geral é analisar sob a ótica da Conservação Preventiva o uso de diagnósticos de 

conservação e sua eficiência em instituições que abrigam acervos.Dentre os objetivos 

específicos temos:  

1. Descrever diagnósticos de conservação já realizados em arquivos, museus e 

bibliotecas do DF, 

2.  Enumerar os problemas comuns identificados nos diagnósticos de conservação; 

3. Identificar as recomendações propostas para cada situação analisada. 

O presente trabalho tem como metodologia o caráter de pesquisa qualitativa, com revisão 

bibliográfica sobre o campo da conservação, agentes de degradação e diagnósticos de 

conservação e também quantitativa, pois apresenta dados numéricos colhidos dos diagnósticos 

analisados. Foram compilados dados de diagnósticos de conservação realizados em diversas 

instituições de Brasília, pelos alunos da disciplina Conservação de Documentos entre os anos 

de 2010 e 2014. Tais dados apresentados em forma de gráficos no Apendice 1 e na forma de 

tabela no Apendice 2. A partir do recolhimento destes dados será possível identificar os 

principais problemas relacionados à conservação preventiva nas instituições analisadas. 

A pesquisa está organizada em 4 capítulos, sendo eles : Introdução: apresentação da 

pesquisa, seus objetivos e metodologia; Aspectos teóricos da conservação: onde procura-se 

apresentar a formalização do termo conservação e suas  especificações como conservação 

preventiva, curativa e restauração proposto pelo ICOM-CC em 2008; Um sub tópico sobre a 

Conservação Preventiva, onde é dedicado a história da conservação preventiva, desde o início 

de suas práticas até o desenvolvimento e amadurecimento destas; abordagem dos Agentes de 

degradação de acervos, segundo Stefan Michalski; Diagnóstico de conservação, sua 

aplicação e importância: apresentação da aplicação e importância do diagnóstico e tabelas 

com dados recolhidos da análise de diagnósticos de conservação de bibliotecas, museus e 

arquivos com o objetivo de identificar os principais problemas relacionados a conservação 

preventiva nas instituições analisadas no DF  e apresentar propostas de soluções para cada 

situação em particular e Conclusão. 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS DA CONSERVAÇÃO 

 

2.1 Terminologia da Conservação 

 

Este capítulo, apresenta aspectos epistemológicos da pratica da conservação, isto é, 

explicar a origem deste saber e as fundamentações deste conhecimento. Como FRONER 

(2008) apresenta: a ciência da conservação não pode se restringir apenas a questões técnicas, 

deve se tratá-la como um conhecimento estruturado, fomentado a partir de um 

desenvolvimento histórico e intelectual.  

A partir destas preocupações, surgiu a necessidade do International Council of 

Museums(ICOM-CC), em sua XV Conferência em 2008, aprovar uma resolução sobre a 

oficialização da terminologia para conservação. O objetivo seria facilitar a comunicação entre 

profissionais da área com a criação de uma “terminologia clara e coerente”, conforme 

apresentado em documento pela Abracor (2010, p. 2), visto que os termos da área de 

conservação são amplamente usados e possuem uma confusão terminológica proveniente de 

diversos fatores. A definição do termo “conservação” seria a seguinte: 

Todas aquelas medidas ou ações que tenham como objetivo a salvaguarda do 

patrimônio cultural tangível, assegurando sua acessibilidade às gerações 

atuais e futuras. A conservação compreende a conservação preventiva, a 

conservação curativa e a restauração. Todas essas medidas e ações deverão 

respeitar o significadoe as propriedades físicas do bem cultural em questão. 

(ABRACOR, 2010, p. 2) 

 

Já a conservação curativa e a restauração, atuam diretamente sobre o bem. Entretanto, 

cada uma possui sua particularidade. As definições de conservação curativa e restauração 

seriam: 

Conservação curativa – Todas aquelas ações aplicadas de maneira direta 

sobre um bem ou um grupo de bens culturais que tenham como objetivo 

deter os processos danosos presentes ou reforçar a sua estrutura. Estas ações 

somente se realizam quando os bens se encontram em um estado de 

fragilidade adiantada ou estão se deteriorando a um ritmo elevado, de tal 

forma que poderiam perder-se em um tempo relativamente curto. Estas ações 

às vezes modificam o aspecto dos bens. 

Restauração – Todas aquelas ações aplicadas de maneira direta a um bem 

individual e estável, que tenham como objetivo facilitar sua 

apreciação,compreensão e uso. Estas ações somente se realizam quando o 
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bem perdeu uma parte de seu significado ou função através de alterações 

passadas. Baseia-se no respeito ao material original. Na maioria dos casos, 

estas ações modificam o aspecto do bem. (ABRACOR,2010, p. 3) 

  

O ICOM-CC, como foi visto, se preocupou com a definição formal da abrangência 

conservação, sendo considerada como “conservação preventiva” do patrimônio cultural 

tangível: 

 

[...] todas aquelas medidas e ações que tenham como objetivo evitar ou 

minimizar futuras deteriorações ou perdas. Elas são realizadas no contexto ou 

na área circundante ao bem, ou mais frequentemente em um grupo de bens, 

seja qual for sua época ou condições. Essas medidas e ações são indiretas – 

não interferem nos materiais e nas estruturas dos bens. Não modificam sua 

aparência. (ABRACOR,2010, p. 3) 

 

As instituições devem dar ênfase à conservação preventiva uma vez que esta analisa o 

espaço das instituições como um todo. A partir conservação preventiva é possível estabelecer 

metas a curto médio e longo prazos. Na seção seguinte será abordado com mais profundidade 

a conservação preventiva. 

 

2.2Conservação Preventiva 

Como Froner (2008, p.3) aborda em seus cadernos, é complicado encontrar uma 

trajetória precisa sobre os primórdios das práticas de conservação. Entretanto, para Fernandez 

(2013) o termo Conservação Preventiva apareceu na década de 1950, por um grupo de 

conservadores – restauradores anglo-saxões que identificaram em trabalhos publicados na 

década de 1930 os agentes de degradação que afetavam as coleções dos museus. 

No século XIX as atividades de restauração se intensificaram na Europa, por conta da 

Revolução Francesa, Guerras Napoleônicas e outros conflitos, que causaram a destruição por 

vandalismo, traslados e guerras. Nasce a partir deste momento, duas linhas de pensamento 

antagônicas relacionadas à prática da restauração, uma de John Ruskin e a outra de Eugène-

Emmanuel Viollet-le-Duc.(FRONER, 2008, p.4)  

De acordo com Fernandez (2013, p. 29), John Ruskin, foi o precursor de pensamentos 

mais estruturados acerca de estudos relacionados à conservação. Ruskin era contra as 

intervenções de restauração, afirmava que este processo era como uma destruição real da obra 

que já estava seguindo um processo de deterioração. Também foi pontuado que a partir do 
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momento que ocorresse uma intervenção na obra, ela adquiria assim um novo caráter, e por 

fim perderia sua autenticidade e valor real. Desta maneira, Ruskin incentivava ações de 

conservação, como quando comenta que deve se “tratar as pedras de um edifício ancestral 

como as joias de uma coroa” e que se o edifício for tratado com ternura e com respeito muitas 

gerações ainda nasceriam de desapareceriam sob sua sombra.(RUSKIN, 2008 apud 

MONTEIRO, 2012, p. 5). 

Desta forma, Monteiro em texto publicado descreve que Ruskin formulou teorias 

sobre o tema em seu livro As sete lâmpadas da arquitetura,publicado em 1849 em um 

momento de desenvolvimento industrial. “O livro é divido em sete capítulos, que 

correspondem ao que o autor chama de as sete lâmpadas, ou “leis” que a arquitetura deveria 

seguir, são elas: Sacrifício, Verdade, Poder, Beleza, Vida, Memória e Obediência. ” 

(Monteiro, 2012, p. 3). Ele afirmava: “Cuide de seus monumentos e não terás necessidade de 

restaurá-los [...]” (RUSKIN, 2008 apud MONTEIRO, 2012, p. 5) 

Já Viollet-le-Duc, que foi um arquiteto-restaurador responsável pela revitalização de 

vários monumentos no século XIX, acredita que a restauração que imita e reconstrói o bem no 

“estilo original” é aceitável. (FRONER, 2008, p.6) 

Ainda no século XIX, Fernandez (2013, p. 29) comenta que, surgiram dois pontos 

extremamente importantes na história da conservação: a instalação de sistemas de calefação 

em habitações e edifícios públicos e a introdução de lâmpadas a gás para a iluminação. Esses 

dois fatores associados ao ar poluído devido à revolução industrial foram os responsáveis por 

diversos desequilíbrios no ambiente de armazenamento de bens culturais. Nota se então a 

necessidade de controlar a umidade e temperatura do ambiente para a preservação das obras. 

Um bom exemplo seria a iniciativa do Museu de Belas Artes de Boston, que teve um plano 

para estabelecer parâmetros climáticos para a conservação de suas coleções, isso em 1905. 

Como relata Fernandez (2013, p. 29), este plano incluía manter uma temperatura de 50-60 º F 

(cerca de 10-15,6 Cº) e a Umidade Relativa em torno de 50 %. No mesmo ano, Friedrich 

Rathgen, diretor do laboratório dos Museus Reais em Berlim, escreveu um manual de extrema 

importância para a época, direcionado a conservadores de museus: A preservação de 

antiguidades. Um manual para conservadores.O capitulo “O cuidado com as antiguidades 

depois do tratamento de preservação” de Rathgen abordava ações de conservação preventiva, 

como a proteção das obras da incidência de luz solar direta e a preocupação para evitar a 

proximidade das obras com os sistemas de calefação. (FERNÁNDEZ, 2013, p.30). 
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Outra instituição importante na história da conservação preventiva foi a Oficina 

Internacional de Museus (OIM), criada pela decisão da Comissão Internacional para a 

Cooperação Intelectual em 1926. A instituição foi responsável pela publicação de 

aproximadamente 46 artigos que abordavam a proteção de locais e monumentos, entretanto 

estavam mais focados em restauração do que em conservação. Já no final da década de 1930 a 

OIM publicou artigos relacionados sobre a proteção de monumentos e obras de arte em 

tempos de guerra, ficando sem publicar durante o período da segunda guerra mundial. 

Em 1930, a OIM organiza a Conferencia Internacional para o Estudo de 

Métodos Científicos Aplicados ao Exame e Conservação de Obras de Arte 

em Roma, ali o termo Conservação se torna independente do termo 

Restauração. ” (FERNÁNDEZ, 2013, p.31) 

 

Entretanto, a OIM encerrou suas atividades em 1946, quando foi criada a Organização 

das Nações Unidas (ONU) e o Conselho Internacional de Museus (ICOM). 

“A ideia de um patrimônio cultural que fosse reconhecido como de interesse 

da humanidade começou a ser pensada pouco depois da II Guerra Mundial 

(1939-1945), durante a qual vários monumentos preciosos, situados em 

quase todos os países envolvidos no conflito, foram destruídos, o que 

significou uma perda sem retorno para o conhecimento de culturas antigas e 

da história dessas nações. ”(BRAYNER, 2007, p.13) 

A Segunda Guerra Mundial foi um ponto chave no desenvolvimento de práticas de 

conservação, pois trouxe uma maturidade para a área que teve que ser difundida e aplicada 

rapidamente diante das circunstancias da guerra. Decisões como o traslado de coleções do 

Museu Britânico para lugares fora do alcance de bombardeios são um exemplo, parte do 

acervo foi armazenado na Biblioteca Nacional de Gales, que construiu um túnel a prova de 

bombas embaixo de seu edifício e propôs ao Museu Britânico compartilhar o espaço. Este 

local é considerado o experimento mais antigo de uso de ar condicionado em um ambiente 

subterrâneo. (FERNANDEZ, 2013, p.21) 

Desta maneira, Fernandez (2013) relata que em agosto de 1939, em Gales, chegaram 

centenas de toneladas de livros, manuscritos, desenhos, entre outros. Após deliberações foi 

decidido que as obras (Estavam inclusas também obras da Galeria Nacional de Londres) 

deveriam ficar em um mesmo lugar, e que estas fossem abrigadas em uma mina feita de 

pedras em Manod. Dentro da mina foram feitas várias adaptações para o acondicionamento 

dos mais variados tipos de obra, foram feitos, por exemplo, espaços para um controle melhor 

das variações de temperatura e umidade. Desta forma, em 1941 todas as obras foram movidas 
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para esse ambiente e se permaneceram intactas no período em que ficaram na mina, por mais 

que as questões de umidade fossem problemáticas. Este experimento serviu para que estas 

condições de temperatura e umidade criadas servissem de parâmetro para a construção de 

ambientes de acondicionamento parecidos.  

De acordo com Fernandez (2013) foram criados também o Getty Conservation 

Institute (GCI), o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) e Instituto 

Centrale per il Restauro (ICR).Em 1955, ocorreu uma pesquisa feita pela organização ICOM 

importante para a área de conservação preventiva. Foram enviados questionários para vários 

museus no mundo,com a finalidade de saber as condições do ambiente e as medidas de 

controle aplicadas. Obtiveram resposta de 64 museus de 11 países. Esse material foi analisado 

pelo Dr. R. Sneyers, entre outros, e foi base para a elaboração da revista Museum, em 1960, 

que tinha como assunto a climatologia e conservação de museus. Em 1956, o belga Paul 

Philippot e o italiano Cesare Brandi, juntos, fundaram os alicerces teóricos do International 

Centre for the Study of the Preservation and Restorationof Cultural Property(ICCROM). Este 

marco influenciou toda uma geração, pois o instituto promovia programas de treinamento e 

atividades de cooperação, que se tornariam indispensáveis para o desenvolvimento da 

conservação. (FRONER, 2008, p.10) 

Como apresenta Froner (2008, p.12), a partir dos anos 70, grandes museus decidem 

criar seus próprios laboratórios de pesquisa, juntamente com o desenvolvimento de pesquisas 

universitárias, a fim de determinarem a origem e tecnologia empregada em objetos artísticos. 

Desta forma, pinturas notórias destes acervos foram submetidas a experimentos como o uso 

do sistema de datação através do Carbono 14, isso facilitaria o manejo destes objetos a partir 

da descoberta de suas particularidades. A catalisação industrial e o crescimento de centros 

urbanos, na década de 70, forçou uma mudança no cenário da conservação, assim 

historiadores, conservadores, arquitetos, entre outros, tiveram que desenvolver propostas que 

acompanhassem as mudanças bruscas deste período.  

Nesse período, a Europa se preocupa com as mudanças do cenário urbano e as 

proporções dessas transformações em relação ao milenar patrimônio de suas 

cidades. As décadas de setenta e oitenta são marcadas pela elaboração de 

documentos, tanto da comunidade européia quanto por parte do ICOMOS, 

concernentes aos cuidados para com o patrimônio arquitetônico, incluindo estruturas 

arqueológicas e monumentos históricos, a partir de noções que deixam de perceber 

esses bens culturais como entidades isoladas, tomando-os como estruturas que se 

relacionam e fazem parte de uma intrincada rede social e urbana. (FRONER, 2008, 

p.12-13) 
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Desta maneira, paralelamente, ocorreu à ascensão da chamada “conservação 

preventiva”, que visa evitar ou minimizar futuras deteriorações ou perdas do patrimônio 

cultural. Essa ascensão deve se também pelo papel da UNESCO nesta década, que denunciou 

o problema de conservação do patrimônio à nível mundial com a “Convenção para a proteção 

do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural” que ocorreu em 1972. Nesta convenção se 

estabeleceu que o patrimônio cultural e natural estava: 

Cada vez mais ameaçado de destruição, não somente por causas tradicionais 

de deterioração, mas também pela evolução da vida social e econômica que 

agrava o estado do patrimônio com fenômenos de alteração e destruição 

ainda mais terríveis. E que assim seria indispensável adotar novas 

disposições convencionais que estabeleçam um sistema eficaz de proteção 

coletiva do patrimônio cultural e natural de valor excepcional, organizado de 

maneira permanente e segundo métodos científicos e modernos. ” 

(FERNANDEZ, 2013, p.34-35) 

 

Na década de 80, a conservação preventiva finalmente se solidificou como área de 

trabalho e pesquisa cientifica. Várias instituições como ICC, ICOM, ICCROM, ICOMOS vão 

liderar o desenvolvimento desta disciplina, além de promover encontros e debates sobre a 

orientação de manejo de bens culturais e com o objetivo de propiciar melhores condições de 

proteção para estes itens. Essa década será marcada também pelas teorias de Garry Thomson, 

defensor de ações de conservação, fomentada por uma série de artigos que introduzem os 

princípios do controle climático em museus, arquivos e bibliotecas. Como Thomson afirma: 

“Um mau restaurador pode destruir uma obra, um mau conservador pode destruir uma 

coleção inteira”. (FRONER, 2008, p.13) 

 

A partir da década de 1990 a conservação preventiva passa então por um momento 

intenso de desenvolvimento, tanto de suas técnicas com na parte teórica. Desta maneira, os 

profissionais da área estabelecem uma comunicação mais eficaz e seus trabalhos passam a ser 

mais difundidos e adquirem notoriedade. 

Com o objetivo de mudar a atitude dos profissionais perante as coleções, 

foram realizados em 1992 – UNESCO/ARAAFU – e em 1994 – IIC – dois 

congressos que discutiram a disciplina da Conservação Preventiva. Antes 

disso, em 1991, o Programa Nacional de Salvaguarda de Coleções dos Países 

Baixos apresentou um modelo de atuação de Conservação Preventiva, que 

serviu de referencial aos outros países, surtindo efeito imediato em 

organizações como PREMA – Prévention dans lês Museés Africains –, que 

reúne 32 países há mais de 14 anos. ” (FRONER, 2008, p. 14) 
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Desta forma, percebe se que a Conservação preventiva não atua isoladamente, esta 

possui grandes preocupações que necessitam da atuação especializada de disciplinas como 

Química, Física, Artes, Engenharia. A ciência da conservação assim ganha corpo e se torna 

essencial para profissionais desta área do conhecimento. 

Souza (2008) enfatiza a ação indireta da conservação preventiva: 

A Conservação Preventiva abarca procedimentos relacionados à adequação 

das condições ambientais, físico-químicas, sob as quais uma coleção se 

encontra. Parte das relações que envolvem o macro ambiente, o ambiente 

médio e o microambiente do entorno do acervo. (SOUZA, 2008, p. 9) 

 

É importante reconhecer o Projeto Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos 

(CPBA), que foram um marco na extensão da conservação preventiva no Brasil. De acordo 

com Beck (2001) este foi idealizado em 1994 por profissionais preocupados com a 

conservação de acervos documentais brasileiros.  Em 1997 o projeto CPBA publicou 53 

títulos que norteiam práticas de conservação preventiva em Bibliotecas e Arquivos.  

 

Vê se então que, a conservação preventiva se define como as práticas de proteção 

tomadas para retardar a deterioração ou perdas de bens culturais. Desta maneira, no capítulo 

seguinte, será especificado quais os agentes de degradação que podem danificar estes bens. 

 

 

2.3Agentes de degradação em arquivos, bibliotecas e museus 

Para conservar de forma adequada os bens culturais é necessário avaliar múltiplos 

fatores, entretanto tais fatores estão inevitavelmente interligados ao ambiente que o objeto 

está inserido. A partir da dificuldade de mapear e classificar os aspectos que interferiam na 

conservação preventiva de bens, Stefan Michalski, cientista de conservação do Instituto 

Canadense de Conservação (CCI), elaborou uma lista completa de agentes de degradação de 

um acervo. A lista contém nove agentes de degradação, entretanto recentemente foi 

adicionado um décimo agente chamado Dissociação.  

Os agentes de degradação apresentados por Michalski (2004) são:  

I) forças físicas diretas; II) ladrões; vândalos e pessoal distraído; III) fogo; IV) água; V) 

pragas; VI) poluentes; VII) luz; VIII) temperatura incorreta; e IX) umidade relativa incorreta. 
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O Quadro 1 abaixo foi baseado na tabela apresentada por Michalski (2004) foi 

adaptado para esta pesquisa.  A tabela original relaciona os agentes com os riscos e os 

perigos. Entretanto, é importante conhecer a diferença entre risco e perigo.  

A distinção entre risco e perigo está tecnicamente definida por peritos 

especializados na gestão de risco (ver o glossário em www.sra.org), mas as 

definições no dicionário comum contêm a essência: Risco significa 

“possibilidade de perda”, perigo significa “fonte de insegurança”. (A origem 

da palavra inglesa “hazard” (azar, perigo) é a palavra árabe az-zahr, nome 

dado aos dados utilizados num jogo de sorte e azar. As palavras “perigo” e 

“sorte e azar” estiveram sempre ligadas aos negócios humanos). A lista de 

todos os perigos possíveis é indefinida, tal como a lista de todos os riscos 

possíveis. No entanto, a lista dos Nove Agentes de Deterioração é, 

misericordiosamente, completa. (MICHALSKI, 2004, p.57) 

 

Quadro 1: Agentes de Degradação 

AGENTES DE 

DEGRADAÇÃO 

RISCO, PERIGO, GESTÃO 

FORÇAS FÍSICAS DIRETAS 

 

Risco: Quebras, distorções, perfurações, arranhões, amassados. 

Perigos: Guerras, terremotos, manuseio inadequado, transito de obras, obras, 

construções. 

Gestão: Serviço de limpeza do edifício, Equipe da instituição e governo 

treinados, instruídos e com planos de emergência. 

LADRÕES, VANDALOS E 

PESSOAL DISTRAÍDO 

Acesso não autorizado de 

pessoas ao acervo, 1-

estragos intencionais ou 

2-não intencionais. 

Risco:1-Perda total, a não ser que o objeto seja recuperado em caso de roubo. 

Todos os artefatos, especialmente os valiosos e portáteis. Desfiguração, 

especialmente de artefatos populares ou simbólicos. 2-Perda ou extravio. 

Perigos: Criminosos profissionais e amadores, público em geral, equipe do 

museu, objetos altamente visados por seu valor simbólico ou financeiro.  

 

Gestão: Segurança, gestão de patrimônio, expansão das atividades curatoriais 

e de pesquisa, contato com a polícia local. 

FOGO 

Incêndios, fontes de 

energia elétrica, líquidos 

inflamáveis, acervo com 

materiais inflamáveis, etc. 

Risco: Total destruição sem chance de recuperação, abrasões, danos causados 

pela fumaça, danos colaterais com água. 

Perigos: Instalações de exposições, fiação elétrica, iluminação defeituosa, 

incêndio premeditado, fumo e edifícios adjacentes. 

Gestão: Segurança contra incêndios, equipe da instituição devidamente 

treinada para detecção de tais perigos, plano para incêndio (rota de fuga para 

o acervo e pessoas preparadas juntamente com o corpo de bombeiros). 
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ÁGUA 

Chuvas, inundações, 

vazamentos, água usada 

na limpeza, etc. 

Risco: Marcas ou fluxos de inflorescência em materiais porosos, inchaço de 

materiais orgânicos, corrosão de metais, dissolução de colas, divisão em 

Perigos: Inundação, tempestades, telhados defeituosos, ligação de água e 

esgotos (internos e externos) defeituosos, canalização dos sistemas de 

supressão de incêndios. 

 

Gestão: Prevenção de emergência da instituição e governo, serviço de limpeza 

das instalações, pessoal treinado. 

PRAGAS 

Insetos, aves e outros 

animais, fungos, 

bactérias. 

Risco: Consumo, perfuração, cortes, túneis. Excreções danosas aos materiais, 

deslocamento de itens menores, sujidades de fezes e urina.  

 

Perigos: Paisagem circundante, habitats de animais próximos à instituição, 

habitats de lixo, entrada de materiais de construção, entrada de visitantese 

pessoal, derramamento de comida. 

Gestão: Identificação de animais e habitats feita por biólogos, controle de 

pragas, pessoal treinado, serviço de comida longe do acervo. 

POLUENTES 

Poluentes atmosféricos, 

transferidos por contato 

ou intrínsecos. 

 

Risco: Acidificação de papéis, corrosão de metais, enfraquecimento da cor, 

acumulo de pó e detritos que podem atrair pragas, raspagem de superfícies 

macias pela fricção. 

Perigos: Edifício localizado em áreas poluídas ou de grande movimentação, 

produtos emissivos de poluentes. 

Gestão: Áreas expositivas e reservas técnicas protegias de poluentes externos 

(distantes se possível) por filtros, objetos acondicionados corretamente, 

limpeza periódica de todas as áreas do acervo, ter as mãos limpas ou usar 

luvas para manusear objetos, evitar contato com produtos à base de enxofre, 

não utilizar adesivos (exceto cola de amido para obras de arte em papel), 

evitar colocar o objeto no solo, ou no tijolo ou pavimento cerâmico 

contaminado com sais, evitar o contato com produtos ácidos, tais como 

papéis ácidos, PVC flexível e folhas de acetato de celulose e por último, usar 

produtos que não contenham e não geram poluentes secundários ao longo do 

tempo, tais como vidros e plásticos grossos. 
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LUZ 

Luz solar, UV e IR. 

Risco:Enfraquecimento e desaparecimento das cores do objeto. 

Amarelamento, enfraquecimento e calcinação do objeto. 

Perigos: Janelas, luz direta, Luz solar, radiações ultravioletas (UV) e 

infravermelha (IR). 

Gestão: Estabelecer regras e padrões de níveis de iluminação, mover objetos 

externos para ambientes internos, desligar a iluminação quando nenhum 

observador estiver presente, usar filtros UV, bloquear luz solar vinda de 

janelas e telhados, etc. 

TEMPERATURA 

INCORRETA 

Flutuação de 

temperatura, 

temperaturas muito altas 

e muito baixas. 

Risco: Deformação, enfraquecimento e derretimento de objetos. 

Sensibilização de pinturas à óleo e acrílica. 

 

Perigos: Incidência de luz, transporte de acervos para regiões de climas 

extremos, aclimatação insuficiente, sistemas de controle de temperatura 

defeituoso, incêndios. 

 

Gestão: Identificação de temperaturas incorretas, especificação e implantação 

de padrões para temperaturas, evitar expor a luz solar objetos orgânicos, 

bloquear luz solar, isolar obras de arte em trânsito, monitorar temperaturas, 

detectar sinais de danos químicos, etc. 

UMIDADE RELATIVA 

INCORRETA  

Úmido, mais de 75% de 

umidade relativa.UR 

acima ou abaixo de um 

valor crítico para aquele 

objeto.UR acima de 0%. 

Flutuações de UR. 

Risco:Mofo em objetos orgânicos, corrosão de metais, danos mecânicos, 

esfarelamento de minerais, deterioramento de vidros, desintegração química 

interna, etc. 

Perigos: Enchentes e vazamentos, transporte de acervos (retirada de sua 

instituição de origem e exposição em outra localidade), aclimatação 

insuficiente, sistema de controle de umidade relativa defeituoso, drenagem 

do solo, sótãos quentes, etc. 

Gestão: Identificação de Umidade relativa incorreta, implantação de padrões 

de Umidade Relativa, envernizar materiais de construção, certificar a 

implantação de paredes, janelas, portas e telhados de segurança. Usar sacos, 

envelopes ou encapsulamento em todos os objetos vulneráveis a qualquer 

tipo de incorreto UR. Usar placas de apoio em todas as pinturas. 
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DISSOCIAÇÃO 1 

Agente de degradação 

que afeta aspectos legais, 

intelectuais ou culturais 

de um acervo. 

Risco: Perda de dados e informações referentes ao acervo. 

 

Perigos: Tendência natural dos sistemas de dados apresentarem problemas e 

falhas com o tempo, falhas humanas, falta de conhecimento da equipe da 

instituição sobre bases de dados. 

 

Gestão: Fazer inventário do acervo, treinamento da equipe, manutenção 

periódica das bases de dados, backups constantes de todas as informações 

referentes ao acervo, atualização de programas, desenvolvimento de 

programas que supram as necessidades de cada instituição. 

*Quadro Adaptado de Michalski (2014, p.58) 

De acordo com Michalski (2004, p. 62), existem estratégias básicas de conservação 

que todo acervo deveria considerar, pois podem reduzir ou eliminar os riscos dos agentes de 

degradação citados no quadro acima. Tais estratégias básicas, normalmente reduzem vários 

riscos diferentes de uma vez só, quase sempre a baixo custo. Desta forma,podem também 

reduzir um único risco catastrófico que poderá afetar todas as coleções e talvez até a própria 

instituição. 

A lista de estratégias de conservação proposta por Michaslki (2004), conta com 

telhados resistentes; Paredes, janelas e portas seguras, que bloqueiem a temperatura local, 

pragas locais, ladrões e vândalos amadores; Ordem e limpeza suficiente no armazenamento e 

nas exposições; Inventário diário do acervo; Inspeção regular do acervo, em reserva e em 

exposição; Utilizar capas, envelopes sempre que necessário (Estas proteções devem ser pelo 

menos à prova de pó, preferivelmente herméticas, impermeabilizadas e resistentes às pragas); 

Molduras de apoio fortes e estáveis para todos os objetos planos delicados, para apoiar e 

bloquear muitos dos agentes por detrás dos objetos; Pessoal e voluntários têm de estar 

empenhados na preservação, informados e terem formação adequada; Fechaduras em todas as 

portas e janelas; Sistemas anti roubo (por meios humanos ou eletrônico); Sistema automático 

de supressão de incêndio; Todos os problemas de umidade têm de ser resolvidos de forma 

contínua e rápida; Nenhuma luz intensa, nenhuma luz solar direta, nenhuma luz elétrica forte, 

em qualquer artefato colorido. 

                                                           
1Esse agente de degradação é o décimo da lista. Não foi proposto por Michalski, e sim pelo Canadian 

Conservation Institute. Pode ser igualmente danoso a um acervo e acarretar sua perda por falha humana ou 

tecnológica. Disponível em:<http://www.cci-icc.gc.ca/resources-ressources/agentsofdeterioration-

agentsdedeterioration/chap03-eng.aspx>. Acesso em: 04 nov. 2014 
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Desta maneira, as recomendações de Michalski, preservam a integridade dos acervos e 

minimizam radicalmente os mais diversos riscos e perigos gerados pelos agentes de 

degradação.  

3. ANÁLISE DE DIAGNÓSTICO DE CONSERVAÇÃO 

Souza e Froner de início, em seus tópicos em conservação preventiva, já comentam que: 

Um primeiro passo essencial para o estabelecimento de uma estratégia de 

gerenciamento ambiental de um museu é o diagnóstico relativo aos vários 

fatores que podem afetar a preservação e aos cuidados exigidos pelas 

coleções. Esse diagnóstico deveria concentrar-se no meio ambiente do museu 

em sentido mais amplo, levando em conta os aspectos físicos e 

organizacionais. (SOUZA; FRONER, 2008, p.5) 

Um diagnóstico de conservação, nada mais é que, um instrumento usado para 

identificar os riscos que afetam o acervo e as suas condições físicas e organizacionais, e é com 

a presença indispensável deste mecanismo que a presente pesquisa foi delineada. O objetivo 

de um diagnóstico seria o desenvolvimento de soluções práticas, eficientes e sustentáveis para 

tais problemas que afetam as coleções. 

Neste capitulo serão apresentadas várias tabelas que contém informações sobre o 

quadro de conservação de bibliotecas, museus e arquivos de Brasília – DF baseados em 

diagnósticos realizados na disciplina de Conservação de Documentos, ministrada pela 

Professora Silmara Küster da Universidade de Brasília desde o ano de 2010 até o ano de 2014. 

 

A metodologia para a realização dos diagnósticos analisados se baseou no modelo 

apresentado pelo Getty Conservation Institute (GCI)– destinadas a verificar a situação das 

coleções de museus,bibliotecas e arquivos. 

O GCI foi o precursor no desenvolvimento de estratégias formais para diagnósticos de 

museus americanos, juntamente com o Instituto Nacional de Conservação (NIC).  A partir de 

tais estudos, se formou um projeto com uma série de diretrizes a serem tomadas para se 

realizar um diagnóstico que recebeu o título em português de “Diagnóstico de Conservação: 

Uma ferramenta para planejar, implementar e arrecadar fundos”, publicada em 1990. (ICOM, 

p.2).  Este modelo também norteou a metodologia dos diagnósticos que serão analisados nesta 

pesquisa.  

A filosofia que norteia a metodologia de diagnóstico revista do GCI é 

fundamentada numa integração mais intensa do edifício, das coleções e das 

questões organizacionais. A metodologia revista vem sendo utilizada em 

diversos cursos de conservação preventiva do GCI (Conservación 

preventiva: Colecciones Del museo y su medio ambiente, Oaxaca, 1995; e 

módulos de conservação preventiva do GCI – Universidade de Delaware 
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/Museu Winterthur; 1994-97), tendo sido empregada também no diagnóstico 

de um museu na Tunísia. (ICOM, p.2) 

 

A metodologia desta pesquisa foi de caráter qualitativo, isto é, não possui estudos 

estatísticos. Uma pesquisa qualitativa compreende: 

(..) um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever 

e a decodificar os componentes de um sistema complexo de significados. 

Tem por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo 

social; trata-se de reduzir a distância entre o indicador e indicado, entre a 

teoria e dados, entre contexto e ação. (MAANEN, 1979 apud NEVES, 1996) 

 

Durante o período entre 2010 a 2014, foram analisados 67 diagnósticos de 

conservação, sendo 27 arquivos, 12 bibliotecas e 28 museus. Após a análise das tabelas 

geradas em planilha do Word e correlação com os agentes de degradação apresentadas por 

Michalski foi possível verificar uma série de fatores que ajudam a construir um quadro geral 

da situação destas instituições perante as práticas de conservação preventiva. 

Primeiramente foi questionado se a instituição possuí um Plano de conservação 

escrito, surpreendentemente nenhuma das 67 instituições analisadas possui este atributo.Um 

plano de conservação seria a formalização de diretrizes para a conservação adequada do 

acervo, porém como foi observada, nenhuma instituição possui este tipo de documento. Como 

Ogden (2001, p.7) comenta, um plano de preservação não exige do profissional apenas 

conhecimento técnico, deve se pensar nele como um aspecto da administração de acervos.  

O segundo fator avaliado foi se existe um controle das condições ambientais, isto é, se a 

instituição possui um equipamento como ar condicionado que mantém uma temperatura 

constante e adequada para o tipo de acervo. Dentre as instituições avaliadas, 35 instituições 

possuem esse controle, isso é 52%, sendo 20 destas são acervos arquivistícos.Como já foi 

abordado, variações de temperatura podem causar danos dependendo da tipologia do acervo.  

 

O terceiro ponto foi se há o monitoramento da temperatura e umidade relativa do 

acervo, dentre as instituições apenas 20 possuem esta preocupação, isso é 30% do total, em 

sua maioria também, cerca de70 % são acervos de arquivo. Como pontua Michalski (2004, 

p.87), os perigos mais fáceis de serem encontrados são a temperatura média muito elevada e 

as variações extremas da temperatura e umidade relativa entre o dia e a noite. 

 

Em qualquer situação onde a umidade relativa está em questão, a percepção 

humana é geralmente incerta (com exceção da umidade extrema). A umidade 

relativa deve ser medida (Fase da detecção) para fazer uma avaliação de 

risco precisa. (MICHALSKI, 2004, p.88) 
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O quarto fator avaliado foi se há a incidência de infiltrações no edifício do acervo.  

 

Inundações e infiltrações são ocorrências causadas por acidentes naturais ou 

decorrentes de problemas de infraestrutura que envolve a manutenção 

predial: telhado; sistemas hidráulicos e encanamentos; paredes, piso, portas e 

janelas, que geram goteiras e infiltrações. (SOUZA; FRONER; 2008, p.16) 

 

Entre as 67 instituições avaliadas, 36 possuem algum tipo de problema de infiltração 

ou goteiras, isso equivale a 54% do total, sendo que 12 são arquivos, 20 são museus e 4 são 

bibliotecas.Os museus são os mais afetados, cerca de 71%. Esta situação pode gerar danos 

ainda maiores para o acervo, como a proliferação de fungos devido à umidade, entre outros 

riscos.  

O quinto ponto apresentado foi se há algum registro de fungos observado durante a 

aplicação do diagnóstico de conservação. Apenas 5 instituições apresentaram este problema, 2 

museus, 2 arquivos e 1 biblioteca. O aparecimento destes micro-organismos está diretamente 

relacionado ao controle de umidade e temperatura do acervo, quando estes dois fatores estão 

elevados, proporcionam um ambiente ideal de desenvolvimento para fungos. Entretanto, 

nenhum dos acervos avaliados possuía um caso sério de degradação por fungos, as 

proliferações observadas eram resquícios provenientes de infestações antigas relatados pelas 

instituições. 

O sexto indicador avaliado foi se durante a aplicação do diagnóstico foi observada 

alguma infestação por insetos, que se classificam como: 

 

“Micro-organismos, larvas, insetos, aves, mamíferos, além das degradações 

geradas por corpos em decomposição e excrementos. As pragas dependem 

da fauna circundante, da tipologia do acervo e de uma política de controle 

ambiental. ” (SOUZA; FRONER, 2008 p.16) 

 

Dentre os 67 acervos, 10ou 15% apresentaram este fator de risco. Os insetos 

encontrados foram: Baratas, aranhas, vespas, traças e formigas, sendo que o inseto com maior 

incidência foi a aranha. Como foi mostrada na pesquisa, a presença de pragas pode causar 

sérios danos ao acervo, dependendo de sua tipologia. O acervo por muitas vezes pode servir 

de alimento ou abrigo para esses animais, e sua aparição compromete a estrutura física de 

seus bens. 
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É importante avaliar o histórico de danos que estes acervos sofreram, a partir de 

questionários presentes nos diagnósticos foi possível levantar se há a ocorrência de alguma 

infestação de pragas no passado, este é o sétimo aspecto levantado. 

De acordo com o recolhimento de dados, foi observada a incidência de infestações por cupins 

(08 instituições), escorpiões(03 instituições), baratas (02 instituições), vespas (01 instituições) 

e ratos (01 instituições). Em porcentagem, temos os dados de que 19% das instituições já 

sofreram com este problema. A maioria dos casos se deu pela infestação de cupins, algumas 

instituições relacionam este problema com a estrutura do edifício que abriga o acervo, neste 

caso, construções de madeira. Outro fator que contribui para este agente de degradação é a 

tipologia do acervo, isto é, se os bens são constituídos de materiais orgânicos, inorgânicos ou 

materiais compostos. 

O oitavo ponto observado foi se há algum tipo de treinamento em conservação 

preventiva para os funcionários do acervo. É importante que todos envolvidos com o acervo 

tenham noções básicas de práticas de conservação preventiva, como limpeza adequada das 

obras, manuseio, exposição e armazenamento correto, entre outros cuidados. 

Entre os acervos avaliados, 23 instituições, isto é 34%, obtiveram essa preocupação. O quadro 

fica favorável quando se tem um profissional da informação inserido, este pode passar seus 

conhecimentos aos funcionários de outras áreas. De acordo com a pesquisa, o acervo 

arquivístico possui o maior indicie de treinamento em conservação preventiva, com 44 %. 

Os próximos tópicos avaliados, de acordo com a tabela, são: Se a instituição possui 

segurança contra incêndios, se possui extintores e sprinkerls (detectores de fumaça). Incêndios 

podem ser causados por: 

(...) acidentes, ações intencionais ou falta de segurança, manutenção e 

desrespeito às recomendações de prevenção por parte da instituição. Guarda 

de produtos químicos sem controle; sistemas elétricos sem manutenção; 

hidrantes, mangueiras e extintores em más condições; despreparo para 

emergências são as principais causas dos acidentes mais graves ocasionados 

por fogo. (SOUZA; FRONER, 2008. p.16) 

 
 

Para ter um quadro favorável em questões de segurança contra incêndios, a instituição 

precisa de um treinamento de funcionários para acidentes do tipo, possuir extintores ou 

detectores de fumaça, verificação regular de equipamentos feita pelo corpo de bombeiros, se 

brigadas de incêndio terão um fácil e rápido acesso às áreas do edifício para controlar o 

incêndio, se o edifício possui estrutura resistente à incêndios, entre outros. Dentre as 67 

instituições avaliadas, 47 (70%) possuem um sistema básico de segurança contra incêndio.  
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Outro ponto avaliado é se possuem extintores e sprinkles. Foi observado então que 

55(82%) acervos possuem extintores de incêndio e 16 (24%) possuem sprinkerls. Possuir 

itens tão básicos é indispensável para a segurança de um acervo, porém é possível observar 

que 14 instituições não possuem se quer um extintor de incêndio. 

Foi feito também o questionamento se estes acervos possuem segurança física, no caso 

especificamente se possuem guardas que protegem o acesso à instituição. Dentre os acervos 

avaliados, 45 (67%) dispõe deste tipo de serviço. Em sua maioria foi observado que este tipo 

de segurança atua protegendo todo o edifício e não somente o acervo. Foi visto também que 

este tipo de serviço por vezes é falho, pois o número de seguranças é, em sua maioria, 

pequeno em relação ao tamanho da área a ser protegida. 

Outro ponto necessário de se investigar é se a instituição já sofreu algum tipo de 

inundação. Para chegar a esse nível de degradação, a instituição provavelmente não 

solucionou problemas como infiltrações e goteiras, ou não avaliou falhas na estrutura predial. 

Inundações podem causar a falha das estruturas em virtude de fluxos concentrados na 

superfície ou podem alagar o edifício ou coleções, impedindo o acesso ao edifício. (SOUZA; 

FRONER, 2008. p.40). Foi percebido pela pesquisa que apenas 6(9%) instituições sofreram 

inundações de diferentes intensidades. Uma destas instituições teve parte de seu acervo 

destruído por conta deste problema. 

O penúltimo tópico avaliado foi se existe alguma preocupação mínima com questões 

de iluminação, isso é, se existe alguma segurança contra a incidência de luz nas obras. 

Algumas soluções paliativas foram observadas, como a instalação de filtros UV nas janelas 

dos acervos, se o acervo é atingido diretamente pela luza solar, se o uso de lâmpadas é 

apropriado, entre outros. A maioria dos acervos observados é constituída de materiais 

orgânicos, mais especificamente madeira, fibras, têxteis, tela e papéis. Este tipo de material é 

especialmente fotossensível, e altamente degradável pela ação da luz. (SOUZA; FRONER. 

2008, p.16) 

A indicação é que: 

(...) a intensidade não exceda 80 lux3, o nível de UV não ultrapasse a faixa de 

75 W/lm (microwatts por lúmen) e o tempo de exposição seja controlado. 

Contudo, os parâmetros de preservação dependem da especificidade de cada 

material: papéis, telas, têxteis, cestaria e madeira policromada são mais 

sensíveis que objetos de madeira em estado bruto. O processo de degradação 

dessa tipologia de acervo devido às ações da luz ocorre pela formação de 

produtos ácidos, em maior ou menor intensidade, dependendo da presença de 

outras substâncias como a lignina, por exemplo, que irão, em última instância, 

modificar o pH do meio, gerando um meio ácido e provocando a 

intensificação do processo de hidrólise. (SOUZA; FRONER. 2008, p.17) 
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Dentre as 67 instituições avaliadas, apenas 18, isto é 27%, possuem este tipo de 

preocupação.  

O último ponto avaliado foi se as instituições sofreram algum tipo de infestação por fungos no 

passado, dentre o total, apenas 4 sofreram com esse problema. 

 

4. Conclusão 

O presente trabalho buscou analisar, no período entre 2010 a 2014, as lacunas, 

conhecimento, evoluções da conservação preventiva em 67 instituições do Distrito Federal. 

Posto isso, foram avaliados os cuidados com os agentes de degradação propostos por 

Michalski, como preocupações com iluminação do acervo, controle de pragas, segurança 

contra incêndio, controle de temperatura e umidade, entre outros. Diante do quadro analisado, 

fica clara a importância da conservação preventiva para a tomada de decisão por parte dos 

profissionais, tanto no ambiente físico como organizacional. Percebe-se a dificuldade em 

manter práticas de conservação, diversas instituições possuem praticamente nenhum preparo e 

estrutura para condicionar adequadamente seus acervos.Vê se então, que é necessário 

desenvolver planos de implementação para melhorar as condições do edifício do museu, 

ameaças ambientais, entre outros perigos. Entretanto, tais planos precisam estar de acordo 

comas particularidades de cada instituição, do edifício que a comporta, de suas coleções, do 

clima, etc. Como deixa claro Froner:  

 

As práticas amadoras de arqueólogos, restauradores, conservadores, 

bibliotecários, arquivistas e museólogos, ao invés de contribuir para a 

preservação da cultura material, podem acarretar lacunas irreparáveis, 

destruindo, dilapidando e apagando vestígios importantes do passado. 

(FRONER, 2008, p.16) 

 

 

Nota se então que é indispensável a implementação de planos de conservação preventiva em 

instituições que desejam prolongar a vida útil de seus acervos. Com base no que foi relatado, 

é possível verificar que o treinamento básico é necessário, talvez o desenvolvimento de 

formatos como workshops ajudem a solucionar estes problemas. Desta forma, será possível 

preservar e transmitir os bens para futuras gerações.  
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APÊNDICE I 

 

 

Gráficos de dados recolhidos das tabelas 
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Tabelas criadas para a avaliação de diagnósticos  

Diagnóstico realizado no ano de 2010 no DF 

 Arquivo 

 1 2 

Tem um plano de preservação escrito Não Não 

Controle das condições ambientais (ar-condicionado) Não Sim 

Monitoramento do ambiente (se mede a temperatura e a umidade) Não Não 

Problemas com infiltração Não Sim 

Registro de fungos Não Não 

Registro de infestação por insetos observado durante o diagnóstico. 

Qual? 

Não Não 

Registro de insetos no passado. Qual? Não Não 

Treinamento de pessoal em Conservação Preventiva Não Não 

Segurança contra incêndio  Não Não 

Extintor Sim Não 

Sprinkler Não Não 

Segurança física (guarda) Não Sim 

Inundações Não Não 

Preocupações com iluminação? Uso de filtros, Medidores de Lux, etc Não Não 

Registro de infestação por fungos no passado? Não Sim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 
 

 

Diagnóstico realizado no ano de 2011 no DF 

 Arquivo 

 1 2 3 

Tem um plano de preservação escrito Não Não Não 

Controle das condições ambientais (ar-condicionado) Sim Sim Sim 

Monitoramento do ambiente (se mede a temperatura e a 

umidade) 

Sim Sim Sim 

Problemas com infiltração Sim Não Sim 

Registro de fungos Não Não  

Registro de infestação por insetos observado durante o 

diagnóstico. Qual? 

Não Não Não 

Registro de insetos no passado. Qual? Não Não Não 

Treinamento de pessoal em Conservação Preventiva Sim Não Não 

Segurança contra incêndio  Sim Sim Sim 

Extintor Sim Sim Sim 

Sprinkler Não Não Não 

Segurança física (guarda) Não Sim Sim 

Inundações Não Não Não 

Preocupações com iluminação? Uso de filtros, Medidores 

de Lux, etc 

Sim Sim Não 

Registro de infestação por fungos no passado? Não Não Não 
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Diagnóstico realizado no ano de 2011 no DF 

 Museu 

 1 2 3 4 5 

Tem um plano de preservação escrito Não Não Não Não Não 

Controle das condições ambientais (ar-

condicionado) 

Não Não Sim Sim Não 

Monitoramento do ambiente (se mede a 

temperatura e a umidade) 

Não Não Não Não Não 

Problemas com infiltração Não Sim Sim Sim Não 

Registro de fungos Sim Não Não Não Não 

Registro de infestação por insetos observado 

durante o diagnóstico. Qual? 

Não Aranhas Não Não Aranhas 

Registro de insetos no passado. Qual? Não Cupins Não Não Cupins 

Treinamento de pessoal em Conservação 

Preventiva 

Não Não Não Não Não 

Segurança contra incêndio  Não Não Sim Não Sim 

Extintor Não Sim Sim Sim Sim 

Sprinkler Não Não Não Não Não 

Segurança física (guarda) Não Sim Sim Não Sim 

Inundações Não Não Não Não Sim 

Preocupações com iluminação? Uso de filtros, 

Medidores de Lux, etc 

Não Não Sim Não Não 

Registro de infestação por fungos no passado? Sim Não Não Não Não 
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Diagnóstico realizado no ano de 2011 no DF 

 Biblioteca 

 1 2 3 

Tem um plano de preservação escrito Não Não Não 

Controle das condições ambientais (ar-condicionado) Sim Não Sim 

Monitoramento do ambiente (se mede a temperatura e a 

umidade) 

Não Não Sim 

Problemas com infiltração Não Sim Não 

Registro de fungos Não Não Sim 

Registro de infestação por insetos observado durante o 

diagnóstico. Qual? 

Não Traças e 

baratas 

Não 

Registro de insetos no passado. Qual? Não Não Não 

Treinamento de pessoal em Conservação Preventiva Sim Não Sim 

Segurança contra incêndio  Sim Sim Sim 

Extintor Sim Sim Sim 

Sprinkler Sim Não Não 

Segurança física (guarda) Sim Sim Sim 

Inundações Não Sim Não 

Preocupações com iluminação? Uso de filtros, Medidores de 

Lux, etc 

Sim Não Sim 

Registro de infestação por fungos no passado? Não Não Não 
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Diagnóstico realizado no ano de 2012 no DF  

 Biblioteca  

 1 2 3 

Tem um plano de preservação escrito Não Não Não 

Controle das condições ambientais (ar-condicionado) Sim Sim Não 

Monitoramento do ambiente (se mede a temperatura e a 

umidade) 

Não Não não 

Problemas com infiltração Não Não Não 

Registro de fungos Não Não  

Registro de infestação por insetos observado durante o 

diagnóstico. Qual? 

Não Não Não 

Registro de insetos no passado. Qual? Não Não Não 

Treinamento de pessoal em Conservação Preventiva Não Não Não 

Segurança contra incêndio  Sim Sim Não 

Extintor Sim Sim Sim 

Sprinkler Não Sim Não 

Segurança física (guarda) Sim Não Sim 

Inundações Não Não Não 

Preocupações com iluminação? Uso de filtros, Medidores de 

Lux, etc 

Não Não Não 

Registro de infestação por fungos no passado? Não Não Não 
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Diagnóstico realizado no ano de 2012 no DF     

 Museu  

 1 2 3 4 5 6 7 

Tem um plano de preservação escrito Não Não Não Não Não Não Não 

Controle das Condições ambientais Não Não Sim Não  Sim Não Sim 

Monitoramento do Ambiente Sim Não Não Não  Não Não  Sim 

Problemas com Infiltração Não Sim Sim Sim Não Sim Sim 

Registro de Fungos Não Não Não Não Não Não Não 

Registro de infestação por insetos 

observado durante o diagnóstico. Qual? 

Não Não Formiga Aranha Não Aranha Não 

Registro de insetos no passado. Qual? Não Escorpião Escorpião Não Não Cupins Não 

Treinamento de pessoal em 

Conservação Preventiva 

Não Não Não Não Não Não  Não 

Segurança contra incêndio  Não Não sim Sim  Sim sim Sim 

Extintor Não Não Sim Sim  Sim Sim Sim 

Sprinkler Não Não Não Não  Não Não Sim 

Segurança física (guarda) Não Não Sim Sim Sim Sim Sim 

Inundações Não Não Não Não Não Não Não 

Preocupações com iluminação? Uso de 

filtros, Medidores de Lux, etc 

Não Não Não Não Sim Não Sim 

Registro de infestação por fungos no 

passado? 

Não Não Não Não Não Não Não 
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Diagnóstico realizado no ano de 2012 no DF    

 Arquivo 

 1 2 3 4 5 6 

Tem um plano de preservação escrito Não Não Não Não Não Não 

Controle das Condições ambientais Sim Não Sim Sim  Não Sim 

Monitoramento do Ambiente Não Não Não Sim  Não Não  

Problemas com Infiltração Sim Sim Não Não Não Não  

Registro de Fungos Não Sim Não Não Não Sim 

Registro de infestação por insetos observado durante o 

diagnóstico. Qual? 

Não Não Aranha Não Não Não 

Registro de insetos no passado. Qual? Não Não Não Não Não Não 

Treinamento de pessoal em Conservação Preventiva Não Não Não Sim Não Não  

Segurança contra incêndio  Sim Sim sim Sim  Não sim 

Extintor Sim Sim Sim Sim  Não Sim 

Sprinkler Não Não Não Sim  Não Sim 

Segurança física (guarda) Não Sim Sim Sim Não Sim 

Inundações Não Não Não Não Não Não 

Preocupações com iluminação? Uso de filtros, 

Medidores de Lux, etc 

Não Não Não Sim Não Não 

Registro de infestação por fungos no passado? Não Não Não Não Não Não 
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Diagnóstico realizado no ano de 2013 no DF 

 Museus 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tem um plano de 

preservação escrito 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Controle das 

Condições 

ambientais 

Não Não Não  Sim  Não Não Sim Não Sim Não 

Monitoramento do 

Ambiente 

Não Não Não Sim  Não Sim  Sim Não Não Não 

Problemas com 

Infiltração 

Sim Sim Sim Sim  Não Sim  Não Sim Sim Sim 

Registro de Fungos Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Registro de 

infestação por insetos 

observado durante o 

diagnóstico. Qual? 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não Formigas 

e aranhas 

Registro de insetos 

no passado. Qual? 

Cupins Não Não Cupins Não Não Cupins Cupins Não Não 

Treinamento de 

pessoal em 

Conservação 

Preventiva 

Sim Não Sim Não Sim Sim  Não Sim Sim Sim 

Segurança contra 

incêndio  

Sim Não Não Sim  Não Não Sim Não Sim Não 

Extintor Sim Não Não Sim  Não Não Sim Sim Sim Sim 

Sprinkler Não Não Não Sim  Não Não Sim Não Não Não 

Segurança física 

(guarda) 

Sim Não Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim 

Inundações Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não 

Preocupações com 

iluminação? Uso de 

filtros, Medidores de 

Lux, etc 

Não Não Não Sim Não Sim Sim Não Não Não 

Registro de 

infestação por fungos 

no passado? 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 
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Diagnóstico realizado no ano de 2013 no DF 

 Bibliotecas 

 1 2 3 

Tem um plano de preservação escrito Não Não Não 

Controle das Condições ambientais Não Não Sim 

Monitoramento do Ambiente Não Não Não 

Problemas com Infiltração Sim Não Sim 

Registro de Fungos Não Não Não 

Registro de infestação por insetos observado durante o diagnóstico. Qual? Não Não Não 

Registro de insetos no passado. Qual? Não Não Não 

Treinamento de pessoal em Conservação Preventiva Não Não Não 

Segurança contra incêndio  Sim Sim Sim 

Extintor Sim Sim Sim 

Sprinkler Não Não Não 

Segurança física (guarda) Não Não Sim 

Inundações Não Não Sim 

Preocupações com iluminação? Uso de filtros, Medidores de Lux, etc Não Não Não 

Registro de infestação por fungos no passado? Não Não Não 
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Diagnóstico realizado no ano de 2013 no DF 

 Arquivo 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Tem um plano de 

preservação escrito 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Controle das 

Condições ambientais 

Sim Sim Não Sim Sim Sim Não  Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Monitoramento do 

Ambiente 

Sim Sim Não Sim Sim Não Não Não Sim Sim Sim Sim Sim 

Problemas com 

Infiltração 

Não Não Não Sim Sim Não Sim Sim Não Não Sim Não Não 

Registro de Fungos Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Registro de infestação 

por insetos observado 

durante o diagnóstico. 

Qual? 

Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Registro de insetos no 

passado. Qual? 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Treinamento de 

pessoal em 

Conservação 

Preventiva 

Sim Sim Não Não Não Sim Não Sim Sim Sim Sim Não Sim 

Segurança contra 

incêndio  

Sim Sim Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim 

Extintor Sim Sim Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Sprinkler Não Não Não Não Não Não Não Sim Sim Sim Não Não Sim 

Segurança física 

(guarda) 

Sim Sim Não Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Sim 

Inundações Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Preocupações com 

iluminação? Uso de 

filtros, Medidores de 

Lux, etc 

Sim Não Não Não Não Não Não Não Sim Sim Não Sim Sim 

Registro de infestação 

por fungos no 

passado? 

Não Não Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Não Sim 
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Diagnóstico realizado no ano de 2014 no DF 

 Biblioteca 

 1 2 3 

Tem um plano de preservação escrito Não Não Não 

Controle das condições ambientais (ar-condicionado) Sim Não Não 

Monitoramento do ambiente (se mede a temperatura e a umidade) Não Não Não 

Problemas com infiltração Não Não Sim 

Registro de fungos Não Não Não 

Registro de infestação por insetos observado durante o diagnóstico. 

Qual? 

Não Não Barata 

Registro de insetos no passado. Qual? Não Não Barata 

Treinamento de pessoal em Conservação Preventiva Sim Sim Não 

Segurança contra incêndio  Sim Sim Sim 

Extintor Sim Sim Sim 

Sprinkler Sim Sim Sim 

Segurança física (guarda) Não Sim Não 

Inundações Não Não Sim 

Preocupações com iluminação? Uso de filtros, Medidores de Lux, etc Não Não Não 

Registro de infestação por fungos no passado? Não Não Não 
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Diagnóstico realizado no ano de 2014 no DF 

 Museu 

 1 2 3 4 5 6 

Tem um plano de preservação escrito Não Não Não Não Não Não 

Controle das condições ambientais (ar-condicionado) Sim Não Sim Não Não Não 

Monitoramento do ambiente (se mede a temperatura e a 

umidade) 

Não Não Não Não Não Não 

Problemas com infiltração Não Sim Não Sim Sim Sim 

Registro de fungos Não Não Não Não Não Não 

Registro de infestação por insetos observado durante o 

diagnóstico. Qual? 

Não Não Não Não Não Não 

Registro de insetos no passado. Qual? Não Cupins Não Não Não Não 

Treinamento de pessoal em Conservação Preventiva Não Não Não Não Não Não 

Segurança contra incêndio  Sim Não Sim Sim Não Sim 

Extintor Sim Sim Sim Sim Não Sim 

Sprinkler Não Não Sim Sim Não Não 

Segurança física (guarda) Não Sim Sim Sim Não Sim 

Inundações Não Não Não Não Não Não 

Preocupações com iluminação? Uso de filtros, Medidores 

de Lux, etc 

Sim Não Não Não Não Não 

Registro de infestação por fungos no passado? Não Não Não Não Não Não 
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Diagnóstico realizado no ano de 2014 no DF 

 Arquivo 

 1 2 3 

Tem um plano de preservação escrito Não Não Não 

Controle das condições ambientais (ar-condicionado) Não Não Sim 

Monitoramento do ambiente (se mede a temperatura e a umidade) Sim Não Não 

Problemas com infiltração Não Sim Sim 

Registro de fungos Não Não Não 

Registro de infestação por insetos observado durante o diagnóstico. 

Qual? 

Não Vespa Não 

Registro de insetos no passado. Qual? Baratas, ratos e 

escorpiões 

Vespa Não 

Treinamento de pessoal em Conservação Preventiva Sim Não Sim 

Segurança contra incêndio  Sim Sim Sim 

Extintor Sim Sim Sim 

Sprinkler Não Não Sim 

Segurança física (guarda) Sim Sim Sim 

Inundações Sim Não Não 

Preocupações com iluminação? Uso de filtros, Medidores de Lux, 

etc 

Sim Não Não 

Registro de infestação por fungos no passado? Sim Não Não 

 

 


