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APRESENTAÇÃO

Este é um minicurso informativo e introdutório sobre 
conservação preventiva  de acervos documentais 

arquivísticos. Trazendo uma abordagem histórico-
teórica da disciplina Conservação – Restauração e 

seus principais conceitos e terminologia, tem como 
objetivo dar aos participantes informações básicas 

para planejamento e execução de atividades 
conservação preventiva em acervos. 

Para tanto, o minicurso está dividido em quatro 
módulos. Partindo de um panorama mais amplo e 

entendendo que a adoção de medidas de conservação 
preventiva são importantes para a preservação de 

qualquer tipo de bem, ao final focará em práticas de 
conservação preventiva de bens documentais 

arquivísticos em suporte papel.

Não abordaremos a conservação de fotografias e 
documentos digitais e digitalizados, pois o assunto 

rende alguns minicursos além.



APRESENTAÇÃO

Ao final, espera-se que o participante entenda a 
importância das ações preventivas de conservação;

Tenha noções básicas sobre alguns procedimentos 
e perceba a necessidade de se buscar auxílio 

especializado, quando necessário;

Entenda a importância do respeito à
obra/documento antes da realização de qualquer 
procedimento, considerando os princípios éticos 

que envolvem tais ações e os limites aos quais não 
se deve ultrapassar.

Consciente de que o assunto não se esgota aqui, 
espero que este minicurso traga informações que 

agreguem novos conhecimentos à formação 
profissional de todos. 

Bons estudos!

As referências bibliográficas e contatos estão 
disponíveis no final da apresentação.
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PATRIMÔNIO 
CULTURAIL

Conjunto de bens culturais, 
manifestações, fazeres e tradições 
populares, materiais ou imateriais, 

percebidos pela importância histórica, 
cultural, social e/ou natural, para uma 

comunidade, para uma região. 

Possue valor único, sendo expressão 
de tradições, costumes, identidades de 

seu povo.

Em 1972, a Unesco promoveu um tratado 
internacional denominado Convenção sobre a 

Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural 
visando promover a identificação, a proteção e a 

preservação do patrimônio cultural e natural de todo 
o mundo, considerado especialmente valioso para a 

humanidade.



BENS CULTURAIS

“Os bens, móveis ou imóveis, que 
apresentem uma grande 

importância para o patrimônio 
cultural dos povos, tais como os 
monumentos de arquitetura, de 
arte ou de história, religiosos ou 
laicos, ou sítios arqueológicos, os 

conjuntos de construções que 
apresentem um interesse histórico 

ou artístico, as obras de arte, os 
manuscritos, livros e outros objetos 
de interesse artístico, histórico ou 

arqueológico, assim como as 
coleções científicas e as 

importantes coleções de livros, de 
arquivos ou de reprodução dos 

bens acima definidos”.



PRESERVAÇÃO

A preservação pode ser definida 
como o conjunto de medidas e 

estratégias de ordem 
administrativa, política e 
operacional que contribui 

direta ou indiretamente para a 
integridade dos 

materiais/objetos. 



John Ruskin
(1819 – 1900)

Doutrina anti-
intervencionista

Defendeu um anti-
intervencionismo

radical onde “não se 
tinha o direito de tocar 

nos monumentos 
antigos, que 

pertenciam em parte, 
àqueles que os 

edificaram e, também, 
às gerações futuras”.

“Não falaremos, pois, 
de restauração. Trata-
se de uma mentira do 

começo ao fim”

(RUSKIN, 2008, 81).

Doutrina intervencionista 
Restauração estilística

Defendeu a reconstituição 
com base em hipóteses.

Verbete:
RESTAURAÇÃO, s.f. A 

palavra e o assunto são 
modernos. Restaurar um 
edifício não é mantê-lo, 
repará-lo ou refazê-lo, é
restabelecê-lo em um 

estado completo que pode 
não ter existido nunca em 
dado momento (VIOLLET-

LE-DUC, 2000, 29).

Eugène Emannuel
Viollet-le-Duc

(1814 – 1879)

Camillo Boito
(1834 – 1914) Cesare Brandi

(1906 – 1988)Restauração científica

A restauração deveria ser 
adotada como forma 

extrema de 
intervenção, depois de 

atitudes como manutenção 
e consolidação. 

Considera a necessidade de 
respeito a intervenção de 

outras épocas e criticava a 
reconstituição de partes 

desaparecidas. 

As intervenções deveriam 
ser mínimas , notoriamente 

distintas do original. 

Os processos utilizados 
estariam embasados em 

documentos 
detalhadamente registrados 

e divulgados. 

Os ideais de Boito são 
incorporados pela 

Conferência de Atenas 
(1931).

Restauração crítica

O restauro deve ter como alvo o 
restabelecimento de uma 

unidade potencial da obra, 
desde que isto seja possível, sem 

que se cometa um falso 
artístico e sem cancelar os 

sinais da passagem do tempo.

Historicamente é legítima a 
conservação dos acréscimos, 
enquanto a remoção, quando 
justificada, deve ser feita de 
modo a deixar traços de si 

mesma sobre a obra.

A reconstituição é diferente do 
acréscimo. 

A falsificação se funda no juízo 
cópia, produção ou reprodução 

semelhante de um objeto 
segundo o estilo de um 

determinado período histórico 
ou personalidade artística, com 

o objetivo de documentação. 



Teorias da Conservação

Em linhas gerais e bem resumidamente, podemos dizer que os monumentos sempre passaram por ações 
de conservação, alteração de uso ou renovação ao longo dos anos, mas que não devem ser designadas de 
restauro, tal como hoje é entendido. 
Foi entre o final do século XVIII e ao longo do século XIX o início dos primeiros estudos em conservação, 
com embasamento científico, animados pela curiosidade e o interesse pelas descobertas arqueológicas de 
Pompeia e as primeiras escavações na Grécia, a valorização da escultura e arte antiga e o surgimento dos 
primeiros museus como sinal da importância da história que vemos estudos como de Johann 
Winckelmann, distinguindo os diferentes estilos de cada época, o desenvolvimento da ciência, a 
valorização dos monumentos nacionais como símbolos de identidade, a exaltação da beleza das ruínas 
pelo Romantismo, a ampliação do acesso público à cultura. Nesses primórdios, destaca-se:
O estudo dos papiros de Pompéia por Sir Humphrey Davy, presidente da Royal Society (1820);  
O desenvolvimento de técnicas de conservação por C. J. Thomson, no Museu Nacional de Copenhague e 
por Friedrich Rathgen, no Museu Real de Berlim (1888) e um dos primeiros livros sobre o tema Die 
Konservierung von Altumsfunden - A Conservação de Antiguidades (1898). 

É nesse contexto, também moldado pela Revolução Industrial, na Inglaterra, e pelas guerras Napoleônicas, 
na França, que despontam os primeiros teóricos da conservação, John Ruskin (1819-1900) e Eugène
Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879). Suas posições, diametralmente opostas, relacionam-se diretamente 
com esse contexto e, com o tempo, outras teorias foram sendo elaboradas.



CARTA ITALIANA (1987)

Consolida a Carta Italiana de 
Restauro de 1972

Apresenta definições como: 
conservação, prevenção, 

salvaguarda, manutenção e 
restauração. 

Ratifica a inter-relação existente 
entre esses conceitos, colocando 
que a conservação e restauração 
podem não acontecer unidas e 

simultâneas, mas são 
complementares e, de toda forma, 
um programa de restauração não 
pode prescindir de um adequado 

programa de salvaguarda, 
manutenção e prevenção.

CARTA DE ATENAS (1931)
Norteou os princípios gerais e as 
doutrinas relativas à proteção dos 

monumentos da restauração 
moderna. 

Longevidade dos monumentos 
históricos.

Ação ameaçadora dos agentes 
atmosféricos.

Recomendou a realização do 
monitoramento constante das 

condições físicas. 

Recomendou a adoção de 
diretrizes de caráter 

interdisciplinar. 
Conservação preventiva. 

Salientou a importância do papel 
da educação quanto o respeito 

aos monumentos.

CARTA DE VENEZA (1964)

Inclusão da noção de conservação 
preventiva, ainda que 

indiretamente, nas diretrizes 
políticas do patrimônio cultural, 

reafirmando a relevância dos 
bens culturais e introduzindo a 

noção de conservação. 

Artigo 16º: as atividades práticas 
desenvolvidas pela conservação 
serão sempre documentadas em 
relatórios analíticos e críticos, 

ilustrados com desenhos e 
fotografias e colocados à

disposição dos pesquisadores 
nos órgãos públicos.

DICA
Para conhecer as cartas patrimoniais consulte:  
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/226
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NO BRASIL

COMPROMISSO DE BRASÍLIA (1970)

Adoção das medidas necessárias à defesa 
do patrimônio histórico e artístico 

nacional. 

Enfatiza que o acervo arquivístico e o 
acervo bibliográfico merecem cuidados 

especiais segundo as suas peculiaridades 
e conforme as regulamentações técnicas 

dos órgãos federais especializados na 
utilização e na proteção desse patrimônio. 

Orientação quanto à criação de cursos 
superiores – segundo orientações do 

Departamento Histórico Artístico Nacional 
(DPHAN) e do Arquivo Nacional – para a 

formação de arquitetos restauradores, 
conservadores de pintura, escultura e 

documentos, arquivistas e museólogos.

COMPROMISSO DE SALVADOR (1971)

Ratifica o Compromisso de Brasília, 
ressaltando a necessidade de 

verbas especificamente 
direcionadas às atividades de 

manutenção física do patrimônio 
nacional, especialmente protegidos 

por lei. 

Ressalta a importância da criação 
do Ministério da Cultura e de 

Secretarias ou Fundações de Cultura 
nacionais e estaduais.

Este documento completa o 
primeiro, uma vez que aquele, 

elaborado em Brasília, propunha a 
formação de profissionais que 

atuassem junto à conservação do 
patrimônio nacional e este propõe 

diretrizes, orçamentárias e 
legislativas, sem as quais a 
satisfatória manutenção do 

patrimônio nacional não acontece.
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NO BRASILCONSTITUIÇÃO 1988

Constituem patrimônio cultural brasileiro 
os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à

ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos 

quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas;

IV - as obras, objetos, documentos, 
edificações e demais espaços destinados 

às manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor 

histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e 

científico.

IPHAN
Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional

Órgão criado em 1937
Responsável pela preservação do 
patrimônio Cultural Brasileiro

Em 1933 – Inspetoria de Monumentos 
nacionais instituída pelo decreto24735 
de 14 de julho de 1934

1936 – Criação do serviço do patrimônio 
histórico e artístico nacional

Em 13 de janeiro de 1937 é substituído 
pelo serviço do patrimônio histórico e 
artístico nacional, o SPHAN, pela lei 
378
Decreto lei numero 25 de 30 de 
novembro de 1937 regulamenta as 
atividades do sphan

Em 1946 tem o nome alterado para 
departamento do patrimônio histórico 
e artístico nacional

Em 1970 passa a IPHAN



CÓDIGO DE ÉTICA DO 
CONSERVADOR-

RESTAURADOR

1. Relação com os bens culturais
2. Pesquisa e documentação
3. Relação com proprietário ou responsável legal
4. Relação com o público
5. Relação com colegas e com a profissão

O Código brasileiro foi elaborado a partir dos Códigos
do Internacional Council of Museums – ICOM, do
American Institute of Conservation – AIC, do
European Federation of Conservetor_Restores’
Organizations.
Texto completo disponível em:

http://aber.org.br/img/codigo_de_etica_2013.pdf

O conservador-restaurador não é artista, nem artesão. É um profissional de nível superior, que pode ser oriundo das
áreas de ciências humanas, exatas ou biológicas. O artista e o artesão criam, dominam técnicas e podem conhecer
bem os materiais, mas não possuem a formação, nem dispõem de conceitos fundamentais para a intervenção em
bens culturais (CÓDIGO DE ÉTICA DO CONSERVADOR-RESTAURADOR, 1988, 2).

http://aber.org.br/img/codigo_de_etica_2013.pdf


A partir das convenções e das cartas patrimoniais foram 
sendo estabelecidos os conceitos usados pela 
Conservação-Restauração

Conservação: conjunto de atuações de prevenção e salvaguarda, direcionada a assegurar uma duração, que
pretende ser ilimitada, para a configuração material do objeto considerado;

Prevenção: conjunto de atuações de conservação, a mais longo prazo possível, motivadas por
conhecimentos prospectivos, sobre o objeto considerado e sobre as condições de seu contexto ambiental;

Salvaguarda: qualquer medida de conservação e prevenção que não implique em intervenções diretas sobre
o objeto considerado;

Manutenção: conjunto de ações recorrentes nos programas de intervenção, encaminhadas a manter os
objetos de interesse cultural em condições ótimas de integridade e funcionalidade, especialmente depois de
que tenha sofrido intervenções excepcionais de conservação e/ou restauração;

Restauração: qualquer intervenção que, respeitando os princípios da conservação e sobre a base de todo tipo
de indagações cognoscitivas prévias, se dirija a restituir ao objeto, dentro do possível, uma relativa
legibilidade e, onde seja necessário, o uso.



CONSERVAÇÃO 
PREVENTIVA

A conservação
preventiva é o 

conjunto de medidas
destinadas a assegurar

a proteção física de 
documentos contra 

agentes de 
deterioração, 

realizadas como
precaução, preparando

os documentos para 
quaisquer

eventualidades com 
relação à sua

integridade física.

EVITA A 
DEGRADAÇÃO

Preservação, de forma 
geral, é o conjunto de 

medidas e estratégias de 
ordem administrativa, 

política e operacional que 
contribui direta ou

indiretamente para a 
manutenção da 

integridade dos materiais
ou objetos (CASSARES, 

2000,15), protegendo-os da 
destruição, degradação, 
dissociação, roubo. Essa
proteção é assegurada

especialmente pela 
reunião, inventário, 
acondicionamento, 

segurança e reparação
(Conceitos-chave da 
Museologia, 2013, 79). 

PRESERVAÇÃO

CONSERVAÇÃO

RESTAURAÇÃOConjunto de 
procedimentos e 

medidas destinadas a 
assegurar a proteção

física dos arquivos contra 
agentes de deterioração. 
(CAMARGO, 1996, pg 18);

Conjunto de ações
estabilizadoras que 

visam desacelerar (sic) o 
processo de degradação

de documentos ou
objetos, por meio de 

controle ambiental e de 
tratamentos específicos: 

higienização, reparos, 
acondicionamento. 

(CASSARES, 2000, pg15).

DETEM A DEGRADAÇÃO

Conjunto de 
procedimentos específicos
para recuperação e reforço

de documentos
deteriorados e danificados

(CAMARGO, 1996, pg 67).
Conjunto de medidas que 
objetivam a estabilização
ou a reversão de danos

físicos /químicos
adquiridos pelo documento
ao longo do tempo e do uso, 
intervendo de modo a não

comprometer sua
integridade e seu caráter

histórico (CASSARES, 2000, 
pg 15).

REPARA A DEGRADAÇÃO
Na terminologia definida pelos membros do International Council of Museums –

Committee for Conservation (ICOM-CC), de 2008, em Nova Delhi, o campo da conservação
atua diretamente em três frentes: na conservação preventiva, que abrange ações no

ambiente, no manuseio, na armazenagem, no transporte e como análise de riscos, não
apenas de uma obra, mas de todo um acervo; na conservação curativa, que compreende

ações que detenham processos danosos ou reforcem a estrutura de uma ou mais peças; e na
restauração, que abrange ações diretas no objeto, podendo incidir sobre a função da obra e

sobre sua dimensão histórica e estética. 



Preservação • Evitar a 
degradação

Conservação • Deter a 
degradação 

Restauração • Reparar a 
degradação



18

Meio Ambiente Meio AmbienteMeio Ambiente

Elementos 
Físicos

Elementos 
Físicos

Elementos 
Físicos

Valores 
Históricos e 

Estéticos

Valores 
Históricos e 

Estéticos

Valores 
Históricos e 

Estéticos

Níveis de atuação em Preservação, Conservação e 
Restauração

Baseado no esquema de Beatriz R. Restrepo, Instituto Colombiano de Cultura, 1985

Preservação Conservação Restauração



No ano de 2012, o painel Ecce Homo, século XIX, autoria de Elías García 
Martínez, localizado no Santuário da Misericórdia, na cidade espanhola de 

Borja, foi desfigurado. A restauração foi feita por Cecília Gimenez.



DOCUMENTO DE ARQUIVO

Documentos textuais 

e 

Documentos não textuais:  

Fotografias

Filmes cinematográficos

Microfilmes 

Negativos

Discos

Fitas magnéticas

Fitas de vídeo

Cartão Perfurado (papel)

Disquete, CD, DVD (magnéticos)

Outros

Definição de ‘documento de arquivo’:

“Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os 
conjuntos de documentos produzidos e recebidos por 
órgãos públicos, instituições de caráter público e 
entidades privadas, em decorrência do exercício de 
atividades específicas, bem como por pessoa física, 
qualquer que seja o suporte da informação ou a 
natureza dos documentos”.
(BRASIL, Lei n° 8.159 de 1991, artigo 2°). 



Características do 
documento de arquivo

Imparcialidade – É o fato de o autor do documento não 
possuir a capacidade de produzi-lo de acordo com seus 

desejos pessoais ou de terceiros, pois o registro documental é
fruto de um conjunto de rotinas relacionadas à determinada 

atividade que lhe dá origem;

Autenticidade – Resulta do continuum da criação, 
manutenção e custódia que seguem procedimentos regulares 

que podem ser comprovados;

Naturalidade – É o modo natural da acumulação do conjunto 
de registros em decorrência das atividades realizadas pelo 

produtor; 

Interrelacionamento – É a ligação de todos os documentos 
entre si organicamente – também conhecido como 

organicidade; 

Unicidade – Diz respeito ao fato de cada documento, mesmo 
sendo cópia, ser único no conjunto documental, devido às 

diferentes relações com outros documentos que serão 
estabelecidas e aos propósitos que o fizeram estar ali. 

(DURANTI, 1994, 50-51). 



Princípios da 
Conservação-restauração

Todos os materiais e produtos usados nos procedimentos de de conservação-restauração deverão ser
livres de quaisquer impurezas, quimicamente estáveis, resistentes, duráveis, neutros e inertes, sempre

escolhidos e usados respeitando o objeto tratado, suas características e necessidades, interferindo o 
mínimo possível na leitura da informação nele contida.

Legibilidade: diz respeito à leitura da obra/documento, onde 
todos os aspectos possíveis devem ser levantados, considerados 

e muito bem observados durante todo o desenvolvimento de 
uma restauração.

Reversibilidade: estabelece a regra de que qualquer material 
aplicado como um acréscimo à obra deve ser seguramente de 

fácil remoção, reversível.

Estabilidade: princípio que impõe à restauração a utilização de 
materiais que não devem provocar alterações a partir de sua 

aplicação, devem ser estáveis.
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CONARQ – Conselho Nacional 
de Arquivos

Recomendações para construção de Arquivos, 2000
Recomendações para o resgate de acervos arquivísticos danificados por água,  2012

Carta para a preservação do patrimônio arquivístico digital, 2004

Recomendações para a produção e o armazenamento de documentos de Arquivo, 
2005

Recomendação nº 31- Recomendações para Digitalização de Documentos 
Arquivísticos Permanentes, 2010

http://conarq.gov.br

O Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ é um órgão colegiado, vinculado ao Arquivo Nacional do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública que tem por finalidade definir a política nacional de arquivos 

públicos e privados, como órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos, bem como exercer orientação 
normativa visando à gestão documental e à proteção especial aos documentos de arquivo.

http://conarq.gov.br/


Preservação

Na gestão documental, uma atividade 
fundamental é a conservação preventiva, ou 

seja, um conjunto de ações abrangentes, 
visando ampliar ao máximo o tempo de vida 
útil que um documento precisa ter, de acordo 

com a sua temporalidade, o seu uso. 

A preservação, na verdade, assegura, ao 
longo do tempo, o acesso, que precisa ser 

planejado e pensado de uma maneira 
realista, porque preservação custa caro. Os 

acessos têm de ser planejados de acordo com 
o tempo de vida útil do documento. Se a 

preservação do documento deve ser 
permanente, o investimento será muito alto 
e o compromisso da instituição com o custo 

da preservação também será alto.

Se existe uma tabela de temporalidade, 
temos que planejar para que o documento 

tenha uma durabilidade, um uso pleno 
durante um determinado período.
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PRESERVAÇÃO DOCUMENTAL

Na preservação documental, antes 
de qualquer tomada de decisão, 

devemos sempre observar os 
critérios:

Valor Histórico x Valor Estético

Legibilidade x Autenticidade

Não deve interferir na
constituição física e na

autenticidade de um 
documento, que sempre deve

aparentar a idade que 
realmente possui.

ACESSO: Possibilidade de consulta, Instrumento de pesquisa

X

PRESERVAÇÃO: Conjunto de medidas de preservação, 
da integridade documental
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DICAS

‘Conservação preventiva em 
bibliotecas e arquivos’, 

disponível em:

https://www.youtube.com/watc
h?v=eIBwDPyxldo

LEIA

ASSITA

‘História e Ética na 
Conservação e na Restauração 
de Monumentos Históricos’, 

de Beatriz Mugayar Kühl, 
disponível em 

http://www.revistas.usp.br/cp
c/article/view/15579/17153

https://www.youtube.com/watch?v=eIBwDPyxldo
http://www.revistas.usp.br/cpc/article/view/15579/17153


AGENTES DE 
PERDAS E 
DANOS

02

Identificação dos principais de 
agentes de deterioração
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AGENTES DE PERDAS E DANOS

De modo a minimizar o risco de danos e perdas em livros e 
documentos, é fundamental conhecer os agentes que os 

podem provocar e quais as consequências mais comuns.

Embora neste módulo seja focado o papel – o suporte com maior 
presença na maioria dos acervos documentais arquivísticos –

os agentes de degradação e danos mencionados são 
igualmente válidos quando se trata de outros suportes e 

acervos.

Vamos assim analisar:

Agentes de danos internos e externos

Principais agentes de dano e perda

Danos mais frequentes



AGENTES DE DANOS INTERNOS E EXTERNOS

Fatores Intrínsecos: estão 
intimamente relacionados 

ao suporte (celulósico):

Acidez;

Oxidação;

Tintas metalográficas.

Fatores Extrínsecos: independem do suporte de que é feito o 
documento e provêm de fatores externos ao mesmo.

Níveis inadequados de luz (radiação), umidade relativa (UR) e 
temperatura;

Ataques biológicos (insetos, fungos, roedores);
Presença de poluentes e contaminantes;

Manuseio inadequado;
Práticas inadequadas de conservação;
Desastres naturais ou falha humana.

Do ponto de vista químico e físico, manter a temperatura entre os 
18⁰C e 22⁰C e a UR entre 50% – 60%.

A luz deve varias entre 55 lux para os sensíveis (papel de modo 
geral) e 165 lux para os menos sensíveis (couro, encadernações).
A sujidade é o agente de degradação que mais afeta os 
documentos. Quando conjugada com as condições ambientais 
inadequadas, provoca reações de destruição do suporte.

De modo geral, os fatores intrínsecos e extrínsecos são agentes que alteram a estabilidade física e/ou 
química do objeto, comprometendo sua integridade, levando à perdas e danos.
No caso de documentos , o pior dano será a perda da informação nele contida.

Fragilidade dos 
documentos digitais: 

Obsolescência do 
hardware

Obsolescência do 
software

Fragilidade do suporte
digital (midia)



PRINCIPAIS AGENTES DE PERDAS E DANOS
Sujidade

Poeira
Gordura
Mancha

Ferrugem / oxidação
Cola

Deformação / Rasgos / rupturas
Amarelecimento

Descoloração
Biodeterioração

Foxing
Fungos

Insetos / Roedores
Acidez

Desidratação / ressecamento
Umidade 

DICA
Veja o glossário de termos usados 

em documentação, 
disponibilizado na parte final do 

minicurso



PRINCIPAIS AGENTES DE PERDAS E DANOS



PRINCIPAIS AGENTES DE PERDAS E DANOS



Como vimos anteriormente, fatores intrínsecos e extrínsecos de degradação atuam no suporte (celulósico): acidez, 
oxidação e tintas metalográficas, temperatura, luz, umidade, fatores biológicos, etc.

A oxidação torna o papel quebradiço, frágil, quebrando-se durante o manuseio.
Resíduos químicos do processo de fabricação do papel também reagem com a molécula de celulose, enfraquecendo 

a estrutura do papel.
Do mesmo modo, a umidade atua nas fibras de celulose, provocando a dilatação (excesso) ou contração (escassez), 

o que leva ao estres e rompimento da fibra. A luz pode provocar clareamento ou escurecimento do papel.
Microorganismos como fungos e bactérias se aproveitam de todas essas condições anteriores: constituição do 
suporte, fragilidade, condições favoráveis de temperatura, umidade e luz e se proliferam, causando manchas e 

desintegração da celulose, de modo parecido à oxidação.

Do ponto de vista químico e físico, manter a temperatura entre os 18⁰C e 22⁰C e a UR entre 50% – 60%.

A luz deve varias entre 55 lux para os sensíveis (papel de modo geral) e 165 lux para os menos sensíveis (couro, 
encadernações).

Manter as condições de limpeza do material durante o manuseio e guarda



UMIDADE

CUPINS 
(TÉRMITAS)

UMIDADE, 
FUNGOS, 
SUJIDADE, 
BROCA

OXIDAÇÃO DE MATERIAL 
METÁLICO



PRINCIPAIS PESTES E PRAGAS EM ARQUIVOS E BIBLIOTECAS

Fonte: 

https://www.museumoflondon.or
g.uk/Resources/e-
learning/introduction-to-
museum-pests/s04p01.html

Saiba mais:
Cartilha de insetos bibliófagos 
(FioCruz), disponível em:

http://www.fiocruz.br/ioc/media/
cartilha_ insetos_bibliofagos.pdf

https://www.museumoflondon.org.uk/Resources/e-learning/introduction-to-museum-pests/s04p01.html
http://www.fiocruz.br/ioc/media/cartilha_insetos_bibliofagos.pdf


AGENTES DE DETERIORAÇÃO

Fonte: 
ICCROM, 2016, 29)
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ASSISTA 

‘Handling Rare Materials’, 
disponível em:

https://www.youtube.com/wa
tch?v=5NWyruNYILw

DICAS

LEIA
A reportagem sobre 

morcegos em bibliotecas de 
Portugal, disponível em: 

https://www.sott.net/article/
231871-Coimbra-Portugal-

Bats-care-for-books-in-
libraries

https://www.youtube.com/watch?v=5NWyruNYILw
https://www.sott.net/article/231871-Coimbra-Portugal-Bats-care-for-books-in-libraries


03MATERIAIS
Principais materiais utilizados: 

suporte, adesivos, tintas, etc

03



NATUREZA MATERIAL QUE COMPÕE O ACERVO ARQUIVÍSTICO

Os acervos arquivísticos são formados por uma diversidade de documentos reunidos ao longo do 
tempo devido à suas características, funções e importância histórica, artística ou cultural para 

determinada comunidade ou grupo social. 
Encontramos preservados em arquivos, documentos constituídos por uma diversidade de materiais 

(orgânicos e inorgânicos), arquivados a partir de critérios estabelecidos por uma política de aquisição e 
gestão documental em consonância com a missão institucional. Fundos e coleções são formadas por 

uma heterogeneidade de documentos formados por uma gama de materiais distintos. 
Em um arquivo podemos encontrar documentos em suporte papel, em tamanhos, gramaturas  e tipos 

muito variados, encadernados ou folhas avulsas. Documentos datilografados, impressos, 
xerocopiados, manuscritos com tintas de composições variadas. Colas e adesivos, capas de papelão, 

couro, tecido. Documentos fotográficos,  filmes cinematográficos, microfilmes, negativos, fitas 
magnéticas, fitas de vídeo VHS, disquetes, CDs, DVDs,  entre outros.

Cada material tem comportamento específico diante dos mesmos agentes de degradação e um 
histórico de uso, antes de sua incorporação ao acervo. 

Essa grande diversidade de materiais interagem entre si e com meio ambiente onde estão 
acondicionados. A identificação dos materiais que compõem os acervos, suas vulnerabilidades aos 
agentes de degradação extrínsecos e intrínsecos, seu comportamento durante o envelhecimento é

que guiarão o planejamento das ações a serem propostas para a sua conservação. 



PAPEL
Acredita-se que o papel tenha sido inventado na China no ano 105 d.C. Até então, usava-se o bambu (que era 
incômodo no manuseio) e a seda (que era cada vez mais cara).
Tardou mais de 1000 anos para chegar a Europa.

Sua difusão deu-se quando o conhecimento de fabricação do papel estendeu-se por todo o Oriente Médio e 
posteriormente ao Egito.

Durante centenas de anos, todo o papel era produzido à mão a partir de pasta de trapos.

A França, no Herault (1189), deu início a sua própria fabricação. 

Na Itália (1273), Fabriano e Bolonha fundaram suas primeiras manufaturas, sendo instituída em Fabriano
(1293) a maneira de identificar o papel por meio da marca d’água.

Assim, o invento do papel e o processo da fabricação foram levados à Suíça (1275), Alemanha (1320), Portugal 
(1411), Inglaterra (1490), México (1575), Estados Unidos (1690) e Brasil (1809). 



O PAPEL NO BRASIL
Em 1809/1810 foi construída a primeira fábrica de papel no Brasil, em Andaraí pequeno,RJ.
Tão logo Dom João VI (1767 – 1826) e sua comitiva tenham vindo para o Brasil, em 1808, houve tentativas de 
se produzir papel em nosso país. É o que se conclui de um documento, datado de 22 de novembro de 1809, 
pertencente ao arquivo do Conde d’Eu (1842 – 1922), e que se encontra sob a guarda do Museu Imperial na
cidade de Petrópolis, em que Frei José Mariano da Conceição Velozo (1742 – 1811) oficia ao Ministro da Guerra 
e dos Negócios Estrangeiros, D. Rodrigo Domingos de Souza Coutinho Teixeira de Andrade Barbosa, o Conde 
de Linhares (1745 – 1812), nos seguintes termos:

“Querendo aproveitar-se da ocasião do portador e antecipar minha notícia, que julgo será a V. Excia. 
agradável, lhe remeto uma amostra do papel, bem que não alvejado, feito em primeira experiência, da nossa

embira. Prosseguir-se-á a procurarmos outros gêneros de plantas filamentosas as mesmas tentativas. A 
segunda que já está em obra se dará alvo, e em conclusão pode V. Excia. contar com esta fábrica.”



PAPEL
Segundo o dicionário Michaelis , o papel é um material constituído de uma pasta de fibras de celulose, cargas
minerais e outros produtos. Folha fina, formada sobre uma tela a partir de uma suspensão aquosa de fibras
de celulose. Pasta refinada de fibras vegetais, resinas e cargas, em forma de folhas ou de bobinas, utilizada
para imprimir, escrever, embalar, desenhar etc., classificada de acordo com o processo de fabricação, a 
natureza das fibras, o acabamento superficial e a destinação.

O papel moderno é formado pelo entrelaçamento de fibras de celulose juntamente com outros materiais,
como compostos químicos adicionados, os quais conferirão propriedades especiais que resultarão em papéis
de qualidades distintas e usos variados.

A qualidade do papel depende diretamente do tipo e do conteúdo de celulose; o algodão constitui a forma
mais pura da celulose e, portanto, é empregado na produção dos melhores papéis.
Na madeira, o comprimento e a forma das fibras variam conforme o tipo, resultando em papéis com
diferentes características.

Por sua composição, principalmente a celulose, e propriedades gerais, o papel possui pouca resistência 
mecânica. Rasgos e deformações são danos frequentemente encontrados.  



CARACTERÍSTICAS DO PAPEL

Gramatura: relacionada ao peso do papel. 
Quanto maior a gramatura, maior o peso e 
espessura do papel.

Direção da fibra: no processo de fabricação do papel 
a fibra em suspensão adapta-se ao movimento da 

água. Assim, a direção das fibras no papel indica seu 
sistema de produção. Os papéis industriais possuem 

as fibras em uma única direção. Ao corte, um papel 
industrial apresenta maior flexibilidade na direção 

da fibra e maior resistência na direção contrária.



CARACTERÍSTICAS DO PAPEL

Marcas d’água: desenhos observados 
à contraluz, característicos dos papéis 
artesanais. 

pH: é o valor indicativo do grau de acidez ou alcalinidade 
do papel, sendo medido em uma escala de 0 a 14, onde o 

valor 7 é o pH neutro. Valores menores que 7 indicam 
acidez e maiores a alcalinidade.



TINTAS
As tintas são constituídas de:

um pigmento - material sólido, responsável pela cor; 

um diluente - responsável pela dispersão e fluidez do pigmento. Geralmente volátil, facilita a aplicação da tinta; 

um adesivo ou aglutinante - responsável pela fixação do pigmento ao suporte. 

Esta fixação ao suporte, pode ser feita por simples secagem ou por uma reação química realizada por
mordentes, que interagem com o pigmento e o suporte. 

As tintas mais antigas conhecidas provêm do Egito e da China (cerca de 2500a.C.) e eram compostas
basicamente de negro de fumo (cinza de carvão) misturado com a goma--arábica ou a cola de peixe. 

Sua durabilidade resulta da estabilidade de seu componente principal, o pigmento de carbono. 
Com algumas alterações em sua composição, esta tinta foi levada para a Europa e seu uso foi quase exclusivo

até o século XV. 



TINTAS

Tintas Estáveis:

- as tintas caligráficas, de que são exemplo a tinta de carbono e a tinta permanente, resistentes 
a ataques ácidos e alcalinos, assim como à luz e a agentes biológicos;

- as tintas utilizadas em calcografias;

- as tintas tipográficas;

- as tintas utilizadas em obras de arte e em códices medievais (embora estas sejam facilmente 
solúveis em água).

Relativamente a estas tintas, o fundamental é determinar se são solúveis em 
determinados solventes, uma vez que muitos tratamentos de conservação 
envolvem a utilização de água ou outros solventes. 



TINTAS

A corrosão do papel, observada em muitos manuscritos com tintas ferrogálicas, está , intrinsecamente
ligada a seus componentes básicos e duas reações químicas: a hidrólise ácida (causa a rupture da 
cellulose em meio ácido e produz água e a oxidação, catalizada pilo íon do metal.. Fatores como

temperature, umidade relative, pH, contribuem nesses processos.
Tratamento geralmente a gente tem o banho de desacidificação, altera o pH e aumenta a alcalinidade, 
mas pode alterar a cor da tinta e a estabilização, por uma reação química de complexação usando ácido

fítico, q tb altera o pH, desacelera a oxidação, principalmente.

E aqui eu já vou deixar a indicação desse video, especialmente para o Nelson, que perguntou sobre a tinta ferrogálica.
E no MAST há pesquisas sobre a tinta ferrogálica, Talvez valha a pena vc entrar no site

Tintas Instáveis:

No grupo das tintas instáveis - aquelas que se alteram ou degradam com relativa facilidade - encontram-se as tintas 
metalo-ácidas, sendo a ferrogálica a mais comum.

A tinta ferrogálica resulta da combinação de sais metálicos (sulfato de cobre ou ferro) com taninos vegetais (noz de 
galha, casca de árvores ou outros), um aglutinante (por exemplo goma arábica) e um solvente. Este tipo de tinta era 
preparada e utilizada sobretudo em mosteiros, segundo uma grande variedade de receitas, o que explica que a sua 
composição e resistência não fosse sempre a mesma, sendo também variável a sua ação sobre o suporte (pergaminho 
ou papel).

https://www.youtube.com/watch?v=0ocmFw9D--c&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=0ocmFw9D--c&feature=emb_logo


ADESIVOS
Os adesivos (geralmente designados de “colas”) são componentes fundamentais quer das folhas de papel, quer 
das encadernações.

O papel preparado para a escrita necessita de ser revestido com “cola” (encolagem) para poder sustentar as 
tintas na sua superfície. Sem a adição deste elemento, as tintas iriam entranhar-se nas fibras do papel, tornando 
o texto ilegível. O papel mata-borrão é um exemplo de papel que não passa pelo processo de encolagem, sendo 
por isso muito absorvente.

Existem diversos tipos de adesivos, utilizados quer para encolagens como para a produção de encadernações:

Colas Naturais:

Antes do surgimento da indústria papeleira moderna, era tradicional usar-se:
- “Cola animal”: obtida a partir do colágeno (cuja textura se assemelha a gelatina) presente nas peles, ossos, 

tendões e outros tecidos animais, nomeadamente de coelho, de peixe e de cavalo;

- Cola de origem vegetal: muitas vezes conhecida como “cola de farinha”, esta cola é obtida a partir do amido 
(um açúcar vegetal). O amido é extraído de produtos ricos nesta substância - batatas, milho, arroz, trigo -
mediante processos de lavagem e sedimentação. Trata-se de um ótimo adesivo para usar entre papel e couro.



ADESIVOSColas Sintéticas: 

CMC (Cola a base de Carboximetilcelulose)
Cola sintética, encontrada sob a forma de pó (esbranquiçado e fibroso)
É misturada em água para formar uma pasta e usada com papel japonês para restaurações ou remendar páginas 
rasgadas
Solúvel em água e, uma vez seca, a sua reversibilidade ocorre através da umidade.

Denso: 20g CMC / 500ml H2O + 2 colheres de álcool
Para reparos e encolagem: 15g CMC denso / 200ml H2O
Para velatura: 50g CMC denso / 50ml H2O

Repouso de 24h – Validade de 30 dias

Cola PVA (Acetato Polivinílico)
Emulsão adesiva, espessa e não inflamável
Solúvel em água, em seu estado de emulsão/líquida, seca rapidamente ao sair da embalagem. 
Não é facilmente reversível 
Recomendada para uso em capas de livros de coleções gerais. 

Colas termoplásticas: são muito utilizadas na indústria devido à rapidez de secagem e adesão instantânea, permitindo 
níveis de produção muito mais altos do que aqueles obtidos com a utilização de PVA. A maioria destes adesivos é muito 
instável, degradando-se de forma rápida: amarelece e fica quebradiço, não aguentando o esforço resultante do folhear 
das páginas (por vezes basta apenas abrir as capas do volume para levar ao seu desmembramento).



ADESIVOS
Fitas adesivas: muito cuidado e atenção com o uso de fitas adesivas. 
Elas devem ser específicas para o uso em conservação-restauração, 
obedecendo aos princípios da reversibilidade, estabilidade, 
inocuidade e pureza, não afetando as características físicas e 
químicas do suporte.

Fita adesiva "double-face", livre de ácidos e solventes. Utilizada na 
montagem de envelopes de MYLAR e na conservação de documentos 
e papéis em geral. Ideal para ser usada sempre que haja necessidade 
de precaver-se contra a contaminação de adesivos. É uma fita muito 
resistente para adesão permanente. Rolos de aproximadamente ½" x 
16,5 m e ¾" x 16,5 m

Filmoplast: Fita de papel branca, sensível à pressão, com fibras 
longas e resistentes a envelhecimento e rasgos. Recomendada para 
reparar junções, prender e remendar bordas avariadas de 
documentos, páginas de livros e afins. Este material é isento de fibras 
de madeira. PH neutro, revestido com carbonato de cálcio. Rolos de 2 
cm x 50m.

Document Repair Tape. É uma combinação única de uma fita acid-
free muito fina e resistente, coberta com adesivo igualmente acid-
free. Não amarela, é reversível e serve para reparar folhas como 
nenhuma outra. Embora permanente, pode ser removida com 
mineral spirit sem danificar nem amarelar o livro ou documento 
sobre o qual foi colocada. Rolos de aproximadamente 1" x 10 m.

Não usar fitas adesivas comuns, que provocam danos ao suporte, 
como os da imagem ao lado.



INSTRUMENTOS BÁSICOS DE TRABALHO

Usados na higienização / limpeza a seco:

Trinchas macias
Bisturi

Espátulas , pinça e dobradeiras
Pó de borracha plástica

Agulhas
Linha de algodão

Lápis 6B

EPIs



ALGUNS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Mesa de higienização

Espátula térmica

Prensa 



ALGUNS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Mesa de higienização
Fonte: Como fazer 5 – Como fazer conservação 

preventiva em Arquivos e Bibliotecas.



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

O uso do EPI é fundamental para garantir a saúde 
e a proteção individual, evitando consequências 

negativas em casos de acidentes de trabalho, 
exposição a gases voláteis, produtos químicos ou 
agentes biológicos como fungos, muito comuns 

em arquivos. 
O EPI é usado para garantir que o profissional 
não será exposto a doenças ocupacionais, que 

podem comprometer a capacidade de trabalho e 
de vida durante e depois da fase ativa de trabalho.

Máscaras contra gases e poeiras
Luvas
Jaleco
Óculos

Sapatos fechados





TÉCNICAS E 
RECURSOS

04

Práticas de conservação



GERENCIAMENTO DE RISCO



GERENCIAMENTO DE RISCO

Fonte: 
ICCROM, 2016, 106)



A NATUREZA DA PRESERVAÇÃO EM ACERVOS ARQUIVÍSTICOS

Três tipos principais de atividades:

AMBIENTES GERAIS
Tornar o ambiente mais apropriados às coleções.
Controle de temperatura e umidade
Filtros para purificação de ar
Filtros para minimizar o dano causado pela luz
Manutenção e planejamento para desastres
Análise da diversidade de climas dentro de um centro de documentação.

REFORMATAÇÃO
Transferência de conteúdo de uma matriz para outra
Microfilmagem
Digitalização
Reimpressões

ITENS INDIVIDUAIS
Preservação de itens individuais, que envolve a decisão da seleção para preservação
Desacidificação
Pequenos Reparos
Restauração
Encadernação

PESSOAL
Orientações e treinamentos periódicos em todos os níveis
Estabelecimento de regras e procedimentos (limpeza, área 
para alimentação, etc)
Sensibilizar as pessoas quanto ao uso do material



PLANO DE EMERGÊNCIA

Para saber mais sobre este tema, consultar a publicação Building an
Emergency Plan: A Guide for Museums and Other Cultural Institutions., 

disponível em: 

https://www.getty.edu/conservation/publications_ resources/pdf_publica
tions/emergency.html

Plano de Emergência
Integrado aos procedimentos operacionais rotineiros;
Contemplar tipos variados de emergência, 
calamidades.

Diagnóstico
O diagnóstico deverá ser a primeira etapa de todo o 
processo de conservação.
É a etapa decisiva para a definição das prioridades e 
do tratamento a ser realizado.

Monitoramento Ambiental
O controle da temperatura e da umidade relativa é
fundamental para a preservação do acervo.
Identificação dos espaços a serem controlados;
Procedimentos a serem adotados;

Importância da manutenção de condições estáveis.

Vistoria
Periodicidade
Realizada por amostragem, identifica ataques de 
insetos ou microorganismos;
Permite a avaliação do estado geral dos documentos.

https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/emergency.html
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PLANO DE TRABALHO

O plano de trabalho deverá ser pensado e montado SEMPRE considerando, em 
primeiro lugar, as necessidades e especificidades de cada material, se adequando 
às situações e realidades locais. A realização de todos os testes, necessários para 
manutenção da integridade do material trabalhado é uma etapa importantíssima, 
que não pode ser deixada de lado, fundamental para tomada de decisões e escolha 
de procedimentos e técnicas adotadas posteriormente. Estudar detalhadamente 

SEMPRE o material a ser trabalhado para a montagem do plano de trabalho. Cada 
detalhe conta, e muito, inclusive para escolha de acondicionamentos e 

posteriores ações de manutenção do espaço.

Lembre-se de que não existem fórmulas e roteiros prontos para lidar com 
Conservação - Restauração. Cada trabalho, obra ou documento é único.

Considerar os princípios da reversibilidade, inocuidade, pureza, adequação e 
estabilidade antes de qualquer tomada de decisão.

Os procedimentos adotados, técnicas e compostos químicos devem ser livres de 
quaisquer impurezas, quimicamente estáveis, resistentes, duráveis, neutralidade e 

inércia.



DOCUMENTAÇÃO

Registro de entrada
O material dará entrada no laboratório de
conservação através de registro em formulário
próprio.

Registro fotográfico
Registros fotográficos serão realizados antes, durante
e após o tratamento. As fotos serão armazenadas em
um banco de imagens.

Pesquisa
É importante que o material a ser trabalhado seja
acompanhado por uma pesquisa, indicando as
características mais importantes, que subsidiam o
restaurador quanto à sua raridade ou especificidade e
outras informações de relevância.

Diagnóstico
Análise do estado de conservação do material,
identificação e detalhamento dos danos sofridos, no
que tange ao suporte papel e da encadernação.



HIGIENIZAÇÃO
É a limpeza, retirada de sujidades superficiais do suporte. Deve ser um hábito de
rotina e periódico.
Higienização mecânica: é feita primeiramente a seco, com trincha, bisturi, pó de
borracha ( conforme resistência do material).
Higienização Química: em caso de necessidade, com água morna, CMC diluído e/ou
solventes orgânicos (acetona, acetato de etila, tolueno) para remoção de colas e
adesivos.

Procedimento:
1 - Montagem: mataborrão + voil + documento (folhas numeradas). Numerar as
páginas com lápis 6B, desfazer costuras.
2 - Passar primeiro por toda extensão uma trincha macia, sempre trazendo a
sujidade superficial para fora;
3 - Passar pó de borracha plástica delicadamente, em movimentos circulares, do
meio para as extremidades da folha.
Atenção: existem áreas onde não será possível efetuar a limpeza com pó de
borracha, devido à fragilidade do suporte ou pigmento.
4 - O bisturi deverá ser usado em sujidades com ligeiro volume, como dejeto de
insetos, áreas de ferrugem, oxidação, etc..., com muita leveza na mão, muito
vagarosamente e com muita atenção para não ferir o suporte.

Remoção de grampos, clipes, material metálico
Remoção de fitas adesivas
Remoção de intervenções anteriores, quando indicado.



HIGIENIZAÇÃO



TESTES
Objetivo: verificar a resistência e solubilidade do material (suporte e pigmentos) para a realização de procedimentos 
que envolvam produtos químicos, líquidos, etc.. 

Teste de pH: determina o grau de acidez ou alcalinidade do material, medindo o potencial de Hidrogênio. 
Ácido  =  0 a 6,9
Neutro = 7
Alcalino = 7,1 a 14

Teste de solubilidade das tintas (água deionizada): verifica a solubilidade do material em água.

Teste de Abrasão: verifica a resistência do suporte e pigmento à fricção. Fundamental antes do uso do pó de borracha.

Teste de Tensão Superficial: verifica a hidratação do suporte.

Teste do Hidróxido de Cálcio (Ca (OH2): verifica a solubilidade/reação do material ao produto.

OBS: 
caso seja utilizado qualquer outro produto químico no tratamento, efetuar sempre testes antes.
os testes são realizados em pigmentos, suporte e manchas específicas.
podem ser realizados testes com Acetato de Etila e Acetona, para fitas adesivas, colas, etc...



FUNGOS

O congelamento é indicado quando é observada a presença de insetos vivos, ovos de insetos ou a presença visual de 
fungos. Os livros/documentos devem ser embalados em sacos plásticos íntegros e vedados com fita adesiva ou cordão 
plástico, procurando retirar o máximo de ar das embalagens, para serem dispostos no freezer. Lotes diferentes devem 
ser armazenados um de cada vez, para que não ocorra uma contaminação cruzada. Os sacos plásticos são dispostos no 
freezer desligado até que todo o material esteja devidamente acomodado. O freezer deve ser fechado e ligado na opção 
de congelamento mais rápido durante as primeiras 24 horas e após esse prazo deve ser mantido fechado com 
temperatura fixa de -25 graus. Após esse prazo o freezer é desligado e mantido fechado por 24 horas. A tampa do 
freezer será aberta e mantida nessa posição por mais 24 horas sem qualquer manuseio dos sacos contendo os 
livros/documentos. Após 48 horas do Freezer desligado os sacos serão abertos. Antes, se possível deve ser utilizado um 
termômetro digital para medir a temperatura dentro dos sacos e comparar com a temperatura ambiente.

Caso as temperaturas não estejam iguais deve-se aguardar mais um dia para proceder a abertura total dos sacos. Os 
livros então são dispostos nas estantes para livros sujos que receberão a higienização mecânica na mesa higienizadora 
(capela exaustora). O trabalho de higienização manual deve obedecer todas as normas de segurança e utilização de EPI´s
para resguardar os profissionais.



PEQUENOS REPAROS
Reforço:
Objetivo: reforço no local em que o suporte está frágil ( rasgado, destacado ou solto).
Procedimento: após a escolha do papel e verificação do sentido das fibras, aplicar o papel japonês que deverá ser 
cortado com largura que ultrapasse um pouco as bordas do rasgo e fixado com cola metil espessa, aplicada com 
pincel fino. Após a fixação, colocar um pedaço de entretela sem goma sobre o reforço e pressionar com espátula, 
retirar a entretela e secar.



PEQUENOS REPAROS
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PEQUENOS REPAROS
Documentos que apresentem deformações poderão ser 
planificados em prensa.

Em pequenas áreas, podemos usar a dobradeira de osso ou 
teflon, protegendo o papel com um voil.

Fonte:  https://folivm.files.wordpress.com/2011/04/manual-an-bn-cnj-2011-c3baltima-versc3a3o-2p-folha.pdf

https://folivm.files.wordpress.com/2011/04/manual-an-bn-cnj-2011-c3baltima-versc3a3o-2p-folha.pdf


RECONSTITUIÇÃO DO SUPORTE
Recomposição das áreas perdidas do documento através de técnica de enxerto, reenfibragem manual ou mecânica e velatura, 
devolvendo a integridade ao material, tornando-o apto ao manuseio.

Remendos: dão um suporte à área faltante do 
material. 

Enxerto. Consiste em preencher partes faltantes, 
geralmente grandes áreas utilizando papéis 
semelhantes ao original, tanto na cor como na 
espessura. Essa técnica é utilizada quando o 
documento não pode ser submetido a tratamento 
aquoso. 

Reintegração manual. Operação de reconstituição de 
áreas de perda do suporte por meio manual, com o 
apoio de mesa de luz, conta-gotas, agulhas e polpa 
em suspensão. 

Reintegração mecânica. Operação de reconstituição 
de perda do suporte por processo elétrico mecânico, 
por meio de MOP (Máquina Obturadora de Papel). 

Velatura: confere novo suporte ao original bastante 
fragilizado, em adiantado estado de deterioração.



ACONDICIONAMENTO
Funções: guardar, proteger e facilitar o manuseio do acervo.

É necessário conhecer o acervo:
• a localização do prédio;
• o espaço que abriga o acervo;
• o objeto a ser preservado.

A escolha do material para a elaboração de um acondicionamento deve considerar a estabilidade química do material, sua 
resistência aos agentes de degradação, redução do impacto ambiental e do manuseio inadequado, além da proteção e apoio físico à

obra.

O acondicionamento de documentos em caixas requer a avaliação do item, considerando:
a) condições físicas do suporte, em vista de ações de conservação e restauro, de acordo com políticas de aceitação internacional; 
b) formato, em busca de dimensões externas padronizadas, em favor da facilitação do armazenamento; 
c) características incomuns, e 
d) outras alternativas de armazenamento.

Outros fatores implicam em definir:
a) cores a serem utilizadas, relevando o contraste com o documento e a invisibilidade da embalagem, em favor do documento que se
quer destacar; 
b) tamanhos, mínimo e máximo, favorecendo a formalização de um padrão; 
c) praticidade em favor do manuseio, exposição, transporte e guarda (circulação e armazenamento); 
d) funcionabilidade, em favor da consulta; 
e) padrão de manuseio, a partir de informes, na embalagem, para auto-orientação (capacidade, em extensão e peso, limite de 
empilhamento, resistência à abrasão, umidade, água, fogo, modo de higienização); 
f) tempo de vida útil da embalagem, a partir do padrão de manuseio, formalizando o custo e a data do acondicionamento e a 
identificação de sua origem.

“Todos os materiais usados para o armazenamento de documentos permanentes devem manter-se quimicamente estáveis ao longo
do tempo, não podendo provocar quaisquer reações que afetem a preservação dos documentos. Os papéis e cartões empregados na
produção de caixas e invólucros devem ser alcalinos e corresponder às expectativas de preservação dos documentos.”



ACONDICIONAMENTOTipos de acondicionamento

Características de um bom acondicionamento:
Respeito pelas especificidades de cada material (suporte, 
unidade material e proteção do documento)
Manuseio e acesso
Delimitar o sistema de guarda, os níveis de proteção e o tipo 
de acondicionamento utilizado.

A forma de guarda (vertical ou horizontal) é delimitada pelo 
tamanho da obra, pelo suporte que a compõe, 
compatibilidade do acervo, espaço interno do mobiliário, 
aproveitamento de matéria-prima, entre outros fatores. 

Níveis de proteção
Geralmente opta-se por dois, três ou quatro níveis de 
proteção que podem ser constituídos por acondicionamento 
primário, secundário e terciário, além do mobiliário.

Os tipos de acondicionamento são determinados por meio 
das características físicas do documento (materiais e 
técnicas, diagnóstico e materiais que serão utilizados para 
sua conservação)
Sistema para a guarda será específico, de acordo com o 
espaço físico e mobiliário de cada  instituição.

durabilidade, praticidade e eficácia

Caixa em cruz com abas
Tipo de caixa geralmente utilizada 

para acondicionar livros.
As abas laterais bloqueiam a entrada 

de luz e poeira, evitam a perda de 
fragmentos e dão maior firmeza aos 

cantos, onde ocorre a maior parte 
dos choques.
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ACONDICIONAMENTO

Quadro de materiais adequados e inadequados para embalagens, 
armazenamento e vitrinas de materiais museológicos

Fonte: ROSADO, Alessandra. Manuseio, embalagem e transporte de acervos. Belo 
Horizonte, LACICOR-EBA-UFMG, 2008, p.19. [Tópicos em conservação preventiva, 10]

Mobiliário:

- Material da estrutura: deve ser de metal suave (esmaltado) 
ou de madeira não pintada (atenção aos tratamentos 
químicos da madeira);

- As estantes devem ter topo, de modo a proteger os livros e 
documentos de água que possa cair (devido a infiltrações ou 
fugas de água, por exemplo);

- Manter uma distância mínima de 5 cm entre as estantes e 
as paredes (especialmente exteriores), de modo a evitar que 
passe umidade das paredes para os livros, permitir a 
circulação de ar e possibilitar uma regular e adequada 
limpeza;

- Todos os livros e documentos devem ser armazenados pelo 
menos 15 cm acima do nível do chão, de forma a dar algum 
tempo para evacuar os volumes ou tomar outras medidas em 
caso de inundação;



ACONDICIONAMENTO

Os livros acondicionados em posição vertical devem ficar, se possível, ordenados por alturas. Para evitar que 
tombem ou fiquem inclinados, podem usar-se cerra-livros ou deve procurar manter-se as prateleiras 
completas, embora sem excesso de volumes (de modo a que não fiquem demasiado apertados);

- Quando a altura dos volumes excede a altura da prateleira, estes devem ser armazenados horizontalmente, 
mantendo os maiores por baixo (de preferência num máximo de três volumes empilhados). Livros de grandes 
dimensões colocados na vertical podem sofrer graves danos devido à força da gravidade, que acelera a quebra 
de costuras e deformações na encadernação;

- Mapas e outros documentos de grandes dimensões devem, idealmente, ser armazenados planificados em 
arquivadores horizontais; no caso de tal não ser possível, podem ser acondicionados em caixas adequadas, 
enrolados (até um máximo de 5 por rolo) com uma folha de papel acid free de permeio e atados com fita de 
nastro;

- Encadernações de cartão e tecido devem ser separadas de encadernações de pele;
- Sempre que for necessário manter maços atados, usar fita de nastro (evitar cordéis, especialmente muito 
apertados, devido ao risco de provocarem rasgões nas folhas e outros danos).



Buscar atualizações das informações

- Preparo para chegada do publico

- Acesso do público – adaptações de fluxo e 
fortalecimento das medidas de saúde

- Pessoal de recepção e segurança

- Medidas de limpeza e conservação de áreas 
comuns

- Profissionais – ambiente de trabalho

- Manuseio do acervo

BIOSSEGURANÇA EM ARQUIVOS  
COVID-19

http://www.ufjf.br/arquivocentral/files/2020/05/COVID-19-E-ARQUIVOS-A-PROTE%C3%87%C3%83O-

DE-PESSOAS-E-ACERVOS-EM-TEMPOS-DE-PANDEMIA-Arquivo-Central.pdf

http://www.ufjf.br/arquivocentral/files/2020/05/COVID-19-E-ARQUIVOS-A-PROTE%C3%87%C3%83O-DE-PESSOAS-E-ACERVOS-EM-TEMPOS-DE-PANDEMIA-Arquivo-Central.pdf


BIOSSEGURANÇA EM ARQUIVOS  
COVID-19



Fonte: COVID-19 Conceitos Básicos: Desinfecção Patrimônio Cultural. Mary Striegel

BIOSSEGURANÇA EM ARQUIVOS  
COVID-19



BIOSSEGURANÇA EM ARQUIVOS  
COVID-19

https://www.facebook.com/laboratoriopda/
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ASSISTA 
AO VÍDEO

Disponível em:

https://www.youtube.co
m/watch?v=1bAN0VHF8
x0

https://www.youtube.com/watch?v=1bAN0VHF8x0
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ASSISTA AO VIDEO

Práticas de conservação 
básica: o reparo de papéis 
frágeis e ácidos.

Disponível em: 
https://www.youtube.com/
watch?v=Lt-FK8Ft3Po

DICA
Glossário de termos e 
conceitos para diagnóstico de 
documentos em suporte 
papel. Disponível em: 

http://portal.mast.br/images/p
df/publicacoes_do_mast/term
os-e-conceitos-para-
diagnostico-em-documentos-
em-suporte-papel.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Lt-FK8Ft3Po
http://portal.mast.br/images/pdf/publicacoes_do_mast/termos-e-conceitos-para-diagnostico-em-documentos-em-suporte-papel.pdf


Com base na análise da imagem abaixo, preencha a ficha diagnóstico a seguir.

EX
ER

CÍ
CI

O

Inventário pertencente ao Fundo Fórum Benjamin Colucci, 
Juiz de Fora
Ano 1844
Inventariado: Antonio José Dutra





TERMOS USADOS  NA DOCUMENTAÇÃO

Abrasão – marca causada por atrito entre dois materiais em contato prolongado
Amarelecimento – cor amarelada ou amarronada que o papel adquire devido ao alto grau de lignina, 
acidez e condições adversas do ambiente.
Anotações a grafite – anotações feitas com lápis
Anotações a tinta – anotações feitas a caneta ou tinta
Arranhões – ação produzida por objeto pontiagudo ou afiado
Ataque biológico / Ataque por insetos– ataque por insetos
Ataque microbiológico / Ataque por fungos – ataque por fungos
Corte – ação intencional produzida com material cortante, tipo faca, bisturi, laminas, guilhotinas, etc
Descoloração – perda da cor
Dobras – vinco, prega, quando o material ainda não se rompeu
Escurecimento – tom amarronado ou cinza das bordas de um documento ou livro, por causas variadas
Esmaecimento – descoloração gradativa de tintas ou cor original do suporte
Fitas adesivas – durex, fitas gomadas, etc... material com poder adesivo, contendo produto adesivo 
sintético ou natural
Foxing – pequenos pontos de oxidação visíveis a olho nu, parecidos com ferrugem. O nome vem, do tom 
de ferrugem semelhante ao pelo da raposa (fox, em inglês). Trata-se de uma ação combinada de fungo + 
ferrugem
Fragilidade – debilidade estrutural do material ( papel, camada pictórica, etc)
Hidrólise – reação química de degradação das cadeias de Hidrogênio, acarretando o aspecto quebradiço do 
papel
Intervenção anterior – restauro anterior

GL
OS

SÁ
RI
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Manchas – marcas ou nódoas de gordura, acidez, umidade, lama, etc
Material metálico – clips, grampos, bailarinas, etc
Ondulações – ondas causadas por umidade ou pressão mecânica
Oxidação – reação química de elementos presentes na obra ou documento com o Oxigênio do ambiente. 
Diz-se da Oxidação causada pela tinta ferrogálica ou materiais ferrosos, como clips, grampos, etc presente 
na obra
Papel quebradiço – papel altamente ácido que se quebra facilmente
Perdas – partes faltantes do suporte
Quebra – diz-se dos rompimentos causados por dobras nas capas de papelão dos livros, sem perdas
Rasgos – fenda 
Resíduo – marcas ou manchas de colas, fitas adesivas, etc, qualquer corpo estranho ainda presente no 
material ou suporte
Rompimento – separação na estrutura do material (rompimento do suporte, camada pictórica, etc)
Solubilização – o que é ou se tornou solúvel
Sujidades – sujeiras superficiais de um modo geral, causadas por poeira, excremento de insetos, etc.
Suporte – base material (papel, tecido, madeira, etc)

OBS 01: Toda anotação, carimbo ou outro testemunho devem ser transcritos. As assinaturas devem ser 
apontadas e mapeadas.
OBS 02: Em algumas instituições o estado de conservação é classificado como ruim, regular ou bom. No 
caso de documentos este é dado pelo aspecto e grau de oxidação da tinta ferrogálica e/ou do próprio 
suporte.
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http://www.arqsp.org.br/arquivos
/oficinas_colecao_como_ fazer/cf
5.pdf

http://arqsp.org.br/cpba/

http://www.crb8.org.br/wp-
content/uploads/2017/02/termos-e-conceitos-para-
diagnostico-em-documentos-em-suporte-papel.pdf

Projeto Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos – CPBA

http://www.arqsp.org.br/arquivos/oficinas_colecao_como_fazer/cf5.pdf
http://arqsp.org.br/cpba/
http://www.crb8.org.br/wp-content/uploads/2017/02/termos-e-conceitos-para-diagnostico-em-documentos-em-suporte-papel.pdf
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http://conarq.gov.br/publicacoes-tecnicas.html

http://conarq.gov.br/publicacoes-tecnicas.html
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