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RESUMO 

 

Insetos bibliófagos estão presentes em diversas edificações históricas 
atacando os seus respectivos acervos. A palavra acervo é proveniente do latim, 
acervus que significa coleção. Existe uma fauna frequente em relação aos 
acervos arquivísticos e bibliográficos que se alimentam de madeira, papel, 
pergaminho, couro, tintas, resina e colas ou outros que se alimentam de resto 
de tecidos. A sociedade enquanto produtora de conhecimento deve preservar a 
cultura, pois é preservando que ela pode em qualquer época ser descoberta, 
como aconteceu em outros períodos da história. Neste trabalho foram 
utilizados laudos fornecidos pela Unidade Laboratorial de Referências Pragas 
Urbana do Instituto Biológico, realizados pelos pesquisadores científicos 
Francisco José Zorzernon e João Justi Junior com o objetivo de listar as 
principais pragas em edificações públicas e seus principais danos em acervos. 
Foi também realizado levantamento bibliográfico básico sobre as principais 
ordens de insetos pragas e sua biologia, e foram sugeridas recomendações 
para o gestor/curador sobre a contratação de serviços especializados em 
controle de Pragas em Museus, juntamente com ações de caráter preventivo 
para evitar os insetos bibliófagos nos acervos históricos. 

 

Palavras chave: Insetos bibliófagos, acervos, danos 

ABSTRACT - Pest insects are present in several historic buildings 

attacking their collections. The word collection is from the Latin acervus. A 

common fauna is found on archival and library collections that feed on wood, 

paper, parchment, leather, paint, resin and adhesive and others who feed on 

tissue parts. The society, as a producer of knowledge, should preserve the 

culture once it can, at any time, be discovered. It was used reports supplied by 

the Reference Laboratory Unit on Urban Pests from Instituto Biológico, 

organized by the scientific researchers Francisco José Zorzernon and João 

Justi Junior, in order to list the main pests in public buildings and the main 

damage caused in collections. It was organized a basic literature on the main 

insect orders and their biology, and suggested recommendations for the 

manager / curator hiring a specialized service on pest control in Museums, 

along with preventive actions to avoid the insect pests in the historical 

collections. 

Key words: Insect pests, collections, damage 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A palavra acervo é uma palavra proveniente do latim, acervus que significa 

coleção. É geralmente uma palavra utilizada para referenciar uma coleção de obras 

ou bens que fazem  parte de um patrimônio, seja de propriedade pública ou privada. 

Esse patrimônio pode ser de âmbito artístico, bibliográfico, científico, documental, 

genético, iconográfico, histórico, entre outros (LIMA, 2011). 

 De acordo com Lima (2011) a sociedade como produtora de 

conhecimento deve preservar a cultura, pois é preservando que ela pode em 

qualquer época ser descoberta, como aconteceu em outros períodos da história. 

Existe uma fauna frequente em relação aos acervos arquivísticos e 

bibliófagos que se alimentam de madeira, papel, pergaminho, couro, tintas, resina, 

colas ou outros que se alimentam  de resto de tecidos. Os insetos, que são os 

principais elementos desta fauna, pertencem às seguintes ordens: Isoptera (Cupins), 

Coleoptera (Besouros), Lepidoptera (Traças), Psocoptera (Piolho de livros) e 

Thysanura (Traças de livros) (SOARES, 2007). Tais pragas, que podem ser 

denominadas insetos bibliófagos, podem danificar severamente os acervos. Em 

alguns casos há possibilidade do restauro, mas perdas irreversíveis podem 

acontecer perdendo-se a memória. 

O objetivo desse trabalho é listar as principais pragas em edificações públicas 

e seus principais danos ocasionados em acervos, realizar levantamento bibliográfico 

básico sobre os insetos mais frequentes, sugerir recomendações para o 

gestor/curador em relação a contratação de um serviço especializado em controle de 

Pragas em Museus, juntamente com ações de carácter preventivo a fim de evitar os 

insetos bibliófagos nos acervos históricos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Os acervos e patrimônios históricos como fonte de conhecimento formado 

pelas gerações passadas por meio de produtos, registros tanto escritos como 

fotográficos, são capazes de proporcionar a compreensão da história humana pelas 

gerações futuras. Sua destruição acarreta no rompimento do conhecimento, 

levando-nos a repetir incessantemente experiências já vividas pelas gerações 

passadas (SPISSO et al. 2008). Segundo Spisso et al. (2008) a preservação e o 

reuso de edifícios e objetos, contribuem para a diminuição dos impactos ambientais 

e uso de energia e matéria-prima necessária para a restauração e produção de 

novos. 

Segundo Santos (2003) apud Lima 2011 preservação éum conjunto de 

procedimentos e medidas que proporcionam a segurança física de documentos de 

arquivos, bibliotecas entre outros, contra agentes de deterioração. 

De acordo com Lima (2011) a sociedade enquanto produtora de 

conhecimento deve preservar a cultura, pois é preservando que ela pode ser 

descoberta, como aconteceu em outros períodos da história. 

A preocupação com a conservação dos acervos é antiga, onde Plínio e 

Horácio, escritores do Renascimento, faziam referências as caixas com 

características repelentes e inseticidas, fabricadas com madeiras de ciprestes e 

nogueiras, servindo para repelir a fauna maléfica para os documentos (TALLAFIGO 

et al. 1998, SOARES2007). 

 

[...] os habitantes das regiões tropicais e subtropicais têm pela 

frente, o maior dos males a destruir seus acervos artísticos e históricos, a 

umidade contida na atmosfera, combinada como calor, constituindo 

condições altamente favoráveis ao desenvolvimento de insetos e fungos 

(SOARES, 2007, p.73). 

Os insetos biodeterioradores de documentos merecem atenção especial. 

Além de muito comuns e abundantes, são também resistentes. Sua capacidade de 

reprodução é alta e a prole é numerosa, os fatores favoráveis para a proliferação de 

insetos bibliófagos são: temperatura e elevada e umidade; ventilação escassa; 
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ausência de luz; pó e sujeira; cantos e áreas escondidas entre outros (FROES, 

2011). 

Segundo Froes (2011) os arquivos históricos, bibliotecas e museus têm 

recorrido a pesticidas para a prevenção de infestações por pragas e, também, como 

tratamento a infestações já estabelecidas. Entretanto, os pesticidas, frequentemente, 

não previnem o aparecimento das pragas e não corrigem os danos já provocados 

por elas. 

Schafler (2002) apud Froes 2011, afirma que,  comumente, tais produtos são 

utilizados de forma indiscriminada, acarretando em riscos a saúde humana, que vão 

desde o envenenamento agudo até subagudo e crônico, dependendo da exposição 

ocupacional, do tipo e da classe toxicológica dos compostos. Riscos de 

contaminação do meio ambiente, podendo afetar águas superficiais, subterrâneas e 

solos, atingindo a cadeia trófica do local. 

De acordo Schafler (2002) apud Froes 2011, produtos químicos tóxicos 

possuem substâncias que prejudicam a integridade física dos acervos arquivísticos, 

bibliófagos e museológicos. Alguns desses efeitos prejudiciais são: oxidação dos 

materiais corrosão de metais, desbotamento e escurecimento de certos pigmentos, 

além da contaminação das áreas de guarda, exposição e manuseio do acervo, 

deixando resíduos reativos. 

Existe uma fauna frequente em relação aos acervos arquivísticos e 

bibliófagos que se alimentam de madeira, papel, pergaminho, couro, tintas, resina e 

cola ou outros que se alimentam de resto de tecidos. Os insetos, que são os 

principais elementos desta fauna, pertencem às seguintes Ordens: Isoptera 

(Cupins), Coleoptera (Besouros), Lepidoptera (Traças), Psocoptera (piolho de livros) 

e Thysanura (traça do livro) (SOARES, 2007). 

De acordo com Teixeira (2012) as causas principais de deteriorações são 

ordenadas em causas intrínsecas que estão relacionadas à produção de papel, onde 

os resíduos e ácidos que reagem e destroem aos poucos as cadeias moleculares da 

celulose, tornando o papel quebradiço, mesmo com uma simples dobra. As causas 

extrínsecas são formadas por fatores que representam o meio ambiente, como: 

umidade relativa, temperatura, radiações luminosas, poeira, poluição atmosférica, 

insetos e roedores, microrganismos entre outros. 

Os fungos xilófagos são responsáveis pela ação biológica mais comum 

atacando a madeira e os materiais compostos por celulose. Os fungos podem 



9 
 

causar o emboloramento, manchamento e apodrecimento dos materiais com sua 

composição formada por celulose. Já os insetos como, por exemplo, os cupins e 

traças são responsáveis pelo dano parcial ou total da madeira e do papel, materiais 

formados por celulose (TEIXEIRA, 2012).  

Os agentes físicos, químicos e biológicos de degradação são vários, desde 

variações climáticas, ou seja, aumento e diminuição drástica da temperatura e 

umidade, poluição atmosférica, catástrofes naturais como terremotos, deslizamentos 

de terra, furações, degradações por meio do vandalismo a ate mesmo os insetos 

que também desempenham um papel de grande importância na questão da 

degradação de diversos materiais que compõem o acervo (SOMMER, 2012). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Foram utilizados laudos fornecidos pela Unidade Laboratorial de Referências 

Pragas Urbanas do Instituto Biológico, realizados pelos pesquisadores científicos 

Francisco José Zorzenon e João Justi Junior. Os laudos abrangem o período de 

junho de 2002 a março de 2012, totalizando 11 laudos de diferentes patrimônios e 

acervos históricos. 

São eles: Centro Jundiaiense; Academia de Policia; Museu das Monções; 

Museu Lagar Segall; CCI Instituto Biológico; Cinemateca Vila Clementino; Museu da 

Pesca, Santos; Museu do Café, Santos; Parque da Água Branca; Centro Cultural de 

Brotas; Museu do Crime, São Paulo. 

De cada um dos laudos foi organizada uma tabela com as pragas listadas nos 

laudos técnicos, com seus principais locais de ocorrências. 

Posteriormente, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a biologia 

de cada uma delas em bases de dados científicos (Scielo, Isi Web ofKnowledge, 

Scopus). Foram utilizados as palavras chaves acervos históricos, principais pragas e 

seus danos, insetos bibliófagos e xilófagos, biologia dos insetos xilófagos. 
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4. RESULTADOS 

 

 

De acordo com os laudos fornecidos pela Unidade Laboratorial de 

Referências em Pragas Urbana do Instituto Biológico, realizados pelos 

pesquisadores científicos Francisco José Zorzenon e João Justi Junior, os insetos 

mais frequentes em acervos são das seguintes Ordens: Isoptera, 

Coleoptera,Lepidoptera,Thysanura e Psocoptera. 

Os principais insetos encontrados danos estão descritos na tabela a seguir: 

 

Tabela 1. Registro da presença de insetos bibliófagos nos patrimônios 

analisados pelos pesquisadores do Instituto Biológico 

  

Patrimônio Cupim  Coleobrocas Traças  Psocoptera Thysanura 

Centro 

Jundiaiense 
X     

Academia da 

policia 
X     

Museu das 

Monções 
X X X 

  

Museu Lasar 

Segall 

  X 
 X 

CCI Instituto 

Biológico 

     

Cinemateca 

Vila 

Clementino 

X 
    

Museu da 

Pesca 

(Santos) 

X X X 
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Museu o Café 

(Santos) 
X X 

   

Parque da 

Água Branca 

  X 
 X 

Centro 

Cultural de 

Brotas 

     

Museu do 

Crime 
X X 

   

 

CUPINS  

 

Todos os insetos da ordem Isoptera (Isos=igual, pteron=asas) são eussociais, 

definidos pelas seguintes características: apresentam sobreposição de gerações 

dentro da mesma colônia, de modo que a descendência ajuda os pais nas tarefas 

coloniais, membros que cooperam no cuidado com os jovens, apresentam uma 

divisão de tarefas reprodutivas, com indivíduos estéreis, ou seja, sem função 

reprodutiva, trabalhando em benefício dos reprodutores férteis com função 

reprodutiva (WILSON, 1976 apud COSTA-LEONARDO, 2002). 

Os cupins também denominados térmites, são hemimetábolos 

(hemi=metado), ou seja, metamorfose simples ou incompleta, insetos que durante 

seu desenvolvimento apresentam estágios de ovo, ninfa e adulto. Os térmites 

dispõem de aparelho bucal mastigador, são dominantes no ambiente terrestre 

tropical, possuem papel ecológico primordial nos ecossistemas, participando 

ativamente da decomposição e reciclagem de nutrientes, porém os cupins-praga são 

minoria, cerca de 10%, podendo causar significativos danos aos materiais de origem 

vegetal (COSTA-LEONARDO, 2002). 

Em um ninho de cupim, podem ser encontrados reprodutores funcionais, que 

constituem a casta reprodutiva, operários sendo a casta mais numerosa, são 

estéreis não têm asas podendo ser macho ou fêmea e os soldados, que constituem 
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a casta neutra e os imaturos, denominados “larvas” ou ninfas (COSTA-LEONARDO, 

2002). 

Os indivíduos sexuados são geralmente constituídos pelo rei e pela rainha 

denominados como casal real permanecendo juntos no cupinzeiro. A fecundação 

ocorre de tempos em tempos e ficam dispostos em uma câmara real localizada 

dentro do cupinzeiro, denominados reprodutores primários. Nas colônias de cupins 

também são encontrados reprodutores de substituição ou neotênicos, que aparecem 

quando o casal real primário morre ou é retirado ( NOIROT, 1956 apud COSTA-

LEONARDO, 2002). 

De acordo com Costa-Leonardo (2002), os ninhos de cupins denominados de 

cupinzeiros. Possuem diversas formas, localização, tamanho, coloração, estrutura e 

material de construção. O ninho geralmente é constituído por uma câmara real local 

onde fica o rei e a rainha, câmara de cria, câmara de armazenamento de alimentos, 

e de galerias de forrageamento. Os principais ninhos são: subterrâneos ou hipógeos, 

epígeos, ou seja, acima do solo e arborícolas localizados sob as árvores. Os cupins 

de madeira seca constroem seus ninhos dentro da madeira, onde escavam 

cavidades irregulares ligadas por passagens estreitas, mantendo a superfície da 

madeira intacta. 

 

CUPIM DE MADEIRA SECA 

  

Segundo Zorzernon, Justi Junior (2006) os cupins de madeira seca pertencem 

a família Kalotermitidae, gênero Cryptotermes espécie Cryptotermes brevis. Essa 

espécie tem distribuição mundial e é a mais importante praga entre os ditos cupins 

de madeira seca. Sobrevivem em climas frios, estão presentes nos centros urbanos, 

infestam e degradam madeira seca de todas as densidades e materiais celulósicos, 

em geral causando danos expressivos. 

Cryptotermesbrevisfoi descrito a partir de espécimes coletados de madeira 

infestada na Jamaica em 1853, porém a origem dessa espécie é desconhecida. Os 

cupins se espalharam para as regiões tropicais e subtropicais do mundo pelos 
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navios carregados de peças de madeiras contaminadas, sendo responsáveis pela 

introdução da espécie em diversos portos no século XVII. C. brevis é cosmopolita 

encontrada em imobiliários como no Canadá, pois o aquecimento das habitações 

propicia um ambiente agradável para seu desenvolvimento (COSTA-LEONARDO, 

2002). 

No Brasil, a espécie tem ampla distribuição com registro em vários Estados, 

dentre eles: São Paulo, Rio de Janeiro, Espirito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do 

Sul, Paraíba, Santa Catarina, Goiás, Distrito Federal, Bahia e na região Amazônica 

(COSTA-LEONARDO, 2002). 

As colônias de cupim de madeira seca são constituídos geralmente por três 

castas: os reprodutores (rei, rainha, alados e neotênicos) soldados e pseudo-

soldados ou “pseudergastes”. Os soldados com comprimento aproximadamente de 

4-5mm, possuem cabeça de coloração marrom escura a preta com superfície 

bastante enrugada, cabeças essas utilizadas muitas vezes para tapar a entrada do 

ninho e protegê-lo da invasão de formigas. Estão presentes na colônia o ano todo, 

porém com uma quantidade de indivíduos pequena (COSTA-LEONARDO, 2002). 

Os pseudo-operários são indivíduos imaturos que se comportam 

funcionalmente como operários, conhecidos também como falsos operários, de 

coloração branca ou creme. Alimentam-se da própria madeira escavada e também 

têm a função de alimentar os soldados, reprodutores e jovens. Os alados são 

marrons, possuem dois pares de asas membranosas, iridescentes, desprovidas de 

pelos e que apresentam o mesmo tamanho, não são bons voadores e seus voos são 

lentos e impulsionados por correntes de ar (COSTA-LEONARDO, 2002). 

O voo é curto e ocorre entre o entardecer e a noite, geralmente durante a 

primavera e verão. Perdem rapidamente as asas e logo formam os casais, onde o 

macho segue a fêmea em dança nupcial sobre a superfície de madeira. No 

momento da dança o casal inspeciona a superfície da madeira em busca de 

defeitos, como fendas, orifícios de pregos, locais geralmente utilizados para a 

escavação da câmara nupcial, o casal não encontra um local seguro desidrata e 

morre (COSTA-LEONARDO, 2002). 
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Após a penetração da fenda, o casal inicia a escavação do local e quando 

esta suficientemente alargada para abrigar o par real, a abertura exterior que foi 

utilizada para a entrada é selada. A cópula ocorre e mais tarde ovos são colocados 

pela rainha, começando assim uma nova colônia. A colônia demora cinco anos para 

se tornar madura, ou seja, quando produz a primeira safra de alados, porém, por 

volta do terceiro ano, é possível se observar danos nas peças infestadas. Uma 

colônia pode viver mais de 10 anos e conter mil indivíduos, e podem viver próximas 

umas das outras dividindo os sistemas de galeria (COSTA-LEONARDO, 2002). 

 

Danos causados por cupins de madeira seca 

 

Os danos causados por cupins de madeira seca podem ser total ou parcial, 

ocorrendo na parte interna das peças mantendo intacta a parte externa, causando 

danos em batentes, porta, guarnições, pisos de madeira e peças de madeira 

construídas pelo homem, que não receberam tratamento adequado antes da sua 

utilização, como molduras de obras de arte, esculturas em madeiras, mesas e 

gavetas, entre outros materiais de origem vegetal. 

Os sinais de infestação são caracterizados pelos orifícios que são utilizados 

para saída dos alados, liberação do pós (grânulos fecais) geralmente localizados 

abaixo das peças atacadas, de cor preta ou castanha e presença de asas no interior 

das edificações. 

 

Medidas de prevenção de cupins de madeira seca 

 

As medidas para a prevenção das supostas infestações causadas pelo cupim 

de madeira seca, inicia-se pelo monitoramento constante das peças e do local (peri 

e intradomiciliar), identificação dos sinais de infestação como furos e presença do pó 

característicos, manutenção do locais  que permitem essa infestação, exclusão dos 

alados (forma reprodutiva) por armadilhas ou telas nas portas e janelas, manter a 
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limpeza e higienização das peças e do local diariamente, juntamente com a 

eliminação de qualquer situação que possa favorecer a infestação desses insetos. 

Aos receber novas peças e mercadorias, é necessário realizar uma inspeção dos 

materiais para identificar se existe alguma peça com presença dos insetos ou danos. 

A necessidade de após identificar uma infestação realizar o tratamento com 

inseticidas domissanitários registrados, na dosagem recomendada e com o uso de 

veículo correto derivados de petróleo, os mesmos permanecem imunes ao ataque 

por um determinado tempo. Manter a temperatura se possível fria, onde esses 

organismos dependem de uma temperatura agradável para seu desenvolvimento. 

Os danos e sinais de infestação requerem habilidades para que o 

curador/gestor consiga de imediato identificar sua presença, com isso é necessário 

que tenha conhecimento sobre a biologia desse inseto para que não ocorram danos 

expressivos ao patrimônio histórico. 

 

CUPIM SUBTERRÂNEO OU DE SOLO  

 

De acordo com Zorzernon, Justi Junior (2006) pertencem à família 

Rhinotermitidae, gênero Coptotermes. A espécie Coptotermes gestroi, conhecido 

popularmente por cupim de solo ou subterrâneo, é de grande importância no meio 

urbano. É uma espécie exótica de hábito normalmente subterrâneo, introduzida no 

Brasil na década de 1920. 

Essa espécie originária do Oriente, sendo nativa do sudoeste da Ásia e 

Indonésia, é encontrada na Malásia, Tailândia, Sri Lanka, Brasil, Cuba, Jamaica, Ilha 

Turke, Ilha Caicos, Ilha Cayman, África do Sul, Estados Unidos (Florida), Porto Rico, 

México, Paraguai, Sudeste do Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro) em Minas Gerais e 

Espirito Santo, entre outros diversos países. Acredita-se que esse cupim tenha 

chegado às cidades costeiras por navios de comércio (FONTES& MILANO, 2002 

apud COSTA-LEONARDO, 2002). 

Esses insetos possuem colônias com milhares de indivíduos, podem forragear 

(buscar por alimentos) por mais de 100 metros de distância do ninho principal. 
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Possuem ninhos primários e secundários (policálicos). A rainha é longeva e pode 

colocar milhões de ovos durante sua existência (ZORZERNON; JUSTI JUNIOR, 

2002). 

As colônias maduras desses cupins podem conter milhares de indivíduos 

organizados em castas de operários, soldados e reprodutores, juntamente contêm 

ovos e indivíduos jovens, como “larvas” e ninfas. Os soldados com 

aproximadamente 5mm, de cor amarelada, são muitos agressivos e aparecem em 

grandes números em áreas ou regiões do ninho onde ocorrem perturbações. 

Dispõem de mandíbulas fortes e a fontanela (cápsula oval cefálica) localizada na 

região da cabeça para defesa, onde liberam uma substância parecida com uma cola 

de cor branca e leitosa (COSTA-LEONARDO, 2002). 

Os operários são cegos, têm coloração amarelo esbranquiçada e geralmente 

o conteúdo escuro do seu abdômen é visto por transparência. Os reprodutores 

alados possuem dois olhos compostos, são marrons e suas asas translúcidas. Eles 

têm aproximadamente 6mm,  e estão presentes no ninho nos meses que antecedem 

o período da revoada (agosto/setembro). Existe dimorfismo sexual entre os alados, 

uma vez que a fêmea é um pouco maior que o macho (COSTA-LEONARDO, 2002). 

A liberação dos alados (revoada) normalmente é de árvores vivas bastante 

infestadas, tocos de árvores e buracos ou aberturas nas paredes de edificações. Na 

hora da liberação dos alados, os soldados permanecem estrategicamente 

posicionados ao redor dessas aberturas, com comportamento de guarda ao redor 

das aberturas por duas noites consecutivas, mais costumam selar esses orifícios 

durante o dia (COSTA-LEONARDO, 2002). 

As revoadas são curtas, duram cerca de 30 minutos, porém um número 

enorme de alados é liberado. Depois de um curto voo de aproximadamente 5 

minutos, esses reprodutores são atraídos por focos de luzes, perdem suas asas e 

começam o comportamento de “tandem” ou dança nupcial. Após isso a fêmea 

fecundada encontra um local para fundar uma nova colônia (COSTA-LEONARDO, 

2002). 

Depois que os alados estabelecem novas colônias, eles dão origem ao casal 

real primário ou imaginal, onde a rainha madura é fisogástrica (abdômen grande e 
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dilatado), apresenta cor castanho-amarelada e tem aproximadamente 2 cm de 

comprimento e 4mm de espessura. Já o rei imaginal maduro apresenta cor marrom 

escura e tem aproximadamente 6mm de comprimento e 1,5mm de espessura 

(COSTA-LEONARDO, 2002). 

Os ninhos são constituídos por material friável produzidos de uma mistura de 

solo, partículas de madeira, saliva e excremento, denominado de ninhos cartonados. 

São classificados em aéreos ou subterrâneos, sendo os aéreos localizados em 

estruturas sem conexão com o solo e são comuns em porões ou caixões perdidos 

de prédios e apartamentos. Os subterrâneos localizam-se sob o solo e desses parte 

uma rede de galerias que se estende até a árvores urbanas e edificações acima do 

solo (COSTA-LEONARDO, 2002). 

Os ninhos policálicos, ou seja, quando uma grande colônia consiste de vários 

ninhos conectados, onde um deles é o ninho principal, local que abriga os 

reprodutores primários (rei e rainha) e os demais, ninhos satélites ou subsidiários 

não são considerados o ninho principal (COSTA-LEONARDO, 2002). 

 

Danos causados por cupins subterrâneos  

Os sinais de infestação estão diretamente relacionados com a deterioração da 

madeira. Essa espécie de cupim constrói junto ao material danificado, um túnel 

denominado de túnel de massa cartonada, local que utilizam para se movimentar 

dos ninhos até o alimento, mantendo-se seguros. 

Os principais materiais consumidos são: papel, papelão, forros, acabamento 

de gesso, livros, madeiras de todas as densidades (telhados, armários embutidos, 

batentes, guarnições, rodapés, etc.), arbustos, árvores e palmeiras vivas ou mortas. 

Para chegarem à fonte alimentar, esses cupins danificam estruturas como (parede, 

colunas, etc.) conduítes elétricos e telefônicos (ZORZERNON, JUSTI JUNIOR, 

2006). 
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Medidas de prevenção para cupins subterrâneos  

O monitoramento peri e intradomiciliar para identificação de possíveis locais 

infestados é fundamental para evitar a presença desse inseto. Identificar túneis, 

danos e presença de alados nas dependências da edificação, juntamente com a 

higienização das peças e do local. A presença de armadilhas e telas nas portas e 

janelas para evitar a entrada das formas aladas, essas que darão inicio a futuras 

colônias. O tratamento do solo com inseticidas domissanitários (organofosforados, 

piretróides) com o objetivo de realizar a barreira química no local, utilização de 

madeiras resistentes aos cupins, correção da temperatura e umidade do local, 

práticas corretas de construção e descartes de materiais infestados, barreiras físicas 

como utilização de vidros, areia, telas metálicas e lonas plásticas (COSTA-

LEONARDO, 2002). 

 

COLEOBROCAS 

Segundo Zorzenon, Justi Junior (2006), coleobrocas são insetos da ordem 

dos Coleoptera (Besouro), responsáveis por danos em madeiras, animais 

taxidermizados e em diversas peças e estruturais em Museus. 

Ordem Coleoptera é conhecida popularmente como besouros, grupo bastante 

diversificado com cerca de 357.000 spp. descritas, representando 1/5 dos 

organismos descritos (LAWRENCE; BRITTON, 1994 apud ALMEIDA et al., 2011). 

Fósseis datam de 265 milhões de anos, encontrados em rochas do Permiano 

(PONOMARENKO, 1955 apud ALMEIDA et al., 2011). 

O nome Coleóptero é devido à presença do primeiro par de asas modificadas 

em estruturas protetoras esclerotinizadas, denominadas de élitros, com função 

principal de proteção as asas posteriores e o restante do corpo, contra diversos 

traumas. Capazes de explorar os mais variados ambientes onde exista vida, exceto 

na Antártica, o seu sucesso evolutivo aparentemente se dá devido a presença de 

asas rígidas e corpo compacto, fatores que facilitam a exploração de locais estreitos, 

como por exemplo, a serapilheira e fendas sob as cascas de árvores (ALMEIDA et 

al., 2011). 
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Seu tamanho é variado com espécies medindo 0,3 mm (Ptillidae) até 20 cm 

(Scarabaeidae). São holometábolos, ou seja, desenvolvimento completo passando 

pelos estágios de ovo, larva, pulpa e adulto. A larva tem ciclo longo (vários meses) e 

os adultos vivem apenas alguns dias ou semanas (ZORZENON; JUSTI JUNIOR, 

2002). 

As principais famílias que apresentam riscos e danos aos museus e seus 

acervos são: Lyctidae, Anobiidae e Bostrichidae. Os insetos pertencentes a família 

Lyctidae desenvolvem-se e se alimentam de madeiras duras, infestando móveis, 

pisos, etc. Os adultos ovipositam na superfície da madeira e as larvas se alimentam, 

desenvolvem e transformam-se em pulpas no seu interior e após o adulto emerge, 

de cor marrom e comprimento de 3 a 5 mm (ZORZERNON; JUSTI JUNIOR, 2002). 

Na família Bostrichidae ocorrem besouros de tamanho médio, variando de 2 

mm a 50 mm de comprimento, suas larvas são xilófagas, alimentam-se de de 

madeira viva o morta (BOOTH; COX; MADGE, 1990 apud ALMEIDA et al., 2011). Os 

adultos fazem aberturas para a oviposição, após o ciclo ocorrer dentro da madeira, 

cavam orifícios redondos de 3 mm para diâmetro para sair. (ZORZERNON; JUSTI 

JUNIOR, 2002). 

A Família Anobiidae compreende aproximadamente 2.000 espécies 

distribuídas em 180 gêneros. No Brasil são descritas 81 espécies (COSTA, 1999 

apud ALMEIDA et al., 2011, p. 206). São besouros pequenos, cilíndricos e 

apresentam a cabeça dobrada pra baixo. O comprimento do seu corpo varia de 1 a 9 

mm de comprimento e são encontrados em diversos habitats (BOOTH; COX; 

MADGE, 1990 apud ALMEIDA, 2011, p. 206). 

 

Danos causados pelas brocas 

Esses insetos geralmente são xilófagos e broqueiam madeira morta e seca, 

atacam também produtos armazenados de origem animal e vegetal como, por 

exemplo, frutos secos, grãos, farelos, rações, papéis (livros), insetos em coleções, 

couro, pelos, excrementos e penas (COSTA; VANINI; CASARI-CHEN, 1998; 
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MARIONI et al., 2003; SILVA et al., 2004; CABRERA, 2008 apud ALMEIDA, 2011, p. 

206). 

Algumas espécies da família Anobiidae possuem grande importância em 

relação à conservação de Museus e seus acervos, como: Tricornynus herbarius, 

considerado inseto bibliófago destroem mais materiais bibliográficos do que 

incêndios e inundações, sendo a espécie mais devastadora de livros (CARRERA, 

1981 apud SILVA et al., 2004). Além dos livros é praga de couros, grãos 

armazenados e madeira (WHITE, 1965 apud SILVA et al., 2004). Encontrado em 

bibliotecas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (GUIMARÃES, 1989 apud 

SILVA et al., 2004). 

Em relação as coleobrocas, seus sinais de infestação estão relacionadas 

diretamente com os pós (grânulos fecais) na parte inferior das peças, furos e 

presença de adultos nas partes externas das mesmas. Os principais danos são: 

galerias nas folhas e capas de livros, danos em animais taxidermizados com 

estruturas compostas de couro, pelos, penas e produtos armazenados de origem 

vegetal e animal e madeira (ALMEIDA, et al., 2011. P. 206). 

 

Medidas de prevenção para coleobrocas 

A prevenção das peças e dos locais contra estes insetos esta diretamente 

relacionada com o monitoramento e higienização constate das peças e da edificação 

com objetivo de evitar futuras infestações. O monitoramento com objetivo de 

identificar possíveis infestações e danos em peças de origem vegetal como, livros e 

produtos armazenados, madeira e produtos de origem animal como, animais 

taxidermizados, couro, pelos e penas. A higienização como forma de evitar futuras 

infestações e danos, juntamente como uma aliada no monitoramento constante das 

estruturas e peças que compõem o acervo. 
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TRAÇAS 

A ordem Lepidoptera (lepidon= escamas; ptera = asas), ou seja, asas com 

escamas são insetos conhecidos como mariposas, borboletas e lagartas, quando na 

fase larval. Sua diversidade é grande com aproximadamente 200.000 espécie 

catalogadas, podendo chegar a 500.000 (GASTON, 1991 apud ALMEIDA, et al., 

2011, p. 229). Segundo Almeida et al., (2011) essa ordem é considerada de 

importância econômica nas principais culturas agrícolas, onde o seu hábito da 

fitofagia ou herbivoria (alimentação de plantas) confere a importância econômica aos 

lepidópteros, pois muitos são desfolhadores e broqueadores de plantas e árvores na 

fase larval. 

Os Lepidópteros apresentam dois pares de asas membranosas 

desenvolvidas, recobertas por escamas, característica que define o nome da ordem. 

São insetos holometabólicos (metamorfose completa), compreendendo as fases de 

ovo, larva (chamada de lagarta), pupa ou crisália e adulta. (ALMEIDA, et al.,2011). 

O aparelho bucal é variável conforme seu estágio de desenvolvimento, na 

fase larval os insetos possuem aparelho bucal mastigador, fase essa intensa na 

questão da alimentação, visando obter alimento para o desenvolvimento e 

armazenamento de reservas para a fase adulta. As larvas são do tipo eruciforme, 

conhecidas popularmente como lagartas, possuem três pares de pernas torácicas e 

pernas abdominais, que variam de um a quatro pares, mais o par anal. Já na fase 

adulta o aparelho bucal é transformado em sugador-maxilar com probóscis 

(propóscide), também conhecida como espirotromba. Portanto os lepidópteros 

adultos são exclusivamente sugadores, alimentando-se de néctar, água presente em 

gotas de orvalho e outros líquidos, principalmente resultante de processos de 

decomposição de vegetais (ALMEIDA, et al., 2011). 

Outras fontes de alimento são materiais ricos em queratina (pelos, penas, lã 

etc.), utilizados por lagartas de traças da família Tineidae, que também podem se 

alimentar de papel (ALMEIDA, et al., 2011). 

Esses insetos também trazem diversos benefícios para o meio ambiente, 

sendo responsáveis pela polinização de diversas espécies vegetais, principalmente 

borboletas das famílias Nymphalidae e Papilionidae. O lepidóptero benéfico mais 
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importante economicamente é o bicho-da-seda, Bombyx mori da família 

Bombycidae, utilizado na produção de seda, denominado de sericultura. Esse inseto 

é nativo da China e já foi levado aos cinco continentes para a produção de seda 

natural (ALMEIDA, et al., 2011). 

Os lepidópteros podem ser utilizados também como indicadores de qualidade 

ambiental, onde borboletas servem para indicar se projetos de recuperação 

ambiental de áreas degradadas estão atingindo os objetivos propostos de 

recuperação (ALMEIDA, et al., 2011, p. 233). 

De acordo com os laudos dos pesquisadores do Instituto Biológico, a espécie 

da família Tineidae encontrada em Museus foi Tinea pellionella. De acordo com 

Zorzenon, Justi Junior (2006), essa espécie de traça é uma pequena mariposa com 

comprimento variando de 12 a 16 mm, alimenta-se de tecidos de lã e carrega o seu 

casulo sem abandoná-lo. O casulo é em formato de um estojo tubular achatado e 

elíptico, feito de seda e outros materiais, com abertura em ambas extremidades e 

levado pela larva para sua proteção, emergindo dali o adulto de coloração parda 

com três manchas escuras em cada asa anterior, o casulo é descartado. Seus locais 

preferidos são úmidos e com baixa luminosidade (escuros), como garagens, quartos 

e armários sem iluminação.  

 

Sinais de infestação e danos causados pelas traças 

Seus principais danos em acervos estão diretamente relacionados com as 

peças compostas por roupas, geralmente feitas de seda e materiais semelhantes, 

tecidos de lã, tapetes, estofados, materiais rico em queratina como, pelos, fios de 

cabelo, entre outros que compõe o acervo. (BENNETT et al., 1997; 

BORROR;DELONG, 1998; ROBINSON, 1995 apud HOMRICH, 2014). Os sinais de 

infestação são caracterizados pelo aparecimento dos estojos (casulos) em diversos 

locais, como nas paredes, armários e perto dos locais com danos, presença de teias 

e furos nas roupas. 
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Medidas de prevenção para traças 

O controle está diretamente relacionado com a higienização, ou seja, limpeza 

dos armários e lavagem das roupas e peças atacadas quando possível e 

monitoramento diária do acervo, além da capacitação dos funcionários em relação 

aos hábitos desse inseto. As mudanças estruturais são de grande importância na 

edificação do Museu, como por exemplo, a inclusão de telas em todas as janelas do 

prédio, distribuição de armadilhas luminosas por toda a edificação, iluminação em 

armários, evitar locais com umidade, mantendo-os secos.  

 

PSOCOPTERA (PIOLHOS DE LIVROS) 

De acordo com Zorzenon, Justi Junior, (2006) os psocoptera são insetos 

muito pequenos, dependendo da espécie são providos de asas, medindo de 1 a 

3mm de comprimento. Algumas espécies são de cor amarelada ou cinza, com suas 

cabeças relativamente grandes. Aparelho bucal mastigador com mandíbulas 

denteadas. Eles aparecem pela primeira vez no período Permiano, 295-248 milhões 

de anos atrás, seu nome é originário do grego (psokos=raspado e ptera=asas). 

A espécie Liposcelis divinatorium, pertencente à família Liposcelidae mede 

aproximadamente de 1 a 3 mm de comprimento, cabeça relativamente grande. 

Dependendo da espécie os psocópteros são providos de asas. Vivem nos livros, 

cascas ou folhagens de árvores, papeis de parede, locais com alto índice de 

umidade, juntamente com presença de fungos (ZORZENON; JUSTI JUNIOR, 2006).  

São paurometábolos, ou seja, metamorfose gradual onde as ninfas (formas 

jovens) e os adultos não diferem quanto à forma e o estilo de vida, mais há 

mudanças, porém difíceis de perceber no tamanho de suas estruturas. O ciclo de 

vida é de aproximadamente 30 dias, algumas espécies são gregárias, as fêmeas 

colocam de 80 a 90 ovos cobertos por fios de seda, podendo ser colocados 

isoladamente ou em grupos (ZORZENON; JUSTI JUNIOR, 2006). 
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Danos causados por Psocópteros 

De acordo com Zorzenon, Justi Junior (2006), esses insetos conseguem 

sobreviver entre as páginas de um livro, causando danos significativos aos 

documentos e encadernações, produzindo pequenos orifícios menores que um 

milímetro e de contorno irregular, juntamente com manchas derivadas dos seus 

excrementos salivares. 

 Sinais de infestação estão relacionadas com a presença de insetos 

mortos nas prateleiras, presença de fungos em livros, juntamente com os orifícios e 

manchas causadas pelo piolho do livro. 

 

Medidas de prevenção para Psocópteros 

A higienização e monitoramento diário das coleções, prateleiras e da 

edificação é a melhor forma de prevenir e identificar a presença desses insetos 

bibliófagos. A presença de prateleiras de ferro facilita a inspeção e limpeza das 

coleções é de grande importância na questão da proteção dos acervos históricos. 

 

THYSANURA (TRAÇA DE LIVROS) 

Thysanura significa thysanus (do grego, franja) e oura (cauda). Conhecido 

popularmente como traças dos livros, as espécies são cosmopolitas e consideradas 

como as mais primitivas dos insetos conhecidos pelo homem. São ápteros, ou seja, 

não apresentam asas, geralmente de corpo achatado dorso ventralmente com 

comprimento entre 0,85 a 1,3 cm e coloração cinza a prateada revestida de 

escamas na parte dorsal. Aparelho bucal mastigador, onívoros, alimentando-se de 

vários produtos como, farinha, papel, capas de livros, papel de parede, roupas e 

tecidos. As traças podem viver por mais de quatro anos, seus ovos podem eclodir 

em aproximadamente 10 a 6 dias, demorando em média 2 a 3 meses até chegarem 

a fase adulta (ZORZENON; JUSTI JUNIOR, 2006). 
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Os tisanuros são ametábolos, ou seja, não apresentam metamorfose, 

mantendo a mesma forma durante todo o seu desenvolvimento até a fase adulta. 

Esses insetos vivem em lugares úmidos e escuros com presença de matéria 

orgânica de origem vegetal, presentes sob pedras, casca do tronco e dos galhos das 

plantas, em madeira em decomposição e na serapilheira, dispõem de habito noturno 

e são muito ágeis, escondendo rapidamente em frestas de moveis, armários, 

rodapés e caixas (ZORZENON, JUSTI JUNIOR, 2006). 

De acordo com Zorzenon, Justi Junior (2006, p.111), algumas traças 

adaptaram-se muito bem ao ambiente urbano, consideradas pragas domiciliares, de 

museus, bibliotecas, tecelagens, supermercados, hotéis e diversos estabelecimentos 

comerciais.  

 

Danos causados por thysanura (traças de livros) 

Os principais danos são os orifícios localizados nas folhas, capas dos livros e 

etiquetas. Lepisma saccharina é uma espécie da família Lepismatidae e uma das 

espécies mais comuns nos acervos históricos. 

 

Prevenção das traças dos livros 

Para prevenir para que a população de traças não permaneça e aumente no 

local é necessário eliminar pontos de umidade, como vazamento de encanamentos, 

evitar acúmulos de jornais, livros e revistas velhas ou outras fontes de alimentos. 

Selar as frestas e ranhuras nas estruturas evitando abrigo para esses insetos, 

manter a higienização diária dos livros e materiais estocados que pode servir de 

alimento e sempre monitorar e analisar materiais que chegam para compor o acervo. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Insetos bibliófagos e xilófagos estão diretamente relacionados com os 

materiais que compõem os acervos históricos em Museus. A importância de sua 

preservação é imprescindível, isso devido aos acervos ser parte integrante da nossa 

história, onde muitas vezes são capazes de ajudar a compreender situações do 

passado, presente e futuro. 

A manutenção e alterações estruturais, higienização, monitoramento e o 

manejo integrado de pragas (MIP) são ações primordiais nos locais que agrupam 

esses materiais, ações essas capazes de ser determinantes em relação à existência 

ou não de pragas no Museu e seus acervos. Realizar a combinação de ações 

técnicas e administrativas, juntamente com a supervisão de uma equipe 

multidisciplinar, para proceder com a manutenção predial destinada a manter ou 

recolocar os itens em seu estado ideal para que possam desempenhar sua função, 

ou seja, a manutenção e alterações estruturais focando a prevenção. 

As ações de manutenção preventiva são voltadas a identificação e eliminação 

de qualquer tipo de porta de acesso, como por exemplo, frestas, buracos e orifícios 

pela edificação e vazamentos no sistema hidráulico sanitário, fatores determinantes 

para que haja a presença de diversos insetos xilófagos e bibliófagos. Telas anti-

insetos ou as popularmente chamadas telas mosqueiteiras, são de grande 

importância nas janelas de toda a edificação. São ações iniciais para manter os 

acervos em segurança e também permitir o bem estar social dentro do Museu, 

permitindo cada vez mais o aumento de números de visitantes de todo o mundo. 

É de grande importância que os acervos disponham de um sistema de 

controle de temperatura e umidade relativa do ar; em locais úmidos disponibilizar 

desumidificadores, já em locais muito secos utilizar umidificadores. A questão de 

temperatura é desejável em torno de 18ºC a 20ºC e UR entre 40 a 50% para a 

redução do desenvolvimento de alguns insetos. 
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A higienização do museu e seus acervos voltados para a prevenção é de 

fundamental importância, uma vez que por essa ação de limpeza das estruturas são 

identificados danos, insetos vivos ou mortos e vestígios de uma forma geral. O 

profissional da limpeza, quando bem orientado em relação aos tipos de insetos 

presentes nos museus e nos acervos, sobre sua biologia e danos, torna-se um 

elemento fundamental na identificação de novos problemas. O responsável pela 

equipe de higienização, sempre que possível, deve acompanhar o serviço e 

diariamente realizar uma reunião pós-tarefa, para discutir assuntos relevantes sobre 

a preservação dos acervos. 

Monitoramento diário dos acervos e sua edificação, das peças que chegam 

no Museu para compor o acervo, juntamente com as ações citadas anteriormente é 

um aliado fundamental no quesito prevenção, preservação e controle dos insetos 

bibliófagos. A necessidade de uma equipe multidisciplinar com especialistas em 

entomologia se torna de caráter obrigatório em todas as etapas. A equipe deve ser 

treinada para identificar sinais de infestação, umidade excessiva e mofo, nas 

dependências da edificação e nos materiais que compõem o acervo. Importante que 

todo o quadro de funcionários esteja envolvido na questão de conservação e 

identificação dos fatores físicos, químicos e biológicos de degradação. 

A utilização do método de atmosfera anóxia (ambiente livre de oxigênio) 

realizada com a retirada do oxigênio do interior, utilizando gases como Nitrogênio, 

Argônio e Dióxido de Carbono, de um espaço confeccionado com barreiras 

especiais para eliminação e controle de pestes, onde resulta na morte dos 

microorganismos e insetos em qualquer um dos seus estágios (ovo, larva, pupa e 

adulto) por desidratação e asfixia, são alternativas já comprovadas na prática como 

método de preservação capaz de evitar a oxidação, degradação biológica e 

microbiológica dos materiais que compõem o acervo. (FROES, 2011).  

A capacitação e treinamento do quadro de funcionários expondo os riscos que 

os acervos enfrentam em relação aos diversos agentes de degradação são de 

grande importância na questão da prevenção de danos, além da inspeção, 

higienização e contratação de uma empresa controladora de Pragas Urbanas. 

Lembrando-se da necessidade do gestor/curador periodicamente realizar 
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atualizações na questão de novas técnicas sobre temas relacionados com a 

preservação e conservação dos acervos e edificações. 

Conhecimento sobre a biologia, ou seja, o modo de vida, preferência 

alimentar, momento de acasalamento, local ideal para se estabelecerem, fatores 

físicos ideais, são informações primordiais para evitar muitas vezes danos 

irreversíveis em peças e estruturas em museus e seus acervos. 

É indispensável que o gestor/curador, no momento da contratação de uma 

empresa especializada no controle, em caso de infestação, faça um levantamento 

sobre seus trabalhos, verificando juntamente com o órgão de defesa do consumidor 

(PROCON) se existe alguma reclamação, tempo de mercado, especialista habilitado 

na elaboração do plano de ação e controle a ser oferecido, informações necessárias 

no ato da contratação para garantir um controle de qualidade e efetivo, evitando 

demais danos aos acervos. 

Disponibilizar amostras dos materiais danificados, juntamente com os insetos 

encontrados no local, para auxiliar e agilizar a qual ação ser tomada para o controle 

da específica praga no local. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se com este trabalho que as ações de caráter preventivo são de 

grande necessidade para prevenir danos nos acervos, devido os insetos xilófagos e 

bibliófagos estar altamente adaptados a viverem nessas instalações. Realizar ações 

preventivas para evitar o uso indiscriminado de inseticidas, esses que além de 

comprometerem a saúde das pessoas que ali estão, podem colocar em risco os 

materiais que compõem o acervo. 

Atentar-se com as ordens citadas neste trabalho, levando em consideração a 

biologia de cada uma delas. Os Cupins estão diretamente relacionados com a falta 

de predador e pela facilidade em relação ao acesso e disponibilidade de alimento. 

Os coleobrocas (besouros) ligados também aos mesmos fatores que favorecem os 

cupins, principalmente de madeira seca. Lepidptera (traças-de-roupas), Psocoptera 

(piolhos de livros) e Thysanura (traças de livros) ordens favorecidas pela alta 

umidade e baixa luminosidade dos locais, fatores que favorecem a sua permanência 

nos acervos e consequentemente resultando em danos as peças que o compõem.  

O método de atmosfera anóxia é considerado um tratamento adequado para 

a conservação do nosso patrimônio cultural, pois erradica insetos xilófagos e 

bibliófagos, sem efeitos colaterais para o acervo, o profissional do arquivo, 

pesquisadores e meio ambiente. 

Gestor/curador no momento da contratação da empresa especializada, 

realizar um levantamento sobre os trabalhos realizados, sua equipe técnica, 

investigar possíveis reclamações sobre a mesma, junto ao órgão de defesa do 

consumidor (PROCON).   

Manter nossa história preservada é de grande importância, obrigação de 

todas as pessoas, principalmente as que estão diretamente ligadas com este 

trabalho, levando em consideração que todas as ações são de grande importância e 

que a prevenção evita danos muitas vezes irreversíveis para o nosso patrimônio 

histórico. 
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