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INTRODUÇÃO 

 

Diversos materiais de colecções de bibliotecas e arquivos podem ser ameaçados por uma grande 

variedade de insectos e outras pragas. Estes infestantes são, frequentemente, atraídos para sítios 

escuros, húmidos e pouco frequentados, como zonas de armazenagem, podendo provocar danos 

significativos antes que se dê pela sua presença. 

As bibliotecas e arquivos têm, tradicionalmente, recorrido a pesticidas para a prevenção de 

infestações por pragas e, também, como resposta a infestações já estabelecidas. Contudo, os 

pesticidas, frequentemente, não previnem o aparecimento de pragas e não corrigem os danos por 

elas já provocados. Para além disso, as substâncias químicas presentes nos pesticidas podem 

representar perigo para a saúde dos trabalhadores e para as próprias colecções.  

Novos métodos de exterminação de pragas, como a congelação controlada e a utilização de 

atmosferas modificadas, mostram-se promissores no tratamento de infestações existentes mas, 

tal como os pesticidas, não previnem infestações. 

A prevenção só pode ser conseguida através de procedimentos rigorosos de manutenção, 

limpeza e monitorização. 

O Controlo Integrado de Pragas (Integrated Pest Management – IPM) é a estratégia actual e 

internacionalmente recomendada para fazer face a este problema. 

Esta abordagem assenta, basicamente, em meios não químicos para prevenir ou controlar 

infestações. Dá preferência a alternativas mecânicas e culturais de controlo assentes no 

conhecimento das espécies potencialmente infestantes e dos seus hábitos de alimentação e de 

reprodução, entre outros. Os tratamentos químicos podem ser equacionados apenas em situação 

crítica com ameaça de perdas muito rápidas ou quando as pragas não sucumbem com métodos 

mais conservadores. 

 

CONTROLO INTEGRADO DE PRAGAS 

 

As estratégias para o controlo integrado de pragas visam essencialmente impedir a entrada de 

infestantes nos locais ou, não sendo possível, impedir o seu estabelecimento por criação de 

ambiente para elas inóspito. 

O desenho de um programa de Controlo Integrado de Pragas deve assentar num conjunto de 

dados que permitam conhecer tanto os antecedentes como a situação actual, de modo a permitir 

a definição de procedimentos de actuação (esquema representativo das fases do Controlo 

Integrado de Pragas em anexo). 
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Haverá que, numa primeira fase, procurar traçar o historial da instituição em matéria de 

infestações (quais e quando ocorreram; que métodos de controlo foram utilizados; que 

resultados se obtiveram), bem como recolher informação referente aos edifícios (idade; 

utilizações anteriores; problemas de construção e manutenção; intervenções já efectuadas). 

Do mesmo modo, dever-se-á recolher e organizar registos eventualmente existentes de 

monitorizações ambientais (sobretudo temperatura e humidade), procedimentos de limpeza 

(correntes e extraordinários), operações de manutenção. 

Numa fase subsequente, haverá que avaliar as condições gerais do edifício, de armazenamento 

dos acervos e das condições de trabalho existentes. 

Só na posse dos dados anteriormente recolhidos se poderá, então, definir procedimentos de 

actuação. As actividades a protocolar incluem, forçosamente, inspecção e manutenção 

periódicas, limpeza regular e rigorosa, controlo das condições ambientais, restrição de eventuais 

fontes de alimento, adequação das condições de armazenagem, controlo de entrada de colecções 

e documentação e monitorização da presença de pragas. Para cada uma destas operações 

deverão estar definidos, em documento escrito, os responsáveis pela sua coordenação e 

execução, os procedimentos a utilizar de forma rotineira, os documentos de registo, as acções 

correctivas implementadas e os resultados dessas actuações. 

Naturalmente, torna-se importante a sensibilização dos vários colaboradores da instituição no 

sentido de cooperarem nas diversas fases e actividades do controlo integrado de pragas. 

Um genuíno Controlo Integrado de Pragas implica que a organização ou serviço desenvolva um 

programa que: 

- especifique o nível de acção, ou seja, determine o ponto que deve desencadear a 

implementação de medidas correctivas; 

- permita identificar as espécies de pragas eventualmente existentes e compreenda os 

seus ciclos biológicos para o desenvolvimento realista de estratégias de controlo; 

- implemente, de forma integrada, as várias medidas de controlo; 

- monitorize continuamente visando avaliar a eficácia das medidas implementadas. 

 

NECESSIDADES E HÁBITOS DOS INSECTOS 

 

A presença de insectos nos edifícios depende, antes de mais, da existência de aberturas no 

edifício que permitam a sua entrada ou de meios de transporte indesejados (incorporação de 

documentos, por exemplo). Seguidamente, é necessário que se verifiquem um conjunto de 
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condições (temperatura, humidade, alimento, etc.) para que eles se possam estabelecer e 

reproduzir. 

 

Vias de entrada 

A entrada dos insectos nos edifícios pode fazer-se por portas e janelas que se mantenham 

abertas ou estejam inadequadamente calafetadas. A entrada de infestantes pode, também, 

ocorrer através de rachas nas paredes ou dos respiradores dos sistemas de ventilação. 

Paralelamente, deve ser considerada a possível entrada de insectos juntamente com livros ou 

outros documentos. 

 

Ambiente 

Para muitos insectos a temperatura ideal situa-se entre os 20 e os 30ºC. Para além disso 

necessitam de humidade para se reproduzirem, com valores óptimos de humidade relativa de 

60-80%.  

Adicionalmente, os insectos dão preferência a locais escuros, pequenos (estreitos) e pouco 

movimentados. A sujidade, o pó, os excrementos e os restos de insectos mortos atraem outros 

insectos. 

 

Fontes de água 

As fontes de água são muito importantes para os insectos pois aumentam os níveis de humidade 

e podem, inclusivamente, servir de habitat. Incluem canalizações, cozinhas, casas de banho, 

equipamentos de ar condicionado ou mesmo águas estagnadas em telhados ou caves. 

 

Fontes de alimento 

É importante reconhecer que as colecções e seus materiais (papel, pergaminho, couro) não são a 

única fonte de alimento dos insectos. Restos de comida em cozinhas ou gabinetes proporcionam 

um bom alimento para os infestantes. Plantas em vasos (com ou sem flor), flores em jarra, 

plantas a morrer ou já mortas contribuem, indubitavelmente, para a presença de insectos 

porquanto constituem fontes de alimento. 
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ESTRATÉGIAS DE CONTROLO 

 

São várias as medidas possíveis no controlo integrado de pragas, dependendo do nível a que se 

pretende actuar. 

Seguidamente, elencam-se medidas a implementar, estruturadas de acordo com os hábitos e/ou 

necessidades das espécies potencialmente infestantes. 

 

Vias de entrada  

- evitar ter, nas imediações do edifício, jardins, contentores de lixo e luzes exteriores que 

atraiam insectos; 

- instalar redes mosquiteiras em janelas; 

- selar/calafetar portas e janelas; 

- manter fechadas as portas (equacionar colocação de sistemas de fecho automático); 

- vedar aberturas de canalização; 

- tapar fissuras nas paredes; 

- monitorizar rigorosamente ventiladores/respiradores. 

 

Ambiente 

- realizar manutenção periódica de telhados, portas e janelas do edifício; 

- manter o ambiente fresco e seco (humidade relativa máxima de 50% e temperatura máxima de 

20ºC); 

- utilizar desumidificadores para baixar níveis de humidade relativa; 

- utilizar equipamentos de ar condicionado para diminuir a temperatura ambiente, caso não seja 

possível fazê-lo de forma natural; 

- fazer uso de boa iluminação natural dos espaços (quando esta não comprometa as colecções); 

- evitar estantes de madeira e afastar as colecções das paredes e do contacto directo com o chão 

ou tecto. 
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Fontes de água 

- inspeccionar regularmente a canalização, particularmente em zonas de armazenagem, 

cozinhas/bares e equipamentos de ar condicionado, procurando eventuais fugas; 

- aplicar fita isoladora nas tubagens que habitualmente apresentam condensação de água; 

- verificar regularmente a eventual presença de água em caves e sótãos; 

- alertar pessoal da limpeza para evitar a utilização de água em excesso nas suas operações; 

- evitar a utilização de caves para depósito de materiais e colecções; 

- responder prontamente a situações de emergência (inundações e derrames). 

 

Fontes de alimento 

- desencorajar a presença de plantas, especialmente com flor, flores em jarras ou secas; 

- confinar o consumo de géneros alimentícios a um só local sempre que tal não puder ser 

evitado; 

- promover a limpeza imediata após o consumo de alimentos; 

- restringir a armazenagem  de alimentos ao frio e em recipientes fechados;  

- manter caixotes de lixo bem fechados e esvaziá-los diariamente. 

 

Limpeza 

- assegurar a limpeza periódica e rigorosa de zonas de depósito (e respectivas colecções); 

- utilizar aspiradores munidos de filtros HEPA; 

- inspeccionar, mensalmente, todos os espaços e colecções, procurando sinais de existência de 

pragas, não esquecendo caixas fechadas, parapeitos de janelas, espaços entre mobiliário e 

paredes, aparelhos de aquecimento, etc.). 

 

Incorporação de documentos 

- definir zona apropriada à recepção de documentos 
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- examinar, de imediato, todo o material (livros, caixas, embrulhos, etc.), procurando sinais da 

presença de pragas; 

- transferir materiais para caixas de arquivo limpas até se poder proceder à incorporação. 

Preferencialmente manter em local fresco e seco, afastado das colecções existentes;  

- equacionar colocação de “armadilhas” (fitas adesivas, por exemplo) dentro das caixas de 

material que aguarda incorporação para monitorização de pragas; 

- descartar todo o material desnecessário ou que não se tenha a certeza de estar limpo. 

 

Monitorização de pragas 

A efectiva implementação de um controlo integrado de pragas requer a monitorização contínua 

de sinais de actividades de infestantes. A monitorização de rotina com armadilhas proporciona 

informação do tipo e número de insectos, locais de entrada, etc. Esta informação é importante 

para identificar as áreas afectadas e, consequentemente, desenvolver programas de tratamento 

que deverão, na medida do possível, ser específicos para as espécies infestantes. 

 

São vários os tipos de armadilhas existentes. Qualquer que seja a escolha deve ser mantida 

consistência para que os dados possam ser correctamente interpretados. O procedimento básico 

para a monitorização deverá passar por: 

 

1) identificar, numa planta do local, os pontos de entrada (portas e janelas), as fontes de 

água e calor e o mobiliário existente; 

2) identificar possíveis percursos de insectos e assinalar localização das armadilhas na 

planta; 

3) numerar e datar armadilhas; 

4) posicionar armadilhas na área a monitorizar, de acordo com a planta; 

5) inspeccionar armadilhas regularmente e proceder ao registo da informação; 

6) refinar localização das armadilhas se necessário; 

7) reposicionar, mensalmente, armadilhas que não capturam insectos 
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As armadilhas devem ser inspeccionadas semanalmente durante os primeiros meses e 

substituídas a cada 2 meses, quando estejam cheias ou tenham perdido as propriedades adesivas. 

Posteriormente, a inspecção das armadilhas pode passar a ser mensal, nunca deixando, no 

entanto, de ser necessária. 

A documentação de todo o processo de monitorização é essencial: número e tipo de insectos e 

respectivo estádio de desenvolvimento devem ser registados para cada armadilha. Deve, ainda, 

haver registo das substituições de armadilhas (data e localização) e de evidências de actividade 

de pragas como insectos vivos ou mortos e seus dejectos. 
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Historial 
 
- Edifício (idade, utilizações 
anteriores, problemas de 
construção e intervenções) 
- Infestações (tipo de 
infestações e métodos de 
controlo) 

Registos 
 
- Monitorizações ambientais 
(temperatura e humidade) 
- Procedimentos de limpeza 
- Operações de manutenção 

RECOLHA DE INFORMAÇÃO  

- Condições gerais do edifício 
- Condições dos acervos 
- Condições de trabalho 

AVALIAÇÃO 

- Inspecção e manutenção periódicas 
- Limpeza 
- Controlo das condições ambientais 
- Restrição de fontes de alimento 
- Condições de armazenagem 
- Incorporação de documentos 
- Monitorização de pragas 
 

DEFINIÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

DIVULGAÇÃO E 
SENSIBILIZAÇÃO DE 
COLABORADORES 

Fig.1. Representação esquemática das fases do Controlo Integrado de Pragas 


