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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo identificar os desafios para a 

conservação de acervos arquivísticos em suporte papel nos trópicos úmidos. 

Para tanto, buscou-se delimitar conceitualmente os termos arquivo e 

documento de arquivo, expondo a importância de se conservar os documentos 

dessa natureza. O suporte papel foi escolhido por ser amplamente utilizado e 

representar a vasta maioria dos materiais comumente encontrados em acervos 

arquivísticos e pelas demandas específicas colocadas por seus processos de 

conservação curativa e preventiva. Também foram confrontadas as definições 

quanto à preservação, conservação, conservação preventiva e restauração de 

documentos de modo a observar suas especificidades. Uma discussão acerca 

dos agentes externos de degradação do papel, que agem em documentos 

devido aos altos níveis de temperatura e umidade relativa do ar serviu de base 

para uma abordagem que também se propõe a indicar algumas 

recomendações técnicas, para a conservação de documentos arquivísticos em 

suporte papel nos trópicos úmidos. Além disso, uma abordagem em relação às 

construções arquitetônicas e as formas de minimizar os impactos sobre os 

documentos em ambientes de Arquivos mostrou um caminho com o uso 

racional e eficiente do espaço interno. O estabelecimento e a execução de 

medidas preventivas voltadas para o controle da umidade e da temperatura são 

considerados os maiores desafios a serem vencidos ao longo dos anos pelos 

arquivistas, que trabalham com acervos documentais em regiões de clima 

tropical. 

 
 

Palavras-Chave: Conservação de Acervos Arquivísticos; Clima Tropical; 

Suporte Papel; Agentes Externos de Degradação de Documentos.  

 
 

 

 



ABSTRACT 

 

The main objective of this work is to identify challenges for the conservation of 

paper based archival collections in the humid tropics. In order to present the 

importance of the conservation of this type of collections the concepts of 

archives and archival record were discussed. The focus on the paper support 

collections is justified by its common usage and great presence among the 

existing records in such collections as well because of the specific conservation 

and restoration demands placed by then. The definitions of preservation, 

conservation, preventive conservation and document restoration as well as the 

concepts of degradation agents were also part of the argumentation. The 

evaluation and analysis of buildings and storage spaces were part of the 

approach to understand and propose procedures that could help archivists 

managing this kind of collections in tropical climates. 

 

Keywords: Conservation of Archives Collections; Tropical weather; Paper 

support; External Agents of Document Degradation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os acervos arquivísticos localizados em países de clima tropical tendem 

a sofrer diversos tipos de dano em razão dos elevados índices de temperatura 

e umidade relativa do ar. Esses altos valores aceleram o processo de 

degradação do papel, gerando cada vez mais o aparecimento de agentes 

nocivos, como por exemplo, os agentes químicos e biológicos. Por isso, é 

imprescindível que haja um controle climático rigoroso nos lugares onde os 

documentos ficam conservados. 

É importante salientar que há diversos climas existentes no mundo, no 

entanto, este trabalho tratará apenas do clima tropical. O mesmo apresenta 

como características mais marcantes elevados níveis de temperatura e 

umidade, em virtude da aproximação de algumas regiões com os trópicos de 

Câncer e de Capricórnio. 

Santos diz que os climas tropicais são: 

 

Climas quentes o ano inteiro, apresentando apenas duas 

estações bem definidas: inverno ameno e seco, verão quente e 

chuvoso. Nas localidades de clima tropical sob influência da 

maritimidade, a amplitude térmica diária e anual é menor e o 

inverno não é tão seco, em comparação com as regiões que 

sofrem influência da continentalidade. (SANTOS, 2014, p.227-

228) 

 

Nas instituições situadas em países de clima tropical existem 

quantidades imensas de documentos arquivísticos sendo elaborados em 

suporte papel, por isso é indicado o estabelecimento de medidas de proteção 

para que a vida destes documentos não chegue ao fim.  

No decorrer da graduação em Arquivologia, muitas disciplinas 

abordaram vários assuntos da arquivística, porém somente uma especialidade 

referiu-se aos documentos em suporte papel e suas formas de conservação de 

documentos nos trópicos úmidos. Ressalta-se que mesmo com a inserção das 

tecnologias nos arquivos, os documentos em suporte papel ainda estão 

amplamente inseridos nas organizações, sejam elas públicas ou privadas. Com 
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isso, faz-se necessário realizar um estudo mais aprofundado e específico sobre 

este suporte e suas formas de conservação em ambientes quentes e úmidos. 

A problemática abordada neste trabalho diz respeito aos desafios que 

devem ser observados para a conservação de acervos arquivísticos em 

suporte papel nos trópicos úmidos. 

Diante disto, este trabalho tem como objetivo identificar os desafios para 

a conservação de acervos arquivísticos em suporte papel nos trópicos úmidos; 

reconhecer as principais formas de degradação ligadas ao clima tropical, que 

ocorrem em acervos arquivísticos em suporte papel; identificar as técnicas e 

processos para a conservação de acervos arquivísticos em suporte papel nos 

países de clima tropical; e apresentar algumas recomendações técnicas para a 

conservação de acervos arquivísticos em suporte papel nos trópicos úmidos. 

Para alcançar os objetivos propostos foi realizada uma revisão da 

literatura disponível acerca da definição de arquivo, do conceito de documento 

de arquivo, da importância em se conservar os documentos arquivísticos, da 

história do papel, da definição de preservação de documentos, do conceito de 

conservação de documentos, da definição de conservação preventiva de 

documentos, do conceito de restauração de documentos e dos agentes 

externos de degradação do papel. Além disso, realizou-se uma revisão da 

literatura a respeito da conservação de acervos documentais em regiões de 

clima tropical e das recomendações técnicas pertinentes à conservação de 

documentos arquivísticos em suporte papel nos trópicos úmidos. 

  No decorrer dos capítulos serão abordados assuntos relevantes para os 

arquivistas, que trabalham em instituições localizadas em países de clima 

tropical. Cabe dizer que este trabalho está estruturado em quatro capítulos. 

No primeiro capítulo, será abordado o conceito de arquivo, as definições 

de documento e documento de arquivo, a importância de se conservar os 

documentos arquivísticos e a história do papel. 

 No segundo capítulo, será estabelecido um quadro conceitual das 

palavras preservação, conservação, conservação preventiva e restauração de 

documentos. 

 No terceiro capítulo, serão abordados os agentes externos de 

degradação dos documentos arquivísticos em suporte papel, que são: os 
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agentes físicos, os agentes químicos e os agentes biológicos. Ademais, será 

abordada a dissociação como agente de degradação em arquivos. 

No quarto e último capítulo, será realizada uma discussão bibliográfica 

sobre a conservação de acervos documentais em suporte papel nos trópicos 

úmidos. Além disso, pretende-se elaborar um quadro com as recomendações 

técnicas pertinentes à conservação de documentos arquivísticos em suporte 

papel nos ambientes tropicais e mostrar alguns desafios para a conservação de 

acervos arquivísticos em suporte papel nos trópicos úmidos. 
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1 – OS ARQUIVOS E O SURGIMENTO DO PAPEL   

 

Neste capítulo exporemos o conceito de arquivo, as definições de 

documento e documento de arquivo, a importância de se conservar os 

documentos arquivísticos e a evolução do papel como suporte. 

 

 

1.1 – Conceito de Arquivo 

 

 Os conceitos clássicos mostravam o caráter legal dos arquivos, como 

repositórios de documentos de diferentes espécies, possuindo sempre 

afinidade com os direitos das entidades ou pessoas. Cabe dizer que os 

documentos eram somente utilizados para constituir ou requerer direitos. 

(PAES, 2004) 

Atualmente, a palavra arquivo pode ser definida como um “conjunto de 

documentos oficialmente produzidos e recebidos por um governo, organização 

ou firma, no decorrer de suas atividades, arquivados e conservados por si e 

seus sucessores para efeitos futuros”. (SOUZA, 1950 apud PAES, 2004, p. 19) 

    O renomado arquivista Schellenberg (2006) define a palavra arquivo 

como um conjunto de documentos elaborados ou acumulados na execução de 

certo objetivo, devendo possuir valor diferente daquele para o qual foi 

elaborado. 

 Outra definição de arquivo que merece destaque é a do Dicionário 

Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005). Para ele, o termo arquivo pode 

designar: 

 

-o conjunto de documentos elaborados e acumulados 

por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa 

ou família, no decorrer de suas tarefas, não importando 

a natureza do suporte;  

-o órgão que tem por desígnio a guarda, o 

processamento técnico, a salvaguarda e o acesso a 

documentos;  
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- o lugar onde funcionam arquivos;  

-o móvel destinado à custódia de documentos. 

(Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, 

2005, p. 27).    

 

De acordo com Paes (2004), a palavra arquivo pode ser utilizada para 

designar:  

 

 - o conjunto de documentos;  

- o móvel para a guarda de documentos;  

-o local onde o acervo documental poderá ser                                                     

conservado; 

-o órgão governamental ou institucional cujo objetivo 

seja o de guardar e conservar a documentação; 

-os títulos de periódicos- geralmente no plural devido a 

influência inglesa e francesa. (PAES, 2004, p. 20) 

 

Para Delmas (2010), a palavra Arquivo (com A maiúsculo) refere-se às 

instituições arquivísticas, enquanto arquivo (com a minúsculo) diz respeito aos 

conjuntos documentais. 

Assim, conclui-se que o termo arquivo pode designar o conjunto de 

documentos produzidos, recebidos e acumulados por uma pessoa, família ou 

instituição, no decorrer de suas atividades, e que são preservados em razão de 

seu valor informativo e probatório. Além disso, a palavra arquivo também pode 

designar um móvel para a guarda de documentos, o lugar onde os documentos 

poderão ser conservados e o órgão responsável pela custódia de documentos 

em idade permanente. 

 

 

1.2 – Documento x Documento de Arquivo 

 

Segundo Bernardes (1998), documento é qualquer informação inscrita 

num suporte, seja papel, fita magnética, disco óptico etc. 
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  Conforme o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005), a 

palavra documento refere-se a uma unidade de inscrição de informações, seja 

qual for o suporte ou formato utilizado. 

 De acordo com Gonçalves (1998), o documento de arquivo é o 

documento que certo órgão elabora no desempenho de suas funções, 

competências e atividades.  

 Para Bernardes (1998), o documento de arquivo é qualquer registro de 

informação singular e fidedigno, que provém da acumulação natural por um 

organismo produtor no desempenho de suas funções e atividades, não 

importando o tipo de suporte que será utilizado. 

  Conforme Duranti (1994), as cinco características fundamentais dos 

registros documentais são: 

 

– Naturalidade: os documentos de arquivo não podem ser acumulados de 

forma artificial, mas de modo natural por um órgão, no decorrer de suas 

funções e atividades. 

– Unicidade: característica pela qual cada documento de arquivo mantém seu 

caráter único em função do contexto em que foi concebido. 

– Imparcialidade: são documentos inerentemente autênticos, uma vez que são 

criados sem nenhuma finalidade de representação de sentido futuro. 

– Autenticidade: os documentos são fidedignos porque são produzidos por 

causa da necessidade de atuar através deles. 

– Inter-relacionamento: os documentos de arquivo estabelecem relações entre 

si e são correlatos no que diz respeito a sua definição e sua capacidade de 

comprovar algo. 

 

 Sendo assim, os documentos e os documentos de arquivo possuem 

uma relação estreita no que diz respeito ao suporte e ao formato, afirmando 

ambos os autores que o registro de informações pode ser realizado em 

qualquer suporte ou formato.  

Entretanto, também há uma diferença entre estes documentos no que 

toca a produção dos mesmos. Para ser considerado documento, é necessário 

registrá-lo em um suporte material ou formato, agora para ser considerado 
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documento de arquivo é preciso ir muito além, ou seja, é necessário produzir 

um documento no exercício das competências, funções e atividades de um 

organismo. Compete frisar que os documentos de arquivo possuem 

características fundamentais que os diferenciam de outros documentos, são 

elas: naturalidade, unicidade, imparcialidade, autenticidade e o inter-

relacionamento. 

 

 

1.3 – Por que devemos conservar os documentos de Arquivo? 

 

Os documentos de arquivo servem de prova e informação para que uma 

instituição, pessoa física ou jurídica, comprove suas ações. Eles também 

possibilitam que as gerações futuras obtenham conhecimento sobre a história 

de seu país. Portanto, é de suma importância conservá-los. 

Além disso, nos dias atuais há quantidades imensas de documentos 

arquivísticos sendo elaborados em suporte papel, por isso deve-se estabelecer 

medidas de proteção para que a vida destes documentos não chegue ao fim.  

 Para Delmas (2010), os documentos servem para provar uma ação. Ele 

afirma que: 

  

A necessidade da prova frente à justiça foi, na sociedade 

ocidental, a primeira razão da conservação para longa duração 

de determinados documentos escritos (...). Os documentos 

conservados eram documentos de arquivo porque probatórios, e 

não o contrário. (DELMAS, 2010, p. 21) 

  

Conforme Delmas (2010), os arquivos também servem para lembrar. Ele 

diz que “lembrar é uma necessidade prática da vida cotidiana de qualquer 

pessoa ou instituição, é o resultado da necessária continuidade da vida dos 

indivíduos como organismos, isto é, a continuidade de cada uma de suas 

ações”. (DELMAS, 2010, p. 26-27) 

 Assim sendo, pode-se perceber que a conservação dos documentos de 

arquivo é importante para reduzir os riscos de deterioração dos papéis através 
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de medidas preventivas, como por exemplo, o controle de umidade e 

temperatura relativa do ar, a instalação de filtros nas janelas para impedir a 

entrada de raios ultravioletas, a higienização etc. Essas práticas de proteção 

garantem a integridade física dos documentos, permitindo que as gerações 

futuras conheçam as memórias que ficaram registradas nos arquivos. 

 

 

1.4 – A história do papel 

 

Segundo Silva (2014), a concepção do papel foi atribuída ao imperador 

chinês T’ sai Lun, no ano de 105 d.C. É importante mencionar que a técnica de 

fabricação do papel foi mantida em sigilo pelos chineses, por aproximadamente 

500 anos. Já os japoneses conheceram o papel no século VII, e em 770 d. C. 

elaboraram a primeira edição.  

De acordo com Justiniano (2009, p. 8), “o papel é uma lâmina que se 

obtém a partir da união de fibras de origem vegetal (compostas por uma 

proporção variável de celulose) previamente tratadas e refinadas e às quais 

são adicionados outros materiais (...)”. A celulose é uma molécula estável e 

indissolúvel na água, contudo é higroscópica, ou seja, possui a capacidade de 

sorver e perder água. Ainda segundo o autor, o papel pode ser classificado em 

dois tipos, levando-se em consideração o método de produção do papel: o 

papel de trapo e o papel de lenho. 

 “O papel de trapo é o papel de fibras vegetais, com uma grande 

porcentagem de celulose, obtidas de restos de tecidos (linho, cânhamo e 

algodão) e nos dias de hoje da própria fibra destas plantas.” (JUSTINIANO, 

2009, p. 5) 

A necessidade de ampliar a produção resultante do aumento da procura 

do século XIX, fez com que novas práticas para a produção do papel fossem 

sendo elaboradas. Em 1850, instituiu-se a fabricação do papel a partir de 

cavacos de madeira designado de papel de lenho. 

 Para Justiniano (2009), as características técnicas do papel são as 

seguintes: gramatura, ph, vergaturas e pontusais, e marca d’ água.  
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 Segundo Justiniano (2009, p.13), “a gramatura é o peso do papel. (...) 

Os papéis fabricados de forma tradicional ou artesanal apresentam maior 

espessura e, por isso também maior gramatura do que um papel semelhante 

fabricado mecânica ou industrialmente”.  

O ph serve para apontar a acidez ou basicidade de uma matéria. Mede-

se o ph num valor de 0 a 14.  Os números de 0 a 6 apontam que a matéria é 

ácida; no meio, 7, indica que a matéria é neutra; e de 8 a 14  indicam que a 

matéria é alcalina. Vale dizer, ainda, que um papel ácido possui vida curta, 

sobretudo se não for cuidado corretamente. 

 A vergatura diz respeito a cada uma das linhas de coloração mais clara 

que estão assinaladas no papel produzido à mão. “Os pontusais, 

transversalmente e mais espaçados, permitem a união e a resistência às 

vergaturas”. (JUSTINIANO, 2009, p.14) 

“A marca d’água são as filigranas, desenhos, letras, palavras que se 

observam no papel contraluz”. (JUSTINIANO, 2009, p.14) 

De acordo com Justiniano (2009), hoje em dia há uma diversidade de 

tipos de papel, a saber: papel vegetal, papel couché, papel jornal, papel Kraft, 

papel japonês e papel permanente (alcalino). 

O papel vegetal passa por um procedimento de transformação através 

da atuação do ácido sulfúrico, límpido, extremamente liso e espesso, contudo o 

excesso de umidade o compromete de forma séria e irreversível. 

O papel jornal é de pouco valor, indicado a impressão de jornais.  É 

composto à base de lenha desfibrada automaticamente, e com o decorrer do 

tempo propende a tornar-se ácido, frágil e amarelar. 

O papel Kraft também é denominado de papel de embrulho. “A sua 

composição é à base de madeira macia desfibrada por meios químicos 

(processo chamado Kraft) que dissolve a lignina da madeira.” (JUSTINIANO, 

2009, p.14). Vale dizer que esse papel não é muito resistente e pode ficar 

branqueado. 

O papel japonês também é designado de “papel arroz, washi ou papel 

do Japão, apresenta fibra longa, forte, resistente e flexível. Atualmente é 

fabricado a partir de fibras de três espécies de arbustos: kozo, mitsumata e 

gampi.” (JUSTINIANO, 2009, p.15) 



19 

 

O papel permanente também é chamado de papel alcalino ou neutro, 

possui qualidades físicas e químicas que asseguram maior resistência do que 

os papéis tradicionais. “O papel alcalino é resiste à oxidação e ao rasgamento, 

o que o torna particularmente adequado para arquivar documentos”. 

(JUSTINIANO, 2009, p.15) 

Com relação aos vários tipos de papéis que existem no mundo Kraemer 

citada por Vaillant Callol diz que: 

 

A variedade de papéis que existe na atualidade se deve, em 

grande medida, à diversidade de matérias-primas utilizadas no 

processo de fabricação, no qual as fibras de madeiras ocupam 

um lugar importante. Em geral, estas são de qualidade inferior às 

do papel de trapo. Também se fabricam papéis com misturas de 

trapo e outros materiais fibrosos; e nestes casos as proporções 

da mistura determinam a qualidade do papel obtido (KRAEMER, 

1973 apud VAILLANT CALLOL, 2013, p.21). 

     

Assim, pode-se constatar que devido à variedade de matérias-primas 

usadas na técnica de produção, há uma imensa diversidade de papéis nos dias 

de hoje. Eles estão diretamente relacionados à durabilidade dos documentos, 

uma vez que quando se utiliza um papel de baixa qualidade, a sua estrutura 

propende a tornar-se frágil.  

 

 

 

 

2 – CONCEITOS DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO 

PREVENTIVA E RESTAURAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

Neste capítulo será apresentado um quadro conceitual dos termos 

preservação, conservação, conservação preventiva e restauração de 

documentos, com o intuito de esclarecer a diferença entre estes conceitos de 

extrema importância para o campo da arquivologia. 
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2.1 – Definição de preservação de documentos 

 

 A definição de preservação está, muitas vezes, ligada a uma ação global 

que envolve todas as etapas fundamentais na luta contra a degradação física e 

química dos documentos, com a intenção de prolongar o tempo de vida destes. 

Em síntese, o conceito de preservação diz respeito à constituição de políticas 

de preservação. (GUIMARÃES, 2012)  

 Conforme Silva (2014), a preservação de documentos é definida como 

um conjunto de atividades ligadas à proteção dos documentos para a utilização 

em seu formato físico ou em outro formato. 

 De acordo com o programa Memory of the World (2009 apud 

JUSTINIANO, 2009, p. 5), “preservação de documentos refere-se à 

organização e programação de todos os tipos de atividades relativas à 

conservação das coleções”. 

 Assim, pode-se constatar que a preservação engloba todas as etapas 

relacionadas à proteção dos documentos arquivísticos, ou seja, refere-se ao 

estabelecimento de políticas e planos de preservação de documentos. 

 

. 

2.2 – Definição de conservação e conservação preventiva de documentos 

 

 Para Silva, a conservação é definida como “um conjunto de medidas e 

técnicas aplicadas de forma direta sobre os objetos ou sobre seu entorno, 

imprescindível para se evitar os danos reais e potenciais que o patrimônio 

cultural pode sofrer e para garantir um maior tempo de vida.” (SILVA, 2014, p. 

100) 

 Segundo o programa Memory of the World (2009 apud JUSTINIANO, 

2009, p. 5), o conceito de conservação abarca o de conservação preventiva, 

que tem como fundamento diminuir os riscos de degradação através de ações 

técnicas, como por exemplo, o controle da temperatura e umidade relativa do 

ar, a salvaguarda dos documentos etc. 

 Conforme Silva (2014), a conservação preventiva refere-se às técnicas 
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aplicadas de modo direto sobre os documentos e seu arredor, orientadas a 

impedir as causas possíveis dos estragos. 

 De acordo com Costa (2003, p.3), a conservação preventiva diz respeito 

às “intervenções diretas, feitas com a finalidade de resguardar o objeto, 

prevenindo possíveis malefícios. Ex.: Higienização, pequenos reparos, 

acondicionamento, etc”. 

   A definição de conservação de documentos abrange o conceito de 

conservação preventiva de documentos. Ambos os conceitos visam prolongar o 

tempo de vida dos mesmos por intermédio de medidas profiláticas, tais como, a 

higienização, o controle de temperatura e umidade relativa do ar, a colocação 

de persianas nas janelas para impedir a entrada de luz solar etc.  

 Portanto, a conservação tem como objetivo amortizar a degradação dos 

documentos, utilizando-se diferentes técnicas de prevenção. 

 

 

2.3 – Definição de restauração de documentos 

 

Conforme Guimarães (2012), o termo restauração diz respeito a uma 

ação de interferência específica, e tem como fundamento devolver os 

documentos deteriorados a utilização e acesso aos usuários, através do 

tratamento correto, por um profissional que seja especialista no assunto. 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005) define 

restauração como um conjunto de técnicas específicas para reparar e reforçar 

documentos que foram avariados. 

 Cassares define conservação de documentos como um "conjunto de 

medidas que objetivam a estabilização ou a reversão de danos físicos é 

químicos adquiridos pelo documento ao longo dos tempos e do uso, intervindo 

de modo a não comprometer a sua integridade e seu caráter histórico". 

(CASSARES, 200, p. 12) 

 Desta forma, pode-se constatar que a restauração é a última etapa de 

intervenção a ser realizada em um documento, sendo apenas utilizada quando 

este já estiver em estado crítico, ou seja, muito deteriorado e danificado por 

não sofrer intervenções de conservação anteriormente. Por isso, acaba sendo 
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necessário restaurar os documentos, devendo o profissional responsável pela 

recuperação desses documentos intervir o mínimo possível em sua integridade 

e em seu caráter histórico. 

 

 

 

3 – AGENTES DE DEGRADAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS 

 

Para Vaillant Callol (2013) grande parte dos acervos documentais que 

atualmente permanece nos Arquivos foi produzida em suporte papel. Esse 

material é de natureza orgânica, e é composto de vários elementos dessa 

mesma origem, que por suas peculiaridades químicas são propensos aos 

processos de desgaste e biodeterioração de documentos. 

Quando encontramos um documento com um grau avançado de 

deterioração, não sabemos o que aconteceu para que ele ficasse naquele 

estado, logo podemos verificar que esse documento sofreu diversos tipos de 

estrago, o que leva-nos a constatar que se trata de um acontecimento gerado 

por vários fatores, como por exemplo, a característica do material, o lugar onde 

se localiza, a forma como é manuseado; os sinistros naturais; e os tratamentos 

impróprios originados pelo ser humano. As interações entre eles acarretam o 

surgimento de reações químicas, biológicas e físico-químicas, bem como 

danificam as características de conservação e resistência dos documentos. 

(VAILLANT CALLOL, 2013) 

Os agentes responsáveis pela degradação dos documentos de arquivo 

são classificados em dois grupos, a saber: internos ou inerentes e externos ou 

extrínsecos.  

Os agentes internos ou inerentes são aqueles associados ao processo 

de produção do papel, tais como, o “tipo e qualidade do material fibroso ou 

polpa utilizada; os processos e materiais para a colagem, cargas ou recheios; 

os aditivos químicos; a acidez e presença de compostos metálicos; entre 

outros.” (TALAVERA; MOLINA, 1988 apud VAILLANT CALLOL, 2013, p.28).  
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Segundo Vaillant Callol (2013) não é possível controlar estes fatores, 

posto que a produção do documento, a sua configuração e o seu processo de 

preparação não podem ser alterados. 

Por outro lado, os agentes externos ou extrínsecos são aqueles 

vinculados as condições atmosféricas que permanecem no entorno dos 

acervos documentais durante sua utilização, manuseio e guarda nos órgãos. 

(VAILLANT CALLOL, 2013). 

Os agentes externos ou extrínsecos que danificam os documentos são 

classificados em três grupos, a saber: os agentes físicos (temperatura, 

umidade relativa e radiação solar), agentes químicos (Poluição atmosférica) e 

os agentes biológicos (micro-organismos, insetos e roedores). 

Neste trabalho, serão abordados os agentes externos ou extrínsecos de 

deterioração dos acervos arquivísticos em suporte papel, dando ênfase não 

apenas aos danos acarretados aos documentos pelos altos índices de 

temperatura e umidade relativa do ar, mas também as medidas profiláticas 

para ajudar a atenuar os possíveis estragos. Ademais, será abordada a 

dissociação como agente de degradação em arquivos. 

 

 

3.1 – Agentes físicos 

 

 Conforme Mello e Santos (2004), os agentes físicos são os efeitos 

atmosféricos que ocorrem sobre os documentos em suporte papel acarretando 

prejuízos aos documentos, como por exemplo, os efeitos da iluminação 

(podendo ser natural ou artificial), da temperatura e da umidade relativa do ar. 

 

 

3.1.1 – Temperatura e umidade relativa 

 

Segundo Cassares (2000), o calor e a umidade relativa do ar colaboram 

expressivamente para a deterioração dos documentos, sobretudo os 

documentos em suporte papel. O calor intensifica a degradação, e a velocidade 

de diversas reações químicas é dobrada a cada acréscimo de 10 ºC.  
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A temperatura e a umidade ar extremamente baixas deixam os 

documentos ressecados e distorcidos. Já a temperatura e a umidade relativa 

do ar elevadas acarretam o aparecimento de colônias de fungos nos 

documentos, sejam estes em papel ou em outros suportes. 

 

 

3.1.2 – Radiação da luz 

 

         De acordo com Cassares (2000), qualquer fonte luminosa emite radiação 

lesiva aos documentos, ocasionando estragos por meio da oxidação. 

A exposição dos documentos a radiação da luz deixa “o papel frágil, 

quebradiço, amarelecido e escurecido. As tintas desbotam ou mudam de cor, 

alterando a legibilidade dos documentos textuais, dos iconográficos e das 

encadernações.” (CASSARES, 2000, p. 15) 

Cabe mencionar que “o componente da luz que merece mais atenção é 

a radiação ultravioleta (UV)” (CASSARES, 2000, p. 15). Toda exposição à 

claridade é prejudicial aos documentos e o estrago é irreversível. A 

luminosidade pode ser de procedência natural (sol) e artificial, derivada de 

lâmpadas incandescentes e fluorescentes. A magnitude da luz é medida 

através de um equipamento chamado luxímetro ou fotômetro. 

 

 

3.2 – Agentes químicos 

 

Segundo Mello e Santos (2004), “em agentes químicos foram 

consideradas as reações que os constituintes do material bibliográfico sofrem 

com os agentes químicos contidos no ar e com os materiais que empregamos 

sobre eles (clipes, papéis ácidos, inseticidas, colas, etc.)”. 
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3.2.1 – Poluição Atmosférica 

 

Segundo Ogden (1997), a poluição colabora significantemente para a 

degradação dos documentos arquivísticos e bibliográficos. Os tipos mais 

relevantes de poluidores são os gases e as partículas.  

“Os contaminadores gasosos catalisam reações químicas prejudiciais 

que levam à formação de ácidos nos materiais. Isto constitui um sério problema 

para o papel e o couro (...). O papel fica descolorido e rígido, e o couro, fraco e 

poeirento” (OGDEN, 1997, p.11) 

Para Rodrigues (2007), a sujidade sobre os documentos danifica a 

estética, além do mais torna possível o surgimento de bactérias, o que pode 

ocasionar o aumento da degradação dos documentos.  

 

 

3.3 – Agentes Biológicos 

 

Segundo Vaillant Callol (2013), os agentes biológicos instituem um difícil 

problema nas instituições que reúnem arquivos e bibliotecas. Os agentes 

biológicos são constituídos por micro-organismos, insetos e roedores. 

 

3.3.1 – Micro-organismos 

 

Frobisher (1969 apud VAILLANT CALLOL, 2013), diz que os micro-

organismos são organismos extremamente pequenos. De acordo com Vaillant 

Callol (2013, p.44), “suas células agem como máquinas químicas perfeitas, 

porque possuem enzimas ou catalisadores biológicos capazes de acelerar ou 

retardar a velocidade de reações específicas”. 

Compete dizer que os micro-organismos, tanto os saprófitos quanto os 

parasitas, causam grandes prejuízos ao homem. Os saprófitos atacam 

produtos armazenados e podem gerar grandes prejuízos econômicos. 

Enquanto que os parasitas podem causar doenças ao homem, aos animais e 

as plantas.  (VAILLANT CALLOL, 2013) 
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3.3.2 – Insetos 

 

Vaillant Callol acredita que:  

  

Numerosas espécies deterioram as coleções documentais 

mediante danos físico-mecânicos e alterações cromáticas nos 

suportes que infestam. Estão distribuídas por todo o mundo, e 

englobam espécies que vivem nos mais diversos 

ecossistemas, sendo mais frequentes, em quantidade e em 

tipos, nos trópicos. Muitas delas são encontradas como 

contaminadoras em obras e documentos, das quais têm sido 

descritas por volta de 70 espécies, pertencentes a várias 

famílias e ordens. Cada uma produz um tipo de 

decomposição biológica de aspecto muito característico, o 

que permite sua identificação. (VAILLANT CALLOL, 2013, p. 

35) 

 

Ressalta-se que a entrada dos insetos nas instituições ocorre através 

das portas e ventanas abertas. Sua ação destrutiva é muito clara nas regiões 

tropicais, onde o aumento da umidade e da temperatura favorece seu 

crescimento.  

Os insetos que as pessoas (funcionários e usuários) localizam com 

maior assiduidade nos arquivos e bibliotecas são: as baratas, traças, brocas e 

piolhos-do-livro.  

 

 

3.3.3 – Roedores 

 

De acordo com Vaillant Callol (2013), os roedores vivem em lugares 

quentes, úmidos e escuros, devido a isso os ambientes tropicais são muito 

propícios a eles. Os roedores penetram nos depósitos através das portas, 



27 

 

vidraças e tetos. Vale mencionar que eles adentram nos depósitos a procura de 

restos de mantimentos existentes nestes lugares. 

Além dos prejuízos que estes agentes podem causar aos acervos 

documentais, também instituem uma ameaça para os seres humanos, “já que 

transmitem 243 doenças fatais ao homem, e cada ano produzem casos de 

febre hemorrágica, hantavírus, triquinose e outras lesões severas devido ao 

contato com estes animais” (VAILLANT CALLOL, 2013, p.32). Cabe mencionar 

que os mais conhecidos são os camundongos e os ratos, que se proliferam de 

forma rápida quando associados a fatores como refúgio, comida e lugares 

úmidos.  

De acordo com Vaillant Callol: 

 

Os ratos constituem perigo para todos os objetos e coleções de 

valor cultural por seu costume de roer os materiais que 

encontram pelo caminho. Existem várias espécies, as quais 

podem invadir os edifícios em busca de alimentos e refúgio. As 

mais frequentes nas cidades são Rattus norvegicus (Erxleben), 

(Were) e Rattus rattus. (VAILLANT CALLOL, 2013, p. 33) 

 

 

 

3.4 – Dissociação como agente de degradação em arquivos 

 

De acordo com Spinelli Junior e Jaymea a dissociação diz respeito à: 

 

 

Tendência natural, com o passar do tempo, de desorganização 

de sistemas. Ela envolve a perda de objetos da coleção (dentro 

da própria instituição), a perda de dados e informações 

referentes aos objetos da coleção, e a perda da capacidade de 

recuperar ou associar objetos e informações. As causas de 

dissociação incluem a deterioração de etiquetas e rótulos; a 

inexistência de cópias de segurança (backups) de registros 

informativos referentes às coleções (inventários, etc.) em caso 
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de sinistro; erros ao se registrar informações sobre o objeto ou 

coleção; recolocação inadequada de objetos (por exemplo, livros 

e documentos) na área de armazenamento após o uso; 

aposentadoria de funcionários detentores de conhecimento 

exclusivo sobre as coleções; obsolescência de hardware para o 

acesso de registros legíveis por máquinas; etc. (Spinelli Junior; 

Jayme, 2010, p. 29). 

 

 

Deste modo, constata-se que a dissociação é um processo de desordem 

de documentos que acontece com o decorrer do tempo e de forma natural, a 

qual está vinculada a diversos fatores, são eles: o arquivamento incorreto de 

documentos, a transferência da documentação para outra instituição, a 

colocação errada e o desgaste de etiquetas, a falta de cópias de segurança 

etc. Em síntese, a dissociação é um tipo de degradação que faz com que os 

conjuntos documentais percam a sua integridade. Esse tipo de deterioração 

deve ser combatido, já que pode causar danos irreparáveis aos conjuntos 

documentais.   

A dissociação é um agente de deterioração notadamente complicado 

nos arquivos, pois a perda do contexto de produção dos documentos (relação 

entre os documentos) pode prejudicar diretamente a capacidade de 

representação e significação do documento de arquivo e do fundo documental. 

Isso acontece quando separam-se documentos de mesma proveniência e que 

mantêm relações contextuais de produção sem que o processo de separação 

seja devidamente documentado. 

 

 

4 – A SALVAGUARDA DE ACERVOS DOCUMENTAIS EM AMBIENTES 

TROPICAIS 

 

Neste capítulo, será realizada uma discussão bibliográfica sobre a 

conservação de acervos documentais em suporte papel nos trópicos úmidos. 

Além disso, pretende-se elaborar um quadro com as recomendações técnicas 
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pertinentes à conservação de documentos arquivísticos em suporte papel nos 

ambientes tropicais e mostrar alguns desafios para a conservação de acervos 

arquivísticos em suporte papel nos trópicos úmidos. 

 
 

4.1 – A conservação de acervos documentais em suporte papel nos 

trópicos úmidos 

 

Os acervos localizados em países de clima tropical sofrem 

demasiadamente com altos níveis de temperatura e umidade, isso ocasiona o 

aparecimento de agentes nocivos aos documentos. Desta forma, faz-se 

necessário realizar uma análise do local, para verificar a situação em que se 

encontram os documentos.  
A avaliação é uma prática eficaz que ajuda a identificar os possíveis 

problemas que estão ocorrendo em um certo lugar, podendo ser realizada no 

documento, no prédio e no ambiente local. Na avaliação da documentação é 

importante observar à história, a situação atual de manutenção, as demandas 

físico-ambientais, a utilização e o acesso à documentação; na avaliação do 

prédio é fundamental analisar os materiais de construção, os atributos 

espaciais e a ação climática no inverno e no verão; por fim também é 

importante avaliar o ambiente local, pois este ajuda a decidir o tipo de controle 

mais apropriado para cada lugar. (TOLEDO, 2010) 
Portanto, as avaliações da documentação, do prédio e do ambiente local 

são de grande importância para detectar as dificuldades que dizem respeito à 

temperatura e umidade de um determinado lugar, e servem para escolher o 

melhor tipo de controle ambiental que poderá ser efetuado naquele espaço. 

É imprescindível que haja um constante monitoramento dos acervos 

arquivísticos situados em lugares de clima tropical, pois esse permite ampliar a 

vida útil dos documentos.  
Koenigsberger, O. et. al., citado por Carvalho afirma que: 

 

Nas regiões de clima tropical úmido, a temperatura média 

máxima do ar durante o dia, na sombra, está acima de 27ºC, e a 

temperatura média mínima do ar durante a noite está entre 21ºC 
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e 27ºC, resultando uma amplitude térmica do ar bem pequena. A 

umidade relativa do ar é alta durante a maior parte do tempo, em 

torno de 75%, variando de 65% a 100%. As precipitações são 

elevadas durante o ano todo. O céu é freqüentemente nublado e 

a cobertura nebulosa varia entre 60% e 90%. A radiação solar, 

em parte refletida e em parte dispersada pela cobertura 

nebulosa e pelo alto conteúdo de vapor d’água na atmosfera, 

tem a parcela difusa muito intensa. O conteúdo de vapor diminui 

também a perda de calor pelas camadas mais altas da 

atmosfera durante a noite. O vento se move com velocidades 

normalmente baixas. A alta umidade acelera o crescimento do 

mofo e a desintegração dos materiais orgânicos. 

(KOENIGSBERGER, O. et. al, 1997, p. 43 apud CARVALHO, 

1998, p. 6-7) 

 

Sendo assim, constata-se que os acervos documentais situados em 

países de clima tropical padecem com elevados índices de temperatura e 

umidade relativa. Isso gera diversos danos aos materiais, tais como, o 

ressecamento e a fragmentação da documentação. Ademais, em decorrência 

das condições atmosféricas extremas, nota-se o crescimento de agentes 

nocivos nos prédios e também nos próprios documentos, como por exemplo, 

os agentes químicos e biológicos. Por isso, é de suma importância estabelecer 

medidas de proteção com a finalidade de prolongar a vida dos documentos. 

Cabe ressaltar que, com um monitoramento periódico e rigoroso do recinto é 

possível evitar que o legado histórico de uma determinada instituição se perca.  

Pearson diz que: 

 

Quanto mais alta a temperatura e mais elevado o teor de 

umidade do ar, mais rápida é a deterioração dos materiais. Os 

acervos são mais bem conservados quando o nível de umidade 

relativa fica entre 40% e 70%. Abaixo de 40% muitos materiais 

ficam ressecados; acima de 70%, pode haver crescimento de 

bolor e bactérias. Nos museus de países de climas tropicais 

quentes e úmidos, é difícil satisfazer a esses requisitos. As 

temperaturas raramente ficam abaixo de 20ºC e, com frequência, 

giram entorno de 40ºC, enquanto a umidade relativa do ar sobe 

frequentemente a 95%, ou então cai 10%. (PEARSON, 2011, p. 

36-37) 

 

  Destarte, pode-se observar que os altos valores de temperatura e 

umidade do ar aceleram a degradação dos documentos, deixando-os mais 
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frágeis. Conforme Cassares (2010), nos arquivos o correto é manter o nível de 

umidade relativa entre 45% e 50%, e a temperatura próxima de 20ºC. Sabe-se 

que é muito complicado alcançar essas condições nos acervos arquivísticos, 

visto que nos trópicos úmidos a temperatura ultrapassa os 40ºC, enquanto que 

a umidade relativa do ar extrapola os 50%. 

Nas regiões tropicais, é muito complicado atenuar os altos índices de 

temperatura e umidade relativa do ar, sendo mais apropriado impedir o 

aumento de temperatura e umidade pelo prédio. De acordo com Toledo: “É 

preciso avaliar a sustentabilidade dos sistemas de controle climático, antes de 

optar por um determinado modelo”. (TOLEDO, 2010, p. 76).  

De acordo com Carvalho (1998), a maior dificuldade observada nos 

edifícios que mantêm documentos diz respeito à diminuição da temperatura no 

interior dos prédios, posto que a temperatura exterior encontra-se em número 

elevado da considerada ideal para garantir a conservação dos documentos.  

É importante mencionar que “a umidade é considerada o principal 

agente de deterioração dos edifícios, ela é a causa ou o meio necessário para 

o aparecimento da maioria das patologias nas construções”. (SOBREIRA, 

2010, p.4). Em países tropicais há um alto nível de umidade, isso pode gerar 

infiltrações nas dependências do edifício e, por conseguinte, a degradação dos 

acervos documentais. 

Ademais, “a presença da água também é o fator chave para a 

deterioração biológica da madeira usada nas edificações. A madeira é um 

material higroscópico, sendo que várias de suas propriedades são afetadas 

pelo teor de umidade presente”. (SOBREIRA, 2010, p.4). 

Cabe enfatizar que diversos materiais de edificação estão sujeitos à 

manifestação de bactérias, todavia é na madeira que sua atuação é 

considerada mais maléfica e ligeira, pois é um material que apresenta 

elementos orgânicos, aquosidade e suavidade, favorecendo a propagação dos 

micro-organismos. 

Carvalho (1998) e Sobreira (2010) seguem a mesma linha de 

pensamento quando dizem que é essencial controlar a umidade em locais de 

guarda de documentos, uma vez que elevados níveis de umidade aceleraram 

as reações químicas de degradação, como também podem agir de forma direta 
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na quantidade de umidade dos documentos higroscópicos, ou seja, 

documentos que possuem a capacidade de reter e perder água, causando 

transformações expressivas, e favorecendo o aparecimento de bactérias.  

Segundo Carvalho (1998), uma das mais importantes medidas de 

conservação preventiva é a estabilização ambiental, ou seja, é a busca de um 

clima favorável para aumentar o tempo de vida útil dos documentos que sofrem 

com elevados índices de temperatura e umidade relativa.  

Para Pearson: 

 

É necessário aumentar o nível de conscientização dos prejuízos 

que podem ser causados aos acervos dos museus pelas 

condições adversas e sugerir abordagens simples para a criação 

de ambientes estáveis e seguros. (PEARSON, 2011, p.38) 

 

Deste modo, pode-se constatar que é importante conscientizar os 

profissionais que trabalham com documentos de arquivo sobre os danos que 

as condições ambientais adversas podem causar aos documentos. Além do 

mais, é essencial que se estabeleça uma política de preservação de 

documentos, com a finalidade de apresentar as recomendações técnicas 

adequadas para a salvaguarda dos documentos arquivísticos localizados em 

países tropicais. 

De acordo com Pearson: 

 

Para os acervos de museus, o melhor ambiente é o estável. 

Entre outras coisas, isso significa um ambiente onde haja 

apenas alterações moderadas da temperatura e da umidade 

relativa do ar (UR). As oscilações extremas de qualquer uma 

delas podem exercer sobre os objetos uma pressão significativa, 

cujos resultados podem ser destrutivos. (PEARSON, 2011, p. 

35) 

 

Assim, pode-se verificar que apesar do assunto acima referir-se aos 

acervos museológicos, este pode ser utilizado em acervos arquivísticos, pois 

os profissionais que lidam com os arquivos também buscam manter a 

estabilização do ambiente, permitindo apenas variações ínfimas de 
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temperatura e umidade do ar. Quando os documentos de arquivo sofrem 

grandes alterações de temperatura e umidade, o período de vida deles reduz. 

Segundo Toledo (2010), quando os documentos encontram-se em 

lugares quentes e úmidos, há dois tipos de degradação que precisam ser 

levados em consideração na elaboração de políticas de preservação de 

documentos, a saber: a degradação química e a biológica de documentos 

produzidos em suporte papel. Toledo (2010) com respaldo em pesquisas 

verificou que a biodeterioração é a que ocasiona maior dano ao acervo 

documental situado em ambientes tropicais. Ela pode ser reduzida por meio do 

controle da umidade do ar. 

O controle climático é realizado para delongar o processo de 

deterioração do documento, e depende das particularidades e necessidades 

mecânicas da documentação; das características mecânicas, dos materiais 

utilizados na construção e da idade dos prédios; dos recursos das instituições, 

do espaço local e da frequência de uso dos documentos pelo usuário. 

(TOLEDO, 2010) 

Ressalta-se que existem diversos tipos de clima. De acordo com Toledo 

(2010), a palavra clima pode ser definida como um conjunto de mudanças 

climáticas, em diversos lugares do mundo, sofrendo alterações conforme o 

clima e as transformações que acontecem sobre a superfície terrestre.  

De acordo com Toledo (2010), há dois tipos de clima em relação ao local 

que cada um ocupa no espaço, a saber: o macroclima e o microclima. O 

primeiro abarca o entorno do prédio, o prédio propriamente dito e o lugar de 

exibição de um determinado documento. Já o segundo opera dentro de um 

mostruário, estante, caixa, isto é, em lugares de pequenas dimensões. 

Quando não é possível realizar o controle no macroclima, o ideal a ser 

feito é o controle no microclima. Em ambientes considerados quentes e 

úmidos, o controle nos recintos menores foi deixado de lado, por falta de 

conhecimentos de algumas pessoas e até mesmo por questões relacionadas 

ao preconceito, acreditando que tudo que é armazenado em estantes, caixas e 

gavetas pode gerar o mofo. Algumas pesquisas indicam que essa crença está 

equivocada, pois quando os documentos são conservados de forma correta, as 
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probabilidades de uma bactéria causar dano aos documentos são ínfimas. 

(TOLEDO, 2010) 

Segundo Toledo (2010) os três tipos de controle ambiental que podem 

ser realizados no macroclima são os seguintes: o passivo, o mecânico e o 

híbrido. 

O controle ambiental passivo também pode ser chamado de manual ou 

natural. É realizado em prédios velhos, com vidraças e forma natural de 

ventilação. Conforme Toledo (2010):  

 

O controle da luz natural, da ventilação e da chuva é feito 

através do edifício (materiais e detalhes construtivos), ou melhor, 

por meio da abertura e fechamento de janelas e portas, de 

acordo com a estação do ano ou a hora do dia. É anterior à 

revolução industrial e tem sido revisitado depois da primeira crise 

energética, nos anos de 1970. Usa materiais locais (orgânicos e 

inorgânicos), de grande inércia térmica e capacidade de 

estabilização climática, e se beneficia de aspectos favoráveis do 

clima, do terreno, e de elementos da arquitetura autóctone. 

(TOLEDO, 2010, p. 74) 

  

O controle ambiental mecânico também pode ser denominado de ativo, 

forçado ou artificial, tendo ou não automatização, e é executado por máquinas, 

que vão de pequenos equipamentos de janelas a grandes núcleos de água 

frígida, movidos por circuladores de ar e condensadores. Esses aparelhos são 

utilizados em prédios novos, construídos com cimento, tijolo e vidro. São 

vedados, pois só assim é possível atenuar as infiltrações e o gasto de energia, 

e só devem ser empregados quando exaurirem-se todas as possibilidades do 

controle passivo. (TOLEDO, 2010) 

Compete mencionar que o ar condicionado, o aquecimento de 

conservação, a desumidificação são modelos de controle ambiental ativo. 

O controle ambiental híbrido pode ser designado de alternativo ou 

customizado. Ressalta-se que há um grande número de pessoas usando esse 

meio, visto que a junção do controle mecânico e passivo pode trazer soluções 

mais eficientes e sustentáveis. (TOLEDO, 2010) 

Toledo menciona a importância do uso do controle híbrido nas coleções 

e nos edifícios quando diz que: 
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Esse controle é adequado às características e necessidades 

físicas da coleção e do edifício; sua operação pode ser 

automática, controlada por sensores de temperatura e umidade 

relativa, através de um controlador programável, ou PLC 

(programmable ogic controller); e tem uso intermitente, apenas 

quando as variáveis climáticas ultrapassam determinada faixa de 

segurança, previamente definida, de acordo com as 

necessidades físicas da coleção e do edifício. (TOLEDO, 2010, 

p. 74) 

 

 As necessidades de controle ambiental em salas de exibição e reservas 

técnicas são diferentes. Nas salas de exibição, as condições são mais difíceis, 

já que precisam atender as demandas físicas dos documentos e dos usuários. 

Toledo (2010) menciona que é possível controlar o local por meio de duas 

medidas, a saber: macro e artificial no recinto, e micro e natural nos 

mostradores. Nas reservas técnicas, o ambiente é resguardado para a 

documentação, permitindo-se o uso do controle passivo ou híbrido, este é mais 

econômico, posto que pode ser aplicado exclusivamente para a amortização da 

umidade relativa. 

Toledo (2010) fala que os modelos climáticos julgados adequados (21º C 

e 50%) foram contraditos na bibliografia contemporânea. São parâmetros para 

climas frígidos e há muitos empecilhos para conservá-los, devido à elevada 

despesa de energia.  

Cabe dizer que existem pesquisas atuais relacionadas à versatilidade 

desses modelos, fundamentadas na existência prévia dos documentos. Toledo 

afirma que:  

 

Se condições atmosféricas extremas atingiram 

determinada obra, num determinado tempo no passado, 

e tais condições não se repetiram mais, o objeto já sofreu 

o maior stress em sua existência, e o que vier mais tarde 

e mais suave, não o atingirá. Isso se chama proofed 

fluctuation. (TOLEDO, 2010, p. 75) 

  

  Os modelos climáticos passaram a variar mais, porém o assunto da 

estabilização versus alteração do clima permanece na discussão dos 

estudiosos da área. Compete mencionar que existem dois tipos de modificação 
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climática: a diária e a sazonal, as duas possuem influências sobre os conjuntos 

documentais. 

Toledo (2010) afirma que: 

 

Os primeiros estudos foram realizados pelo Conservation 

Analytical Laboratory (CAL), da Smithsonian Institution, onde 

eram possíveis variações diárias de ±15% e até ±5ºC, sem 

danos a obras bidimensionais como pinturas de cavalete. Nesse 

mesmo ano, a Commission on Preservation and Access define 

os Isopermas, uma combinação de temperatura e umidade 

relativa do ar que determina o tempo de vida de materiais 

orgânicos. O Image Permanence Institute cria o índice de 

preservação – IP, ou seja, o tempo de vida de coleções sob um 

determinado valor de temperatura e umidade relativa do ar. O 

Canadian Conservation Institute pede atenção à história da 

coleção e aos dados climáticos passados. Recentemente, a 

ASHRAE, no seu capítulo 21, sobre controle climático em 

museus, bibliotecas e arquivos, propõe vários tipos de controle 

que são associados a diversos tipos de edifício e recursos 

institucionais. (TOLEDO, 2010, p. 75) 

 

Desta forma, pode-se constatar que diversas instituições fizeram 

pesquisas específicas com o intuito de mostrar os índices de variações 

cotidianas que não causam prejuízos aos documentos; a combinação de 

temperatura e umidade relativa que ajuda a identificar o tempo de vida útil dos 

documentos; a relevância de se conhecer a história da documentação e as 

variações que esta sofreu ao longo dos anos; e a importância de sugerir um 

controle ambiental de acordo com as peculiaridades de cada prédio. 

Toledo também relata que: 

 

Hoje, nos defrontamos com novas tendências: flexibilidade de 

parâmetros e de controle climáticos no âmbito de museus, 

bibliotecas e arquivos. Se não for possível um controle rígido, 

algum tipo de controle pode ser alcançado, seja ele passivo, por 

meio da criação de caixas especiais que usem materiais 
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tradicionais ou industrializados, impermeáveis e isolantes 

térmicos; seja ele híbrido, através da desumidificação do ar, 

utilizando-se da energia solar (ou eólica), no interior dos 

edifícios. (TOLEDO, 2010, p. 75) 

 

 Assim, pode-se averiguar que hoje em dia o controle ambiental é flexível 

e vai depender do local onde estiver atuando. Caso não seja admissível um 

controle rigoroso pelos profissionais da área, outra forma de controle pode ser 

feita, seja ele passivo ou híbrido. 

Segundo Pearson: 

 

(...) Os próprios sistemas de refrigeração podem criar problemas. 

Quando o sistema é projetado primordialmente para o conforto 

humano e controla apenas a temperatura, ou quando é 

ineficiente ou não recebe manutenção adequada, ele pode, de 

fato, causar mais prejuízos ao seu acervo do que se não 

existisse o ar condicionado. Muitas vezes, por exemplo, os 

prédios de museus projetados para dispor de sistemas de 

refrigeração fornecem pouco controle climático do acervo 

quando o ar condicionado apresenta algum defeito. O 

desligamento do sistema (quer por ele ser desligado à noite, 

para economizar gastos, quer em decorrência de defeitos) pode 

causar oscilações significativas da temperatura e da umidade. 

(PEARSON, 2011, p.36) 

  

 

Portanto, constata-se que a instalação de aparelhos de refrigeração em 

locais de guarda de documentos pode causar vários problemas. Quando o ar 

condicionado visa somente à comodidade dos usuários ou quando o uso não é 

eficiente ou não recebe conservação correta, ele pode ocasionar grandes 

danos aos materiais. Neste caso, seria melhor que o aparelho de refrigeração 

não existisse no local de guarda de documentos, posto que sem ele os 

documentos poderiam  ter uma durabilidade maior. Além disso, em algumas 

instituições os funcionários precisam desligar os aparelhos de refrigeração no 

final do expediente. Isso gera um grande malefício aos documentos de arquivo, 

devido às variações expressivas da temperatura e da umidade relativa do ar. 

Pearson afirma que: 
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O uso de ventilação natural e artificial para proporcionar 

ambientes mais estáveis nos museus, em lugares de clima 

quente e úmido, é uma prática corriqueira. Entretanto, essa 

abordagem pode significar a entrada de agentes poluentes do ar 

nos prédios. Muitos centros urbanos dos países de 

industrialização recente têm graves problemas de poluição. Para 

os museus, o desafio consiste em encontrar um método barato e 

eficiente de remover os poluentes da atmosfera. As vitrinas e 

recipientes de armazenagem construídos de materiais especiais 

podem oferece um certo nível de controle da poluição, mas há 

necessidade de maiores pesquisas nessa área. (PEARSON, 

2011, p.38-39) 

 

Assim, pode-se averiguar que a utilização de ventilante natural e artificial 

para obter condições atmosféricas estáveis é também uma prática comum 

empregada nos arquivos. No entanto, o uso desse método pode permitir que 

agentes químicos, como por exemplo, os poluentes, entrem nos edifícios. 

Muitas instituições que conservam acervos arquivísticos estão localizadas em 

cidades com altos índices de poluição, necessitando de uma técnica eficaz e 

de baixo custo para retirar os poluentes do ambiente. Ressalta-se que esse 

assunto ainda carece de muitos estudos, pois cada vez mais nos deparamos 

com situações de difícil solução. 

Segundo Carvalho (1998), o tema referente à preservação de 

documentos nos trópicos úmidos está sendo cada vez mais discutido entre os 

estudiosos da área, posto que nesses lugares não só as condições ambientais 

são adversas, mas também ficam situados em regiões em fase de 

desenvolvimento, com diversos problemas sociais e econômicos. Com relação 

ao consumo de energia em edifícios que mantêm documentos, Carvalho 

menciona que: 

 

Estudos e pesquisas estão sendo desenvolvidos para identificar 

soluções que se adequem aos problemas enfrentados pelas 

instituições culturais ali localizadas, com bom senso, com 

simplicidade econômica e tecnológica e, também, alinhadas com 

a tendência mundial de conservação de energia. Cada vez mais, 

percebe-se que o desenvolvimento só é possível mediante a 

adoção de políticas energéticas que busquem o emprego mais 

racional da energia, novos recursos e tecnologias alternativas. 

Nessa conjuntura, qualquer política de preservação do 
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patrimônio que subestime a questão energética está, a nosso 

ver, sujeita à falência. (CARVALHO, 1998, p.2-3) 

 

Desta forma, verifica-se que a maioria das instituições arquivísticas 

localizadas em regiões tropicais e em fase de desenvolvimento não têm 

recursos financeiros para a instalação de sistemas mecânicos em suas 

dependências, não só porque a instalação desses aparelhos é cara, mas 

também por causa de despesas vinculadas a demanda energética. Portanto, é 

fundamental que se formulem políticas energéticas com o objetivo de reduzir o 

consumo de energia. Carvalho afirma que: 

 

Os parâmetros climáticos estabelecidos para preservação de 

acervos com suporte em papel, em especial dos níveis ideais de 

temperatura e umidade relativa, atribuem, na maioria dos casos, 

e, sobretudo nas áreas tropicais, a utilização de sistemas 

mecânicos de climatização que envolvem elevados custos para 

uma correta instalação e manutenção. (CARVALHO, 1998, p.2-

3) 

 

Após o ápice da crise energética mundial, utilizaram-se cada vez mais 

aparelhos passivos para controlar o ambiente nas dependências dos prédios, 

deixando de lado ou minimizando o uso de sistemas ativos, em razão do alto 

valor do consumo de energia. Vale aludir que isso vem sendo amplamente 

estudado para todos os tipos de prédio. Para Carvalho: “Tais investigações 

visam, além da redução dos gastos energéticos, a favorecer o conforto 

ambiental, adequando a arquitetura às condições climáticas do entorno. É o 

conceito da arquitetura bioclimática”. (CARVALHO. 1998, p. 3-4) 

  A utilização de sistemas passivos auxilia na contenção de despesas 

geradas, e é uma ótima alternativa em curto prazo para as instituições que se 

encontram com recursos financeiros insuficientes, visto que pode substituir os 

aparelhos mecânicos de elevado custo de manutenção. (CARVALHO. 1998) 

Nos prédios de guarda de documentos de arquivos e bibliotecas, 

situados em regiões de clima tropical, a circulação de vento natural deve ser 

ponderada, pelo menos de dois modos, a saber: primeiramente, pode ser um 

aparelho eficiente com o escopo de facilitar as perdas termais, diminuindo a 

temperatura aparente dos componentes da edificação e, por conseguinte, a 
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temperatura do ambiente; e em um segundo momento, pode se formar em algo 

perigoso para os documentos, quando a atmosfera está repleta de umidade e 

poluentes. Carvalho diz que: 

 

A permeabilidade do edifício é a sua principal característica 

contra a contaminação atmosférica. Neste fator, interferem a sua 

compacidade e o número de vãos. Uma ventilação que traga o 

ar exterior poluirá muito mais do que um sistema baseado na 

circulação do ar interior. Em relação à poluição, quase nada 

pode ser feito além da relocação dos edifícios fora das áreas 

urbanas, o que nem sempre é política ou financeiramente viável. 

Uma solução satisfatória consiste na instalação de ar-

condicionado central com sistema de filtros. São dois os 

sistemas de filtros: um, para remover as partículas; outro, para 

atuar sobre os gases. (CARVALHO, 1998, p. 30) 

 

É relevante dizer que dependendo da situação, o uso do ar condicionado 

com sistema de filtros é oportuno, já que pode controlar as variações de 

temperatura e remover os poluentes presentes nos locais que mantêm os 

documentos. 

Os trópicos úmidos apresentam graus de umidade e temperatura 

extremamente diferentes dos indicados para a salvaguarda de documentos em 

suporte papel e, por isso, os componentes arquiteturais clássicos, como por 

exemplo, os muros, os compartimentos interiores, e também, os que atuam 

especialmente na alteração dos efeitos do ambiente, podem não ser 

satisfatórios para alcançar os níveis ideais exigidos, tornando-se importante a 

utilização de aparelhos automáticos para controlar o clima. (CARVALHO. 1998) 

Nos países de clima quente e úmido, notam-se elevados índices de 

iluminação natural. Ressalta-se que a radiação do sol, fonte de claridade 

natural, possui uma grande intensidade de radiação ultravioleta, caso seja 

comparada as mais diversas origens de luminosidade artificial. Já as luzes 

incandescentes de volfrâmio emitem um número de raios ultravioletas menor. 

Além disso, Carvalho (1989, p.14) diz que: “A faixa tolerável de radiação 
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ultravioleta situa-se entre 60 a 80 microwatts, que corresponde à emissão das 

lâmpadas incandescentes com filamento de tungstênio”.   

Com relação aos lugares de guarda de documentos, é interessante 

salientar que os mesmos devem ser idealizados, mantidos e adaptados 

conforme as necessidades de cada ambiente, como também com materiais 

que ajudem a prolongar o tempo de existência da documentação. Para 

Sobreira: 

As edificações sofrem com a presença, assim como os acervos, 

de agentes que degradam a sua estrutura. A redução da 

capacidade de desempenho das edificações se deve à ação dos 

agentes de deterioração, que está especialmente associada às 

condições ambientais, como temperatura e umidade. Os defeitos 

que aparecem nas construções, tais como rachaduras na 

alvenaria, manchas, deformações, ataque de animais xilófagos 

etc., são considerados por Verçoza (1991) como doenças (...).  

Algumas patologias são conseqüências da ação de intempéries; 

do desgaste natural dos materiais que foram utilizados na sua 

concepção; da falta de manutenção periódica e adequada de 

alguns elementos da construção; aos erros cometidos na 

elaboração e/ou execução do projeto ou na má qualidade de 

materiais que foram utilizados na sua criação (VERÇOZA, 1991), 

outras podem estar relacionadas com a ocorrência de sinistros, 

como incêndio. (SOBREIRA, 2010, p.4) 

 

 

O edifício de Arquivo pode funcionar como um invólucro, ou seja, como 

um primeiro obstáculo que ajuda a salvaguardar os conjuntos documentais. 

Entretanto, se o edifício não for idealizado de forma correta, ele pode prejudicar 

o controle climático. (SOBREIRA, 2010). Sobreira concorda com Toledo 

quando ela diz que “o edifício é como um agente passivo de conservação. 

Passivo porque o edifício, por si só, pode criar condições adequadas à 

conservação do acervo. O edifício deve promover um ambiente seco e estável”. 

(TOLEDO, 2003, p. 2). Um exemplo é a utilização de telhas de cerâmicas na 

cobertura dos prédios, pois elas ajudam a abrandar a incidência da radiação 

ultravioleta. 

 Em síntese, os documentos arquivísticos sofrem com elevados índices 

de temperatura e umidade relativa do ar. Portanto, é fundamental que haja um 

monitoramento periódico e rigoroso dos níveis climáticos no interior e no 
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exterior da edificação, como também deve ser feita uma vistoria nos edifícios 

que guardam os arquivos, visto que eles podem criar condições apropriadas 

para manter a conservação dos conjuntos documentais.  

 

4.2 – Recomendações técnicas 

 

 Os documentos arquivísticos localizados em regiões de clima tropical 

sofrem com altos níveis de temperatura e umidade relativa do ar, isso acarreta 

o aparecimento de agentes lesivos aos acervos documentais. Por isso, é 

importante estabelecer medidas preventivas que ajudem a proteger esses 

documentos.  

As recomendações mencionadas abaixo têm como desígnio auxiliar o 

arquivista a conservar os conjuntos documentais situados em locais com 

condições climáticas extremas. Inicialmente, serão abordadas as medidas 

profiláticas que dizem respeito aos conjuntos documentais. Depois, serão 

discutidas as medidas preventivas quanto aos edifícios que mantêm os acervos 

documentais. 

 

4.2.1 – Recomendações para os conjuntos documentais 

 

Com base no que foi pesquisado e discutido neste trabalho, agora será 

possível vislumbrar algumas sugestões que dizem respeito aos conjuntos 

documentais localizados em países de clima tropical. 

 

 

Quanto à temperatura e umidade relativa. 

 

 É recomendável controlar a temperatura e a umidade relativa do ar através 

de um aparelho chamado termo-higrômetro, pois permite verificar 

simultaneamente os níveis de temperatura e umidade relativa do ar; 

 É relevante mencionar que o mais aconselhável é manter a temperatura o 

mais próximo de 20 ºC e a umidade relativa de 45% a 50%, pois a 
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temperatura e a umidade extremamente baixas deixam os documentos 

ressecados e decompostos. Já a temperatura e a umidade elevadas 

permitem o aparecimento de micro-organismos nos conjuntos documentais. 

 

 

Quanto à luminosidade  

 

 É recomendável manter as janelas resguardadas por persianas, pois evitam 

a exposição à radiação solar direta;  

 É importante utilizar filtros feitos de filmes nas janelas e nas luminárias 

fluorescentes, visto que ajudam a minimizar a exposição à radiação solar 

direta; 

 As lâmpadas incandescentes produzem imensas quantidades de calor e, 

por isso, não devem ser usadas nos locais que conservam documentos. 

 

 

Quanto à poluição atmosférica 

 

 A quantidade de poluentes presentes nos documentos deve ser reduzida o 

máximo possível, uma sugestão é fazer a higienização periódica nos 

documentos, assim evita-se o acúmulo de sujidades causadas por janelas 

abertas, falta de limpeza e poluidores químicos através de laca, colas, 

tintas; 

  É recomendável a utilização de filtros nos aparelhos de ventilação, visto 

que ajuda a renovar o ar em lugares de guarda de documentos. 

 

 

Quanto aos micro-organismos 

 

 É recomendável controlar a temperatura e a umidade relativa do ar, visto 

que os micro-organismos desenvolvem-se em ambientes quentes e úmidos;  

 É aconselhável fazer a higienização nas dependências do edifício e nos 

documentos, assim evitam-se sujidades no local de guarda de documentos; 
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 Também é recomendado retirar a documentação infectada do local que 

mantém todos os documentos, pois se isso não for feito, corre-se o risco de 

infectar mais documentos. 

 

 

Quanto aos insetos  

 

 É aconselhável fazer uma limpeza periódica dos documentos, já que ajuda 

a retirar as sujidades dos documentos, e também impede a proliferação de 

determinados insetos; 

 É importante controlar a temperatura e umidade relativa do ar, posto que 

determinados insetos, como os piollhos de livros, alimentam-se de micro-

organismos que permanecem no papel; 

 É fundamental identificar as espécies de insetos responsáveis pela 

infestação dos conjuntos documentais, uma vez que permite decidir a 

estratégia e os produtos mais eficazes no controle dos insetos; 

 É aconselhável manter as portas e janelas fechadas, porque impedem a 

entrada de insetos, como a barata. 

 

 

Quanto aos roedores 

 

  É essencial realizar uma inspeção periódica nos depósitos, pois ajuda a 

identificar a existência de roedores no ambiente; 

 É aconselhável manter o local de armazenamento de documentos 

higienizados, pois ajuda a impedir a entrada e a permanência desses 

roedores;  

 É fundamental controlar a temperatura e umidade relativa, pois os ratos e 

camundongos gostam de ambientes quentes e úmidos; 

 É importante vedar todas as frestas por onde os roedores costumam 

penetrar, pois ajuda a evitar a entrada deles em locais de guarda de 

documentos. 
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4.2.2 – Recomendações para os edifícios que conservam documentos 

 

 Com respaldo no texto de Toledo (2003) e no que foi discutido neste 

trabalho, agora será possível vislumbrar algumas medidas preventivas que 

dizem respeito aos edifícios que conservam documentos de arquivo em regiões 

de clima topical.  

 

 Com relação à construção de um edifício, é importante evitar regiões 

úmidas, junto a lagoas, rios, mares etc, pois a umidade agrava a 

deterioração dos conjuntos documentais; 

 É importante fazer o isolamento termal da cobertura do prédio, pois ajuda 

na proteção contra a incidência da luz solar; 

 É recomendável o uso de beirais, como o brise-soleil, pois ajudam a 

sombrear e a amortizar a temperatura na parte interna do prédio; 

 É aconselhável usar na cobertura dos prédios tradicionais telhas de 

cerâmicas, visto que ajudam a atenuar a incidência da luz solar; 

 Também é recomendada a utilização de paredões duplos com circulação de 

ar entre eles, pois ajuda a controlar o clima nos locais de guarda de 

documentos; 

 É fundamental que a cobertura possua inclinações, pois ajuda a escorrer a 

água das chuvas, impedindo a sua penetração no prédio; 

 É recomendável que não se utilize materiais impermeáveis na parte interna 

de prédios; 

 É essencial medir a temperatura e a umidade relativa do ar tanto na parte 

interna quanto na parte externa dos edifícios, pois ajuda a identificar os 

espaços mais estáveis para a conservação dos documentos; 

  É aconselhável fazer uma avaliação do edifício e dos conjuntos 

documentais, pois ajuda não só a identificar se há infiltração de água no 

edifício, mas também a reconhecer os documentos que são mais 

suscetíveis a deterioração em razão da água, da magnitude de iluminação, 

da umidade relativa do ar e do aparecimento de insetos; 

 É imprescindível realizar um monitoramento periódico e rigoroso da 

temperatura e umidade relativa do ar através de um aparelho denominado 
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termo-higrômetro no local onde ficam guardados os documentos, no mínimo 

três vezes por dia, posto que ajuda a manter o controle climático; 

 Nos ambientes que usam ar condicionado durante o dia, e necessita 

desligá-lo à noite por causa dos altos custos de energia, o correto é 

desinstalar o ar condicionado, para utilizar aparelhos passivos, como por 

exemplo, o ventilador, visto que as mudanças bruscas de temperatura e 

umidade relativa fazem com que apareçam micro-organismos nos 

documentos; 

 É aconselhável utilizar desumidificadores em lugares que conservam 

documentos, pois ajudam a atenuar a umidade relativa do ar; 

  Também é recomendado o uso de ar condicionado com sistema de filtros, 

pois ajuda a combater os poluentes presentes nos espaços de guarda de 

documentos. 

 

 

4.3 – Desafios para a conservação de acervos arquivísticos em suporte 

papel nos trópicos úmidos 

 

A discussão bibliográfica nos orientou quanto aos principais 

problemas que os arquivistas podem enfrentar diante da realidade que se 

configura nos acervos documentais em países tropicais. Esses 

problemas nos remetem a alguns dos desafios a serem superados pelos 

arquivistas, para que os acervos em suporte papel sejam conservados de 

maneira adequada, desafios estes que não são insuperáveis, mas 

dependem não apenas da vontade do profissional, e sim de 

investimentos e de qualificação. 

De acordo com o que foi observado, podemos elencar os principais 

desafios a serem superados pelos arquivistas como: 
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 Manter o controle da temperatura e da umidade relativa do ar no espaço de 

guarda de documentos, pois nos trópicos úmidos as condições climáticas 

são adversas e prejudicam a conservação de documentos; 

 Manter a temperatura no espaço de guarda de documentos entre 20ºC e 

21ºC, e a umidade relativa entre 45% e 50%, já que as condições climáticas 

nos trópicos úmidos são extremas e adversas às condições ideais. 

Ademais, muitas instituições não têm recursos financeiros para a instalação 

e a manutenção de equipamentos destinados ao controle climático.  

 As principais técnicas de conservação de documentos são geralmente 

caras para os níveis de investimentos em Arquivos, torna-se um desafio o 

desenvolvimento de técnicas mais baratas para a conservação dos acervos 

nos trópicos úmidos que dispõem de poucos recursos; 

 Se um aparelho mecânico for desligado à noite, por questões de consumo 

de energia, o correto é mantê-lo sempre desligado, para evitar que a 

temperatura e a umidade do ar oscilem. Isso também pode ser considerado 

um desafio, pois muitas pessoas (funcionários e usuários) estão 

preocupadas com o seu conforto e não com os danos que as variações de 

temperatura e umidade podem causar aos documentos; 

 Estabelecer medidas preventivas e colocá-las em prática torna-se um 

desafio, pois cada documentação pode possuir, ainda dentro de um mesmo 

Arquivo, um problema diferente a ser enfrentado;  

 Alocar arquivos em recintos com estruturas adequadas, ou mesmo, 

construir novos Arquivos com estrutura adaptada ao macroclima local pode 

ser considerado um desafio.  

 O uso de edifícios históricos tombados para a guarda de acervos também 

pode ser considerado um desafio, pois a maioria dos prédios tombados não 

podem sofrer adaptações ou melhorias em sua arquitetura original. A 

instalação de aparelhos mecânicos, como por exemplo, o ar condicionado 

pode danificar as fachadas dos prédios, comprometendo a sua aparência 

estética, e é por isso que muitas vezes o uso de sistemas de climatização é 

proibido por órgãos de controle do patrimônio tombado. Isso compromete a 

conservação de documentos em ambientes tropicais, uma vez que não 
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pode ser realizada nenhuma reparação voltada para a proteção dos 

acervos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os documentos de arquivo em suporte papel ainda são utilizados com 

muita frequência nas repartições públicas situadas em regiões de clima quente 

e úmido. Vale mencionar que eles necessitam de cuidados especiais. 

Portanto, é muito importante que os arquivistas realizem um tratamento 

adequado e eficiente nos documentos, já que podem evitar estragos nos 

mesmos. Caso contrário, os documentos sofrerão graves danos, sendo 

necessário restaurá-los; sem afetar, é claro, a integridade e a característica 

histórica deles.  

As condições ambientais extremas podem ocasionar de forma mais 

rápida o aparecimento de agentes nocivos aos documentos, como por 

exemplo, os agentes químicos e biológicos.  

O primeiro surge em locais de guarda de documentos através de janelas 

abertas, falta de higiene etc., e pode causar o acúmulo de sujidades, sendo 

necessário manter as janelas fechadas, realizar a higienização dos 

documentos e usar filtros nos aparelhos ativos.  

O segundo aparece em lugares de guarda de documentos em virtude 

dos níveis elevados de temperatura e umidade relativa do ar, e pode gerar 

danos irreparáveis aos documentos. Por isso, é necessário estabelecer 

medidas de proteção de acordo com cada problema descoberto. Cabe dizer 

que é complicado resolver essa dificuldade, posto que o arquivista precisa 

realizar uma análise minuciosa no local e nos documentos para identificar o 

tipo de deterioração e, depois, formular medidas preventivas mais baratas para 

combater os danos. 

A dissolução é outra forma de degradação de documentos que foi 

estudada neste trabalho. Ela pode ocorrer em razão da remoção de 

documentos contaminados por fungos, mofos e insetos para outro lugar, onde 

receberão tratamento adequado e especializado. Se os documentos não forem 

alocados no mesmo local, eles perderão sua integridade. Os arquivistas devem 

estar atentos para que isso não ocorra em seu trabalho, pois fere o princípio 

fundamental da arquivologia, que é o da proveniência, bem como prejudica a 

capacidade de representatividade e significância dos conjuntos documentais. 
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  Os acervos documentais situados em regiões tropicais sofrem com altos 

níveis de temperatura e umidade. Isso ocasiona vários danos aos materiais, 

tais como, o ressecamento e a fragmentação da documentação. Por isso, é 

importante realizar um monitoramento diário da temperatura e da umidade no 

lugar de guarda de documentos. 

Cabe ressaltar que os edifícios que conservam documentos podem 

funcionar como um atenuante ou agravante para o controle climático, isso vai 

depender dos materiais utilizados em sua construção. Em virtude disso, é 

imprescindível que os arquivistas façam uma análise do prédio, para saber o 

seu estado de conservação, e também propor medidas para ajudar a proteger 

os acervos arquivísticos. 

Hoje em dia é importante que as instituições arquivísticas utilizem o 

controle híbrido para manter os níveis adequados de temperatura e umidade no 

lugar de guarda de documentos, pois ele é eficiente e também permite que 

cada instituição escolha de acordo com seus recursos financeiros a melhor 

prática para controlar o clima.  

O clima adverso presente em países tropicais gera uma necessidade de 

mais estudos por parte dos profissionais da área, para que estes ambientes 

não causem prejuízos aos acervos e, consequentemente, à sociedade, por 

isso, é mister conservar e proteger esses bens culturais considerados 

preciosos e de grande importância para a população. 

Compete mencionar que a maioria da produção cientifica relacionada à 

conservação preventiva de documentos foi elaborada no contexto do 

hemisfério norte e das zonas temperadas, estando voltada para climas frígidos. 

Em virtude de ínfimas referências para a realidade existente em países 

tropicais, torna-se necessário adaptar os conhecimentos destinados aos países 

temperados para as regiões tropicais, por isso é importante expandir a 

produção científica específica em países que vivem nesse contexto climático. E 

é só com o desenvolvimento de pesquisas cientificas que conseguiremos 

estabelecer medidas de proteção de acordo com os problemas encontrados 

nestes ambientes.  

Portanto, constata-se que os maiores desafios para a conservação de 

documentos são o estabelecimento e a execução de medidas preventivas 
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voltadas para o controle da temperatura e da umidade relativa do ar em locais 

de guarda de documentos localizados em países de clima quente é úmido, 

visto que necessitam de recursos financeiros, melhores estruturas para os 

prédios onde são acondicionados os acervos, de arquivistas preparados para 

enfrentar diversos tipos de problema e, sobretudo, de mais pesquisas na área. 
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