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A pesquisa desenvolvida no 

Programa de Mestrado Profissional em 

Preservação de Acervos de Ciência e 

Tecnologia, no Museu de Astronomia e 

Ciências Afins - MAST, entre os anos de 

2015 e 2016, analisou as relações e 

interferências dos fatores qualidade do 

ar, condições climáticas e 

microbiodeterioração na preservação de 
uma coleção bibliográfica rara. A 

instituição que serviu de cenário para o 

estudo foi a Fundação Biblioteca 

Nacional - FBN do Rio de Janeiro, e foi 

tomado como objeto representativo do 

acervo da instituição a coleção 

Miscellanea Curiosa da Divisão de 

Obras Raras.  

Atualmente muito se discute 

sobre a qualidade do ar interno em 
ambientes climatizados, e, nesse sentido, 

pesquisas em instituições culturais já 

vêm sendo realizadas há algum tempo no 

Brasil e em outros países. Entretanto, a 

relação desse fator com o microclima 

interno de uma área de guarda de acervo 

em uma biblioteca brasileira ainda é uma 

inovação no campo de pesquisas em 

preservação de bens culturais. 

Os acervos bibliográficos são 

constituídos por materiais orgânicos − 

sensíveis a temperatura e umidade 
relativa instáveis − e fonte de alimento 

para micro-organismos. Nos grandes 

centros urbanos, as instituições culturais 

estão expostas às variáveis climáticas 

internas e externas e à contaminação 

atmosférica. Estes fatores comprometem 

a preservação das coleções e podem 

afetá-las através de degradações físicas, 

químicas e biológicas.  

A coleção Miscellanea Curiosa 
foi escolhida como objeto de estudo por 

possuir valor como patrimônio cultural e 

histórico, em especial para a História da 

Ciência. Foi o primeiro periódico de 

Medicina Científica e História Natural 

editado na mesma época do surgimento 

dos periódicos científicos na Europa, no 

século XVII. A coleção pertencente à 

FBN é composta por 61 exemplares 

correspondentes ao período entre 1670 e 

1705. Os livros apresentam suporte em 
papel de trapo e encadernações com 

características diferentes, de acordo com 

as coleções das quais faziam parte antes 

de serem incorporadas ao acervo da 

Biblioteca Nacional.  

  

 

 

 

 

 
 

 

 
Imagem 1 – Exemplo de artigo com ilustração. 
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Imagem 2 – Ilustração detalhada. Nomenclatura 

das partes do músculo cardíaco. 

                                                                                                           

                                                                                                               

A pesquisa fez uma revisão 
teórica dos conceitos monitoramento 

climático, microbiodeterioração e 

qualidade do ar, abordando parâmetros e 

padrões recomendados na literatura 

nacional e internacional. 

Foram realizadas análises dos 

relatórios climatológicos do sistema de 

monitoramento SITRAD da FBN, do 

período de 2014 a 2016, amostragens 

microbiológicas do ambiente da Divisão 

de Obras Raras e itens da coleção 
durante o ano de 2016, e o diagnóstico de 

conservação de todos os volumes. Para 

uma melhor análise das características 

materiais e do estado de conservação dos 

itens, foi realizada uma anamnese de 

toda coleção por meio de uma ficha 

diagnóstico elaborada especificamente 

para o levantamento de dados pertinentes 

à correlação dos aspectos pesquisados 

sobre a microbiodeterioração e o 
microclima.  

Os dados climatológicos foram 

analisados de acordo com parâmetros de 

gestão ambiental para coleções em 

climas quentes e úmidos da publicação 

Environmental Management for 

Collections: alternative preservation 

strategies for hot and humid climates, 

organizada por Shin Maekawa. A tabela 

ali apresentada, Conservation 

Environment Classification – Hot and 
Humid (HH) protocol showing humidity 

and temperature criteria for mixed 

collections in hot and humid climates (p. 

50) serviu como referência para as 

análises dos dados climatológicos, 

fornecendo parâmetros para avaliar os 

riscos químicos, físicos e biológicos aos 

quais o acervo e a área de guarda 

estavam expostos.  

A metodologia adotada para a 
investigação da presença dos agentes 

microbiológicos baseia-se na Resolução 

176/2000 da ANVISA e nos estudos 

desenvolvidos por pesquisadores do 

MAST (2011). 

As amostragens microbianas 

foram analisadas quantitativa e 

qualitativamente e alcançaram seu 

objetivo na detecção e identificação dos 

agentes presentes no ambiente e nos 

itens. Foram realizadas seis amostragens 
durante o período de janeiro a dezembro 

de 2016. Os protocolos utilizados para as 

amostragens foram o ambiental, que 

ocorreu nas áreas de guarda do acervo, e 

o de coleta de superfície, sendo 

recolhidas amostras de 44 itens 

selecionados. Para as amostragens foram 

utilizadas placas de Petri com meios de 

cultura para bactérias (PCA – Plate 

Count Agar) e para fungos (Sabouraud). 
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Imagem 3 – Exemplo de placa de cultivo                                   

de colônias fúngicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 4 - Local onde foi realizada a coleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

A presença de micro-organismos, 

de sujidade e a falta de uma boa 

circulação no ambiente interferem na 

qualidade do ar. A poeira é um fator 

nutricional para os micro-organismos e 
tem a propriedade de reter umidade, 

oferecendo-lhes água. A poeira e a água 

possuem elementos químicos e 

biológicos que contribuem com sais e 

matérias orgânicas para o crescimento 

dos micro-organismos (CALLOL, 

2013). Além disso, a presença de micro-

organismos oferece riscos à saúde 

humana e ao acervo. Os três fungos 

identificados na pesquisa, presentes no 
ambiente foram: Alternaria sp., 

Cladosporium sp. e Penicillium sp., que 

são considerados patogênicos em altas 

concentrações. O estudo da concentração 

fúngica e bacteriana no ambiente não foi 

contemplado nesta pesquisa. 

O desenvolvimento de micro-

organismos, responsáveis pela 

deterioração biológica, está ligado às 

condições de umidade relativa alta, às 

oscilações de temperatura, à presença de 
poluentes que provocam a acidez nos 

suportes ou a suas próprias 

características intrínsecas, favorecendo 

as condições para o crescimento desses 

agentes.  

Os resultados positivos das 

amostragens da pesquisa sobre a 

presença dos agentes microbiológicos na 

coleção e no ambiente de guarda na 

Divisão de Obras Raras foram 

relacionados às condições climáticas e 
foi possível determinar os riscos aos 

quais estavam expostos. Além disso, 

através da análise do diagnóstico de 

conservação e caracterização da coleção, 

que forneceu dados quantitativos e 

Imagem 5 - Isolados purificados de            

Cladosporium sp. 
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qualitativos, se pôde alcançar o objetivo 

de indicar prioridades, estratégias e 

ações de conservação preventiva. 

Os objetivos da pesquisa foram 

alcançados por meio das metodologias 
adotadas nas investigações. Concluiu-se 

que os fatores estudados são pertinentes 

no âmbito do gerenciamento ambiental 

para elaborar e implementar estratégias 

de conservação preventiva e associá-las 

à gestão de riscos da instituição. Sendo 

assim, a metodologia adotada na 

pesquisa, a ficha diagnóstico e a 

correlação dos fatores selecionados 

mostraram-se viáveis como proposta de 
estudo para o gerenciamento ambiental 

estratégico. Também foram propostas 

outras pesquisas complementares que 

possam colaborar em estudos mais 

aprofundados nas questões sobre a 

qualidade do ar interno. 
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Nota: Este artigo foi texto-base em uma das 

palestras promovidas pelo GDCEJ.  


