Guia prático de preservação nº2

SEGURANÇA
Mofos, bolores e cogumelos são designações comuns para os fungos. Estes microrganismos apresentam um
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rápido crescimento, reproduzem-se por

dispersão de esporos de elevado grau patogénico,

comprometendo o nosso sistema imunitário, causando alergias, infeções e, em casos mais graves, podendo
levar à hospitalização.
A utilização de equipamentos de proteção pessoal torna-se deste modo imprescindível para salvaguardar

Em caso de… fungos! E os meus documentos?

a sua saúde.

PREVENÇÃO
Por norma o ataque de fungos é identificado quando atinge uma dimensão significativa. Para prevenir o
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(re)aparecimento de fungos ou conter o seu crescimento nos diversos espaço de armazenamento de
documentos, empreenda as seguintes ações: limpeza periódica e arejamento; instalação/colocação de
equipamentos

esterilizadores de ar e desumidificadores; controlo das condições ambientais

(temperatura e humidade relativa); limpeza de filtros de ar condicionado.
Nota: no manuseamento de livros e documentos infetados utilize sempre equipamentos de proteção
pessoal.

INTERVENÇÃO
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- Livros e documentos avulsos: limpeza das zonas afetadas com trinchas de pelos macios. Se possuir
aspirador com sucção regulável, aspire com a potência no mínimo cada folha; lembre-se de trocar os
filtros HEPA e limpar o equipamento;
- Congelação de documentos selados, a fim de anular a proliferação dos fungos.
Nota: a utilização de materiais de limpeza contaminados, podem aumentar o

contágio entre

documentos. Os mesmos deverão ser limpos com regularidade.
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COMPREENDENDO A REALIDADE
Os fungos podem causar nos seus documentos danos como manchas de coloração

variada,

desvanecimento de escrita, lacunas, alteração de cor, perda de resistência física e química, entre outros.
Procure um profissional de Conservação e Restauro para, de forma segura, prolongar o tempo de vida dos
seus documentos.

Estes são os conselhos da equipa do Serviço de Preservação, Conservação e Restauro do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, os quais são meramente indicativos para minimizar danos.
http://abm.madeira.gov.pt

