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RESUMO

Dissertação de Mestrado
Curso de Pós-Graduação Profissional 

em Patrimônio Cultural

Universidade Federal de Santa Maria
AVALIAÇÃO DA BIODETERIORAÇÃO E DAS CONDIÇÕES

AMBIENTAIS NOS ACERVOS DA COLEÇÃO TESES E COLETÂNEA
DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE

SANTA MARIA/RS

AUTORA: LIZANDRA VELEDA ARABIDIAN
ORIENTADOR: DENISE DE SOUZA SAAD

Data e local da defesa: Santa Maria/RS, 2013

Este trabalho apresenta um estudo da biodeterioração e das condições ambientais nos acervos da
Coleção  Teses  e  Coletânea  UFSM  na  Biblioteca  Central  da  Universidade  Federal  de  Santa
Maria/UFSM. Por meio deste, procura-se ressaltar a importância da preservação documental, uma
vez que pode ser considerada uma das funções fundamentais para a conservação dos acervos de
bibliotecas. A pesquisa parte da realidade da Biblioteca Central, isto é, dos problemas ambientais
levantados  através  das  coletas  de  dados  que  foram  efetuadas  no  período  de  junho/2012  até
junho/2013,  por  meio  da  análise  da existência  de  microrganismos presentes  no  ambiente  e  nos
materiais, bem como as condições de umidade, iluminação, ventilação e temperatura. O diagnóstico
foi realizado através de observação direta da situação dos acervos e através dos resultados obtidos
foi  possível  detectar  as necessidades para conservação e preservação destes ambientes,  com a
proposta de um plano de ações contribuindo para a preservação do patrimônio cultural e documental
na  nossa  Instituição.  Para  a  realização  deste  trabalho,  foram  abordados  referenciais  teóricos
pertinentes ao assunto, levantamentos fotográficos, como também a utilização de uma metodologia
voltada  à  coleta  de  agentes  microbiológicos,  servindo  de  subsídio  para  a  identificação  e
caracterização de microrganismos que estejam deteriorando os acervos. Posteriormente, foi realizada
a representação gráfica das medições do ambiente,  através de instrumentos específicos.  Após a
identificação e a avaliação dos agentes biológicos causadores das biodeteriorações, os dados foram
tabulados a fim de avaliar a contaminação por microrganismos presentes no ambiente. Os resultados
obtidos  demonstraram a  necessidade de  usar  recursos  para  a  correção  de  índices  elevados de
umidade nos acervos analisados, de controle de temperatura e ventilação, pois indicaram a presença
de bactérias e fungos, aos quais podem vir  a contribuir  para um quadro clínico desfavorável aos
frequentadores da biblioteca.  Há também a necessidade de novos estudos para a verificação de
microrganismos em outros materiais, já que os testes apontaram indícios da existência destes nos
documentos analisados. Concluiu-se que a regulamentação de um plano de ações preventivas de
preservação e conservação documental seria importante para recomendar cuidados com o ambiente
do acervo,  a  fim de evitar  o surgimento de problemas que podem vir  a  afetar  o  bem estar  dos
frequentadores e funcionários da Biblioteca Central da UFSM. 

Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Preservação Documental. Biblioteca UFSM.
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ABSTRACT

Dissertação de Mestrado
Curso de Pós-Graduação Profissional 

em Patrimônio Cultural

Universidade Federal de Santa Maria
AVALIAÇÃO DA BIODETERIORAÇÃO E DAS CONDIÇÕES

AMBIENTAIS NOS ACERVOS DA COLEÇÃO TESES E COLETÂNEA
DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE

SANTA MARIA/RS
 (EVALUATION OF BIODETERIORATION AND ENVIRONMENTAL

CONDITIONS IN THE COLLECTIONS OF THE THESIS COLLECTION
AND COMPILATION OF CENTRAL LIBRARY FEDERAL UNIVERSITY

OF SANTA MARIA/RS)
AUTORA: LIZANDRA VELEDA ARABIDIAN

ADVISOR: DENISE DE SOUZA SAAD
Data e local da defesa: Santa Maria/RS, 2013

This  paper  presents  a  study  of  biodegradation  and  environmental  conditions  in  the  library Theses
collections and UFSM Compilation in the Central Library of Universidade Federal de Santa Maria/UFSM.
Hereby, looking emphasize the importance of the documental preservation, since it can be considered one
of the fundamental functions for the conservation of library collections. The research studies the case of
the Central Library,  and, the environmental problems obtained from the data collections that were
made the period from June/2012 to June/2013, by analyzing the existence of microorganisms in the
environment and materials, as well as humidity conditions, lighting, ventilation and temperature. The
diagnosis was made by direct observation of the situation of collections and through the obtained
results it was possible to detect the needs for conservation and preservation of these environments,
proposing a plan of actions to contribute to the preservation of documental and cultural heritage in our
institution. For this task, were discussed theoretical references relevant to the subject, photographic
surveys, as well as the use of a methodology directed to the collection of microbiological agents, being
used as a basis for the identification and characterization of microorganisms that are deteriorating the
collections. On the evaluation of microbiological contamination in the Library, it was found that fifteen
different species of microorganisms were encountered on site. This evaluation was also conducted in
a way that were defined the months with the highest incidence of humidity and temperature, getting to
the conclusion that,  internally,  the microorganisms proliferate in greater quantities when there is a
sudden change in  temperature and  humidity  in  the months  from November to  January  with  high
temperature  and  in  the  months  of  June  and  July  when  there  is  excessive  humidity.  During  the
research, it was found that on the outside of the building, that is, the inner garden, there was more
humidity than normal in the months of June, July and August 2012. This was followed by a graphical
representation  of  the  environment  measurements  made  through  specific  instruments.  After  the
identification and evaluation of biological agents that cause biodeterioration, the data were tabulated to
evaluate contamination by microorganisms in the environment. The results demonstrate the need
to use resources to correct high levels of moisture in the collections analyzed, temperature
control and  ventilation,  as  indicated  the  presence  of bacteria  and fungi,  which could
contribute to an unfavorable clinical goers library.It was concluded that regulation of a plan of
preventive actions for preserving and conserving the documents would be important to recommend
actions for library environment to prevent the appearance of problems that may affect the users and
employees of the Central Library from UFSM.

Keywords: Cultural Heritage. Preservation Document. UFSM Library. 
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