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O papel teve uma contribuição importante na história da cul
tura ao facilitar a conversão dos sinais acústicos da comunica

ção verbal em signos visualmente perceptíveis que permitiram

sua leitura inteligente quando traçados sobre a superfície de su

portes adequados Entre os quais o papel se destaca por ter
difundido a leitura como vetor fundamental na transmissão de

idéias sendo que o papel constitui até recentemente um exce

lente suporte para a parte do patrimônio cultural da humanida
de memorizado artificialmente sobre substratos de papel

No entanto diversos levantamentos em museus e bibliote

cas públicas e privadas indicam um aumento no número de

documentos impressos cujo substrato papeleiro está se desin

tegrando nos espaços destinados à sua conservação O presen
te ensaio visa apontar a origem desta situação as linhas gerais

das pesquisas iniciadas para orientar eventuais medidas cor
retivas e como a nova dimensão social desta situação está

mudando o significado e o perfil dos problemas ligados à con

servação e restauração de livros e documentos

Antecedentes e perspectiva histórica

A evolução dos processos produtivos de papel foi balizada por

sucessivas inovações tecnológicas todas e cada uma delas preo

cupadas com o desempenho dos suportes usados A maior visco
sidade das tintas e o aumento no número de cópias reproduzidas

na impressora manual de Gutenberg demandaram adaptar os pa
péis destinados à nova e revolucionária reprodução da escrita

Antes de Gutenberg o acesso aos manuscritos ficava restrito a

uns poucos privilegiados usualmente residentes em mosteiros ou

nas poucas e contadas universidades operantes na época ou ain

da nos arquivos a serviço dos núcleos de poder civil embriões
funcionais das estruturas burocráticas modernas A máquina im

pressora ao induzir um crescimento significativo no número de
cópias de um documento aumentou o número de leitores com
acesso aos documentos escritos A lentidão na manufatura dos

AO
papéis e na sua subseqüente impressão forçou uma aceleração

de ambos os processos por um lado as máquinas dos irmãos

Fourdrinier aumentaram a produtividade das máquinas de papel

e por outro lado as rotativas modernas acompanharam essa pro

dutividade com crescentes velocidades na impressão

0 braqueamento dos trapos

coloridos resulta numa acidificação do papel
Até os finais do século XVIII as fibras têxteis de trapos furos e

brancos foram a matériaprima mais usada nas manufaturas

papeleiras demandando um reprocessamento adequado para per
mitir reutilizar as fibras têxteis recicladas Os sucessivos aumen

tos na produção de papéis visando atender à crescente demanda

dos impressores provocaram uma escassez de fibras que levou a

incluir panos e trapos coloridos de qualidade inferior entre o

material a ser recolhido pelos trapeiros As fibras coloridas po

rém demandaram um branqueamento visando manter o nível de
alvura anterior O cloro e derivados se destacaram entre os

alvejantes escolhidos sendo que o seu uso ocasionou diversos

problemas por causa dos ácidos resultantes do contato do cloro

com a umidade do papel responsáveis pela quebra e degradação
de estruturas macromoleculares nas fibras celulósicas

A introdução das fibras Ilgnocelulósicas
de madeira aumenta a acidez do papel

A falta das matériasprimas fibrosas recicladas a partir de trapos

foi se agravando até o ponto de que lá pela metade do século XIX

foi necessário complementar as fibras têxteis recicladas mediante
outras fibras celulósicas obtidas de madeira Nas fibras desta ma

tériaprima além da celulose encontramse substancias muito he

terogêneas tais como a lignina resinas ceras pectinas e gorduras

entre outras Muitas dessas substancias apresentam uma tendência

a se hidrolisar pela ação do calor da umidadeeou dos raios sola

res Estes impactos isolados ou em conjunto provocam
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Historical Essays

The article shows as it hap

pens the desacidification in

mass of books and documents

furos e documentos
escurecimentos das folhas de papel e demandaram intervenções

mais enérgicas dos alvejantes aumentando a acidez por eles gera
da Outra fonte de acidez foi também identificada na hidrólise dos

sabões formados pelo alumínio e o ácido abiêtico produtos incor

porados à massa de papel como agentes de colagem interna no
intuito de conseguir uma boa resistência perante à água

Os componentes ácidos dos gazes que caracterizam a poluição

atmosférica principalmente SO2e NOZforam ultimamente objeto
de uma atenção crescente ficando evidente que quando absorvidos

pela grande porosidade dos papéis e interagindo com a umidade dos

mesmos estes gazes geram respectivamente os ácidos sulfúrico e

nítrico ambos responsáveis pela degradação da celulose

Tentativas para
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e quantificar

o novo problema
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extensão real do proble
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gunda metade do século

XIX e a primeira do XX
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aumento continuado no
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dos nos espaços especialmente destinados à sua conservação A

ordem de grandeza da parte dos respectivos acervos que não tem

condições para permanecer aberto à consulta pública é estimada
entre 30 e 40 situação muito grave que acentuou o sentimento

de insegurança sobre a adequação dos usos e costumes prevale
centes na conservação de livros e documentos

A quantificação preliminar é preocupante

A dimensão dramática do problema veio acrescida pela e evi
dente dificuldade em conseguir viabilizar economicamente a re

cuperação da parte mais ameaçada destes acervos Os responsá

veis pela conservação e restauração dos livros e documentos cujos
textos e representações

gráficas registram uma

parte importante da me

monanacional tendo per

cebido a gravidade da si

tuação tentaram conse

SOZ 13 ppm NOZ 25 ppm a 2YQ 50 UR guir os recursos necessá
12 dias em ambiente 2 mantido a WC rios para diagnosticar a
Ensaios químicos físicos e instrumentais extensão de um problema
Procedimentos A B ou C que ia se descortinando

Ensaios químicos físicos e instrumentais com características de

à etapa 2 irreversibilidade A lista

à etapa 3 das soluções tentativas

Ensaios químicos físicos e instrumentais propostas e experimenta

Procedimentos A B ou C das preliminarmente sega

Ensaios químicos físicos e instrumentais longa demais para ser

à etapa 2
transcrita neste ensaio Ini

à etapa 3
cialmente os tratamentos

Ensaios químicos físicos e instrumentais
eram realizados sobre

umas poucas folhas de pa
Procedimentos A B ou C

pel deterioradas ou em li
Ensaios químicos físicos e instrumentais

vros que exemplificavam

1999 41

Tabela 1 Esquema de etapas e ensaios comparativos

SEQÜÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA TESTAR COMPARATIVAMENTE A EFICÁCIA DOS TRÊS
ETAPA PROCEDIMENTOS ESCOLHIDOS PARA DESACIDIFICAR 0 CONJUNTO DE PAPÉIS SELECIONADOS

1 Análise Ensaios químicos físicos e instrumentais
2 Ambiente poluidor padrão Duas semanas em ambiente poluidor



a grave situação de um conjunto maior de documentos Estas ten
tativas logo mostraram a necessidade evidente de orientar os
esforços no sentido de identificar procedimentos adequados

para tratamentos em massa isto é para aplicação simultâ
nea em conjuntos de documentos formados por um número de
exemplares suficientemente elevado para tornar compatível o
custo x documento com as disponibilidades orçamentárias

Preliminarmente e visando melhor orientar a pesquisa foram

definidas as características ideais das substâncias e dos pro

cedimentos operacionais como segue

os agentes ativos deveriam mostrar uma boa penetração nas
partes interiores dos livros e documentos quando empilhados
para seu tratamento em massa

os agentes ativos deveriam ser compatíveis com os materiais
usualmente empregados na encadernação pergaminho cou
ro tintas vernizes douraduras e aplicações de metais diver

sos colas costuras entre outros

não ser necessário um demorado trabalho de seleção para

detectar incompatibilidades entre os agentes ativos do tra

tamento e alguns materiais de pouco uso na encaderna

ção de livros

os agentes desacidificantes não poderão apresentar toxidez
durante o processamento dos documentos nem deixar ne
les qualquer toxicidade residual

A Comunidade Econõmica

Européia mobiliza seus institutos de pesquisa

No contexto deste perfil de preocupações e no começo da década
em curso foi incluído no programa Science Technology for

Environn Protection da Comunidade Econômica Européia um

projeto delineando um es
Tabela 2 Meios e agentes ativos

quema colaborativo entre
MEIO

instituições de pesquisa eu

ropéias TNO Holanda
1 Gás

SUI Estocolmo CTH

Gõteborg visando poder

recomendar quais seriam 2 Líquido Metoximagnési

A comissão coordenadora decidiu estudar preliminarmente os

impactos causados por uma poluição padrão sobre um conjunto
de papéis cuja escolha foi decorrente dos seguintes critérios terem

sido manufaturados a partir de fibras diversas isoladas ou em mis
turas de fibras variadas os processos usados na sua produção se

rem representativos daqueles em uso nos últimos 150 anos
O conjunto desses papéis foi mantido por duas semanas num

ambiente artificialmente poluído para seguidamente ser enve

lhecido aceleradamente durante 12 dias Antes e após estes tra

tamentos as amostras foram analisadas mediante ensaios quí

micos físicos e instrumentais Os resultados foram comparados

com os de ensaios realizados tanto em amostras idênticas não

tratadas como em amostras dos papéis repoluídos artificial

mente após sua primeira desacidificação para serem objeto de
uma segunda desacidificação vide tabela 1 O escopo do pro
grama incluiu o estudo dos mecanismos da degradação causada
pela poluição ambiental e um estudo comparativo entre os mé
todos de desacidificação em massa disponíveis no mercado vide

tabela 2 Para esta parte do estudo foram selecionados três pro

cedimentos com base ao seu maior desempenho aparente cujas
características constam na tabela 3

No primeiro dos procedimentos A o carbonato de metil
magnésio é depositado sobre as fibras para reagir com a atmosfera
formando uma mistura de sais hidróxidos carbonatos e óxidos

que neutralizam os ácidos responsáveis pela degradação do papel
As sais em excesso deixam como herança uma reserva alcalina O

método recomenda uma seleção prévia dos documentos os quais

devem ser desidratados para garantir uma boa penetração do ingre
diente ativo Deve ser evitada uma precipitação excessiva por ela

formar uma camada esbranquiçada de óxido de magnésio
O segundo método

dos procedimentos em uso

AGENTE DESACIDIFICANTE

carbonato de metilo

B usa o zinco dietila

substancia que reage com
os ácidos sulfúrico e

acético presentes no pa

pel e os converte em sul
fatos e acetatos neutros

e não voláteis A reação

libera o gás etano infla

mável e tóxico também

gerado pela reação do
zinco dietila com a água

presente no papel O óxi

do de zinco que resulta

da decomposição do

não aquoso Metilcarbonato de metoximagnésio
as condições mais ade Metoxietoximetil magnésio
quadas para preservar e Butoxitriglicolato de magnésio carbonatado Freon 113

conservar livros e docu 3 Líquido Partículas micronizadas de óxidos de Ca Mg ou Zn

mentos e como melhor sólido dispersos com tensoativo

proceder na recupera 4 Líquido aquoso Mergulho em
água CMC Ca OH2

ção dos documentos

gravemente deteriora
5 Líquido aquoso Mergulho em

g acabamento água CMC Ca 01H 21 ou água MC Mg OHz
dos pela acidez
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Tabela 3 Procedimentos escolhidos pela coordenação européia para um estudo comparativo

PROCEDIMENTO INGREDIENTE VEÍCULO FASE TRATAMENTO INCONVENIENTES ESCALA
ATIVO PRELIMINAR

A Carbonato de Metanol Líquida Seleção Camada de óxido de Mg depositada Piloto
Wei Vo metil magnésio Etanol não Desidratação Interage com algumas tintas 100 livros x dia

aquosa

B Zinco dietila N2 Gás Seleção O zincodietila é inflamável e tóxico Piloto
Akzo Chemicals Desidratação Bateladas de 300 livros

4550 horas

C Butoxi Freon Líquida Desidratação Semelhantes ao método A Piloto
Lithco FMC triglicolato Bateladas de 150 livros

de magnésio 45 horas

agente ativo fica depositado sobre as fibras constituindo uma

reserva alcalina que as protege contra futuros ambientes

poluidores O processo deve ser executado sob pressão reduzida
e num ambiente inerte para evitar a combustão espontânea

do gás etano desprendido na reação

O terceiro processo C utiliza como desacidificador o

butoxitriglicolato de magnésio solubilizado em clorofluorocarbono

Freon 113 Este preparado apresenta como vantagem adicional à

desacidificação do papel uma ação simultânea de reforço para sua
estrutura interna O processo demanda uma desidratação prévia
dos documentos a serem tratados

Existe um número crescente de instituições acadêmicas e de

pesquisa desenvolvendo trabalhos paralelos inspirados e acom

panhando as trilhas básicas escolhidas pelo programa Existem

também diversos empreendimentos privados que em número
crescente oferecem seus serviços especializados nesta nova área

da restauração em massa

A restauração em massa

de documentos adquire uma dimensão social

No presente contexto papeleiro o escopo tradicional da pa

lavra restauração mudou radicalmente o seu significado Os
insuficientes conhecimentos científicos que levaram à intro

dução de novas fibras na manufatura tradicional de papéis alon

garam em demasia o uso experimental de ingredientes pou
co conhecidos com base em aparentes aspectos econômicos

imediatos que dificultaram um diagnóstico claro e convincen

te sobre uma situação problemáticajá considerada preocupante

desde o aparecimento dos primeiros sintomas As característi

cas cumulativas da sua incubação silenciosa e demorada fo
ram determinando os dimensionamentos social e econômico

do problema e das providências demandadas pelas soluções

O PAPEL0

propostas O aspecto mais perverso do problema consiste na
irreversibilidade dos seus impactos sobre os acervos afeta

dos fato que resulta num custo extremadamente elevado

para sua recuperação inclusive a massiva ou coletiva Isto

sem falar dos futuros custos dos ameaçados pela sua
incipiente desagregação ácida

A restauração emmassa desses acervos ameaçados pelas
suas características coletivas e suas implicações políticas e edu
cacionais configura um desafio essencialmente social Pela

dimensão financeira do problema a sua solução deve ser situ
ada num nível de prioridade semelhante à que tem sido outor

gada até hoje às restaurações de peças únicas originais aque

las que demandam uma cuidadosa e paciente recuperação den
tro de normas de ética profissional muito rigorosas

Nesta perspectiva a abrangência dos resgates deve ser
visualizada na grande envergadura da sua nova dimensão so

cial porquanto será imprescindível por um lado arregimentar
e valorizar a experiência prática acumulada pelo conjunto de
abnegados e especialmente capacitados restauradores de do

cumentos históricos verdadeiras obrasdearte até hoje pri

vilegiadas necessariamente por um tratamento personalizado
e profissional na preservação e restauração dos seus intrínse

cos valores históricos e artísticos por outro lado deverão ser

motivados os físicoquímicos para poder orientar o desenvol
vimento técnico operacional de soluções práticas para os de

safios da restauração dos papéis que suportam e conservam a

palavra escrita eou impressa parte importante da nossa me

mória nacional Isto porque os conhecimentos considerados

necessários para a restauração em massa no nível e escala
operacionais hoje ficam situados na área dos conhecimentos
científicos relativos a fenômenos que acontecem num gível

predominantemente molecular L
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