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documentos históricos
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0 s dados que a história registra
sobre conservação de documen

tos escritos indicam que o problema
da sua conservação já existia em
épocas muito remotas anteriores à
descoberta e uso de pergaminho pa
piro ou papel como suporte da escri
ta visto que o escribas da civilização
mesoxtâiiiica dei xaram registrK1a sua
preocupação pelos sérios problenias
relativos à conservação das tabletes
de argila que sustentavam a escrita
cunciforme por eles usada

Na Catedral de Barcelona existe

o registro da nomeação em 1346 de
um conservador do Arquivo Rcil
pelo Rei Pedro o Cerinioniww
com a missão de revisar e

var os contratos escrituras e reyitros
sob custódia no nosso Arquivo Real
de Barcelona para evitar sua elc1 ruí i
ção e conLiiiio pela corrosão causada
pelo mofo ou pelas traças do modo
que comumente está acontecendo até
o presente

Numa perspectiva histórica a luta
neste campo de conservação não é
mais do que uma continuação das
que visando a melhor proteção pos
sível dos livros documentos elou

obras de arte que se encontravam sob
sua custódia e responsabilidade fo
ram travadas por sucessivas gerações
de bibliotecãrios arquivistas e con
servadores de museus Lutadores in

cansáveis souberam incorporar às
técnicas de conservação aqueles co
nhecinientos técnico científicos dis

ixníveis na época em que eles vive
ram Durante muito tempo os conhe
cinientos necessários para os profis
sionais responsáveis pela conserva
ção e restauração de objetos de arte
somente podiam ser adquiridos me

diante longos e pacientes aprendiza
gens ao lado de um mestre nestas
artes No fim do século passado apa
recem os primeiros laboratórios em
museus para estudar com metodolo
gia científica i problemas ligados à
conservação e restauração de docu
mentos históricos Na década dos 50

surgem diversas associações visando
o intercâmbio de informações e a
coordenação das pesquisas sobre a
preservação e manutenção da integri
dade nas estruturas de obras de arte e

de livros e documentos históricos

Já na década dos 60 é estabelecido

uni curso de conservação no Instituto
de Belas Artes da Universidade de

Nova lorque exemplo logo mais se
guido em outras universidades

A partir destas iniciativas as téc
nicas visando a conservação do mate
rial escrito tiveram uni grande descri
volviniento ese aproveitaram dos gran
des progressos técnicocientíficos
destas últimas décadas Em pouco
tempo passaram de um estágio essen
cialmente empíricolartesanal para o
presente estágio caracterizado por
uma tecnologia altamente sofisticada
que é transmitida aos interessados
numa base mul iidiscipi inar crescente
mente científica

É evidente a necessidade de prote
ger nossa memória nacional em gran
de parte constituída pelos bens que
representam signos tangíveis do perfil
cultural brisileiro e entre os quais se
destacitiu w líros e documentos

históricos legados pelas gerações que
nos antecederam Para tanto será

preliminarmente necessário tomar
urgentes providências para dar início
à formação de especialistas nesta
área

A conservação seu significado e
desdobramentos

Conservação significa o uso con
junto de princípios e técnicas para
proteger uni abjeto determinado con
tra Lima perda da sua estabilidade e
integridade material em decorrência
de uma eventual degradação natural
causada por acidentes adversos As
sim colocado não é possível conside
rar a proteção do objeto numa condi
ção de isolamento absoluto condição
que demandaria fazer abstração com
pleta do seu ambiente circundante A
proteção visando conservar uni objeto
deverá cilipre considerar o objeto a
ser conservado como i in p 1 ie i tamente
ou explícítarnente inserido num con
texto ambienta de tempo e espaço
do qual potencialmente podem surgir
eventos com características hostis

Portanto os princípios e técnicas
aplicadas à conservação deverão pro
teger tanto quanto possível contra
uma degradação interna do objeto a
ser preservado e contra condições am
bientais adversas A conservação da
estabilidade natural portanto pode
ser subdividida em conservação ma
terial objetiva ou intrínseca e conser
vação ambiental ou extrínseca 0 pre
sente ensaio é dedicado ao tema da

conservação material e será proxi
mamente complementado por outro
ensaio sobre o tema da conservação
ambiental

Conservação mrial
A conservação dos objetos visa a

manutenção da estabilidade física in
terna dos materiais que os compõem
No caso de livros e documentos histó

ricos a preocupação conservadora
abrange o pergaminho o papiro e o
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Ingredientes que integram os suportes da escrita

Substâncias orgânicas ele origem vegetal

papiro

papel

folhas vegetais inteiras

fios e tecidos

cascas e cortiças

madeiras

colas e resinas

mucilagens

corantes vegetais

Substâncias orgânicas de origem animal

pergaminho

seda

feltros de lã

marfim e ossos

gelatinas e colas animais

corantes de origem animal

Substâncias inorgânicas do reino mineral

carbonatos de cálcio

talco

pigmentos minerais

metais e suas ligas

ouro prata cobre para revestimentos decorativos

conseguidos pela aderência de lâminas delgadas dos respec

tivos metais aplicadas sobre o suporte mediante pressão e

calor

bronzes latões e aços usados com finalidades ornamen

tais ou para elaborar dispositivos diversos tais como

articulações cadeados charneiras e reforços para caixas

protetoras

papel entre outros suportes da tinta
da escrita as próprias tintas e os
corantes e elementos decorativos dos

textos policromos estão incluídos
nesta preocupação tanto quanto os
materiais usados na elaboração de
canudos protetores para rolos ou de
recipientes para códices assim como
os usados na proteção de conjuntos
de folhas manuscritas ou impressas e
alue sendo dedicadas a um tema
determinado ficam interligadas me
diante uma encadernação formando
um livro

Os livros e documentos históricos

formam parte dos bens culturais e

obras de arte cuja conservação de
manda conhecimentos bem funda

mentados sobre os diferentes mate

riais normalmente usadas na sua

elaboração Na maioria das vezes
estes materiais pertencem a três gran
des grupas o primeiro é formado
por substâncias orgânicas de origem
vegetal tais como papiro papel
folhas inteiras fios e tecidos cascas

ou cortiças madeiras calas e resinas
vegetais no segundo encontramos
substïincias orgânicas de origem ani
rnal como pergaminho seda feltros
de lã marfim ossos gelatinas e colas
animais entre outras Q terceiro

gmpo é constituído por substâncias
inorgânicas do reino mineral que
após moagem fina saio usadas no
acabamento mediante recobriniento

das superfícies que deverão acolher
a escrita ou também como material

de enchimento da nnassa formada pela
dispersão das fibras vegetais Num
quarto grupo poderia reunir os mate
riais metálicos ouro prata cobre e
as ligas de bronze latão e aço Os
primeiros usados como lâminas
muito delgadas aplicadas na superfí
cie da folha superficial com finalida
des oniamentais os segundos para
elaborar dispositivos tais como arii
culações cadeados ou charneiras em
caixas destinadas â guarda com segu
rança doas documentos ou à proteção
de encadernações como no caso de
cantoneiras

As obras de arte os livros e os

documentos históricos que configu
ram grande parte dos nossos bens
culturais são o resultado de um pro
cesso agregador de materiais diferen
tes em proporções determinadas pela
estabilidade de um equilíbrio nas
interações de cada ingrediente com
os outros elementos que compõem e
contribuem na sustentabil idade do

produto final

Deterioração intrínseca do papel
e suas causas

D papel é deteriorado numa veloci
dade que depende da sua composição
inicial e do meio ambiente circundan

te A permanência do papel papel
sustentável feri um objetivo visado
desde os primeiros tempos da história
papeleira D papel feito ã mão e a
preparação das fibras necessárias á
sua manufatura pelos primitivas
processos usados tradicionalmente
passaram satisfatorirtmente pela ieic
de durabilidade temporal Durante o
séculos XVIII e IXX porém as
coisas mudaram em resposta a de
mandas crescentes de papel para a
comunicação escrita e para fins edu
cativos os fabricantes se esforçaram
para acelerar os processos da sua
fabricação tanto aqueles destinados
a preparar as fibras para compor as
folhas de papel colmo também para
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reduzir a participação da mãodeobra
na etapa de elaboração das folhas
mediante unia mecanização conve
niente

Nessa época ocorreram também
mudanças e inovações radicais nas
matérias primas demandadas pelas
manufaturas papeleiras se por um
lado o uso do linho foi deslocado em

grande parte pelo algodão assim
beneficiando a qualidade das fibras
papeleiras por outro lado houve uni
aumento no uso de trapos cuja sujeira
e colorido variado veio prejudicar a
qualidade aparente dos papéis fabri
cados com esta fonte de fibras 0

prejuízo não ficou somente na aparên
cia externa porquanto foi descoberto
que o cloro podia ser usado para bran
quear os trapos procedimento rapida
mente difundido e que teve conse
qüências desastrosas a longo prazo
porquanto as fibras ficaram muito
debilitadas pela reação ácida residual
causada pelo branqueamento Esta
inoportuna e prejudicial reação ácida
ficou reforçada por outra fonte de
acidez em decorrência da outra inova

ção a substituição da colagem inter
na tradicional à base de colas animais

e gelatinas por uma nova colagem
que demandava o uso de resinatos de
alumínio precipitados sobre as fibras
celulósicas

Acidez causa principal da
desestabilização interna

Hoje está amplamente demonstra
do que a acidez é a causa principal
dadesestabilinação do papel pela pas
sagem do tempo e subseqüente enve
lhecimento A acidez catalisa a ação
hidrolítica de enzimas específicas
celuloses para os polímeros celuló

sicos das fibras vegetais e os degrada
formando monômeros A estrutura

ção linear assim perdida prejudica
o entrelaçamento das longas fibras
celulósicas que caracterizam as fo
lhas de papel em detrimento das suas
características particulares de resis
tência porosidade e poder de absor
ção Outro componente das fibras
papeleiras é formado pelas hemicelu
loses com sua estrutura molecular

muito semelhante a das celuloses po
rém com uma velocidade bern maior

na sua iidrOlise também catalisada

pela acidez Em qualquer caso deve
ser evitada a acidez com um pH

GERENTE

menor que 6
Pelo acima exposto fica claro que

muitos papéis carregam no seu bojo
as causas latentes dos mecanismos

desestabilizadores que vão provocar
sua destruição rápida pelo envelheci
mento caso não forem tomadas pro
vidências acauteladoras

No caso de objetos que já perderam
sua estabilidade é recomendável

iniciar um processo de restauração ou
recuperação da estabilidade parci
almente perdida Quando se trata de
recriar urna parte perdida do objeto é
válido também considerar uma recons

trução da parte perdida por motivos
estéticos funcionais pedagógicos ou
de pesquisa Nunca porém visando a
conservação ou restauração

0 grande número de documentos
produzidos pela sociedade moderna
demandam selecionar com muito

critério os documentos a serem con

servados e mesmo que a sua conser
vação mediante microfilmagem possa
ser ajudada pelas técnicas de repro
dução eletrônica digitalizada precisa
manter um profundo sentido de eco
nomia aplicada para conservar pri
meiro para restaurar depois à

0

QUIMICOS PARA PAPEL
Empresa multinacional líder na Europa e USA em químicos para

papel procura engenheiro químico sênior com experiência em
fabricação de papel para consolidar sua equipe no Brasil

Requisitos engenheiro químicopapeleiro liderança inglês
disponibilidade para viagens

Enviar CV e pretensões para Engenheiro Papeleiro
Alameda Itu 483161
01421000 São PauloSR

Garanteseconfidencialidade
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