
Preservação / Conservação
/ Restauração

Áreas de armazenamento

Todos os documentos devem ser
armazenados em locais que apresentem
condições ambientais apropriadas às
suas necessidades de preservação, pelo
prazo de guarda estabelecido em tabela
de temporalidade e destinação.

Áreas externas evitar áreas

Com risco de inundações

Em margens de rios

Em subsolos

Áreas com risco de incêndios

Áreas com altos índices de poluição atmosférica

Próximas ao mar

Pantanosas

Com muito ruído

Muito poluída

Com risco de vendavais

Áreas internas

Áreas com depósito de até 200m² Facilita a climatização

Com ventilação natural ou artificial de baixo custo

Para o armazenamento de fotografias, filmes, discos, registros eletrônicos, fitas de áudio e videomagnéticas são necessárias condições especiais de armazenamento, que irão influir
nos requisitos arquitetônicos relativos à termo-estabilidade, luminosidade e estática. Ou seja, os documentos especiais devem ser armazenados separadamente, de acordo com o seu
suporte e suas especificidades, pois demandam parâmetros climáticos de preservação mais rigorosos.

Fatores de deterioração do acervo

Ambientais

Temperatura A temperatura ideal varia de acordo com o tipo de suporte documental.

Umidade A umidade ideal varia de acordo com o tipo de suporte documental.

Radiação da luz

Luz Natural Utilizar cortinas, persianas ou filtros

Luz artificial Lâmpadas

Fluorescentes Emitem radiação UV Utilizar filtro contra radiação UV

Incandecentes Esquentam o ambiente

Qualidade do ar Poluentes do ar

Externos

Sólidos Pó, fuligem, esporos

Gases SO2, NO, NO2, e O3

Internos Vernizes, madeira, tintas, adesivos

Biológicos

Fungos
Os fungos, além de atacarem o substrato, fragilizando o suporte, causam manchas de coloração diversas e intensas de difícil remoção. A proliferação se dá através dos esporos que, em circunstâncias propícias, se
reproduzem de forma abundante e rápida.

Bactérias
Os fungos, além de atacarem o substrato, fragilizando o suporte, causam manchas de coloração diversas e intensas de difícil remoção. A proliferação se dá através dos esporos que, em circunstâncias propícias,
se reproduzem de forma abundante e rápida.

Roedores
Habitantes  frequentes  dos  velhos  edifícios,  os  ratos  exercem  uma  ação  mecânica  destrutiva  sobre  o  papel  que  roem.  A  profilaxia  se  faz  controlando  a  temperatura  e  a  umidade  relativa  e  realizando  a
higienização periódica do local.

Baratas Esses insetos atacam tanto papel quanto revestimentos. O ataque tem características bem próprias, revelando-se principalmente por perdas de superfície e manchas de excrementos.

Brocas São insetos que causam danos imensos em acervos. Exigem vigilância constante, devido ao tipo de ataque que exercem. Os sintomas desse ataque são claros e inconfundíveis.

Cupins
A  principal  fonte  alimentar  dos  cupins  é  a  celulose,  presente  no  papel,  no  tecido  e  na  madeira.  Quando  de  posse  do  documento  eles  não  param  enquanto  não  devoram  todo  o  papel,  deixando  no  fim  uma  massa
onde antes havia páginas impressas.

Traça Inseto  de  corpo  mole,  cor  cinzenta  e  brilho  prateado,  reconhecido  facilmente  pelas  antenas  largas  e  pontiagudas.  Foge  da  luz  e  se  movimenta  com  rapidez.  Come  os  materiais  de  origem  vegetal,  em  particular  o  papel.

Intervenções impróprias
Chamamos de intervenções inadequadas todos os procedimentos de conservação que realizamos em um conjunto de documentos com o objetivo de interromper ou melhorar seu estado de degradação. Muitas
vezes, com a boa intenção de protegê-los, fazemos intervenções que resultam em danos ainda maiores.

Furtos e vandalismos

Um  volume  muito  grande  de  documentos  em  nossos  acervos  é  vítima  de  furtos  e  vandalismo.  A  falta  de  segurança  e  nenhuma  política  de  controle  são  a  causa  desse  desastre.  Além  do  furto,  o  vandalismo  é  muito
frequente. A quantidade de  ocumentos mutilados aumenta dia a dia. Esse é o tipo de dano que, muitas vezes, só se constata muito tempo depois. É necessário implantar uma política de proteção, mesmo que seja
através de um sistema de segurança simples

Higienização dos documentos

A sujidade é o agente de deterioração que mais afeta os documentos. Ela não é inócua e, quando conjugada a condições ambientais inadequadas, provoca reações de destruição de todos os suportes num acervo. Portanto, a
higienização das coleções deve ser um hábito de rotina na manutenção de arquivos, razão por que é considerada a conservação preventiva por excelência.

A sujidade escurece e desfigura o documento, prejudicando-o do ponto de vista estético.

As manchas ocorrem quando as partículas de poeira se umedecem, com a alta umidade relativa ou mesmo por ataque de água, e penetram rapidamente no papel.

A sujidade provoca a formação de manchas

Os poluentes atmosféricos são altamente ácidos e, portanto, extremamente nocivos ao papel. São rapidamente absorvidos, alterando seriamente o pH do papel.

Materiais para a higienização

Acervo Pincéis, flanela, aspirador de pó, bisturí, pinça, espátula, cotonete, etc

Espaço físico Aspirador de pó

Estantes
Aspirador de pó.

Caso  seja  necessário  remover  a  sujidade  muito  intensa  (incrustada)  da  sua  superfície  pode  ser  usada  uma  solução  de  água  +  álcool  a  50%,  passada  com  pano  muito  bem  torcido.

Acondicionamento

Ato ou efeito de embalar ou guardar documentos de forma
apropriada à sua preservação e o acesso.

O acondicionamento tem por objetivo a proteção dos documentos que não se encontram em boas condições ou a proteção daqueles já tratados e recuperados, armazenando-os de forma
segura. Para cumprir sua função, que é a de proteger contra danos, o acondicionamento deve ser confeccionado com material de qualidade arquivística e necessita ser projetado
apropriadamente para o fim a que se destina. A qualidade arquivística é uma exigência necessária para o acondicionamento, pois esse material está em contato direto com os
documentos.

Exemplos Caixas, envelopes, pastas, etc

Armazenamento

Ato ou efeito de guardar documentos em depósitos (local de
guarda de documentos).

O armazenamento é o sistema que recebe o documento, acondicionado ou não, para ser guardado.

Exemplos Consiste no mobiliário das salas destinadas à guarda do acervo: estantes, arquivos e armários.

Produção,
acesso,
manuseio e
transporte

Nos processos de produção, tramitação, organização e acesso aos documentos,
deverão ser observados procedimentos específicos, de acordo com os diferentes
gêneros documentais, com vistas a assegurar sua preservação durante o prazo de
guarda estabelecido na tabela de temporalidade e destinação.

Os  documentos  identificados  nas  tabelas  de  temporalidade  e  destinação  como  de  valor  permanente  deverão  ser  produzidos  em  papéis  com  pH  neutro  ou  alcalinos  (básicos).

Os papéis das capas de processos devem ser alcalinos

As presilhas devem ser em plástico ou metal não oxidável

As práticas de grampear e de colar documentos devem ser evitadas

Os dossiês, processos e volumes devem ser arquivados em pastas suspensas ou em caixas, de acordo com suas dimensões

Desinfestação

Fumigação

Exposição de documentos a vapores químicos, geralmente em câmaras especiais, a vácuo ou não, para destruição de
insetos, fungos e outros microorganismos.

O processo consiste em introduzir os documentos na câmara, onde se faz o vácuo, aplica-se o produto químico e
submetem-se  os  documentos  à  ação  do  fumigante  pelo  prazo  de  48  a  72  horas,  aproximadamente.  Em  seguida  repete-se  o
vácuo, insufla-se o ar e retiram-se os documentos. Com a fumigação os insetos adultos, larvas e ovos são completamente
destruídos.

A  fumigação  de  documentos  não  é  mais  recomendada  em  virtude  dos  gases  tóxicos  e  compostos  oxidantes  danosos  (gases  letais)  poderem  mudar  as  propriedades  físicas  e  químicas  do  papel,  do  pergaminho  e  do  couro.

Congelamento

Os documentos devem ser embalados em películas ou bolsas hermeticamente vedadas/seladas.

Não se devem empilhar objetos.

Congelamento  rápido,  saindo  da  temperatura  ambiente  até  0°C  em  4  horas,  alcançando  -  20°C  em  8  horas  e  –  30/°C  em  72  horas.

Descongelamento gradual: cuidado com objetos congelados! As peças devem ser lentamente descongeladas (0°C em 8 horas e depois devolvidas a temperaturas ambiente).

Cuidado com objetos de materiais “compostos” que podem ter coeficientes de contração e dilatação diferentes.

Objetos frágeis não devem ser congelados.

Limpeza Fase posterior à fumigação. Na falta de instalações adequadas, usa-se um pano macio, uma escova ou um aspirador de pó.

Alisamento
Consiste em colocar os documentos em bandeja de aço inoxidável, expondo-os à ação do ar com forte percentagem de umidade (90 a 95%), durante uma hora, em uma câmara de umidificação. Em seguida, são passados a ferro, folha por
folha,  em  máquinas  elétricas.  Caso  existam  documentos  em  estado  de  fragilidade,  recomenda-se  o  emprego  de  prensa  manual  sob  pressão  moderada.  Na  falta  de  equipamento  adequado,  aconselha-se  usar  o  ferro  de  engomar  caseiro.

Banho de gelatina
Consiste em mergulhar o documento em banho de gelatina ou cola, o que aumenta a sua resistência, não prejudica a
visibilidade e a flexibilidade e proporciona a passagem dos raios ultravioletas e infravermelhos.

Os documentos tratados por este processo, que é manual, tornam-se suscetíveis aos ataques dos insetos e dos fungos.

Tecido Reparação em que são usadas folhas de tecido muito fino, aplicadas com pasta de amido.
A durabilidade do papel é aumentada consideravelmente, mas o emprego do amido propicia o ataque de insetos e fungos, impede o exame pelos raios ultravioletas
e infravermelhos, além de reduzir a legibilidade e flexibilidade.

Silking
Utiliza tecido de grande durabilidade (crepeline ou musseline de seda), mas devido ao uso de
adesivo à base de amido, afeta suas qualidades permanentes.

Tanto  a  legibilidade  quanto  a  flexibilidade,  a  reprodução  e  o  exame  pelos  raios  ultravioletas  e  infravermelhos  são  pouco  prejudicados.  É,  no  entanto,  um
processo de difícil execução e cuja matéria-prima é de alto custo.

Laminação

Processo em que se envolve o documento, nas duas faces, com uma folha de papel de seda e outra de
acetato de celulose, colocando-o numa prensa hidráulica, sob pressão média de 7 a 8kg/cm e temperatura
entre 145 a 155°C. O acetato de celulose, por ser termoplástico, adere ao documento, juntamente com o
papel de seda, e dispensa adesivo.

A durabilidade e as qualidades permanentes do papel são asseguradas sem
perda da legibilidade e da flexibilidade, tornando-o imune à ação de fungos e
pragas. Qualquer mancha resultante do uso pode ser removida com água e
sabão. O volume do documento é reduzido, mas o peso duplica. O material
empregado na restauração não impede a passagem dos raios ultravioletas e
infravermelhos.

As características da laminação são que mais se
aproximam do método ideal.

Encapsulação

É considerado um meio seguro e eficaz de se proteger um documento. Permite visualizar e manipular um
documento sem expô-lo a elementos perigosos. O processo envolve o posicionamento de um documento
entre duas lâminas de poliéster, fixadas nas margens externas por fita adesiva de dupla face; entre o
documento e a fita deve haver um espaço de 3mm, deixando o documento solto dentro das duas lâminas.

A reversibilidade da encapsulação se dá ao momento em que cortam-se as bordas do poliéster para liberar o documento.
Quando um documento é encapsulado, está a salvo de sujeira, poluição e impressões digitais.
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