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RESUMO: 

A preservação do Patrimônio Cultural como legado às gerações futuras, perpetuando a trajetória 

de um povo, de uma nação. A necessidade de preservação desse patrimônio, por meio de 

técnicas convencionais e de radiação gama. O patrimônio é constantemente atacado por 

diversas pragas como cupins, traças, mofo entre outros, várias técnicas para controlar e 

minimizar os efeitos dessas pragas são realizadas como a Fumigação que usa gases tóxicos 

muito nocivo aos conservadores e aos materiais tratados, Tratamento com químicos não tóxicos 

usa-se gases como nitrogênio dentro de um saco plástico substituindo o ar atmosférico pelo 

nitrogênio, Tratamento por congelamento o material e submetido a baixas temperaturas dentro 

de um freezer, Tratamento por altas temperaturas onde usa o calor sua aplicação e apenas em 

casos de emergência, Tratamentos biológicos a aplicação dos feromônios substâncias 

secretadas pelos próprios insetos, Tratamentos tradicionais como a sucção, Aplicação de 

repelentes, e o Encapsulamento, e Tratamento de Biologia molecular a macromolécula pode ser 

cortada, modificada, recombinada e multiplicada faz–se clonagem de genes. A utilização da 

radiação para conservação de acervos é utilizada a mais de 40 anos o caso de maior 

repercussão foi a irradiação da múmia de Ramsés II, A escolha da dose de radiação dependem 

do produto a ser tratado e do problema encontrado, o processo de irradiação não coloca em risco 

as pessoas não agride o material tratado e os documentos não precisam ficar em quarentena, 

os irradiadores de grande porte são utilizados para irradiação das aplicações de conservação do 

patrimônio, no IPEN o irradiador de multipropósito de 60Co tecnologia inteiramente nacional tem 

papel de destaque internacional e é referência  no tratamento de conservação do patrimônio 

cultural. 
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