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1.Quantlflcaçlo eklentlfkaç5o de fungos nas nastns de v recolhidas no l,wemo num dos arqtdvosdeujboa.
Alguns dos fungos presentes no interior não foram detectados no exterior, o que sugere contaminação interna

A.’mfluência da contaminação fúngica para
a saúde ambiental e para a conservação do
património é o tema premente e actual que
suscitou. a hipótese de estudo aqui apresen
tada. Os fung9s, dada a sua extrema c~
pacidad de adaptação, podem colonizar
diversos materiais orgánicos ou não e a
sua acção Øode ser mecânica, por intermé
dio das suas hifas, ou química, através dos
seus metabolitos.
Em termos de conservação do património,
os estudos sobre fungos têm suscitado gran
de interesse dada a sua elevada capacida
de de biodeteriora o Sterfiinger, 2010.
Tendo inicialmente assentado em técnicas
tradicionais de cultura (Zyska, 1998, os
estudos mais recentes já incluem tecnicas
modernas de biologia molecular (Mesquita
ei a4 2009; Michaelsen ei ai, 2009 . O estudo
aqui apresentado utiliza ambas as técnicas:
a convencional, recorrendo a meios de cul
tura específicos para o crescimento de fun
gos e a mais recente, utilizando 0DNA fún
gico e a amplificação genómica dos mesmos
para consegui identificá-los até ao nível da
espécie. Para conseguir realizar este intuito,

g foi desenvolvida a aplicação da recente téc

nica de crornatogralia líquida desnatural)
de alta resolução (DHPLC) à análise de

amostras complexas de fungos filamentosos
formes.

Apesar do controlo ambiental Qiumidade
relativa e t mperatura ser considerado co
mo uma das medidas mais eficazes para a
prevenção do aparecimento de contamina
ção fúngica, este tipo de estudo em que se

rocura identificar a e nem fungi
co ~~ponsáverpela~~iodete1ioração pode
trazer importantes informações em relação
ao tratamento a aplicar no tnmomo afec
tado, pois fungos de espécies/géneros dife
rentes apresentam características estruturais /
metabólicas diferentes e nestas dissimilitudes
poderá assentar a efidcia do tratamento. Além
disso, a presença de determinados fungos como
o Chszeiorniwn ~a, &cnp)p’Iimn 4$, Thchtxlerwsz

4~, Murar 4$ ou Rkkppus 4$, pode alertar
para a necessidade de medidas urgentes por
que estes são alguns dos fungos que eiodem,
mancham e conseguem alterar a estrutura me
cânica do papel (Mandrioli e Caneva, 1S98).
Em termos de saúde ambiental, as recentes
exigências legislativasJT-SCE0~5 prev
em um limite máximo de contaminaçãb
fúngica em ambientes onde se realize ac
tividade humana. Em Portugal não havia
ainda qualquer registo de estudos efectu
adós em Arquivos que incorporassem a
amostragem de ar, complementando-a com
a ostragem de superficies, de forma a
obter resultados mais detalhados e precisos
obre a contaminação ungica existente.

Metodo 1 ogi a
Arquivos localizados em território nacional
constituíram o ambiente de estudo esco
lhido para a investigação a~ida em curso.
Em cada um dos locais de estudo três na
região de Lisboa e um em Évora foram
seleccionados locais de amostragem tendo
o cuidado de incluir areas devotadas intei
ramente ao arquivo de espécies celulósicas
de interesse cultural e áreas com actividade
humana salas de trabalho e salas de consul
ta dc documentos. Em cada uma destas sa
las, foram amostrados os locais onde a con
taminação fungica mais poderia contribuir
para a biodeterioração e/ou agravamento1
precipitação de problemas de saúde. Assim
sendo, foram efectuadas amostragCns de ar
e de superficies, como pavimento, pratelei
ras, mesas e capas de acondicionamento
dos documentos. Foi ainda amostrado qual
quer local onde se verificasse crescifliento
visível de fungos.
Para as amostras de ar foi usado apenas uni
meio de cultura mas para as superfícies forani
usados dois meios extracto de malte cofl1
cloranfenicol e DG 18 com diferentes acu
vidades de água Aw para garantir que todo
o possível espectro fúngico cuítivável sC0~
observado. O espectro não cu1dV~~ foi

alisado por técnicas de Biologia Mol~’~

• Exterior

Após incubação das amostras de ar e dc su
perficies, as placas de crescimento foram ana
lisadas com contagem das colónias e identifi
cação morfológica das mesmas recorrendo a
atlas dc identificação (Lamne, 2002; Samson
ei ai, 2004). No caso dq crescimento múltiplo
de vários tipos das leveduras, não identificá
veis morfologicamente, foi aplicada a tecno

logia de cromatografia liquida desnaturante
de alia resolução (DHPLC para a separação
da5 várias espécies. Este pmcedimento, uma
Vez desenvolvido, tem aplicações práticas não

SO n~ caso dos Arquivos (Pinheiro etal, 201 la
COtilo cm património arquitectónico (Pinhei
tOdai, 20! lc ou em casos clínicos com infec
~O por múltiplos agentes.
No5 casos de crescimento nulo em placa,

Pitcedeu~ â extracção de DNA da amostra
tolhida e de seguida procedeu-se à amplifi

Sala de arquivo Sala de trabalho

cação das regiões D2 e ITS2 capazes de for
necer informação genética acerca da espécie
ou espécies em causa. A este procedimento
seguiu-se a análise por DHPLC para avalia
ção da comunidade fúngica existente.

Resultados
Foram efectuadas colheitas em duas esta
ções do ano (Verão e Inverno e em cada
um dos locais escolhidos. Em todos os ar
quivos tem sido verificada uma prevalência
interior de Peniciliium spp. e Ciadosporium spp.,
tanto nas amostras de ar como nas dc su
perficie. Nas figuras 1 e 2 estão represen
tados os resultados obtidos em termos de
contagem e identificação de espécies num
dos arquivo estudados e para uma das es
tações (Pinheiro ei ai, 201 la; Pinheiro ei a4

Sala de leitura

201 Ib . A quantificação é feita emtJFCs ou
unidades formadoras de colónias.
Neste arquivo foi detectada a presença de
Siac4yboirj’s sp., um dos fungos com forte im
pacto na saúde e que está contemplado na
NT-SCE-02. Em termos regulamentares, e
falando de padrões microbiológicos, a NT
-SCE-02 considera potencialmente danosa a
presença de determinados géneros/espécies
de fUngos: Siac4ybotys chariaruin (S. atra), Fu
safium spp.,A.spergiiius versicolar, Aspagilbssjkjvus,
Aspergillusfrrniga,w, Aspe~i’1hss niger, Hist~hzs
aia capsuiatuin e Qypiococcus neofornuns.
Em relação aos géneros menos com fo
ram confirmadasjá noutros arquivos as pre
senças de Asper~llvs niger, Aspergihusfrnigasus,
Aspergilius versicolor e Fusariunz sp. e todos
eles, portanto, com um forte im
saúde humana (Pinheiro ei ai, 201 la.

E TUDO DE COMUNIDADES
FÚ GICA5 EM AR~UIVO5
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