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Resumo 

 

O estudo visa alertar os profissionais dos centros documentais da região sul mato-

grossense no que se refere aos aspectos de acondicionamentos visando a preservação das fontes 

bibliográficas, documentais e objetos museológicos contidos nestas instituições. Com a excessiva 

umidade, altas temperaturas e também baixa umidade relativas do ar ocorridas nas quatro 

estações no Estado de Mato Grosso, a deterioração pode ser um fator preocupante no processo de 

vida destas fontes informacionais e históricas. Preservar é o primeiro cuidado a ser feito para 

impedir qualquer prejuízo físico às obras e evitar a degradação proveniente dos agentes 

causadores de danos procedentes de vários fatores, e o que se destaca aqui é relacionado às 

condições do meio ambiente. Para isso buscou-se o apoio de diversas literaturas que abordam 

essa temática acerca das técnicas de preservação e conservação preventiva de acervos para 

subsidiar conhecimentos na identificação das principais causas em que se encontram os acervos. 

O principal problema da região mato-grossense é a variação do clima tropical (inverno muito seco e 

verão muito úmido). Com essa variação de clima se não for adotado alguns cuidados específicos 

na prevenção da vida útil das obras poderá apresentar algum dano. Por isso precisa-se de um 

profissional especializado aplicando as técnicas especificas de acondicionamento desses materiais 

visando sua preservação.  

Palavras-chave: Preservação documental. Centros de documentação. Objeto museológico. 

Profissional da informação. Conservação preventiva. 

 

Preservación de las obras bibliograficas, documentáis y objetos museológicos: una 

alerta a los centros de información de la región mato-grossense 

El estudio visa alertar los profesionales de los centros de documentación de la región sur 

mato-grossense en el que se refiere a los aspectos de acondicionamentos visando la preservación 

de las fuentes bibliográficas, documentáis y objetos museológicos contenidos en estas 

instituciones. Con la excesiva humedad, altas temperaturas y también baja humedad relativas del 

aire ocurridas en las cuatro estaciones en el Estado de Mato Grosso, el deterioro puede ser un 

factor preocupante en el proceso de vida de estas fuentes de información e históricas. Preservar es 

el primer cuidado a ser hecho para impedir cualquier perjuicio físico a las obras y evitar la 

degradación proveniente de los agentes causadores de daños procedentes de varios factores, y lo 

que se destaca aquí es relacionado a las condiciones del medioambiente. Para eso se buscó el 

apoyo de diversas literaturas que abordan esa temática acerca de las técnicas de preservación y 

conservación preventiva de acervos para subsidiar conocimientos en la identificación de las 

principales causas en que se encuentran los acervos. El principal problema de la región mato-

grossense es la variación del clima tropical (invierno muy seco y verano muy húmedo). Con esa 
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variación de clima si no fuera adoptado algunos cuidados específicos en la prevención de la vida 

útil de las obras podrá presentar algún daño. Por eso se necesita de un profesional especializado 

aplicando las técnicas especificas de acondicionamento de esos materiales visando su 

preservación. 

Palabras-clave: Preservación documental. Centros de documentación. Objeto museológico. 

Profesional de la información. Conservación preventiva. 

 

 

1. Introdução 

 

A informação, nos dias de hoje, encontra-se disponíveis nos suportes eletrônicos, digital e 

em papel. Sabe-se que para as informações contidas nestes suportes permanecer acessíveis em 

bom estado fisicamente por muitos anos, é preciso guardar adequadamente para preservar às 

futuras gerações. A durabilidade destes suportes será instável quando estão acondicionados e 

manuseados de forma inadequados. 

Alguns fatores importantíssimos na preservação dos documentos e dos objetos 

museológicos são a forma de acondicionamento, de armazenamento e de utilização. Criar 

condições favoráveis de guarda a estes suportes reduzirá o máximo de fatores causadores da 

degradação. O objeto museológico também é um documento portador de informação e precisa ser 

preservado. 

Com a variação de clima na região centro oeste brasileiro, quando se tem dias secos e 

quentes, quentes e úmidos ou frio e seco; desta forma os cuidados devem ser dobrados com todos 

os suportes de informação. A umidade, consequentes de muitas chuvas e o calor são fatores que 

mais trazem prejuízos aos acervos. Neste enfoque, apresenta-se neste trabalho o objetivo alertar 

aos profissionais os cuidados que se deve ter, em relação ao clima na preservação das obras dos 

centros de documentação. 

Para atender os objetivos propostos, primeiramente, analisou-se nas literaturas as diversas 

metodologias de procedimentos de preservação. Após o estudo bibliográfico, vieram as análise e 

avaliações em loco nas bibliotecas, arquivos e museus para obter um diagnóstico e relatório 

apresentando os pontos negativos do mal acondicionamento para alertar aos profissionais dos 

principais cuidados e critérios utilizados a serem aplicados nestes centros documentais (bibliotecas, 

museus e arquivos) pela qual, devem apresentar para que os materiais não venham degradar com 

o tempo.  Neste enfoque, Pinheiro, Erhart, Silva (2008) mencionam que no processo de guarda dos 

documentos é preciso observar existência de fatores capazes de destruição, como a umidade, 

temperatura baixa e alta, ou seja, o clima destemperado. O ambiente deve apresentar esses 
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fatores de equilíbrio, caso contrario poderão causar consequencias danosas ao futuro destes 

suportes. Com o ar muito úmido causará o surgimento de fungos, insetos, cupins, brocas, entre 

outros. Com o ar muito seco, os suportes de papel ressecam e quebram, bem como também, 

alguns objetos museológicos, tais como esculturas, pinturas, obras sobre papel, fotografias.  Ao 

manusear, por muitas vezes, por pessoas sem conhecimento na forma de utilização poderá perder 

uma boa parte da informação destas obras. 

Além da climatização o ambiente deve ser priorizado levando-se em conta que se tem 

outras causas que podem levar a degradação do acervo e, com a intenção de clarear algumas 

dessas questões são imprescindíveis a apresentação de alguns aspectos como a conscientização 

dos responsáveis por esses centros informacionais que evidenciem e realcem o valor das 

informações contidas neste trabalho. O importante é seguir as recomendações de Spinelli Junior 

(1997) quando diz que o principal cuidado é manter a temperatura o mais próximo possível de 20°C 

e a umidade relativa de 45% a 50%, evitando-se de todas as formas as oscilações de 3°C de 

temperatura e 10% de umidade relativa. Desta forma, conclui-se que se o profissional da 

informação, especificamente o bibliotecário, o arquivista e o museólogo que trabalha nestes 

centros de documentação consiga gerenciar e desempenhar os procedimentos básicos 

mencionado anteriormente e, elaborar uma política de desenvolvimento de coleção e preservação. 

 

2.  Alguns definições e reflexões sobre preservação dos documentos  

 

Os processos de preservação e sua efetivação devem ser pertinentes aos seus objetivos, 

priorizando ações que conduzem de forma eficiente e eficaz ao encadeamento dinâmico, 

acionando os mecanismos da memória para a construção e a reconstrução de valores e identidade 

social. 

A conservação preventiva segundo a Fundação Biblioteca Nacional (2006), é o estudo e o 

controle das principais fontes de degradação do material a ser conservado, são medidas 

preventivas que tem por finalidade evitar o alastramento e a disseminação de efeitos danosos. 

Spinelli (2006) esclarece que a maneira como uma fotografia é tratada será um dos 

principais fatores para se garantir ou não um maior tempo útil da mesma, pois um tratamento sem 

as devidas técnicas pode acabar acelerando o processo de deterioração. Um projeto de 

preservação e conservação preventiva torna-se de extrema importância para o bloqueio de fatores 

internos e externos. 

Partindo desse pressuposto, devemos concordar com as palavras de Christo (2006, p. 

22), entendendo que a preservação é “o conjunto de técnicas e métodos que visam conservar 

os documentos de arquivos e bibliotecas e as informações neles contidas, assim como as 
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atividades financeiras e administrativas necessárias, os equipamentos, as condições de 

armazenagem e a formação de pessoal”. 

Enquanto a preservação se direciona a elaboração de políticas que serão adotadas para o 

bom andamento da conservação, esta, segundo Luccas e Seripierri (1995, p. 9), “oferece subsídios 

para que o documento permaneça em condições físicas de utilização, levando-se em conta o 

controle climático, condições construtivas, limpeza, reparos”. 

Num mundo altamente tecnológico e de economia informacional, onde a inovação, a 

superficialidade e a instantaneidade estão presentes no cotidiano das pessoas, os processos 

de preservação e de conservação dos acervos bibliográficos e documentais devem ser 

compreendidos como fenômeno social e instrumento de divulgação,  representação e 

disseminação da cultura, da história e da memória de um povo. 

Entretanto, é necessário considerar que a preservação do patrimônio cultural também 

revela aspectos ideológicos, políticos e religiosos. Para Guarnieri (1990, p. 7), “A identidade 

cultural é algo extremamente ligado à autodefinição, à soberania, ao fortalecimento de uma 

consciência histórica.” O autor menciona ainda que, essa memória e essa consciência é que 

permitem o contato cultural em termos de diálogo, e não, de colonização, e a tradição como 

processo dinâmico de transferência de valores.  

Desse modo, conscientizar as pessoas da importância no processo de preservação 

informacional é o objetivo maior para aumentar a vida e gozo de seu acervo; é imperioso investir 

em preservações para poupar dinheiro no futuro em tratamentos de conservação e/ou de 

recuperação de acervos.  

Assegurar as condições à preservação para a importância histórico-social dos suportes 

informacionais devem ser desenvolvidos com metodologias de planejamento por parte dos muitos 

bibliotecários, arquivistas e museólogos.  

 

2.1 Os agentes físicos e as consequencias danosas nos objetos museológicos e no papel  

 

O Brasil possui vários climas, englobando grande parte da área central do país e litoral do meio-

norte, apresentando clima tropical (inverno muito seco e verão muito úmido).  Sendo assim, a parte sul do 

Estado de Mato Grosso, esta inserida neste meio, pela qual causa uma variação de clima. 

Os estudos meteorológicos evidenciam que a média das máximas de setembro a janeiro, 

meses mais quentes, oscila entre 30o e 38o C com muita umidade e a temperatura média do mês 

mais frio, julho, oscila entre 15o e 24o C. No mês de junho, começa o tempo seco e a baixa umidade 

do ar.  
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Constatando essa variação de clima, os agentes físicos como a luz, temperatura e 

umidade são os principais causadores dos danos aos suportes informacionais.  Além destes, 

os agentes biológicos (insetos xilófagos, fungos e bactérias, traças e baratas e roedores); 

agentes químicos (poluentes e poeira) e mecânicos (vandalismos). Por isso, uma política de 

preservação de documentos e dos objetos históricos se torna uma alerta pelas organizações 

mato-grossenses. 

Conforme menciona Ogden (2001, p.7), “a formulação de um programa de preservação não 

deve ser vista como um processo misterioso, que exija a perícia técnica na química do papel ou 

conhecimento técnico das praticas de conservação.” O autor ainda menciona que é um processo 

de decisão administrativa.  

O grande passo para a preservação de documentos e dos objetos é para Moreno, Lopes e 

Di Chiara (2011), um trabalho de conscientização nas organizações para que se torne 

imprescindível, porém é necessário um profissional especializado apresentando medidas 

preventivas. Assim, certamente possibilitará uma tomada de decisão no processo da preservação 

documental.  

Visando, não só o resgate da memória e do patrimônio, mas também para tê-los em boas 

condições físicas, para que, no caso desses documentos serem solicitados como prova de algum 

processo jurídico. 

Se não for adotado alguns cuidados específicos o tempo de vida útil das obras 

poderão ter interferência no seu ciclo vital. A exemplo disso, Cassares (2000, p.16), alerta 

que onde há “evidências de temperatura e umidade relativa altas são detectadas com a 

presença de colônias de fungos nos documentos, sejam estes em papel, couro, tecido ou 

outros materiais.”    

Não se deve esquecer, contudo, que outros fatores contribuem também para o dano ao 

material, seja, documento em papel, objetos ou plásticos, que pode ser provocado pelo manuseio 

inadequado, como esclarece Andrade et. al. (2012 p.2), que o uso com mãos sujas, rabiscos, a 

colocação de durex, fita crepe, esparadrapo, clips, o uso de canetas, lápis, marcador de texto e etc. 

Caso não exista esses cuidados a vida útil é diminuída a cada vez que há alguma interferência 

entre o seu estado de repouso e a utilização. 

O gerenciamento ambiental é fundamental para manter a documentação em ótimo estado 

físico. Assim, com a variação de temperaturas em Mato Grosso, é necessário a instalação de um 

sistema de monitoramento e climatização para que não haja perdas dos materiais. Desta forma, 

mantendo a temperatura, a umidade, iluminação e os agentes biológicos e poluentes controlados 

evitarão riscos e danos para a instituição. 
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 Conservação é uma técnica para servir a preservação, por isso deve-se estudar as 

causas de deterioração e aplicar os resultados da investigação para o tratamento de suas 

coleções. 

 

2.2 Documentos digitais e eletrônicos 

 

A preservação e manutenção do documento digital em alguns aspectos são similares ao do 

papel, como o calor e a umidade. Já alguns cuidados diferenciados ao digital são a fragilidade, o 

mal uso e a absolescencia. 

Desta forma, um dos problemas a ser observados é a rápida absolescencia da tecnologia 

digital na preservação de longo prazo das informações digitais esta seriamente ameaçada pela 

vida curta das mídias, pelo ciclo cada vez mais rápido de absolescencia dos equipamentos de 

informática, dos softwares e dos formatos, conforme esclarece a Carta para a preservação digital - 

patrimônio arquivístico digital do Conarq (2004). 

 As técnicas e metodologias aplicadas no processo de preservação são fundamentais para 

abrir um novo e campo de estudos onde se produzam contribuições a fim de garantir a 

acessibilidade e preservação dos objetos digitais para a posteridade. 

 A preservação do acervo de uma instituição pode ser dividida em duas categorias, como diz 

Ogden (2001, p. 7), a primeira é “a prevenção preventiva, que geralmente enfoca a deterioração 

dos acervos na sua integridade. A segunda consiste das medidas preventivas de preservação, 

empregadas para remediar a deterioração física ou química.” 

 Garantir a autenticidade e integridade das informações é de responsabilidade das 

instituições para manter os documentos digitais em perfeitas condições de acessar os  conteúdos 

por completo.  

Para garantir a sobrevivência das coleções das bibliotecas, museus e arquivos para o 

futuro, deve-se ter o cuidado de apresentar novos métodos, materiais e processos, decorrentes das 

inovações científicas e técnicas. Planos específicos e práticas relacionadas com a proteção de 

materiais informacionais devem ser projetadas para evitar danos, deterioração e negligência. Desta 

forma, inclui-se métodos e técnicas desenvolvidas por uma equipe técnica especializada. 

 

2.3 Documentos fotográficos 

 

Desde o surgimento da fotografia, no século XIX, já havia o processo de armazenamento 

deste tipo de material. Mas como guardar sem danificar com o passar do tempo? Sabendo-se que, 
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a fotografia é um documento hiper-sensível a ação do tempo e, que, em razão disso, precisa de 

medidas e de procedimentos técnicos específicos para a sua preservação e conservação.  

Sendo assim, um fator importantíssimo na preservação de qualquer documento é o 

acondicionamento. No caso mais específico da fotografia, o bom acondicionamento é um item 

primordial para prolongar a vida útil de materiais deste tipo. 

O sistema de condicionamento das fotografias é fundamental, pois, a luz, ar poluído e as 

oscilações de temperatura e da umidade relativa do ar são fatores degradantes que mais 

prejudicam sua vida útil. Marcondes (2005) salienta que é fundamental que os papéis a serem 

utilizados no acondicionamento de materiais fotográficos tenham um ph neutro e não contenham 

lignina, tampouco corantes. 

Alguns plásticos também são indicados no acondicionamento de materiais fotográficos, mas 

aqueles que exalam cheiro forte, tal como o PVC, deve ser evitado. Marcondes (2005) ainda alerta, 

que: “os Plásticos como o poliéster transparente – que é inerte e por isso não oferece riscos – 

devem ser utilizados apenas quando houver controle de umidade e de temperatura, sob pena de a 

emulsão aderir ao plástico, causando danos irreparáveis”. 

Outro fator relevante nesse processo de preservação das fotografias é a temperatura. 

Spinelli (2006, p. 47) menciona que “os materiais fotográficos se preservam muito mais em 

temperaturas baixas”, mas salienta que a temperatura não deve ultrapassar os 20º C. A precaução 

é a melhor forma de prolongar a vida do material fotográfico. Diante desta perspectiva, o setor de 

fotografias destes centros de informações deve ter esse cuidado, até então que, as temperaturas 

em Mato Grosso são elevadas e úmidas. 

A fotografia, nestes últimos 20 anos, vem ampliando o universo documental fotográfico e, 

hoje, presenciamos a inserção dos processos fotográficos digitais e novas tecnologias da imagem 

que, em pouco tempo, estarão sendo guardados como documentos históricos e/ou utilizados para 

a guarda dos próprios documentos. 

O que reforça ainda mais a compreensão do valor histórico e social da memória documental, 

a partir da qual todas as decisões pertinentes à ação de conservação deverão ser tomadas. O 

conhecimento das causas que diminuem a vida do livro ou documento vai permitir que se tome 

decisão no sentido de criar condições favoráveis de armazenagem e uso para reduzir ao máximo 

os fatores causadores de sua degradação. 

Preservação documental é uma forma de resgatar o passado, facilitar o acesso, construir o 

futuro, pois as informações contidas em acervos históricos são de grande importância para a 

memória de municípios, em fase de expansão e desenvolvimento, como é o caso do Estado de 

Mato Grosso. 
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2.4 O profissional da informação na preservação da informação 

 

Os diferentes tipos de materiais informacionais que foram criados ao longo da história pela 

humanidade e a necessidade de profissionais que cuidassem de sua organização e 

disponibilização com o objetivo de acessar esses materiais no futuro, fez com que surgissem 

profissionais com características semelhantes, mas cada um com sua especificidade. 

O trabalho do profissional da informação, aqui se referindo aos bibliotecários, arquivistas e 

museólogos, vem passando por várias transformações devidas à revolução tecnológica que vem 

crescendo atualmente dentro dos centros de informações. Cabe a esse profissional facilitar, em 

ambientes específicos, o acesso à informação, a sua difusão e a sua livre circulação, elementos 

essenciais em muitos aspectos da vida humana. 

Os centros de informações e culturais representam para a comunidade recursos que 

disponibilizam aos seus usuários produtos e serviços informacionais. È interessante saber que os 

usuários buscam e utilizam a informação, e isto implica para os profissionais da informação a tarefa 

de lhes disponibilizar os suportes que contem as informações em bom estado de conservação.  

Para Smit (2000) as áreas de Biblioteconomia/Documentação, Arquivologia e Museologia 

são áreas afins. Para esta autora, essas três áreas se relacionam, pois trabalham com a 

informação, possuem estoques de materiais e têm como objetivo comum guardá-los, conservá-los 

e disponibilizá-los para o presente e futuras gerações. A autora ainda argumenta que a 

diferenciação dessas áreas se dá pelo uso que se faz da informação veiculada pelo material com 

que trabalham: 

 

A informação sendo uma “informação” sem outros predicados é o usuário, em 

busca, e de acordo com suas necessidades, que atribui funções diferenciadas à 

informação. É nessa acepção que proponho que passemos a entender as 

expressões “informação arquivística”, “informação bibliográfica” e “informação 

museológica”, ou seja, entender que os atributos que especificam o termo-raiz 

“informação” não designam tipos de documentos, mas tipos de utilização da 

informação. (SMIT, 2000, p. 128) 

 

É importante salientar ainda que se tenha em mente que a informação não pode ficar 

“escondida”, mas todos devem ter acesso a ela. É no enfoque desse direito que deve ser 

conservada e difundida aplicanda a prática da disseminação da informação. 

Neste contexto, entra uma metodologia para o planejamento da preservação dos materiais 

informacionais.  Qualquer processo de planejamento, segundo Ogden (2001, p. 11), “deve se levar 

em conta o ambiente político em que será realizado o programa que se espera implantar.” 
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Considerações finais 

 

Compreendendo que a preservação do patrimônio, memória e identidade sempre estiveram 

no bojo dos elementos definidores das ações bibliotecárias e do fazer museal mergulhamos no 

acervo bibliográfico, documental e no objeto museológico e em suas referências e memória para 

compreender sua função. 

É pertinente considerar que no campo de ação informacional delineiam-se ao longo dos 

séculos, se efetivando nos esforços técnicos relativos à identificação e preservação de coleções, à 

organização de acervos e ao tratamento dos objetos e dos registros do patrimônio.  

Com este entendimento aponta-se para a responsabilidade das ações preservativas perante 

as obras patrimoniais e institucionais que devem, no lugar das antigas práticas colecionistas, 

assumir diálogo permanente com a comunidade acerca da preservação. Assim, quando se 

acionam os processos de preservação e sua efetivação acorda todos os critérios pertinentes aos 

seus objetivos, suas ações conduzem de forma eficiente, e eficaz, ao encadeamento dinâmico, 

acionando os mecanismos da memória para a construção e a reconstrução de valores e 

identidade. 

Na maioria das vezes, os valores impressos pela sociedade no ato da preservação 

acabam por privilegiar apenas alguns aspectos do acervo bibliográfico e documental constituído e 

relegam-se outras referências patrimoniais.  

Desta forma conclui-se que se não existir alguns cuidados no processo de 

acondicionamento visando a preservação dos acervos por parte dos responsáveis pelos centros 

informacionais, a umidade e o calor predominante no centro mato-grossense trará muitos danos. 

Portanto, é necessária a ação dos procedimentos na preservação e conservação por parte 

dos profissionais destas instituições. Entretanto, ao mesmo tempo em que sugerimos 

comportamento organizacional em favor da preservação, precisa-se conscientizar dos 

procedimentos de manuseio das obras e de um profissional da informação com conhecimento de 

causa. 

Preservar um acervo não é tão difícil, mas para isso deve-se apresentar no planejamento 

organizacional da instituição que abrange alguns procedimentos de cuidados e obter um 

profissional qualificado, no qual irá aplicar todos os procedimentos para evitar maiores gastos com 

futuras restaurações.  

Danos e ameaças nas obras que carregam a memória cultural ou científica de uma 

organização ou de um povo, pode-se perder valor inestimável e consequencias irreversíveis a 

história. 
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Creio que esta postura, nos dias de hoje, é incompatível com uma política de preservação e 

conservação que tem por missão equacionar ações, para que as referências patrimoniais e a 

memória dos povos sejam garantidas. 

Alertar os profissionais dos centros documentais (arquivos, bibliotecas e museus) da região 

sul mato-grossense no que se refere aos aspectos de acondicionamentos visando a preservação 

das fontes documentais e objetos contidos nestas instituições. Com a excessiva umidade 

(primavera e verão), altas temperaturas e umidade relativa do ar muito baixa (inverno), causam 

efeitos lentos e acumulativos de degradação e, assim, a deterioração pode ser um fator 

preocupante no processo da vida destas fontes informacionais e históricas. 

Conclui-se que, conscientizar o indivíduo de sua importância no processo de preservação é 

o objetivo maior para aumentar a vida e gozo de seu acervo; é imperioso investir em preservações 

para poupar dinheiro no futuro em tratamentos de conservação e/ou de recuperação de acervos.  
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