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mofo insetos roedores ilumnaçáo

Leopold Rodés

0
presente ensaio visa descre
ver resumidamente as ca

racterísticas principais dos
agentes externos considerados res
ponsáveis pela depredação de livros
e documentos históricos e apontados
como causadores de muitos dos pro
blemas de conservação e restauração
destas relíquias culturais d intuito
desta revisão é possibilitar melhor
compreensão das estratégias e tácticas
utilizadas no combate ou neutrali

zação dos agentes causadores de pro
blemas para conseguir uma preser
vação adequada desta parte impor
tante do nosso patrimônio cultural

Como combater ou neutralizar

estes agentes será objeto de ensaio
separado

Mofo

O mofo também conhecido pelo
nome de bolor consiste numa camada

fina e esbranquiçada que se forma
peia proliferação de fungos na super
fície dos livros e das suas folhas em

condições favoráveis de umidade e
temperatura A observação destas ca
madas nos diz que se trata de fungos
saprótitas aelorofilados nos quais a
ausência de clorofila os incapacita
para fotosintetizar os carboidratos a
partir da água e do dióxido de carbono
do ar Esta incapacidade torna o seu
desenvolvimento orgânico e seu cres
cimento quantitativo dependentes de
matéria orgânica suprida por outros
organismos dos quais recebem tam
bém compostos nitrogenados para ali
mentar o seu desenvolvimento

mofo é constituído basicamente

por micélios ou conjunto de bifas

que se desenvolvem na superfície de
um substrato formado pelas estruturas
moleculares que resultam da degra
dação de macromolécuias orgânicas
Como na maioria das plantas isentas
de clorofila a fisiologia dos fungos
demanda água alguns componentes
minerais carboidratos e compostos
nitrogenados Precisam também de
oxigênio mesmo que seu crescimento
demande concentrações muito baixas
deste elemento

Os fungos são particularmente de
pendentes da umidade do seu entorno
e a luz passa a ser importante em
determinado estágio da produção de
esporos produção que é realmente ex
plosiva em muitas espécies sendo
citadas cifras astronômicas de produção
tais como7000000XxXde espo
ros por dia durante seis meses de
esporulação A ordem de grandeza
destes números permite deduzir que
os esporos são necessariamente de
dimensões microscópicas condição
que explica a facilidade do seu trans
porte pelos ventos até localidades
muito distantes No ar sem movi

mentação entram em jogo as forças
da gravidade forçando uma sedi
mentação dos esporos e subseqüente
deposição aleatória sobre superfícies
de objetos ou de outros organismos
onde ficam á espera dum ambiente
propício ao seu desenvolvimento No
caso dos papirófilos após ter atingido
a superfície de uma folha de papel
durante sua manufatura seu acaba

mento sua embalagem ou mesmo
após ter recebido a tinta da escrita ou
impressão os seus esporos podem
ficar lá em estado latente na espera

de aparecer uma primavera de cir
cunstâncias favoráveis para sua
germinação

Insetos

A área da zoologia que reúne os
conhecimentos sobre os insetos

recebe o nome de Entomologia cam
po que estuda uma vasta diversidade
de sistemas de vida entre os quais é
possível ainda encontrar temas de
pesquisa que estão na espera de
descobridores de novos e surpre
endentes aspectos da vida organizada

A julgar pelo grande número de
sistemas de vida diferenciados que
compõem a biodiversidade entorno
lógica a evolução trabalhou intensa
mente neste campo onde o pesqui
sador encontra exemplos estimulan
tes e convidativos para dar início a
estudos comparativos de caráter
interdisciplinar com potencial para
alimentar inúmeras teses de mestrado

ou doutoramento

MorFologia básica e fisiologia
fundamental dos insetos

Os insetos são artrópodos com seu
corpo formado por

cabeça sensores óticos mandí
bulas bucais e antenas

tórax três pares de patas e asas
abdome antenas sensoras e ór

gãos genitais
Uma das características dos insetos

é a estrutura encouraçada verda

deiro esqueleto externo que protege
e simultaneamente suporta seus ór
gãos internos musculatura sistemas
digestivo e respiratório etc contras
tando com o conceito tradicional de
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nossos esqueletos ósseos Não pos
suindo um sistema regulador da sua
temperatura interna esta fica de
pendente da temperatura ambiente
cujas oscilações sazonais fazem que
em alguns insetos o numero de bati
mentos cardíacos varie desde 140 por
minuto até 1 por hora A maioria dos
insetos realiza urna metamorfose pela
dual partindo do ovo passa pela lar
va e a pupa atingindo finalmente o
estado adulto 0 sistema nervoso dos

insetos é ganglionar com órgãos bem
desenvolvidos na cabeça ias alimen
tos preferidos consistem em subs
táneias orgânicas facilmente degrada
veis em elementos de baixo peso
molecular cuja digestão se processa
num tubo digestivo com estômago e
glândulas anexas Algumas espécies
precisam da ajuda de protozoários
intestinais para degradar polímeros
como as celuloses e assim poder
assimilar seus monómeros mais

simples 0 sistema respiratório é
principalmente do tipo traqueal e
propicia uma oxidação lenta dos ali
mentos ingeridos visando conseguir
a energia necessária aos seus proces
sos vitais

As vibrações sonoras são de grande
importância no mundo dos insetos
porquanto elas transportam sinais
emitidos por alguns deles para indu
zir noas insetos receptores da mensa
gem comportamentos altamente
condicionados que dizem respeito à
sobrevivência individual ou coletiva

São também de grande importância
as mensagens emitidas mediante
sinais químicos utilizando ferormo
nas um grupo de substâncias biologi
camente ativas excretadas por uni
indivíduo e recebidas por outro da
mesma espécie no qual induzem rea
ções especificas As ferormonas se
agrupam em três classes segundo que
as reações por elas provocadas sejam

afastamento ou aproximação de
uma localidade

sinalização de perigo
convite para uma interação social

sexual

É óbvio que nesse jogo de odores
percebidos e emitidos o sistema olfa
tivo receptor das ferormonas se apre
senta nos insetos num primeiro plano

Designação vocabulário e
classificação dos ins
Brota

Insetos coleópteros adultos ou
suas larvas e lagartas que corri5em
ou perfuram a madeira entre outras
coisas Vários deles atacam produtos
armazenados sobretudo sementes

inflorescências raízes e outras partes
das plantas cavando galerias ou
pequenos buracos

Caruncho

É também uma designação comum
aos insetos coleópteros xilófagos na
sua maioria que perfuram principal
mente madeira e cereais

Cupim
Insetos da ordem dos isópteros

São sociais vivendo em comunidades

geralmente populosas formadas por
indivíduos ãpieros e alados constró
em cupinzeiros na madeira ou no so
lo Vegetarianos alguns atacam plan
tas vivas raízes sementes cereais e

tubérculos mas podem alimentarse
também de objetos de madeira ou
chapas compensadas de papel etc
causando sérios prejuízos Algumas
espécies são xilófagas possuindo
protozoários intestinais que digerem
a celulose

Troças
São insetos da família dos lepi

dópteros cuja larva vive em casinhas
chatas abertas nas extremidades

deslocandose sobre as paredes São
as larvas de lepidópteros as que ata
cam roupas de lã tapetes artigos de
crina peles e chifres A espécie casei
ra Tineola biselliellu Humm é a que
produz maiores estragos

Troçadas livros
Também denominada lepisma

pertencentes â ordem dos tisanuros
são pequenos insetos sem asas e pro
vidos de três apêndices ou caudas
situadas no fim do abdomen que
justificam serem conhecidas por
brìstletutl pelos ingleses Sua apa
rência externa superficial prateada e
recoberta de escamas também funda

menta a denominação inglesa de sil
verfish para a traçados livros Estes
insetos apresentam uma atividade in
tensa e se deslocam velozmente se
alimentando de materiais como

amido e outros carboidratos usados

no preparo de colas vegetais para a
encadernação de livros ou para fixar
papéis decorativos na superfície de
paredes Também se alimentam de
tecidos de fibras vegetais e de muitos
dos alimentos destinados a seres hu

manos e a rações para animais

Boro

Inseto onívoro blatário da ordem

dos ortópteros de corpo achatado e
oval que põe ovos em ixitecas Pode
ser silvestre ou doméstico e tem há

bitos noturnos Que nem as traças
doslivros as baratas gostam de se
alimentar das colas de amido e de

gelatina usadas nas encadernações de
livros onde elas causam deteriora

ções irreversíveis

Roedores
Os roedores constituem uma das

espécies melhor sucedidas entre as que
formam a ordem Rodentia 0 número

de espécies de roedores apresenta urna
ordem de grandeza de 2000 0 seu
tamanho é geralmente pequeno e pode
ser exemplificad3pelo pequeno porte

Designação vocabulário e classificação doa insetos

Português ingiãs Ordem

Caruncho broca Beefles woodbvrer

wormdast woodworm
Coleópteros

Cupim Térmites Isópteros

Traça Moth Lepidópteros

Traçadelivros srlverfish bristletail Tisanuros

Baratas Cricket cockroach Orthoptera
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dos ratos e camundongos roedor

de maior tamanho é a capivara abun
dante no Brasil chegando o seu peso
a atingir 55 kg
s roedores se alimentam de plan

tas das mais diversas num amplo
leque de alternativas que inclui desde
nozes até frutas passando pelos
cogumelos Alguns roedores se apre
sentam com dietas vegetarianas mais
especializadas como por exemplo o
castor cuja alimentação é composta
de cascas de vegetais de porte arbó
reo Aqueles roedores que coma as
ratazanas os ratos e os camundon

gos se habituaram a conviver com
os humanos há muito tempo foram
se habituando a uma alimentação
omnívora Muitos roedores são ani

mais noctâmbulos e alguns deles são
animais semidomesticados como os

esquilos
Uma característica comum dos

roedores é a presença de um par de
dentes incisivos com formato de

formão tanto no maxilar superior co
mo no inferior Estes dentes crescem

ininterruptamente ao longo da vida
do animal e na sucessão de mordidas
de seu continuo roer estes incisivos

vão se desgastando mutuamente de
modo a se manter afiados cortantes

e sem aumentar seu comprimento a
pesar do contínuo crescimento A
necessidade de desgastar os seus
dentes incisivos é o que leva os roe
dores ao continuo roer tudo o que se
lhes apresentar mesmo substâncias
sólidas sem características alimenta

res corno os livros e suas encader

nações

Iluminação
Uma iluminação adequadamente

distribuída no ambiente museístico

de uma biblioteca ou arquivo permite
perceber alguns aspectos importantes
em documentos históricos em geral
e nos livros e suas encadernações em
particular Nas áreas destinadas ã lei
tura a iluminação deve focalizar o
documento a ser lido mantendo o

resto do ambiente numa penumbra
que convide o leitor a concentrar sua
atenção no significado do texto foca
lizado A vantagem da iluminação

vem acompanhada de urna desvan
tagem porquanto a parte de radiação
ultravioleta da iluminação pode cata
lisar uma interação da celulose com
o oxigénio atmosférico da qual resul
ta num amarelamento do papel prin
cipalmente quando estão presentes
restos de ignina não eliminada pelo
branqueamento

Visando melhor proteger os livros
e documentos contra os inconvenien

tes de uma iluminação cuja compo
sição elou intensidade possa preju
dicar sua sustentabilidade foi consi

derado conveniente relembrar alguns
conceitos fundamentais sobre a luz e

suas interações com os materiais nos
quais ela incide

A luz é urna radiação que transmite
energia mediante ondas eletromagné
ticas que Variam no seu comprimento
e freqüência As fontes de radiação
Sol chamas faíscas ou descargas
elétricas brasas incandescentes emi
tem uma mistura de ondas de fre

qüências variadas que se estendem
formando um espectro amplo e con
tínuo desde as ondas curtas no ex

tremo do espectro correspondente aos
raios gama até o limite das ondas
longas no extremo oposto onde se
situam as ondas de rádio

A luz visível é composta de varias
faixas coloridas que vão desde a cor
violeta das ondas curtas até a cor

vermelha das ondas compridas A
iluminação solar emite radiações que
se estendem pelo espectro todo
ultrapassando os irnites inferior e
superior da faixa perceptível pelo
olho humano

Interação luzicorpo iluminado
Quando a luz incide sobre um ma

terial parte da mesma pode ser ab
sorvida refletida transmitida ou dis

persada pela interação resultante do
material com a radiação eletromag
nética nele incidente 0 efeito ótico

predominante depende da natureza
do material e do comprimento de on
da da luz que o ilumina A energia
contida nesta luz pode ser absorvida
como energia química ou ainda re
emitida pelo corpo receptor ocasio
nando fenómenos denominados dis

persão ou fluorescência dependendo
de ser a longitude de onda da luz
reemitida igual ou maior que a da
incidente

As substâncias transparentes absor
vem urna parte da luz que as atravessa
e a quantidade absorvida pela substân
cia depende da longitude de onda da
luz incidente Uma substância incolor

como o ar ou um cristal de quartzo
apresenta uma absorção da luz muito
uniforme ao longo do espectro Quan
do uma substância absorve diferen

ciadamente algumas das longitudes
de onda da luz incidente ela fica

colorida na cor complementar da cor
absorvida A folhagem dos vegetais
por exemplo absorve as radiações da
luz solar na faixa do vermelho o que
resulta numa composição da luz por
ela refletida que a torna verde para
nossa percepção visual porquanto na
faixa da luz visível onde azul
amarelo vermelho branco esta

cor é a complementar azul amarela

verde da vermelha absorvida É
bom lembrar que o sistema visual dos
insetos é sensível a uma faixa lumino

sa diferente daquela que é visível para
os animais superiores situação esta
que no mundo dos insetos muda o
valor e o sentido de palavras como
escuridão nível normal de ilumina

ção fotofobia e fototropïsmo entre
outras
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