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Ocorreu provavelmente entre 31/12/14 e 01/01/14 
 
 

Encontramos na manhã de 02/01/14 
 
 
 
 





Cerca de 18 mil livros atingidos 
 
 
 

A água atingiu principalmente as coleções especiais sobre 
humanidades e letras. 
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únicas, que não possuem reedições. Por serem tão especiais, 
estavam separadas das outras. Entre elas, está um acervo de 

literatura rio-ｪヴ;ﾐSWﾐゲWがàケ┌Wàヮﾗゲゲ┌ｷàSWSｷI;デﾙヴｷ;ゲàSﾗゲà;┌デﾗヴWゲくざà
Michel Aranalde  - Bibliotecário BSCSH 



 







 



Seria um caso isolado?? 









http://webventure.virgula.uol.com.br/coberturas/sertoes2009/blog/home/id/9/idPost/1820/t/SOS+Sao+Luiz+Paraitinga 

São Luiz do Paraitinga 
01/01/2010 
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O governador José Serra observa o estado dos livros de registro 

 

São Luiz do Paraitinga 



29 cidades foram atingidas pelas enchentes dos rios 
Mundaú e Paraíba em junho de 2010 に Alagoas. 
 
 
 



Bilblioteca Branquinhas (AL) antes das chuvas  



Bilblioteca Branquinhas (AL) depois das chuvas  



 Anna Amalia Bibliothek に Weimar 
02 de setembro de 2004 



Incêndio do acervo de Hélio Oiticica  
Outubro de 2009 
2 mil obras destruídas 
US$ 200 milhões 
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Instituto Butantã に SP に 15 de maio de 2010 
70 mil espécimes de serpentes, além de mais de 450 mil espécimes de artrópodes, 
entre escorpiões, opiliões, miriápodes e aranhas.   
Maior coleção do mundo desses animais para uma região tropical . O material coletado 
em mais de 100 anos foi perdido, mas, após a perícia e análise dos cientistas, acredita-se 
que 5% do acervo poderá ser recuperada. 
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entre escorpiões, opiliões, miriápodes e aranhas.   
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 Após incêndio, Instituto Butantan ganha 

"mais moderno prédio de coleções 
zoológicas" da América Latina 

Com modernas ferramentas de prevenção de 
incêndios, novo prédio abrigará acervo de 

herpetologia da instituição. 
 
 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/ 24/09/2013 | 11h26 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/


Por que precisa acontecer um 
sinistro para pensarmos em 

prevenção??? 



Mercado Público de Porto Alegre 
06/07/2013 
 



Mercado Público de Porto Alegre 
06/07/2013 
 

Inaugurado em 1869. Este é o quarto incêndio que atinge o prédio. 
Os outros ocorreram em 1912, 1976 e 1979. 



Mercado Público de Porto Alegre 
Enchente 1941 



http://hdl.handle.net/10183/9212 

http://hdl.handle.net/10183/9212




さOゲ WaWｷデﾗゲ S; ﾏ┌S;ﾐN; Iﾉｷﾏ=デｷI; ﾃ= Wゲデ?ﾗ ゲWﾐSﾗ 
sentidos, não é algo para o futuro. O aumento de 

ondas de calor, da frequência de furacões, das 
inundações e tempestades severas, das variações 
bruscas entre dias quentes e frios provavelmente 

está relacionado ao fato de que o sistema climático 
Wゲデ= ゲWﾐSﾗ ;ﾉデWヴ;Sﾗくざ P;┌ﾉﾗ Aヴデ;┝ﾗが ヮヴﾗaWゲゲﾗヴ Sﾗ 
Instituto de Física da Universidade de São Paulo 

(USP) 



Conservação 
 

Todas medidas ou ações que  tenham como objetivo a salvaguarda do 
patrimonio cultural tangível, assegurando sua acessibilidade às gerações 

atuais ou futuras. Todas as medidas e ações deverão respeitar  o 
significado e as propriedades físicas do bem cultural em questão. 

Ação Preventiva 
 

Impacto sobre o conjunto 
 

Ação Corretiva 
 

Impacto sobre o objeto 

Conservação Preventiva 
 

Conservação Curativa 
 

Restauração 



Conservação Preventiva 
 

Todas aquelas medidas e ações que tenham como objetivo evitar ou 
minimizar futuras deteriorações ou perdas. Elas são realizadas no 

contexto ou na área circundante ao bem, ou mais frequentemente em 
um grupo de bens, seja qual for sua época ou condições. Essas 

medidas e ações são indiretas – não interferem nos materiais e nas 
estruturas dos bens.  
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e transporte, segurança, controle das condições ambientais (luz, 
umidade, poluição atmosférica e controle de pragas), planejamento de 
emergência, treinamento de pessoal, sensibilização de público, 
aprovação legal. 
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Prevenção 

Não modificam sua aparência. 
 



Conservação Curativa 
 

Todas aquelas ações aplicadas de maneira direta sobre um bem ou um grupo 
de bens culturais que tenham como objetivo deter os processos danosos 
presentes ou reforçar a sua estrutura. Estas ações somente se realizam 

quando os bens se encontram em um estado de fragilidade adiantada ou estão 
se deteriorando a um ritmo elevado, de tal forma que poderiam perder-se em 

um tempo relativamente curto.  
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Estabilização 

Estas ações às vezes modificam o aspecto dos bens. 
 



Restauração 
 

Todas aquelas ações aplicadas de maneira direta sobre um bem individual e 
estável, que tenham como objetivo facilitar sua apreciação, compreensão e 
uso. Estas  ações somente se realizam quando o bem perdeu uma parte de 

seu significado ou função através de alterações passadas. Baseia-se no 
respeito ao material original.  
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Reconstituição 

Na maioria dos casos, estas ações modificam o aspecto do bem. 



Evolução de ações e estratégias para a conservação do patrimônio cultural 

Restauração 
Conservação 

Curativa 

Conservação 

Preventiva 

Gerenciamento de 

Riscos 

Reação Reação Proação Proação 

Itens individuais Itens individuais Acervos Acervos 

Intervenção direta Intervenção direta Intervenção indireta Intervenção indireta 

Recuperação de uso e 

significado 

Estancar processos de 

degradação em 

andamento. 

Estabilização 

Evitar danos e perdas. 

さN┎ﾏWヴﾗゲàﾏ=ｪｷIﾗゲざく 

Foco no presente. 

Evitar danos e perda 

de valor. 

Priorização. 

Foco no futuro. 

Baixa eficiência. Baixa eficiência. Alta eficiência. Eficiência máxima. 
José Luiz Pedersoli Jr. 



Nosso objetivo:   
 
Abordagem híbrida da prevenção e resposta a 
situações de emergência com fogo e água sob a 
perspectiva da Conservação Preventiva através do 
uso de ferramentas conceituais do Gerenciamento 
de Riscos ao Patrimônio Cultural. 



けáàchance de algo acontecer causando um 
impacto sobre objetivosげ 

RISCO é: 

Fonte: Risk Management, Australian/New Zealand Standard 

AS/NZ 4360:2004  



Gerenciamento de riscos: 

けáàI┌ﾉデ┌ヴ;がàprocessos e estruturas voltados para a 
concretização de oportunidades potenciais e para o 
ﾏ;ﾐWﾃﾗàSWàWaWｷデﾗゲà;S┗Wヴゲﾗゲげ 

Fonte: Risk Management, Australian/New Zealand Standard 

AS/NZ 4360:2004  

Saúde, meio ambiente, desastres naturais, tecnologia, (bios)segurança, negócios,...  

Gerenciamento de Riscos é: 
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Aos problemas com fogo, frequentemente associamos um 
problema com água. 



Agentes de 
deterioração 

Efeitos nos objetos do acervo 

Fogo 
Queima total, queima parcial, deposição de 
fuligem, deformação. 

Água 
Deformação, manchas, corrosão, dissolução, 
desintegração, enfraquecimento, fungos.  



Acondicionamento 

Mobiliário 

Sala 

Prédio 

Entorno 

Cidade 



Nível de 
proteção 

Elementos importantes para observar durante uma inspeção para 
identificação de riscos 

Cidade 

Tipo de clima.  
 
A bibliteca está localizada em uma área suscetível a enchentes?  
 
É comum a ocorrência de temporais? 

 
 
 
 
 
Entorno 
 

Tipos de construções em volta ou anexos à biblioteca. 
 
Inclinação do terreno, altura e distância de rios e esgotos próximos. 
 
Existência e condição dos sistemas públicos de esgoto e drenagem de água . 
 
Existência de hidrantes perto da biblioteca. 
 
Existência área de armazenagem de lixo e entulho perto ou anexas à biblioteca. 

 
 
 
 
Prédio 

Material das paredes, qualidade da construção. 
 
Qualidade, condições e inclinação do telhado, existência e tipo de sistema de 
drenagem no telhado. 
 
Material das portas e janelas, fechaduras, dobradiças, fendas, lacres, grades e 
qualidade da construção. 
 
Existência de porta corta-fogo. 



Nível de 
proteção 

Elementos importantes para observar durante uma inspeção para 
identificação de riscos 

 
 
 
 
 

 
 
Salas do acervo 
Outras 
dependências 

Material e estado de conservação das paredes, portas e janelas, fechaduras, 
dobradiças, fendas, lacres, grades e qualidade da construção. 
 
Altura do piso acima do chão; existência, localização e condição de drenos no 
chão; existência de encanamento no teto, nas paredes, perto do chão. 
 
Existência de detectores e de sistemas de combate a incêndios. 
 
Condição de fiação elétrica. 
 
Condição de sistemas de ar condicionado.  
 
Existência de rotas de fuga. 
 
Existência, tipo e condição de pias, encanamentos, e ralos nos banheiros, cozinha e 
outras dependências de serviço . 



Nível de proteção 
Elementos importantes para observar durante uma inspeção para 
identificação de riscos 

 
 
Mobiliário 
(armários, vitrinas, 
prateleiras, etc) 

Tipos, materiais de construção, acabamentos superficiais, qualidade e 
condições. 
 
Capacidade de escoar água. 
 
Existência, tipo e condição de instalações de luminárias e lâmpadas. 
 

Acondicionamento e  
Suportes 

 
Tipos, materiais e condições de suportes e acondicionamento 
 

 
Procedimentos 

Contra incêndio. 
 
Outros procedimentos e políticas existentes para proteger o acervo. 



INSPEÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

Observações dentro e ao redor da instituição 
Para cada nível de proteção do acervo 
 

Entrevistas com a equipe  

Eventos anteriores (incendios, vazamentos, etc.) 
 

Documentação 
Procedimentos escritos, plano de desastre, registros, etc. 
 

Informação externa 
Dados climáticos, estatísticas sobre incêndios, enchentes, etc. 
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Prédio 
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Cidade 
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Cidade 



Identificação das vulnerabilidades levando em 
consideração a segurança de  

 
 

Pessoas 
 

Acervo 
 

Prédio 
 

Informações 
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Sempre em primeiro lugar!! 



IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

 
Agente 

 de 
deteriora-

ção 

 
Cidade 

 
Entorno 

 
Prédio 

 
Sala 

 
Mobiliário 

 
Acondicio-
namento 

 

 
Procedimentos 

 
Fogo 

 
Água 



IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

 
Agente 

 de 
deteriora-

ção 

 
Cidade 

 
Entorno 

 
Prédio 

 
Sala 

 
Mobiliário 

 
Acondicio-
namento 

 

 
Procedimentos 

 
Fogo 

 
Água 

Tipo de 
clima 

Inclina-
ção do 
terreno; 
distancia 
de rios  

Qualida-
de do 
telhado; 
drenos 

Drenos no 
piso; 
encana-
mentos 
no teto 

Habilidade de 
escoar agua; 
materiais 
impermeaveis 

Materiais 
impermeá-
veis; 
aberturas, 
furos 

Manutenção 
Plano de 
desastres 

O que observar? 



 



 
Cidade 

 
Entorno 

 
Edifício 

 
Sala 

 
Mobiliário 

 
Acondic. 

 
Procedim. 

 
Evitar 

Não 

permitir 

acúmulo de 

entulho 

Revisão 

periódica das 

instalações 

elétricas 

Revisão 

periódica das 

instalações 

elétricas 

Educação de 

usuários e 

funcionários 

 
Bloquear 

Instalação de 

porta  corta-

fogo 

Armários a 

prova de fogo 

Embalagens 

protetoras  para 

fuligem 

 
Detectar 

Detectores  e 

alarme de 

fumaça 

Detectores  e 

alarme de 

fumaça 

 
Responder 

Extintores de 

incênfio 

Sistema de 

aspersão 

Treinamento de 

pessoal para 

responder a 

incêndio 

 
Recuperar 

Conservação de 

livros 

danificados 

ABORDAGEM SISTEMÁTICA PARA TRATAMENTO DOS RISCOS 

Preencher uma tabela para cada risco. Por exemplo: Incêndio  



Opções de Resposta 
 



Opções de Resposta 
 

FOGO 

Fogo: três elementos essenciais: oxigênio, calor e combustível 
 
Fumaça: água evaporada, dióxido de carbono e partículas não 
queimadas do combustível 
 



Opções de Resposta 
 

FOGO 

ÁGUA 
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Opções de Resposta 
 

FOGO 

ÁGUA 
Gases   limpos 



Opções de Resposta 
 

FOGO 

ÁGUA 
Gases   limpos 

Extintores de incêndio 



Água 



SPRINKLERS 
UﾏàゲヮヴｷﾐﾆﾉWヴàYàIﾗﾏヮﾗゲデﾗàSWà┌ﾏ;àさ;ヴﾏ;S┌ヴ;ざàWà┌ﾏàWﾉWﾏWﾐデﾗàゲWﾐゲｹ┗WﾉがàIｴ;ﾏ;SﾗàH┌ﾉHﾗくàOàHｷIﾗà
de sprinkler é rosqueado a uma tubulação pressurizada e permanece fechado por tampa 
travada pelo bulbo. No interior do bulbo um líquido se expande quando um incêndio for iniciado 
e a temperatura chega em 68Cº  provocando o rompimento da cápsula liberando a água.  
Os sprinklers tem se mostrado um dos meios mais eficientes e econômicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O bulbo do sprinkler se rompe, a medida que o incêndio já foi iniciado. A água é liberada pela 
tampa rompida, e cai de forma circular, chegando a cobrir uma área de 16 m² dependendo do 
modelo utilizado.  
 
Os sprinklers  se abrem individualmente, e não existe nenhum risco do fogo de um ambiente 
provocar a abertura de um sprinkler em outro lugar se não o afetado pela elevação da 
temperatura.  

http://www.bucka.com.br/o-que-e-um-sprinkler-e-como-ele-atua-no-combate-a-incendios/ 





MISTING - SISTEMA DE ÁGUA NEBULIZADA 
 
A água nebulizada é um sistema para controle e extinção de fogo. Utiliza a água 
dividida em gotas de tamanho inferior a 1000 mícrons, produzindo desta maneira o 
arrefecimento do fogo, a deslocação do oxigênio por parte do vapor gerado e a 
atenuação do calor radiante. 
A eficácia da água baseia-se na ação conjunta de 3 ações diferentes: 
- Arrefecimento por absorção do calor, evaporação. 
- Atenuação da transmissão do calor, radiação. 
- Deslocação do oxigênio do foco do fogo, diluição. 
 
O sistema evita a perda de todos os 
documentos, pois as microgotas do sistema 
não molham. 
 
 

http://www.construnario.com/ebooks/3571/cat%C3%A1logos%20en%20idiomas/cat%C3%A1logos%20en%20portugu%C3%A9s/controlo
%20e%20extin%C3%A7%C3%A3o%20por%20%C3%A1gua%20nebulizada/files/publication.pdf 



Gases Limpos 



O INERGEN consiste em 40% de 
argonio, 52% de nitrogênio e 8% de 
CO2. Todos os componentes são 
naturais e pertencem ao ar que 
habitualmente respiramos. 
  
O principio para a extinção de fogo 
com o INERGEN baseia-se no fato de 
este gás baixar os valores de oxigénio 
para níveis que são insuficientes para 
garantir a combustão, mas suficientes 
para manter a vida. 
 
Os Sistemas Automáticos de Combate 
por Inergen, não deixa resíduos, não 
provoca choque térmico, possue ação 
super rápida na extinção do incêndio, 
são aceitos pelos órgãos de proteção 
ambiental e listados na norma de 
agentes limpos NFPA 2001 (Clean 
Agent Extinguishing Systems).  
 

 INERGEN  





O Argonite é um gás inerte que extingue o fogo pela 
redução da concentração de oxigênio do ambiente 
protegido.  
Em um espaço fechado o fogo é, geralmente, extinto em 
menos de 60s quando a concentração de oxigênio reduz 
para aproximadamente 12,5%, um nível aceitável para a 
exposição do ser humano por um curto período de 
tempo.  
Em ambientes ocupados, as pessoas podem inalar o 
Argonite em concentrações de extinção sem qualquer 
risco à vida. O agente não irá se decompor ou gerar 
qualquer subproduto quando exposto a uma chama ou 
combustão em condições de fogo. 
O Argonite é um gás inerte que consiste na mistura de 
50:50 de dois gases encontrados na atmosfera: Argônio 
(Ar) e Nitrogênio (N2).  
É ambientalmente neutro, considerado fator zero como 
potencial de destruição da camada de ozônio (ODP - 
Ozone Deplecion Potencial) e zero como potencial global 
de aquecimento (GWP - Global Warming Potencial). 
 
Desvantagem: Necessita de muito espaço para 
armazenamento do gás.  
 

Argonite 
 



Reconhecido como o mais eficiente agente extintor 
limpo de nosso mercado, foi  o gás adotado em mais 
de 90% das instalações existentes, o gás FM-200 é 
reconhecido por sua eficiência, rapidez na extinção de 
riscos elétricos e principalmente, pelo melhor custo 
benefício. 
 
O Sistema Automático de Combate por FM-200 não 
deixa resíduos, não provoca choque térmico, possui 
ação super rápida na extinção do incêndio, não é 
tóxico na concentração de projeto, é aceito pelos 
órgãos de proteção ambiental e listado na norma de 
agentes limpos NFPA 2001 (Clean Agent Extinguishing 
Systems). 
 
O FM 200 (HFC 227) com a designação de 
Heptafluorpropano é um gás químico fabricado pela 
Dupond e pela Great Lakes, atua por efeito físico e 
químico com absorção do calor do incêndio e por 
quebra das reacções químicas de combustão. 
 
(Alguns estudos reportam que o FM-200 não é 
recomendado para uso em materiais orgânicos. ) 

FM-200 
 





EXTINTORES DE INCÊNDIO 

Classificações de um incêndio 
   
Classe A - são materiais de fácil combustão com a propriedade de queimarem em sua superfície e 
profundidade, e que deixam resíduos, como: tecidos, madeira, papel, fibras, etc.; 
Classe B - são considerados os inflamáveis os produtos que queimem somente em sua superfície, não 
deixando resíduos, como óleo, graxas, vernizes, tintas, gasolina, etc.; 
Classe C - quando ocorrem em equipamentos elétricos energizados como motores, transformadores, 
quadros de distribuição, fios, etc. 
Classe D - elementos pirofóricos como magnésio, zircônio, titânio 



 

EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 
  
Pressão Permanente 
Não é provido de cilindro de gás propelente, visto que a água permanece sob pressão 
dentro do aparelho. Para funcionar é necessário abrir o registro de passagem do 
líquido extintor. 
para usar  retire o pino de segurança. Segure a mangueira e apertar o gatilho, mire o 
jato em direção ao fogo. Uso excluisvo para madeira, papel, fibras, plásticos e similares. 
 

EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2) 
Atua sobre o fogo em que a eletricidade  esta presente. É usado em  pequenos focos 
de fogo em líquidos inflamáveis (classe B) e em equipamentos energizados (classe C). 
O Gás Carbônico não conduz eletricidade. 
 
Para Usar: 
Quebre o lacre e remova o pino; 
Segure  difusor e aperte o gatilho com a mão esquerda; 
Acione a válvula com o jato votado para base do fogo. 
 



MANGUEIRA DE INCÊNDIO 
 
NORMA NBR ヱヱΒヶヱぎ さEケ┌ｷヮ;ﾏWﾐデﾗ SW IﾗﾏH;デW ; ｷﾐIZﾐSｷﾗが Iﾗﾐゲデｷデ┌ｹSﾗ WゲゲWﾐIｷ;ﾉﾏWﾐデW 
ヮﾗヴ ┌ﾏ S┌デﾗ aﾉW┝ｹ┗Wﾉ Sﾗデ;Sﾗ SW ┌ﾐｷﾛWゲくざ 
 



Tipos de mangueiras: 



Opções de Resposta 
 



Opções de Resposta 
 

ÁGUA 



 
 
-   Encontrar e bloquear a fonte de água 
 

-   Desligar e avaliar a rede elétrica    
 

-   Drenar a água acumulada 
 

-   Criar um grupo de trabalho e definir a coordenação e dividir tarefas 
    
-   Definir prioridades de salvamento 
 

-   Definir local para realizar os procedimentos de salvamento 
  
-   Reduzir a temperatura 
 
- Ventilar 
 
- Providenciar equipamentos (desumidificadores e ventiladores)  material de 

consumo e Epis – máscaras, luvas, baldes, panos, papel toalha 
 

 
 



Técnicas de secagem 

Ventilação 
 

Entrefolhear 
 

Varal   
 

Congelamento/Liofilização 
 
 



 





Liofilização é uma técnica de secagem que se constitui na 
remoção da água através da sublimação. Muito utilizada na 
desidratação de alimentos.  
 
É feito o congelamento do objeto e quando a água está em 
forma de gelo, é submetido a condições de pressões muito 
baixas em câmaras herméticas. O ar é removido através de 
bombas de alto vácuo, criando condições para que ocorra a 
sublimação da água.  
 
A água passa do seu estado sólido para o gasoso a 
temperaturas muito baixas e sem a presença de oxigênio. 
 



 

FUNGOS 
 

A resposta a situações de emergência com água deve 
ser muito rápida. Acima de 25° em 48 horas pode-se 
verificar o surgimento de fungos. 



 



Baixar a temperatura  e ventilar RETARDA o 
desenvolvimento de fungos. 

 
 
 

O congelamento INTERROMPE o desenvolvimento de 
fungos. 

 
 
 
 

Mais TEMPO para fazer a secagem.  



 











Para o Congelamento: 
 
 
Recursos financeiros: locação de um container refrigerado.  
Temperatura:  -20° a -25° 
 
Com 55m3 para congelamento dos livros に R$ 3.000,00/mês em 
janeiro de 2014 em Porto Alegre. 
 
Material para acondicionamento: sacos plásticos, caixas de papelão 
 
Recursos humanos: funcionários, pessoal terceirizado,  
carregadores, assistentes de limpeza, voluntários 
 
 
  
 



 



 





 



 



 



 



 
 

Descongelamento de material NÃO contaminado: 
 
 
Espaço físico: sala climatizada  a baixa temperatura com 
estantes, mesas, ventiladores e desumidificadores 
 
Recursos humanos: funcionários, bolsistas, pessoal 
terceirizado, carregadores, assistentes de limpeza, 
voluntários. 
 
Epis に máscaras e luvas 
 
Material para secagem: papel toalha  
 



 
 

Descongelamento de material CONTAMINADO: 
 
Espaço físico: sala climatizada  a baixa temperatura com 
estantes, mesas, ventiladores e desumidificadores 
 
Recursos humanos: funcionários, bolsistas, pessoal 
terceirizado, carregadores, assistentes de limpeza, 
voluntários. 
 
Epis - jalecos, máscaras com filtro hepa, óculos de 
proteção.  
 
Material para secagem e descontaminação: papel 
toalha, Álcool 70°, algodão, varetas de madeira 









































Radiação por Cobalto 60 
 

IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 
 
A radiação quebra as cadeias de DNA dos fungos e 
outros microorganismos. 
 
Radiação de até 10 kilojoule não compromete as cadeias 
de celulose. 
 
Não deve ser aplicado mais de uma vez porque tem 
efeito cumulativo. 
 



Plano de prevenção e combate a desastres 

Recomendações para o Resgate de Acervos Documentais Danificados por Água に 
CONARQ 
 
 
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/media/publicacoes/resgate/recomendae
s__resoluo_34.pdf 



Procedimentos NÃO recomendados para o resgate de acervos 
arquivísticos danificados por água  
ひàN?ﾗàW┝ヮﾗヴàﾗゲàSﾗI┌ﾏWﾐデﾗゲà;ﾗàゲﾗﾉがàヮ;ヴ;àﾐ?ﾗàI;┌ゲ;ヴàS;ﾐﾗゲà<ゲàaｷHヴ;ゲがàヮﾗヴà
oxidação, considerados irreversíveis;  
ひàN?ﾗàIﾗﾐｪWﾉ;ヴàヮWﾉｹI┌ﾉ;ゲàIｷﾐWﾏ;デﾗｪヴ=aｷI;ゲàWàSﾗI┌ﾏWﾐデﾗゲàaﾗデﾗｪヴ=aｷIﾗゲàケ┌Wà
sofreram danos por água, a fim de evitar rigidez e rompimento pela perda 
de flexibilidade;  
ひàN?ﾗà┌デｷﾉｷ┣;ヴà=ｪ┌;àIﾗﾏàIﾉﾗヴﾗàﾐ;ゲàaｷデ;ゲàﾏ;ｪﾐYデｷI;ゲがàヮ;ヴ;àW┗ｷデ;ヴàヴW;NﾛWゲà
químicas entre o cloro e as partículas magnéticas;  
ひàN?ﾗàゲWI;ヴàSｷゲIﾗゲàﾐﾗàｷﾐデWヴｷﾗヴàS;àWﾏH;ﾉ;ｪWﾏがàヮ;ヴ;àﾐ?ﾗàヮWヴﾏｷデｷヴàゲ┌;à
aderência ao suporte;  
ひàN?ﾗàIﾗﾐｪWﾉ;ヴàSﾗI┌ﾏWﾐデﾗゲàWﾏàゲ┌ヮﾗヴデWàﾏ;ｪﾐYデｷIﾗがàヮ;ヴ;àW┗ｷデ;ヴà;àヴWS┌N?ﾗà
da frequência das partículas metálicas;  
ひàN?ﾗàIﾗﾉﾗI;ヴàSﾗI┌ﾏWﾐデﾗゲàaﾗデﾗｪヴ=aｷIﾗゲàWàヮWﾉｹI┌ﾉ;ゲàIｷﾐWﾏ;デﾗｪヴ=aｷI;ゲà
encharcadas em ambientes com desumidificadores, para evitar 
deformações causadas pela secagem rápida;  
ひàN?ﾗà┌デｷﾉｷ┣;ヴàﾉ>ﾏヮ;S;ゲàIﾗﾏﾗàaﾗﾐデWàSWàI;ﾉﾗヴàヮ;ヴ;à;IWﾉWヴ;ヴà;àゲWI;ｪWﾏàSﾗゲà
documentos em papel, a fim de evitar o ressecamento do suporte.  



Obrigada! 
lorete@gmail.com 


