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pensadores amm convite que lhes foi formulado para

declinar suas opiniões sobre o papel n contexto Ju

globalização que caracteriza u nossos dias

A lei tumz dos ricos cinturessanwsdepoimentos reuni

dos ponn editores du revista aponta vúhuxmowJjOuçõe

n perfil concekua dos valores UXaÍmúpalavra papel

sinaliza oy contrastes entre mx novos cnmpxncneydo

perfil de valores c aqueles umomidenulumraúiuimuaio as

sim ünduzimó0008exõemqueyOoopnemcnuuúumuxegur

nu presente sériedelxvHistóricos Pvpxnox

Até recentemente as pesquisas histõficas creditavam

o invento do papelúTai Lum por erele preparado um

mporieü base defibras celuksioasoecieladas as quais

por seremcioxdaspmdium receber ónta traçando ow

miéns quennpnmuntomNeugmmusebncmooverbais

assim colaborando ox evolução das técuicxsduescrita

Os estudos e descobertas arqueológica mais re

cent alteraram a cronologia da origem dos am igos

mapomoo mostrando que ela me situa uns 3O0anos

untexdmWuLun Isto significa que uma proto

fbhmpnovuvclroonojúupupcceuporvniuJomunoa

200uC adcmcohcrtum porém não nxdiiormn

u imagem daausteridade econômica ganha pela wn

gu manufatura caseira de papéis no meu

rempnrcimmenmdefihrasdiversas

NOVAS TECNOLOGL45

à evolução histórica das nnsnuYaurms papeleiras foi

detenninudopelo aparecimento dcwuceuvmsbnova

çõctecnoógiras queafeorammlemhfumJonddo

papel no que diz respeito à comunicação das idéias m

wuuconservação

Atabela mostruov principaismudanças quebalbmmun

essa evolução uu longo dosegundo milênio deixando
evidente que omcucnmumdmounioodmrconuisúw até o

século XIV cmmeihohxsnu preparação enn desempe

nho dowmupmrtesomudwxNsécunXVQuocxbmrg in

venta a impressora manual assim aumentando a quanti

dade de textos reproduzidos mediante o novo processo

x que causou uno grande c contagioso desejo doler

Auiimocnu somente alguns privilegiados dnbanuoes

nooxvnoo manuscritos AixqxroxJcOuumbergin
duzi Li Li iii creeime nio no númerci de leitores com acesso

aos coosimpncxousaodograndes aumentos oude

inunda de papéis Alentidão da produção manual dos

papéis eJu sua smbmeqücnle impressão tornou 000vemj
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ente uma aceleração dc ambos owprocessss Por umlado

as máquinasdos irmãos Foordrinier tomaram conta da

produção de papéis cm quantidades uJequudux por ou

tro ladoas impreosoos rotativas modernas pcmÜúmm

acompanharas crescentes produtividades numnuvmmúor

nmmdmmmcmmUnmumdepapúisdmxónadnnóimpreawüo

AUMEMNA DEMANDA DE PAPÉIS

IMPRESSOS PROVOCA ESCASSEZ DE FIBRAS

maior produtividade asdm conseguidacontribuiu

para deinandas crescentes de material impresso causan

do incrementos significativos no consumo de papéis e

conseqüentemente uma grande escassez nuo fibras tra

dicionalmente diwpunmvei9umcnnuornoxmpmble

mumiucudux6mwéxdoIXhinoiudmopnmduçDo

Je papéis com fibras de madeira Logo ficou evidente

que nm papéis obtidos com pastas pncmwomdosupartir

dc madeira apresentavam uma vida útil uxuu6mJnuí

dmcmouuoúnemovidenmepehâompoxervuçúodome

nóhwregi strxda pehuuasobre umu

purOciedumpup8a A gravidade desta

xiuOo foi coniQidacunznmúudiUcu
JudeoknúJJomoommnondnmtémnmp

ourmmpmmmoÍempmobibüumcuú6osu

amquveinm responsáveis pela conser

vação dedocumcuumcnchm mu im

pressos duramicu segunda metade do

mócuopasmodneu primeira mctodedo
mécu1oxx

Jü por volta do década dos 0Odopn
wcnieoéuuhonnvasu6cnicuudcescúiuc

dccunmuniomyÜoeen8nicucoloca
ram umdúv@uuconpcui8noiuúnosn

du papel oomxowupovlcdos signos que uunipCkm um

texto ou dos traços 6e imagens nas representações uui

úoaa Tanto uu inovações nn área de novos materiais 8

bmmmfórnecidonpeammdeira corno as re1utiva li te

lecomunicações configuraram modificações revolucio

náriiLs nos conceitos tradicionalmente Ihriimdom Nho ler

nopapeiom0udcmacuJundonioovaóchwmuna

labelú 1 para sobre elts tecer algumas considertçc

DUAS AMEAW PAIRAM SOBRE

A primeira inovação foi uma resposta natural uma

menioexnloivtJaman6cpapecaoimpacioguew

6zoLndrcmnnumuümsufíciemcdispmrtibüUdudcde mu

mérímmprinmomoayuummmufatmraNnlnuütndemmmegn
mrawonÜnoidudmdoOmnxccüncnmde fibra foram esco

lhidas mmO6masUgommoumhasdumodeína rifeiinxmnkr

não foi dada suficiente importânciaúigninucoidunos

novos papéis Aos poucos ficou evidente uncccypadr

decJiminarcme componente Ju madeira porxmumJopmuy

perversos retardados impucioa sobre acubi idade úo

papel Esta conclusão originou nm longo cdispendioso

programa deNwluiwmvisamJucmmtomuroxproblemas

umaadas pela H@ninucm papéis manufaturados com fi

bras retirmdasdumudeiraAlânnosdaamcdidospoúiaú

vasmxnmümmdtunvenientes cuusaran graves e inepc

nmdospnnblenoasnomsentrenmquaispwme ser apontado

odn composição aouobesnoÚvadoy papéis Úcidnw

Dmlevuouunum990nizadqouniauxmJc096
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CULTURA SETORIAL

Fra indica que dos 26 mi

des 1870 até 1960 e nela de

positados 26 devem sercon

sultadoswb restrições e 36

das obras não apresentam con

diçõe para consulta Dois ano

iriais tarde outro levantamento apontou unia offiem de gran

deza de 11 milhões para o número de livros apresentando

perigo nas bibliotecas municipais e universitárias francesas

Nos Estados Unidos a situação da Biblioteca Pública de

Nova Iorquemoque 50 do seu acervo estimado em

mais de seis milhões de livros estão se desintegrando na

Biblioteca do Congresso 30doaemtarizun precisaw

do de uma desacidificação urgente

ERosh DA IMAGEM AMIGA
DOS SUPOTES PAPELEIROS

Esta situação calamitosa de insegurançastbreaconWr

vação de urna porcentagem signil Ícutivaniente importante

de docuiticritos e livros causou írtilmctos negali o i i i i i na

gem arraiga tradicionalmente outorgada a011 suportes

papeleiros nos arquivos e bibliotecas Neentidades o

aumento continuado no uso de papéis uns mais perecí

eidi que outros agravou a dimensão licada sua

conera ação ao ficar evidente a difícultade em tomar eco

nornicamente viável a recuperaçãk dá parte mais ameaçada
dos seus acervos Disso tudo resultou uma evidente ertyão

da imagem relativa à segurança do patrimônio escrito nos

suportes de papel enfraquecendo os argumentos defensi
vos contra as dúvidas levantadas sobrc a econornicidade e

egurança dos suportes papeleiros quando comparados

com as novas alternativas oferecidas pelas modernas

ICLMIogias de ielecortiunicação elctKnica

Nos anos 70 na turbulência das grandes mu
Ti

danças nos mix em mercados de papéis di

1crencíadc chegouse a prognosticar o Fim

da era do papel No entanto e de modo apa

re rileniente paradoxal apareceram demandas

de novos papéis xerox fax formulário contí FicREsiA PAPEL

nuo lxkri impressão ajato entre muitos ou SOERtGLA

ires com exigências qualitativas que os elas

sificavam corno especiais rapidanienie Maeon90nevin

4644

2532
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centeniente fecundos da lingüística

CDmo vetor ftindan kental da comunicação es

crita e da transmissão de idéias o papel cons

tituí ainda hoje um excelente suporte para o

patrimônio cultural mernorizado da Huma
nidade Também contribui na denominadaiw

dernagrfosfera ocídental um mundo de re

presentações gráficas portadoras de mensagens
subliminares cumulativamente condicionantes

Z

transformadas em especi

cações de novas com

jnodities pela escala das res

pectivas demandas Cabe

ressaltar aqui que esses au
mentos no consumo total

devem ser considerados re

sultado das novas maneiras de atender àquela sede de

leitura que causou o crescimento inicial dos papéis

impmssos desta vez porém por causa de Ieitum que

demandam supoile virtuais mais independentes de re

alidades perwijieijtes como acontece nos sistemas de

comunicação à distancia tipo IpiternetouEii

0 at i i i ie i i u i da produção papeleira nas suas característi

cas 1mlxilizantes e Li definição de novos equilíbrios

goopolíicoNiíiu7iramefiTliçõessimultânewdoeccs

nômico do ecológico e do social que colocaram o setor

papeleiro entre os mais importantes no contexto da produ

ção mundial2do comércio mundial em 1995 A tabe

la 2 mostra unia comparação entre os faturdmenodos

principais setores industriais

0 papel leve uma contribuição importante nahitõria
da cultura ao facilitar a conversão dos si nii acústicos

da comunicação verbal em sígnos visualmenteNrcep

tíveis e peiiiiiiinalo sua leitura inteligente quando traça

dos sobra tuu licrífcie de suportes adequados dos quais

o papel é um exemplo representativo 0 estudo dessa

conversão vem se desenvolvendo desde tempos remo

iokiiinentando e fertilizando os campos cres
TABELA 2
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Não pode ser esquecida a

evolução óo memória musi

cal que passa de se abrigar

nos pcniuêrumuw das pmrtitu

maueerconuervudunme1iuo

c ogiaune digiuizadox de

interpretações geniais c de
crescente fidelidade musical

9mtanmócoovenüentengistrarumutendênciaevolutiva
no sentido dcmo delinear umamdmnu

global G isso estaria mudondoo significado dopapel

porquanto não mais ueoundu mesmo objeto nem da

mesma visão sobre o objeto

O problema óe hoje 6 conseguir visualizar as novas fun

gõcsdnpapelnuhistóriadas idéias novas cvelhas que sem

pre caracterizaram as interfaces migrantes das emuooumm

GoQdbónuude nações vizinhcu onde ocorrem uomodifica

ções espmn3nnms ou imçmwum dos relacionamentos entre

um palavras cmf6nemomoasignos ecw objetos por eles re

presentadosdeünmooâheemodhei

QUAL É REkLIVIEM 0 NOVO PAPEL DO PAPEL
Qual Úo papel do substrato uclvkósicodcnmnmudnpa

pdnngudBrnespeimoouuneotodamcnoóhuqucper

mite melho conservar os conhecimentos oas crenças ú

criação dn novos valores artísticos cu sustentação buro

crática Jopmdccopxx1ccdopxruuo0oY

Para ocupar um lugar entre om maiores setores criadores

dc riqueza n setor industrial papeleiro precisou reduzir

custos aumentar aprodutividade em níveis competitivos

mprodumirdc forma sustentável c ecologicamente correia

Namunumte uma integração vertical com a floresta vi

aundoom fibras du madeira produzidas numa qualidade

sustentavelmente conveniente ú industrialização dos pn

dotomõopopÜopmpioionovonduadobnuoontomcmuúvi

dm1emdccooeotcmdounomÚbjpodumm6riophmuNa

joxnotcaminnvugõemtecnn1Úgicus relativas s novas exi

gências guuiuuúvuudox suportes papeleiras propiciam

oportunidades para novos empreendimentos industriais c

pommeniçma geradores dc novos empregos É óbvio que
on novos empregos demomdxm novos perfis nas suas

oapmjtwç0em tornando importante a reeducação atualiza

da doopurtudnresdncoohcuimrmoeobmlctnx

O bloco integrado florestal

papzkbrtuo gráficas onde u

pci exerce uma função

pmnu oo apresenta como

um exemplo demonstrativo

dos problemas complexos

internos c externos decor

rentes de urna ditadura

âohuízunte sobre mm aglomerado natural dc setores inter

ÜgadoequcouxnunnoeouuJço de uma contínua

otimização de possíveis soluções uni cxmpo aberto para

importantes desafios experimentais

A
SUA ESTRATÉGL4 IRADICIONAL

O conceito rn escopo du palavra restauração mudaram

no novo contexto papeleiro Por cima du peça única oser
cuidadosamente restaurada dentro dc normas de éhno

muito cntritumfioaclaramente situado n desafio delim

pmoccnunomeu0adomde extinção em massa pela ação

dn agentesdcnmuúvnsnnognnodnainvoluntariamente

nos papéis pelas fconoaQioyde processos produtivos

insuficientemente conhecidos nu época das respectivas

npnduçÃcu

Para diminuir ux probabilidades de cair uma segunda

vez no oro de acreditar fazer certo oquc mem tarde

veio u ser considerado erradn será preciso mobilizar

todos ms conhecimentos disponíveis ou intuito de resga

tardamehcmoneirapmosdogueé considerado qua

se perdiduonmunueuto

Nesta perspectiva o resgate deve servmuuizudncomo

uma ação de oarúuoremxcnciameotm onuia dm grande

abrangência porquanto será imprescindível por umlado

arregimentar e valorizara experiência prática acumula

da pelo conjunto de abnegados e pacientes restaurado
resdcdnuumcntxbisu5rüooveodudeimaobrandcartc

até hoje privilegiadas por um tratamento personalizado

epmfiuiouuimu preservação e restauração dos seus pró

priosvuorosbimt6hoomeun@xUcompnroutnoladode

verãonxr000úvudomomBucoguhniuumteóúooxpunxde

envolver soluções práticas que atendam os desafios ci

entíficos papeleiros da restauração hoje predominante
mente
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