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RESUMO 

 

Relata uma breve trajetória da conservação de acervos documentais no Brasil a partir do 

século XX, com definições das perspectivas de alguns autores de referência na área, utilizadas 

em suas metodologias e experiências adquiridas a partir de estudos realizados. Aborda alguns 

métodos e técnicas utilizados em laboratórios de conservação e restauração de acervos 

documentais, traçando um panorama do funcionamento dessas técnicas e o quanto são 

eficazes no tratamento dos acervos visando preservá-los por mais tempo.  Descreve a Técnica 

de Anóxia com detalhes, elencando os seus benefícios, vantagens e desvantagens, tendo como 

foco neste trabalho a técnica com destaque para o sistema estático, sendo de fácil aplicação e 

de uma forma mais econômica que outros métodos. Adota a metodologia através de 

questionário com intuito de realizar um estudo exploratório nas instituições selecionadas na 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro para identificar os métodos e técnicas que são 

utilizados nos acervos e os problemas enfrentados para desenvolver a técnica de anóxia. 

Apresenta os resultados obtidos dos dados coletados nas instituições contatadas, através das 

análises de gráficos no que se refere à técnica de anóxia para o resultado deste trabalho. 

  

Palavras-chave: Preservação. Conservação. Restauração. Técnica de Anóxia. Tratamento 

atóxico. Técnicas e métodos. 
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ABSTRACT 

 

It reports the trajectory of documentary collections’ conservation in Brazil from the twentieth 

century, with definitions utilized in their methodologies and experiences acquired from 

studies carries as the approaches of some reference authors in the field. It discusses methods 

and techniques utilized in conservation and restoration laboratories of documentary 

collections, tracing an overview of the functioning of these techniques and how they are 

effective in the treatment of collections aiming to preserve for longer periods. It describes the 

Anoxia technique in detail, listing its benefits, advantages and disadvantages, focusing on the 

static system and its easy application as it is more economical than other methods. As 

methodology it is used a questionnaire to conduct an exploratory study in selected institutions 

in the metropolitan region of Rio de Janeiro in order to identify the methods and techniques 

that are utilized in collections and the problems faced in the use of anoxia technique. It 

presents the results of data collected in institutions contacted through graphical analysis in 

regard to anoxia technique. 

Keywords: Preservation. Conservation. Restoration. Anoxia technique. Atoxic treatment. 

Techniques and methods. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ABER – Associação Brasileira de Encadernação e Restauro 

ABRACOR - Associação Brasileira de Conservadores-Restauradores de Bens Culturais 

AN – Arquivo Nacional 

BN – Biblioteca Nacional 

CPBA - Projeto Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos 

GCI – Departamento de Ciência da Informação 

IACS – Instituto de Arte e Comunicação Social 

LACORD – Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - mesa higienizadora. 

Figura 2 - materiais usados para higienização. 

Figura 3 - volumes em tratamento na estante com a técnica anóxia. 

Figura 4 - tratamento pontual de volumes infestados. 

Figura 5 - tratamento anóxia em grande escala com gás inerte na Biblioteca Mário de 

Andrade. 

Figura 6 - processo de congelamento em livros. 

Figura 7 - acondicionamento. 

Figura 8 - imagem com cartela indicadora de oxigênio e sachê de sílica gel. 

Figura 9 - Acervo em tratamento com poucos volumes nos invólucros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - Política de Preservação na Instituição.  

Gráfico 2 - Política de Preservação Oficial na Instituição. 

Gráfico 3 - Medidas tomadas pelo Laboratório. 

Gráfico 4 - Técnicas utilizadas pelo Laboratório. 

Gráfico 5 - Técnica anóxia. 

Gráfico 6 - Técnica anóxia. 

Gráfico 7 - Contratos de empresas especializadas. 

Gráfico 8 - Treinamento dos profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

SUMÁRIO 

  

1 INTRODUÇÃO.......................................................................................................  15 

2 METODOLOGIA....................................................................................................  17 

3 CONSERVAÇÃO DE ACERVOS DOCUMENTAIS.........................................  19 

3.1 BREVE TRAJETÓRIA DA CONSERVAÇÃO......................................................  19 

3.2 PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO...................................  21   

3.3 TÉCNICA ANÓXIA E OUTRAS TÉCNICAS E MÉTODOS...............................  23 

3.3.1 Higienização...............................................................................................  24  

3.3.2 Anóxia.........................................................................................................  25 

3.3.3 Congelamento............................................................................................  30 

3.3.4 Acondicionamento.....................................................................................  31 

3.3.5 Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos..............................  32 

4 USO DA TÉCNICA ANÓXIA..................................................................................  34 

      4.1 LABORATÓRIOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO PESQUISADOS. 36                                                                                          

      5  RESULTADOS  DA PESQUISA.............................................................................  38 

      6  CONSIDERAÇÕES FINAIS...................................................................................  44 

          REFERÊNCIAS........................................................................................................  45 

          APÊNDICE – INSTRUMENTO DE ENTREVISTA COM PROFISSIONAIS               

DOS LABORATÓRIOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO.................  47                      

          ANEXO A – FICHA DE DIAGNÓSTICO.............................................................  49                                                          

          ANEXO B – PROTOCOLO DE PREENCHIMENTO DA FICHA....................  51 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

1 INTRODUÇÃO 

A técnica de anóxia tem sua eficácia atestada para a comunidade de Conservadores. 

No entanto, nem todo laboratório a utiliza.  

Este trabalho analisa as perspectivas de diversos autores, profissionais e especialistas 

da área de Conservação e Preservação dos acervos em bibliotecas, arquivos ou museus. No 

que se refere a técnica da anóxia, o trabalho baseia-se em pesquisas bibliográficas com o 

intuito de expor os pontos de vista de cada autor, cujas informações foram analisadas em 

livros, manuais e periódicos da área. Além disso, também foram consultadas algumas 

instituições. Na literatura analisada para o desenvolvimento deste trabalho, as informações 

contaram com relatos das experiências no tratamento com a técnica de anóxia. Experiências 

essas, em que foram contratadas empresas de consultorias especializadas para tratar dos seus 

acervos nas Instituições em que atuam os profissionais, cujos procedimentos não foram 

realizados por eles próprios. 

Contudo, abordam tópicos, que segundo a literatura, analisam e relatam as formas de 

degradação de acervo, os fatores que causam a deterioração dos materiais que compõem cada 

tipo de acervo e as maneiras de desinfestação, por meio de tratamentos atóxicos, com 

produtos não químicos como a técnica, de congelamento e da atmosfera anóxia. 

Descreve-se neste trabalho a técnica de anóxia, e como se desenvolve no tratamento de 

conservação dos acervos documentais em unidades de informação. Foi feita também a 

identificação dos seus benefícios, visto que, se trata de um procedimento atóxico, destacando 

as vantagens e desvantagens. 

O objetivo desse trabalho é verificar porque a técnica de anóxia, embora de eficácia 

reconhecida, não é realizada nos laboratórios de Conservação. Alguns questionamentos foram 

levantados para auxiliar na elaboração e desenvolvimento da pesquisa objetivando maior 

consistência das informações coletadas. Quais fatores dificultam a utilização da técnica de 

anóxia? Pouca divulgação da técnica entre os laboratórios de conservação e restauração? A 

ausência de profissionais qualificados, dificuldade de acesso aos materiais necessários ou o 

alto custo para implantação da técnica? 

Este trabalho de conclusão de curso está organizado em 6 capítulos. Após a 

introdução, no segundo capítulo, tratamos da metodologia utilizada através de estudos 



16 
 

exploratórios em laboratórios de conservação e restauração situados na região metropolitana 

do Rio de Janeiro.  

No terceiro capítulo, relata-se uma breve trajetória da Conservação com sua definição 

na perspectiva de diversos autores de referência na área de Preservação, as técnicas e métodos 

que são utilizadas nas instituições de unidades de informação. 

No quarto capítulo, descreve-se o uso da técnica de anóxia, seus benefícios, vantagens 

e desvantagens. 

No quinto capítulo, apresentam-se os resultados levantados na pesquisa de campo para 

obter informações sobre as técnicas utilizadas nos laboratórios de conservação e restauração 

em instituições de unidades de informação. 

No sexto e último capítulo, apresentamos algumas considerações sobre a técnica.     
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2 METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho fez-se um levantamento bibliográfico com o propósito de 

fundamentar teoricamente a pesquisa e assim obter o maior número de informações possíveis 

no que se refere à técnica de anóxia. Sua descrição foi detalhadamente elaborada, assim como 

o seu desenvolvimento no tratamento de conservação dos acervos documentais em unidades 

de informação identificando seus benefícios, já que se trata de um procedimento atóxico, livre 

de produtos químicos. 

No processo de pesquisa bibliográfica foi realizado um levantamento e seleção da 

literatura publicada no que se refere à técnica de anóxia com o objetivo de recolher e analisar 

o maior número de contribuições sobre o assunto, seguido de fichamento do material como 

forma de melhor organizar esse material. 

      Um estudo exploratório foi realizado em laboratórios de conservação e restauração da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro para obter informações das instituições que 

conhecem, utilizam ou não a técnica de anóxia. O estudo exploratório foi escolhido como 

ferramenta, tendo em vista que a partir da pesquisa bibliográfica identificou-se a existência de 

pouco conhecimento acumulado e sistematizado sobre o assunto. As entrevistas foram 

realizadas com profissionais de conservação e restauração ou responsáveis pelo setor, para 

obter informações e levantar as formas e quais os métodos são utilizados em seu acervo, a 

política usada em cada instituição e descobrir o porquê esse tipo de procedimento seja pouco 

divulgado na área de conservação dos acervos documentais. 

 O questionário foi enviado às instituições de Unidades de Informação para pontuar 

informações relevantes quanto ao tema da pesquisa. Os contatos foram previamente 

realizados com as instituições através de contatos telefônicos para agendarmos a visita, 

quando possível, e conseguir assim as respostas, ou autorização em alguns casos, através de e-

mail para o preenchimento do questionário enviado. 

Levantadas as referidas questões após o contato com os laboratórios de conservação e 

restauração das referidas instituições, as mesmas foram analisadas e descritas neste trabalho 

para fornecer dados qualitativos e quantitativos em forma de gráficos e identificar quais os 

problemas enfrentados nas Instituições de Unidades de Informação para desenvolver a 

técnica. 
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A princípio foi realizada uma pesquisa on line para identificar as instituições de 

unidades de informação, bibliotecas, arquivos e museus, totalizando 54 (cinquenta e quatro) 

instituições, sendo elaborada uma listagem contendo o nome da instituição, endereço, telefone 

e e-mail para que o contato pudesse ser feito. A referida listagem se encontra nos anexos deste 

trabalho. A etapa seguinte foi fazer um filtro das instituições que tivessem laboratórios de 

conservação instalados em suas dependências, o que resultou um total de 21 (vinte e uma) 

instituições.  

Após esse levantamento foram selecionadas e contatadas 21 (vinte e uma) instituições, 

com o retorno de respostas de apenas 8 instituições, através de questionário aplicado nos 

laboratórios com a colaboração do profissional responsável pelo setor. No capítulo 5 

apresentaremos esses dados. 
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3 CONSERVAÇÃO DE ACERVOS DOCUMENTAIS 

 

A Conservação dos acervos documentais em qualquer que seja o seu suporte, inclusive 

digital, tem chamado a atenção de especialistas e estudiosos com pesquisas e estudos, tanto na 

valorização e reconhecimento da profissão, quanto a preocupação em preservar a memória. A 

criação de Políticas de Preservação, Planos de Conservação, apresentações em Congressos, 

publicações de artigos, tem se destacado nos últimos anos, como uma forma de disseminar a 

importância da preservação, tanto do seu suporte, quanto a informação nele contida.   

  

3.1 BREVE TRAJETÓRIA DA CONSERVAÇÃO  

A Conservação de acervos em suporte de papel estabeleceu-se a partir dos meados do 

século XX, quando cientistas passam a ser determinantes com suas contribuições teóricas em 

preservar os acervos. Como aponta Granato (2013), no movimento em prol do uso de técnicas 

e metodologias científicas na conservação desses acervos, chamada “Nova Conservação 

Científica”. Uma abordagem inovadora, visto que, nos séculos anteriores os profissionais se 

preocupavam apenas em preservar monumentos e obras de arte (GRANATO, 2013, P. 5). 

A partir do século XX, a preocupação com a conservação de acervo em suporte de 

papel se apresenta como uma forma de manter viva a história, e medidas vem sendo tomadas 

através de estudos e pesquisas para a preservação desses acervos. Com suas contribuições 

significativas, autores de referência na área de Conservação e Restauração, como Jayme 

Spinelli Junior, Norma Cassares, Ingrid Beck, Marcus Granato, Aloisio Castro, Eduardo 

Fróes, entre outros, debatem sobre o assunto com estudos cada vez mais minuciosos e 

exploratórios com o objetivo de chamar a atenção para a importância que os acervos têm para 

a sociedade e que esse patrimônio faz parte da história da toda a humanidade. 

Com relação à preocupação no campo da conservação-restauração, podemos citar a 

criação do Projeto de Lei PL nº 370, de 2007, de autoria do Senador Edison Lobão em que 

dispõe a regulamentação do exercício da profissão de Conservador-Restaurador e Bens 

Culturais Móveis e Integrados. Em seu artigo 3º descreve as atribuições da profissão de 

Conservador e Restaurador: 
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I – realizar intervenções de conservação-restauração, de maneira direta ou indireta, 

em bens culturais móveis e integrados; 

II – ministrar disciplinas para formação superior ou técnica na área de conservação-

restauração, nos seus diversos conteúdos, de acordo com a legislação em vigor;  

III – planejar, organizar, administrar, dirigir e supervisionar atividades de 

conservação-restauração de bens culturais móveis e integrados;  

IV – executar todas as atividades concernentes ao funcionamento da área de 

conservação-restauração de bens culturais móveis e integrados; 

V – realizar exame técnico de conservação-restauração de bens culturais móveis e 

integrados, assinar laudos correspondentes e adotar ações para retardar ou prevenir a 

deterioração ou danos em bens culturais por meio do controle ambiental ou 

tratamento de sua estrutura;  

VI – definir o espaço de guarda e acondicionamento de bens culturais móveis e 

integrados;  

VII – embalar e acompanhar o transporte de bens culturais móveis e integrados;  

VIII – prestar serviços de consultoria e assessoria na área profissional de que trata 

esta Lei;  

IX – orientar, supervisionar e executar programas de treinamento, aperfeiçoamento e 

especialização de pessoas nas áreas de Conservação-Restauração;  

X – integrar equipes de trabalho destinadas a desenvolver atividades de 

conservação-restauração de bens culturais móveis e integrados (PL nº 370, 2007, p. 

2). 

 

 Com a criação da referida Lei é perceptível à preocupação em valorizar a profissão e 

estabelecer normas para um bom funcionamento da profissão de Conservador-Restaurador. 

Outra importante medida tomada foi a criação do código de ética do Conservador e 

Restaurador, elaborado pela Associação Brasileira de Encadernação e Restauro - ABER. A 

instituição participou com outras instituições das discussões relativas ao Projeto de lei que 

prevê o reconhecimento da profissão do Conservador e Restaurador de Bens Culturais.  

 O presente código visa estabelecer normas e princípios que orientem a Conservador e 

Restaurador na boa prática de sua profissão, em que diz: 

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 as técnicas e podem 

conhecer bem os materiais, mas não possuem a formação, nem dispõem de 

conceitos fundamentais para a intervenção em bens culturais (ABER, 2005, 

p. 2). 
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Como essas outras ações vêm sendo desenvolvidas na área de Preservação, e podemos 

perceber que algumas instituições estão se mobilizando em prol da valorização da profissão 

de Conservador e Restaurador. 

 

3.2 PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO 

Para um melhor entendimento apresentaremos agora alguns conceitos de conservação. 

A Conservação tem um significado muito amplo, assim como diversas definições, e cada 

autor que fala do assunto a interpreta de forma diferente, de acordo com seus estudos, suas 

bases para contribuir de alguma forma com suas publicações e ampliar nossos conhecimentos 

nessa área ainda pouco valorizada.   

Para esclarecer algumas dúvidas, serão apresentados alguns conceitos de conservação 

de acervos na perspectiva de autores de referência na área, traçando cronologicamente a 

trajetória da conservação ao longo da história, destacando conceitos, métodos e fatores de 

degradação. 

Um dos conceitos de conservação apresentado em seu livro Jayme Spinelli Júnior 

(1997) define:  

A conservação, enquanto matéria interdisciplinar, não pode simplesmente suspender 

um processo de degradação, já instalado. Pode, sim, utilizar-se de métodos técnico-

científicos, numa perspectiva interdisciplinar, que reduzam o ritmo tanto quanto 

possível deste processo (SPINELLI, 1997, p. 18). 

 

O autor demonstra a sua preocupação em conservar seus acervos bibliográficos e 

documentais, e que medidas têm que ser tomadas com métodos e técnicas apropriadas para 

conservá-los, apontando desde um simples manuseio até, a tratamentos mais específicos, 

(esses devem ser desenvolvidos por especialistas) para a permanência da integridade dos 

mesmos, dentro de uma ordenação lógica e com o apoio técnico-científico. 

Para Cassares (2000), conservação é um conjunto de ações estabilizadoras que visam 

desacelerar o processo de degradação de documentos ou objetos, por meio de controle 

ambiental e de tratamentos específicos (higienização, reparos e acondicionamento) 

(CASSARES, 2000, p. 15).  
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Ao referir-se a tal assunto, Cassares (2000) destaca a diferença existente nos conceitos 

de Preservação, Conservação e Restauração: 

Preservação: é um conjunto de medidas e estratégias de ordem administrativa, 

política e operacional que contribuem direta ou indiretamente para a preservação da 

integridade dos materiais;  

Conservação: é um conjunto de ações estabilizadoras que visam desacelerar o 

processo de degradação de documentos ou objetos, por meio de controle ambiental e 

de tratamentos específicos (higienização, reparos e acondicionamento);  

Restauração: é um conjunto de medidas que objetivam a estabilização ou a 

reversão de danos físicos ou químicos adquiridos pelo documento ao longo do 

tempo e do uso, intervindo de modo a não comprometer sua integridade e seu caráter 

histórico (CASSARES, 2000, p. 15). 

 

 Conceitos esses confundidos com frequência na sua interpretação por quem 

desconhece o papel que é atribuído a cada uma dessas ações dentro do contexto de 

conservação. Dessa maneira, compreende-se que a Preservação toma medidas relacionadas à 

gestão administrativa, e a Conservação executa ações técnicas para minimizar a degradação 

do acervo. Acredita-se que medidas errôneas podem ser tomadas no tratamento de alguma 

obra, pelo fato do desconhecimento do método correto a ser empregado. 

 No Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia, Cunha (2008), define Conservação 

como:  

(1) “Um conjunto de medidas empreendidas com a finalidade de preservar e restaurar 

documentos”.   

(2) “Função arquivística destinada a assegurar as atividades de acondicionamento, 

armazenamento, preservação, restauração” (CUNHA, 2008, p. 103). 

Evidencia-se uma preocupação em preservar o acervo em suporte de papel e prolongar 

sua vida útil com técnicas que estabilize o seu processo de deterioração dos acervos em 

bibliotecas, arquivos e museus. Usuários, pesquisadores, professores e estudiosos buscam 

nesses acervos as informações necessárias para suas pesquisas, estudos, curiosidades, 

entretenimento e para a evolução do seu aprendizado. Sem os devidos cuidados e o manuseio 

adequado do acervo, os mesmos acabam se deteriorando com o passar do tempo. É crescente 

o desenvolvimento de pesquisas com novas técnicas para a conservação desse patrimônio, que 

vêm tomando destaque, com técnicas inovadoras de conservação cada vez menos agressivas 

ao acervo e ao ser humano, como por exemplo, as esferas da Associação Brasileira de 
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Conservadores-Restauradores de Bens Culturais – ABRACOR
1
 e do Arquivo Nacional - AN

2
, 

que desenvolvem projetos e estudos sobre Preservação documental, a exemplo do Projeto 

Conservação Preventiva de Bibliotecas e Arquivos, na qual as duas instituições estão 

engajadas em buscar melhorias para preservar o nosso patrimônio. 

Vale notar a contribuição de Castro (2008) defendida na sua dissertação em que 

descreve a trajetória histórica da Conservação-Restauração de acervos em papel na Brasil. O 

autor cita Muñoz Viñas (2003), na qual afirma em sua perspectiva que não existe nenhuma 

conservação não preventiva.  

Conforme salienta Muñoz Viñas (2003):  

Dentro da conservação existe um ramo específico que adquiriu estatuto próprio e 

que nos países de língua latina se denominou de conservação preventiva. É esta uma 

expressão especialmente infeliz, porque não existe nenhuma conservação não 

preventiva; toda atividade de conservação objetiva manter o bem cultural em seu 

estado atual, evitando danos posteriores. A denominação conservação preventiva é 

enganosa (...) por definição não se pode haver uma conservação não preventiva 

(MUÑOZ VIÑAS (2003) apud CASTRO, texto traduzido, 2008, p. 144). 

 

Castro (2008) destaca que: 

Diante do posicionamento dos autores, retomamos as reflexões apresentadas na 

Introdução deste trabalho e concluímos que conservação e restauração não é só e 

exclusivamente uma questão técnica, mas, sobretudo uma ação crítica, uma 

construção cultural forjada no seio da sociedade pelos múltiplos atores e instituições 

(CASTRO, 2008, p.145). 

 

Em qualquer que seja a definição, mesmo que cada autor tenha a sua visão quanto a 

terminologia de conservação, todas tem a mesma finalidade que é de preservar o bem cultural 

com comprometimento e responsabilidade atribuída aos profissionais de conservação-

restauração com técnicas menos agressivas ao acervo, ao profissional que a manuseia e ao 

meio ambiente. 

3.3 TÉCNICA ANÓXIA E OUTRAS TÉCNICAS E MÉTODOS 

 Nesta seção, serão abordados alguns métodos e técnicas, como higienização, 

acondicionamento, congelamento e a técnica anóxia propriamente dita. 

                                                           
1
 Associação Brasileira de Conservadores-Restauradores de Bens Culturais – ABRACOR. Disponível em: 

http://www.abracor.com.br/svc01/  

 
2 Arquivo Nacional - AN. Disponível em: http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home  

 

http://www.abracor.com.br/svc01/
http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
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3.3.1 Higienização 

Existem diversas técnicas e métodos para a conservação de acervos documentais. Uma 

delas é a higienização. No Manual Técnico de Preservação e Conservação, elaborado e 

disponibilizado pela Biblioteca Nacional em 2011, afirma que:  

Higienização trata da eliminação mecânica de todas as sujidades que se encontram 

nos documentos e dos agentes considerados agressores, tais como: os clipes 

oxidados ou não, os excrementos de insetos, os grampos metálicos, os itens 

generalizados utilizados como marcadores de páginas, as poeiras e, todos os 

elementos espúrios à estrutura física dos documentos (MANUAL AN-BN, 2011, p. 

4). 

                                         Figura 1: mesa higienizadora. 

                   

                                 Fonte: a autora (2016), no LACORD. 
 

                             Figura 2: materiais usados para higienização. 

                         
                                     Fonte: a autora (2016), no LACORD. 
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3.3.2 Anóxia 

 

 Nem sempre a higienização dá conta de eliminar todos os microorganismos presentes 

no documento. Na higienização são retiradas as sujidades que conseguimos visualizar sem o 

uso de instrumentos ópticos, por isso é importante que seja feita uma análise para avaliar a 

obra que irá ser tratada, de forma mais minuciosa, antes da mesma sofrer qualquer tipo de 

intervenção; é o primeiro passo a ser tomado de forma a identificar que tipo de procedimento 

deverá ser feito, e essa análise deve vir acompanhada de uma ficha de diagnóstico para 

identificar seu problema e as medidas que foram tomadas após o seu tratamento. Quando a 

obra apresentar alguma infestação quando está sendo higienizada, necessita de um tratamento 

mais aprofundado e específico.  Nesse sentido, desenvolve-se a chamada técnica de anóxia, 

sendo ainda um tipo de procedimento pouco abordado por profissionais da área de 

conservação-restauração, talvez seja por ser uma técnica relativamente nova e pouco 

conhecida, mas acredita-se ser bastante promissora para a eliminação ou pelo menos a 

estabilização dos microorganismos presentes nos acervos das instituições, como bibliotecas, 

arquivos e museus.  

 

Fróes (2011) define,  

O método de atmosfera anóxia (ambiente livre de oxigênio) como uma técnica de 

erradicação e controle de pestes, realizada com a retirada do oxigênio do interior, 

utilizando um gás inerte, de um espaço confeccionado com barreiras especiais onde 

fica o bem tratado. Resulta na morte, por desidratação e asfixia, dos 

microorganismos e insetos em qualquer um de seus estágios evolutivos (ovo, pupa, 

larva e adulto) (FRÓES, 2011, p. 3). 

 

Enquanto a higienização recebe atenção em diversos textos e estudos a técnica de 

anóxia tem ainda presença tímida. Na conservação diversos métodos e técnicas são utilizados 

para ao menos estabilizar a deterioração do acervo, principalmente em suporte de papel, que 

são os mais prejudicados e que serão descritos neste trabalho.  

Ingrid Beck é a fonte citada no assunto, ela esteve sempre atuante, compartilhando 

seus conhecimentos e colaborando no que se refere à conservação, foi coordenadora do 

Projeto de Conservação preventiva em Bibliotecas e Arquivos e realizou diversos trabalhos 

em instituições com a técnica de anóxia, ao qual será abordado mais adiante. 
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Na perspectiva de Ingrid Beck, uma das profissionais a utilizar esse método no Brasil, 

e trabalhar na mesma linha de sistema atóxico no tratamento dos acervos, realiza diversos 

trabalhos em bibliotecas, como por exemplo, a Biblioteca Barbosa Rodrigues no Instituto de 

Pesquisas do Jardim Botânico no Rio de Janeiro. O método utilizado comprovadamente nessa 

infestação foi usar os absorvedores de oxigênio apresentando um resultado eficaz e de fácil 

aplicação. Esse foi o primeiro trabalho realizado pela Ingrid Beck em grande escala e de 

forma pontual de volumes infestados.  

Beck (2010) afirma que, 

Pela falta de espaço na Biblioteca e diante da preocupação em não remover o acervo 

de sua localização física, os volumes infestados foram tratados nas próprias estantes, 

em pequenas bolsas de plástico de alta barreira medindo 60 x 40 cm, reunindo 5 a 8 

volumes. Utilizou-se assim, pela primeira vez em larga escala, a atmosfera anóxia no 

tratamento pontual de volumes infectados (BECK, 2010, p. 1). 

 

                 Figura 3: volumes em tratamento na estante com a técnica anóxia. 

                 

                                             Fonte: Beck, 2010. 

 

           Figura 4: tratamento pontual de volumes infestados. 

                 

                                      Fonte: Beck, 2010. 
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Cabe citar também, o trabalho do Conservador e Restaurador Stephan Schäfer, dentre 

muitos outros, o seu trabalho realizado na Biblioteca Mário de Andrade em 2009, 

exemplificado na Monografia de especialização de Jandira Flaeschen. O tratamento foi 

realizado em grande escala, com nitrogênio em câmaras de grandes dimensões, e precisou ser 

criado especialmente para este trabalho bolhas gigantes, dado o volume do acervo a ser 

tratado de uma só vez. Segundo Schäfer (2009), “é um equipamento altamente sofisticado e 

que foi criado especialmente para este trabalho, dada às suas dimensões (a câmara tem 

capacidade para 160 m3 de livros)”. 

Na perspectiva de Schafer (s.d.), 

Em grande escala o autor utiliza equipamentos de tecnologia customizada, uma 

estrutura com um invólucro de alta barreira com vedação total a gás, e sensores de 

monitoramento com controle permanente e contínuo do processo. Esses 

equipamentos monitoram e gravam os parâmetros de concentração de O², umidade 

relativa e temperatura dentro da bolha durante o tratamento (SCHÄFER, s.d.)
3
 

 

Para contribuir no desenvolvimento da sua pesquisa Flaeschen (2009) fez contato com 

o Conservador e Restaurador Stephan Schäfer através de correio eletrônico, ao qual recebeu 

informações relevantes sobre os procedimentos adotados por ele e desenvolvidos em diversas 

instituições que contratam os serviços de sua empresa. 

De acordo com informações de Schäfer (s.d.), 

Foi utilizado um gerador de Nitrogênio com qualidade museológica, que é 

muito silencioso e não produz qualquer emissão de vapores orgânicos ou 

oleosos. Trata-se de um sistema integralmente "oil free" que é acoplado a 

uma unidade de controle e monitoramento contínuos que constantemente 

mede e mantêm valores previamente programados da concentração de 

Oxigênio, umidade relativa e temperatura, além de outras opções como 

pressão, etc. O sistema grava os dados em forma de "data sets individuais", 

que também podem ser visualizados em forma de gráficos para facilitar a 

leitura (SCHÄFER apud FLAESCHEN, 2009, p. 51). 

  

 Este método utilizado na Biblioteca Mário de Andrade pelo Conservador e 

Restaurador Stephan Schäfer foi o Sistema Dinâmico, que utiliza um gás inerte para purgar 

(expulsar) o oxigênio contido dentro do invólucro em que se encontra o objeto. Para esse 

sistema faz-se necessário equipamentos mais sofisticados e com altos custos. 

                                                           
3
 Informações retiradas do site Stephan Schäfer Conservação – Restauro. Disponível em: http://stephan-schafer.com/  

http://stephan-schafer.com/
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                              Figura 5: tratamento anóxia em grande escala  

                              com gás inerte na Biblioteca Mário de Andrade. 

                  

                                      Fonte: Schäfer, 2009. 

 

 O Conservador e Restaurador Stephan Schäfer tem contribuído e muito para a 

preservação dos acervos no Brasil. Com seus trabalhos tem ajudado a erradicar 

microorganismos e insetos que infestam os nossos acervos, em contra partida, contribui 

também com seus conhecimentos para auxiliar em pesquisas de autores do nosso país que se 

preocupam na evolução dessas técnicas para serem aplicadas em qualquer tipo de acervo de 

forma segura e eficaz.  

Em outro modelo levantado por Fróes, aponta para o sistema estático, sem a utilização 

de gás ou aparelhos sofisticados, portanto menos dispendioso para as instituições, que contam 

com o orçamento curto e a escassez de mão de obra para dar conta do acervo contaminado e 

que necessita de tratamento o mais rápido possível para não proliferar ainda mais o acervo por 

completo e o ambiente com microorganismos, insetos e roedores.  

Fróes enfatiza que,  

Colocar os objetos infestados num ambiente hermeticamente selado com a presença 

de absorvedores de oxigênio em quantidade suficiente para garantir o nível abaixo 

de 0,3% durante todo o tratamento. Também é utilizado um indicador visual de 

oxigênio (Ageless-Eye), uma cartela indicadora de umidade e sachês com sílica gel. 

Esse processo não exclui o uso de equipamentos eletrônicos para monitorar a 

temperatura, umidade e concentração de oxigênio, caso opte por essa escolha 

(FRÓES, 2011, p. 4). 

 

Com base no trabalho desenvolvido por Fróes, informações foram levantadas a respeito do 

sistema estático, e formas mais acessíveis para tratar os acervos documentais em Instituições 
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de Informação com a técnica de anóxia. Com sua eficácia no tratamento dos acervos, sendo 

considerada ecológica, por não prejudicar ou poluir o meio em que são aplicadas.  

A técnica de anóxia é um procedimento atóxico, ou seja, não utiliza nenhum tipo de 

produto químico, portanto, não faz mal ao acervo que está sendo tratado, nem ao profissional 

que esteja manuseando o acervo.  

Os materiais utilizados para manter a conservação do acervo exigem um conhecimento 

prévio devido à variedade de materiais existentes no acervo para que não haja mais danos pelo 

o mau uso (CASSARES, 2000). A obra que necessitar de qualquer tipo de intervenção, ou 

qualquer tratamento, deve ser analisada e diagnosticada para identificar a forma correta de 

tratá-la, e não correr o risco de danificá-la ainda mais. Daí a importância do preenchimento de 

uma ficha de diagnóstico (o modelo da ficha se encontra nos anexos do trabalho), sendo que, 

cada obra possui suas especificidades, seu tratamento específico. 

 

Cassares (2000) enumera alguns métodos de conservação divididos em: 

Higienização: o processo de limpeza de acervos de bibliotecas e arquivos se 

restringe à limpeza de superfície e, portanto, é mecânica, feita a seco. A técnica é 

aplicada com o objetivo de reduzir poeira, partículas sólidas, incrustações, resíduos 

de excrementos de insetos ou outros depósitos de superfície. Nesse processo, não se 

usam solventes. A limpeza de superfície é uma etapa independente de qualquer 

tratamento mais intenso de conservação; é, porém, sempre a primeira etapa a ser 

realizada; 

Pequenos reparos: são diminutas intervenções que podemos executar visando 

interromper um processo de deterioração em andamento. Essas pequenas 

intervenções devem obedecer a critérios rigorosos de ética e técnica e têm a função 

de melhorar o estado de conservação dos documentos. Caso esses critérios não 

sejam obedecidos, o risco de aumentar os danos é muito grande e muitas vezes de 

caráter irreversível; 

Armazenamento: é o sistema que recebe o documento, acondicionado ou não, para 

ser guardado. Consiste no mobiliário das salas destinadas à guarda do acervo: 

estantes, arquivos e armários;              

Acondicionamento: tem por objetivo a proteção dos documentos que não se 

encontram em boas condições ou a proteção daqueles já tratados e recuperados, 

armazenando-os de forma segura (CASSARES, 2000, p. 31-40). 

 

Ao se referir a esses métodos a autora considera que são de extrema importância para a 

conservação do acervo no sentido de evitar ou estabilizar a sua deterioração, sendo assim, 

proporcionando a obra uma vida útil mais durável e mantendo sua integridade física por mais 

tempo. 
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3.3.3 Congelamento 

 

Outro método que vem sendo utilizado em algumas instituições é o congelamento
4
, 

erradicando as pragas também de maneira atóxica. A vantagem desse método é que ele é 

rápido, econômico e ecológico. Neste método, os objetos devem ser embalados em invólucros 

de alta barreira hermeticamente selados, retirando o ar com o auxílio de um aspirador de pó. 

Em seguida, as bolsas vão para o freezer com a temperatura em média de -34ºC (trinta e 

quatro graus negativos), permanecendo por um período de 30 (trinta) dias, sob uma 

temperatura constante. Após esse período, os objetos são retirados do freezer e colocados em 

uma geladeira sem os invólucros para serem descongelados gradativamente por uma semana. 

Passada a semana de descongelamento, eles vão para quarentena ao qual são higienizados 

com muita cautela para a verificação da presença de insetos, e continuam por mais duas 

semanas sendo monitorados para depois então retornar ao seu local de guarda. 

              Figura 6: processo de congelamento em livros. 

             

                                      Fonte: a autora, 2016, no LACORD. 

 

 Ressalta-se que Soares et AL. (2006) e França e Barbosa (2011), recomendam o prazo 

de 15 (quinze) dias e temperatura em média de -20ºC (vinte graus negativos) à -25ºC (vinte 

e cinco graus negativos). No LACORD verificam que, trata-se de prazo e temperatura 

insuficiente. 

                                                           
4
 As informações sobre o Congelamento originam-se da prática da autora no LACORD, junto da responsável Anne Marie 

Lafosse. 
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3.3.4 Acondicionamento 

 

Falaremos agora um pouco sobre o acondicionamento de acervos. A proteção em 

caixas é essencial à preservação de certos livros. “Aqueles que têm capas frágeis, de valor 

especial, a serem mantidas em sua condição original, devem ser guardados em caixas que 

garantam a sua proteção” (OGDEN, 2001, p. 8). No caderno temático do Projeto Conservação 

Preventiva em Bibliotecas e Arquivos editado por Ogden, tem as explicações e orientações de 

como fazer o passo a passo para as confecções  desses tipos de suporte para a proteção do 

acervo. 

 Segundo Ogden (2001), 

Para o acondicionamento são recomendadas tanto as caixas com lombada articulada 

e fechamento por encaixe (drop-spine box) como as caixas de cartão rígido, em 

forma de cruz (phase box). As caixas com lombada articulada são preferíveis porque 

proporcionam melhor suporte e mantêm os livros mais limpos. Para os livros que 

precisam permanecer expostos, recomenda-se o suporte de livros. Deve-se evitar o 

uso das caixas fechadas que deixam a lombada exposta, pois frequentemente 

arranham a superfície da capa quando o livro é retirado ou recolocado (OGDEN, 

2001, p. 8). 

 

                            Figura 7: acondicionamento. 

           

                                      Fonte: ABER 

 

O acondicionamento protege o documento que tenha sofrido alguma intervenção 

curativa, ou armazena o documento em mau estado de conservação, como uma forma de 

protegê-lo quando não puder ser tratado logo após o seu diagnóstico. O acondicionamento 

deve ser confeccionado com material de qualidade, papel alcalino e de acordo com as medidas 
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do documento, ou seja, ele deve estar encaixado e bem ajustado para sua proteção. Com esses 

procedimentos o documento fica protegido por mais tempo, aguardando a hora de ser tratado. 

Normalmente, o acondicionamento é utilizado somente em obras raras e/ou especiais, por 

serem mais delicadas e precisarem de mais cuidados, inclusive no seu manuseio. O acervo 

corrente não necessita de acondicionamento, pois são utilizados pelos usuários com 

frequência para estudos e pesquisas e podem ser descartados.  

 

3.3.5 Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos (CPBA) 

 

No contexto da Conservação de acervos documentais não podemos deixar de falar 

neste trabalho, sobre o Projeto Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos - CPBA, 

sob a coordenação de Ingrid Beck, publicado em 1997 e sendo reeditado em 2001. Este 

projeto reuniu muitos profissionais e instituições engajados na melhoria do nosso patrimônio, 

constituídos de arquivos, bibliotecas, museus e universidades. O projeto tem por objetivo, 

“difundir o conhecimento de preservação e estimular o intercâmbio e a cooperação entre os 

profissionais atuantes na área da preservação de acervos, para que se consolide a prática da 

Conservação Preventiva nas instituições” (CPBA, 2001). 

Desenvolver e manter uma Rede de Informação com dados atualizados sobre a 

preservação de acervos e sobre as atividades de preservação nas instituições brasileiras, por 

meio de: 

 Publicações sobre preservação; 

 Recursos Didáticos; 

 Seminários e cursos; 

 Banco de dados; 

 Mapa da Preservação.
5
       

O Projeto de Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos é um projeto de 

referência em todo país, em que procura dar auxílio necessário aos profissionais que atuam na 

área, com uma coleção de 53 títulos sobre conservação preventiva, abrangendo os mais 

diversos assuntos pertinentes a área nos diferentes suportes documentais. A disponibilização 

                                                           
5
 Informações retiradas do site CPBA em 02 de julho de 2016. Disponível em: http://www.arqsp.org.br/cpba  

 

http://www.arqsp.org.br/cpba/prj_pub.htm
http://www.arqsp.org.br/cpba/prj_didaticos.htm
http://www.arqsp.org.br/cpba/seminarios/semin_cursos.htm
http://www.arqsp.org.br/cpba/pesquisa.html
http://www.arqsp.org.br/cpba/prj_mapa.htm
http://www.arqsp.org.br/cpba
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na versão online também é um facilitador na hora de sanar qualquer tipo de dúvida, sendo 

seus textos elaborados de forma clara para o entendimento de todos, e escritos por autores de 

reconhecimento na Preservação.  

No próximo capítulo descreveremos a técnica de anóxia com detalhes e os benefícios que 

essa técnica inovadora pode trazer para as instituições de unidades de informação, tendo como 

foco neste trabalho, e por tratar de um método atóxico, portanto, livre de produtos químicos, 

de fácil aplicação e não sendo prejudiciais ao acervo tratado, ao homem e ao meio ambiente, 

como já foi abordado anteriormente neste trabalho. 
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4 USO DA TÉCNICA DE ANÓXIA 

 

O levantamento bibliográfico foi realizado na literatura nacional sobre o assunto, até para 

medir o alcance do assunto no Brasil.
6
 

A técnica de anóxia ou atmosfera modificada trata-se de método atóxico, portanto, sem a 

adição de produtos químicos, procedimento este, que já foi muito comum ao longo do tempo 

utilizado pelas instituições. Mas essa visão vem mudando, visto que, o uso desses produtos 

causavam danos, não só ao acervo, como também ao ser humano.  

Para a realização da técnica de anóxia, Fróes (2011) aponta três variações de protocolo a 

serem utilizados:  

• Sistema Dinâmico – utiliza um gás inerte para purgar (expulsar) o oxigênio contido 

dentro do invólucro em que se encontra o objeto. 

• Sistema Estático – sem utilização de gases nem aparelhos tecnológicos, sistema para 

tratar obras em pequena escala, utilizando absorvedores de oxigênio. 

• Sistema Dinâmico-Estático – é uma junção dos outros dois sistemas, combina o uso do 

gás inerte em uma concentração menor, em seguida o gás é interrompido, deixando apenas os 

absorvedores agirem na proporção adequada (FRÓES, 2011, p. 4-5). 

Neste trabalho, o foco é o sistema estático, pois foi onde surgiu o interesse por esse 

procedimento inovador na área de Preservação para tratar os acervos das infestações de 

microorganismos e insetos nos nossos acervos documentais.  

É importante destacar que, antes de qualquer tomada de decisão, a obra deve ser analisada, 

avaliada e deve-se preencher uma ficha de diagnóstico, para saber suas condições, seu grau de 

deterioração e que tipo de infestação a obra contém.  

Feito isso, coloca-se o objeto num invólucro de alta barreira confeccionado com várias 

camadas, não se deve empilhar muitos objetos dentro do invólucro, que deve conter no seu 

interior, sachês de sílica gel, indicador de oxigênio, como mostrado na imagem abaixo, este 

pode ser em forma de comprimido, tendo coloração rosa; quando entra em contato com o 

oxigênio torna-se azulado, e retornando a cor original nas condições anóxia, ou em cartela 

                                                           
6
 Há literatura internacional, porém a autora não domina tais idiomas. 
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para monitorar a concentração de oxigênio no interior da bolsa, uma ficha contendo as 

informações da localização do objeto, para que não se perca depois de tratado, sendo 

acompanhado todo o tempo junto ao objeto, tira-se o excesso de oxigênio, e sela a boca com 

uma seladora, essa vedação deve ser eficaz para não haver vazamento e o ar entrar na bolsa 

(BECK, 2009; FLAESCHEN, 2009; FRÓES, 2011; SCHÄFER s.d.). 

         Figura 8: imagem com cartela indicadora de oxigênio e sachê de sílica gel. 

                        

                                Fonte: Elias de Souza, 2016. 

 

O acervo pode ser tratado na própria estante, como mostra a imagem abaixo. O tempo 

de tratamento gira em torno de 22 dias, como sinaliza Ingrid Beck (2009), após esse período 

de dormência e monitoramento, o objeto é retirado do invólucro e higienizado 

minuciosamente para retirar toda a sujidade e resíduos de insetos. Mesmo usando esse método 

de sistema estático, o monitoramento de temperatura, umidade e concentração de oxigênio 

deve ser acompanhado com frequência e utilizando equipamentos eletrônicos apropriados. 

O sistema estático realizado na técnica de anóxia tem a vantagem de tratar o acervo no 

próprio lugar de guarda, como mostra a imagem abaixo, principalmente quando a instituição 

não dispõe de muito espaço ou um lugar apropriado para tratar o seu acervo.  

Outra vantagem é custo baixo desse tratamento em relação aos outros exemplificados 

neste trabalho, e também não necessita de mão de obra especializada, nem uma contratação 

grande de profissionais para executar este processo. 
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A desvantagem do tratamento da técnica de anóxia com o sistema estático se torna 

inviável para tratar objetos de grande porte, como quadros, mapas, mobiliários, esses sim 

precisariam de um tratamento em grande escala, como foi abordado anteriormente neste 

trabalho. 

         Figura 9: Acervo em tratamento com poucos volumes nos invólucros. 

                        

                                            Fonte: Elias de Souza, 2016. 

 

 A técnica de anóxia tem-se mostrado de forma eficaz na erradicação de pragas, seja 

em qualquer dos estágios, ovo, pupa, larva e adulto. Como já foi dito em alguns momentos no 

decorrer deste estudo, essa técnica é totalmente atóxica e relativamente mais barata que outros 

tipos de procedimento. Podendo ser realizada pelos profissionais que atuam na instituição, 

sem ter que contratar empresa ou profissional especializado para executar esse procedimento. 

 

4.1 LABORATÓRIOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO PESQUISADOS 

 No decorrer das pesquisas realizadas para desenvolver este trabalho, houve a 

necessidade de conhecer laboratórios de Conservação e Restauração instalados nas 

instituições de unidades de informação, levantando informações para sanar os 

questionamentos levantados neste trabalho em relação à técnica de anóxia.  
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 Depois de identificados esses laboratórios através das pesquisas on line, um 

questionário foi elaborado para obter o maior número possível de informações no que 

concerne a técnica. Diante de muitos questionamentos em relação à técnica, se ela é utilizada 

pelas instituições; se conhece; se tem interesse em conhecer; se já utilizou na instituição 

porque contratou empresa especializada e porque não tratou do acervo com os próprios 

funcionários.  

 As instituições, dentre elas, arquivos, bibliotecas e museus, foram relacionadas numa 

listagem com um total de 54 (cinquenta e quatro), ao qual, constatou-se que apenas 21 (vinte e 

um) possuíam laboratórios de Conservação e Restauração em suas dependências. Desses 21 

(vinte e um) identificados e enviados o questionário, apenas 8 (oito) retornaram a pesquisa até 

o fechamento do trabalho.  

 No próximo capítulo, apresentaremos através de ilustrações gráficas os resultados 

obtidos com as análises dos laboratórios pesquisados.  
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5 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Neste capítulo serão relatados os resultados obtidos através de questionário com o retorno 

das 8 (oito) instituições em unidades de informação contatadas e respondidos pelos 

responsáveis dos laboratórios de Conservação e Restauração das referidas instituições.  

 

                         

                                        Gráfico 1: Política de Preservação na Instituição 

                                    Fonte: elaborado pela autora com base na pesquisa 

 

 A análise do gráfico 1 apresenta que das 8 (oito) instituições pesquisadas, 7 (sete) 

possui uma política de preservação, e apenas 1 (uma) não possui uma política. Essa 

informação é de grande relavância para a área de preservação, em que demonstra a 

preocupação dos profissionais em criar normas para tratar e preservar seus acervos. 

 

                        

                              Gráfico 2: Política de Preservação oficial na Instituição 

                                  Fonte: elaborado pela autora com base na pesquisa 
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 O gráfico 2 nos mostra em sua totalidade que 5 (cinco) instituições ainda não possui 

uma política oficial, mesmo não estando oficializada, existe uma, o que já é um grande passo 

para oficializá-la. Sendo 2 (duas) oficializadas e praticadas pela instituição, e apenas 1 (uma) 

ainda não tem uma política de preservação. 

 

   

                                             Gráfico 3: Medidas tomadas pelo laboratório 

                                      Fonte: elaborado pela autora com base na pesquisa 

 

 No gráfico 3, constata-se que dentre as 8 (oito) instituições analisadas, somente 1 

(uma) utiliza a técnica de anóxia para o tratamento do acervo infestado, porém as obras de 

valor significativo são as que recebem esse tipo de tratamento. Em 2 (duas) instituições a 

resposta obtida foi que até o momento não receberam nenhuma obra infectada. As outras 5 

(cinco) instituições avaliam e diagnosticam as obras e realiza o devido tratamento, em duas o 

diferencial é o acondicionamento individualizado na obra para sua proteção e o 

monitoramento constante. 

3 

1 
2 

2 

Avaliação, diagnóstico do objeto.
Higienização e tratamento de acordo
com o caso

 obra  de valor significativo é higienizada
folha a folha, fica em observação e  se
persistir a presença de insetos é tratada
através de anóxia.
Até o momento não recebemos nenhum
acervo nesse estado.

Inspeção; avaliação; tratamento, se
necessário; acondicionamento
individualizado; monitoramento
(avaliação em médio prazo).

Que medidas são tomadas quando você recebe em seu laboratório 

alguma obra infectada com fungo, cupim, traça, etc.? 
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                                             Gráfico 4: Técnicas utilizadas pelo laboratório 

                                          Fonte: elaborado pela autora com base na pesquisa 

 

No gráfico 4, uma instituição faz uma avaliação, higienização e o tratamento é feito de 

acordo com o caso e que tipo de obra está sendo avaliada. Como já foi visto anteriormente 

apenas 1 (uma) instituição utiliza a técnica de anóxia para tratar o seu acervo de obras de 

valor significativo. Também somente 1 (uma) instituição faz a prevenção, por inspeção, 

controle de umidade e temperatura, monitoramento do ambiente por plaqueamento. Secagem, 

tratamento tópico, se necessário higienização. Verifica-se que 2 (duas) instituição não 

utilizam nenhuma técnica para tratar os seus acervos. O restante no total de 3 (três) não 

responderam que tipo de técnica ou métodos são utilizados em seus laboratórios. 

 

                

                                               Gráfico 5: Técnica anóxia 
                                Fonte: elaborado pela autora com base na pesquisa 

7 

1 

Sim

Não

  Quanto às técnicas, quais são 

utilizadas por você e sua equipe? 
 

   Conhece a técnica de anóxia?  
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 No gráfico 5, somente 1 (uma) instituição não conhece a técnica de anóxia. As outras 

7 (sete) conhecem a técnica. Neste gráfico analisado, verifica-se que pelo menos a maioria das 

instituições tem o conhecimento sobre a técnica de anóxia. Espera-se ser um bom começo 

para implantar este procedimento na preservação dos nossos acervos. 

             

                                                     Gráfico 6: Técnica anóxia 
                                      Fonte: elaborado pela autora com base na pesquisa 
 

 No gráfico 6, as respostas obtidas pelos laboratórios sobre a utilização da técnica de 

anóxia foram que em 2 (dois) já fizeram experimentos com a técnica, 3 (três) responderam 

que não fizeram nenhuma tentativa, 2 (duas) instituições nem responderam, e 1 (uma) nem ao 

menos tem um laboratório instalado em suas depedências. 

                      

                                                    Gráfico 6A: Técnica anóxia 
                                    Fonte: elaborado pela autora com base na pesquisa. 
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 No gráfico 6A, foi constatado que metade dos laboratórios analisados, com o total de 4 

(quatro), não responderam o porque de tentar utilizar ou não a técnica, acredita-se que seja por 

conta de nem chegarem na tentar no experimento desse procedimento. Como já foi dito na 

análise do gráfico anterior, a metade dos laboratórios, sequer responderam se tentou ou não a 

utilização da técnica. Os demais, 1 (uma) instituição não tem um laboratório instalado, 1 

(uma) alega que até o momento esse procedimento não foi necessário, 1 (uma) relata ter 

utilizado da técnica uma única vez devido a uma infestação de brocas, e 1 (uma) não dispõe 

de profissionais no laboratório para atender ao acervo bibliográfico.   

 Na questão 7 não coube a análise em gráfico por se tratar de uma opinião pessoal, 

tendo em vista que cada um dos profissionais que responderam ao questionário apresentou sua 

opinião no que se refere a técnica de anóxia, tendo em vista opiniões distintas. De uma 

maneira geral, a maioria dos laboratórios conhece a técnica e avalia a sua eficácia no 

tratamento de acervos infestados. Mesmo não tendo utilizado a técnica ainda, ao menos têm o 

conhecimento, ou talvez a curiosidade de ler para saber mais sobre o assunto. 

 

                     
                               

 
                                  Gráfico 7: Contratos de empresas especializadas 
                                    Fonte: elaborado pela autora com base na pesquisa 

 

No gráfico 7, em relação a contratação de empresas especializadas para a execução do 

tratamento da infestações nos acervos, foi constatado que 3 (três) instituições já contrataram 

uma empresa para o tratamento de acervos infestados, 4 (quatro) instituições responderam que 

não, e apenas 1 (uma) instituição não respondeu a nossa pergunta.   
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Não

Não respondeu

Contratou alguma empresa especializada ou o tratamento?  

foi realizado pelos próprios profissionais da Instituição? 
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                                            Gráfico 8: Treinamento dos profissionais 
                                    Fonte: elaborado pela autora com base na pesquisa 

 

No gráfico 8, das instituições analisadas 3 (três) demonstraram interesse em treinar a 

sua equipe para tratar seus acervos com a técnica de anóxia, 1 (uma) não tem interesse em 

treinar sua equipe, 2 (duas) já utilizam a técnica em suas instituições, 1 (uma) não respondeu a 

pergunta, e 1 (uma) não conta com equipe em seu laboratório para ser treinada.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo descrever a técnica de anóxia, destacando os seus 

benefícios, vantagens e desvantagens, e como funciona no tratamento de acervos infestados 

por microorganismos ou insetos. Para tanto, foram contatadas diversas instituições que 

possuíssem laboratório de conservação e restauração de acervos documentais para o 

aprofundamento do tema em questão, em que foi aplicado um questionário sobre a técnica nas 

referidas instituições.  

Uma dificuldade encontrada foi o baixo número de respostas. Dos 21 questionários 

enviados, apenas 8 instituições responderam. Uma pesquisa mais longa poderia tentar 

abranger mais instituições, indo pessoalmente ao local. Dessa forma, uma sugestão para 

trabalhos futuros é tentar outra abordagem de modo a conseguir mais respostas. 

Um resultado positivo, foi o fato de 7 instituições apresentarem política de preservação. 

Isso demonstra seriedade do processo. No entanto, apenas duas são políticas oficiais. A longo 

prazo, isso pode comprometer os trabalhos, devido a troca de profissionais e aposentadorias.  

Quanto ao uso da técnica anóxia, apesar de sua comprovada eficácia, apenas uma 

instituição relutou lançar mão desse tratamento. Quanto questionado o motivo, o método não 

respondeu, e as demais respostas mostram o desconhecimento da baixa complexidade e falta 

de toxidade da técnica. 

Possivelmente, falta maior divulgação da técnica entre os profissionais da área, bem como 

mais literatura, especialmente em português. Acredita-se por se tratar de uma técnica 

inovadora na área de conservação, e principalmente no Brasil, ainda seja pouco conhecida e 

pouco divulgada. Porém, este trabalho foi apenas a primeira pesquisa realizada sobre a técnica 

de anóxia, pretende-se dar continuidade em pesquisas mais aprofundadas sobre o referido 

tema, que em outro momento serão apresentados os resultados obtidos.  
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APÊNDICE – INSTRUMENTO DE ENTREVISTA COM PROFISSIONAIS DOS 

LABORATÓRIOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO 

 

UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

IACS – INSTITUTO DE ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

GCI – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

GRADUAÇÃO EM BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II – MONOGRAFIA 

ORIENTADORA: Prof. Dra. MICHELY JABALA MAMEDE VOGEL 

ALUNA: MARILÉA DE OLIVEIRA BARBOSA 

 

Entrevista com os profissionais em Conservação/Restauração de papel 

 

1- Na Instituição em que você trabalha existe uma política de preservação? Ela é oficial/ formal? 

 

2- Quais são os métodos utilizados no Laboratório? 

 

3- E que medidas são tomadas quando você recebe em seu laboratório alguma obra infectada 

com fungo, cupim, traça, etc.? 

 

4- Quanto às técnicas, quais são utilizadas por você e sua equipe? 

 

5- Você conhece a técnica de anóxia?   

 

      (   ) Sim                 (   ) Não 

 

6- Já tentou utilizá-la com as obras recebidas no Laboratório? Por quê? 

 

 

7- Qual a sua opinião no que se refere à técnica de anóxia? 
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8- Contratou alguma empresa especializada ou o tratamento foi realizado pelos próprios 

profissionais da Instituição? Por quê? 

 

9- Se não usam a técnica, há interesse em treinamento para a equipe? 
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ANEXO A – FICHA DE DIAGNÓSTICO 

 

                                                                                               

Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos – LACORD  

Ficha de Diagnóstico 

            Prioridade no tratamento:     

Identificação:  

Data de entrada:     ∕      ∕                                                               Data de saída:     ∕      ∕ 

Autor:  

Título:    

Local:                                              Editora:                                                   

Ano:             Volumes:          Páginas:               Dimensões: altura               cm           largura              cm 

Acervo∕Bibliotecário:  

Classificação:                                                                 número de tombo:    

Histórico:     
 

TIPO DA OBRA:  

     (   )  livro   (   ) folheto  (  )  periódico  (  )  mapas  (  )  plantas  (  )  fotos (    )  cartazes  

     (  )  correspondências  (  ) outro  __________________ 

 

SUPORTE DA OBRA:  

(  ) papel tipo jornal  (    ) papel bond-impressão  ( )  papel trapo (   ) papel revestido -couché  (  )  

outro  __________________ 

 

CAPA ∕ PROTEÇÃO: 

      (  ) capa dura  (    )  capa brochura 

             

REVESTIMENTO:  

(  ) tecido  (  )  couro (   )   sintético  (    )  papel  

(  ) meia capa   (  ) capa inteira  (  )  meia capa com canto  

 

TIPO DE ENCADERNAÇÃO: 

( )  costura (   )  grampo   (  ) cola  

 

CAPA  ∕ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA: 

(   ) danos na lombada (   ) perda de lombada   

(  )  danos de capa   (  ) perda de capa  

(  )  costura frouxa (  )   descosturado   

(  ) ressecamento do couro (  )  couro pulverulento  

 

MIOLO ∕ ESTADO DE CONSERVAÇÃO: 
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(  ) abrasão  (  )  acidez  (  ) foxing  (  )   oxidação    

 

Manchas: ( ) sujidade superficial (  ) sujidade profunda  

          (  ) fungos inativos  (  ) fungos ativos   

Ataque  biológico: (   )  ativo (   ) inativo 

 

Suporte: (  ) folhas soltas (  ) folhas faltantes  (  )  dobras  (   )  quebradiço   (  ) Ondulação  

(   ) rasgos  (  )   Pequenos furos  (   )  Perda de suporte  (   )   Intervenções anteriores     

 

Agregados: 

(  ) adesivos  (   ) carimbos (   ) clipes (  ) anotações  (  )  dedicatória    

 

Proposta Técnica emergencial: 

(   ) Higienização  (   ) Anoxia  (   ) congelamento  (   )  acondicionamento  

 

Indicação de procedimentos técnicos futuros: 

(   ) Higienização   (   )  reparos de encadernação (   ) nova encadernação 

(  ) reparos de lombada  (   ) Costura  (    )  banho de desacidificação (   ) Obturações 

(   )  enxertos  (   )  Pequenos reparos (   )  acondicionamento (    )  retirada de sujidades   

(  )  planificação   

 

Observações e comentários: 

    

 

 

  

 

 

Relatório técnico número: 

 

 

 

 

 

 

 

Arquivo de fotos número: 

 

 

 

 

 

 

Data:   ∕      ∕ 

Avaliador: ______________________________________________________ 
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ANEXO B – ORIENTAÇÃO PARA PREENCHIMENTO  

DA FICHA DE DIAGNÓSTICO 

 

                                                                                               

 

Ficha de Diagnóstico – Orientação para Preenchimento 

 

 

1. PRIORIDADE DE TRATAMENTO: Deverá ser preenchido de acordo com a 

classificação do estado de conservação do documento. 

 

 Cor preta: CRÍTICO - O documento necessita de um tratamento urgente de 

restauração em função dos danos apresentados e da acentuada acidez do suporte, 

comprometimento da estrutura físico-química e consequentemente de sua utilização. O 

documento está em estado de difícil recuperação. 

 Cor vermelha: PRIORIDADE - O documento necessita de um tratamento de 

restauração e\ou encadernação em função de danos apresentados, com 

comprometimento da escrita, da imagem e\ou sua proteção. 

 Cor laranja: ALERTA - O documento está passível de entrar em condições de 

prioridade. Necessita de tratamento de estabilização, seja química ou de suporte e da 

recuperação da sua proteção ou de seu miolo. 

 Cor azul: BOM - O documento necessita apenas de higienização e um 

acondicionamento adequado. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO: 

 

Neste item, serão preenchidos dados sobre a obra como acervo propriamente dito, isto 

é, dados referenciais a obra. 

Ao começar o preenchimento do diagnóstico, você deverá ter algumas ferramentas 

indispensáveis como: a lupa, um conta fio, um lápis 6B, régua, um bisturi, uma espátula de 

teflon ou de osso, e uma máquina fotográfica. 
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Será necessário também que esteja utilizando equipamentos de proteção individual 

(EPI) como jaleco, luvas, máscaras, óculos e gorro. 

Caso esteja utilizando algum adorno como relógios ou pulseiras, estas deverão ser 

retiradas antes do manuseio das obras. 

 

2.1 Data de entrada: Preencher com a data que o documento entrou no laboratório para 

passar por qualquer procedimento. 

 

2.2 Data de saída: Preencher com a data que o documento saiu do laboratório para passar por 

qualquer procedimento. 

2.3 Autor: Dados de autoria e\ou responsabilidade do documento. 

 

2.4 Título: Preencher com o título e subtítulo do documento. 

 

2.5 Local: Preencher com o local aonde foi publicado o documento. 

 

2.6 Editora: Preencher com o nome da(s) editora(s) ou livrarias responsáveis pela impressão. 

 

2.7 Ano: Preencher com o ano da impressão ou caso não exista na folha de rosto, procurar no 

colofão ou em última hipótese, qualquer outro lugar aonde tenha uma data, sendo então 

informado de onde foi retirado. Em caso de não haver data, fazer uma suposição e anotar 

entre colchete. 

 

2.8 Volume: Documento ou parte de um documento com mais de 48 folhas, sem contar com 

as da capa, que em regra tem rosto próprio. 

 

2.9 Páginas: Cada um dos dois lados de uma folha de papel, de pergaminho, etc. suscetível de 

receber um texto ou um desenho. 

 

2.10 Dimensões: Utilizando uma régua, pegar as medidas da altura, largura do documento em 

centímetros. 
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2.11 Acervo / Bibliotecário: Preencher com o nome da Biblioteca responsável pelo 

documento e o nome do bibliotecário responsável para que se solicite autorização para 

qualquer procedimento que tenha que ser feito no documento. 

 

2.12 Classificação: Preencher com a classificação utilizada na biblioteca ou do local em que 

o documento está guardado. 

 

2.13 Número de tombo: Caso o documento tenha sido tombado, preencher com o número de 

registro existente. 

 

2.14 Histórico: Preencher, caso seja possível, com informações de como esse acervo chegou 

à biblioteca, o nome do antigo proprietário. 

 

3. TIPO DA OBRA: 

 

3.1 Livros: Conjunto de cadernos, manuscritos ou impressos, costurados ordenadamente e 

formando um bloco. 

 

3.2 Folhetos: Termo usado para designar um documento constituído por uma folha simples 

ou dobrada geralmente revestida com uma capa em papel. Publicação impressa, não periódica, 

com mais de quatro e não mais de 48 páginas, sem contar as da capa. 

Publicação impressa não-periódica, em geral brochada, constituída por poucas folhas. 

 

3.3 Periódicos: Que se renova em tempos fixos ou determinados. Designação dada à obra ou 

publicação que aparece em tempos determinados. Publicação que sai em dias fixos; 

publicação periódica de informação geral, na qual o texto predomina sobre a ilustração. 

 

3.4 Mapas: Representação gráfica da Terra ou de uma parte dela numa superfície plana. 

 

3.5 Plantas: Mapa ou carta em grande escala de área restrita. 

 

3.6 Fotos: Impressão produzida a partir de uma fotografia direta pela ação da luz. 
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3.7 Cartazes: Anúncio ou reclame composto em letras muito destacadas e impresso em papel 

de grande formato destinado a ser afixado em lugar público; pôster. 

 

3.8 Correspondências: Modalidade de comunicação escrita, expedida ou recebida por 

pessoas físicas ou jurídicas, que assume formas diversas como ofício, circular, memorando, 

telex, carta, cartão postal, bilhete, nota, telegrama e outras podendo ser oficial ou particular, 

ostensiva ou secreta. 

 

4. SUPORTE DA OBRA: 

 

Suporte Bibliográfico. Designação dada aos materiais maleáveis como o papiro, o 

pergaminho, o papel, etc. que servem de base à escrita. Modernamente, têm sido adotados 

outros tipos de suporte para a escrita. 

 

4.1 Papel de Jornal: Pouco encolado e com grande percentagem de pasta mecânica, é 

adequado à impressão de jornais por ser de custo mais baixo e permitir rápida impressão. 

Não apresenta revestimento, sem cola ou ligeiramente colado, a sua gramatura está 

compreendida entre 40 g∕m2 e 60 g∕m2; papel de imprensa, papel jornal. 

 

4.2 Papel Bond Impressão: (ver papel bonde). No início era um papel constituído apenas por 

pasta de trapos: mais tarde esta denominação aplicou-se também aos papéis de carta com 

bastante cola, leves e formados de pasta de trapos, pasta química de boa qualidade ou mistura 

de ambas. 

 

4.3 Papel de Trapo: Papel inteiramente fabricado com pasta feita de trapo ou com pouca 

pasta de madeira. A percentagem mínima de pasta de trapo que esse exige para um papel ser 

designando como papel de trapo difere de país para país. 

 

4.4 Papel Revestido-couchê: (ver papel cuché). Aquele cuja superfície foi tornada lisa por 

uma preparação especial que cobre uma ou as duas faces de uma camada fina de produtos 

mineras, como, por exemplo, o caulino; papel gessado. Depois de fabricado, é colado com 

uma mistura de cola animal e outra matéria que lhe dão uma brancura e um polido notável. 

É muito usado no fabrico de similigravuras e de edições luxuosas. 
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5. CAPA ∕ PROTEÇÃO: 

 

Parte exterior de um documento, seja de matéria for, destinada a protegê-lo. Pode 

conter o título da obra, o nome do autor e do editor, a data, etc. 

 

5.1 Capa dura: Cobertura rígida de um livro. 

 

5.2 Capa de Brochura: Capa menos rígida do que a de encadernação. Em geral é feita de 

papel ou cartolina. 

 

6. REVESTIMENTO: 

 

Ato ou efeito de revestir; disposição de uma camada de um produto sobre uma face de 

um papel ou cartão; operação que consiste em aplicar um produto apropriado sobre a 

superfície de um papel ou de um cartão para modificar certas características; cobertura; 

envoltório. 

 

6.1 Tecido: Material muito utilizado para proteger as encadernações dos livros. 

 

6.2 Couro: pele de certos animais, curtida e preparada para diversos usos. Nas encadernações 

utilizam-se couros de várias espécies, mas, sobretudo a de carneiro, cabra, ovelha, vitela, 

cavalo e porco. 

 

6.3 Sintético: Designação genérica que abrange todo tipo de materiais plásticos, não naturais, 

que hoje são utilizados como substitutos do couro, do tecido ou do pergaminho nas 

encadernações. 

 

6.4 Papel: Folha de papel, geralmente de gramatura superior à do miolo do livro, que reveste 

a lombada e as pastas de uma obra brochada. 

 

6.5 Meia Capa: Meia encadernação. Aquela em que a lombada é revestida por um material 

diferente do das pastas: couro e papel, couro e pano, pano e papel. 
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6.6 Capa Inteira: Encadernação plana. Aquela em que o mesmo material reveste toda a 

encadernação. 

 

6.7 Meia Capa com canto: Meia encadernação. Aquela em que a lombada é revestida por um 

material diferente do das pastas: couro e papel, couro e pano, pano e papel. Possui cantos, 

geralmente do mesmo material que o da lombada. 

 

7. TIPO DE ENCADERNAÇÃO: 

 

7.1 Costura: ato ou efeito de costurar livros. É uma operação levada a cabo no dorso dos 

cadernos, com linha, unindo os cadernos, segundo a sequência normal da obra. 

 

7.2 Grampo: segurar, prender com grampo os cadernos, segundo a sequência normal da obra. 

 

7.3 Cola: É uma operação levada a cabo no dorso dos cadernos, com cola, para unir os 

cadernos segundo a sequência normal da obra. 

 

8. ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA CAPA: 

 

8.1 Danos na Lombada: prejuízo, estrago causado na lombada do livro. 

 

8.2 Perda de Lombada: quando a lombada do livro está em estado irreversível ou sem a 

mesma. Perda parcial ou total da lombada. 

 

8.3 Danos de Capa: Prejuízo, estrago causado na capa do livro. 

 

8.4 Perda de Capa: Estado em que a capa do livro está em estado irreversível ou sem a 

mesma. Perda parcial ou total da capa. 

 

8.5 Costura Frouxa: Cadernos com perda parcial da costura. 

 

8.6 Descosturado: Cadernos sem a costura. Costura rompida deixando os cadernos soltos. 

 

8.7 Ressecamento de Couro: Couro necessitando um tratamento para hidratar. 
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8.8 Couro Pulverulento: Couro em estado irreversível, em estado de pó. 

 

9. MIOLO ∕ ESTADO DE CONSERVAÇÃO: 

 

9.1 Abrasão: Desgaste da superfície de um material provocado por atrito. 

 

9.2 Acidez: Situação em que o papel contém um teor de acido acima dos valores 

aconselhados. 

 

9.3 Foxing: Termo adotado para designar o aspecto do papel ou mesmo do pergaminho 

caracterizado por manchas castanho-avermelhadas, quando aqueles suportes estão sujeitos a 

deficientes condições de umidade ambiental. 

 

9.4 Oxidação: Reação química resultante da exposição ao oxigênio. 

 

9.5 Sujidade Superficial: A sujidade é um residual – físico, químico ou biológico – 

considerado estranho ao produto original, que pode ser capaz de provocar “efeitos 

deterioráveis”, detectados visualmente. Limpeza mecânica. 

 

9.6 Sujidade Profunda: A sujidade é um residual – físico, químico ou biológico – 

considerado estranho ao produto original, que pode ser capaz de provocar “efeitos 

deterioráveis”, detectados visualmente. Geralmente será necessário procedimentos maiores 

para a limpeza do material. 

 

9.7 Fungos Inativos: O reino Fungi é um grupo de organismos eucariotas, que inclui 

microorganismos tais como as leveduras, os bolores, bem como os mais familiares 

cogumelos. Os fungos são classificados num reino separado das plantas, animais e bactérias 

em estado inativo. 

 

9.8 Fungos Ativos: O reino Fungi é um grupo de organismos eucariotas, que inclui 

microorganismos tais como as leveduras, os bolores, bem como os mais familiares 

cogumelos. Os fungos são classificados num reino separado das plantas, animais e bactérias 

estado ativo. 
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9.9 Ataque Biológico Ativo: Documento com insetos como traça, cupim etc., 

 

9.10 Ataque Biológico Inativo: Documento que foram atacados por insetos, como traça 

cupim etc., mas que já foram desinfestados. 

 

9.11 Folhas Soltas: Folhas soltas dentro dos cadernos. 

 

9.12 Folhas Faltantes: Folhas que estão faltando no livro. 

 

9.13 Dobras: partes das folhas que tenham tido alguma dobra. 

 

9.14 Quebradiço: Folhas ressecadas, que tem facilidade em se quebrar. 

 

9.15 Ondulação: Folhas com pequenas ondulações que podem ter sido molhadas ou terem 

passado por alguma umidade. 

 

9.16 Rasgos: Folhas com o suporte danificado por cortes ou por algum outro dano que tenha 

levado ao rompimento das fibras. 

 

9.17 Pequenos Furos: Pequenos orifícios. Podem ser causados por grampos ou por foxings. 

 

9.18 Perda de Suporte: perda de parte do suporte nas pontas ou no meio das folhas. 

 

9.19 Intervenções Anteriores: Observar se a obra já sofreu alguma intervenção como 

reencadernação, costura, reparos, etc. 

 

10. AGREGADOS: 

 

10.1 Adesivos: Designação de todas as substâncias com capacidade para unir entre si dois ou 

mais materiais ao ponto de constituírem um só. A maior parte dos adesivos é composta por 

matérias de origem sintética. São autocolantes. 

 

10.2 Carimbos: Marcas feitas com carimbo em alguma parte do livro que pode ter o objetivo 

de identificar o proprietário, tombar o acervo ou outro tipo de identificação do exemplar. 
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10.3 Clipes: peça geralmente de metal, que se ajusta por si mesma para unir folhas de papel. 

 

10.4 Anotações: comentários breves escritos nas margens das páginas ou em qualquer outra 

parte do livro. Apontamento. Geralmente estes comentários foram feitos pelos antigos 

proprietários e é imprescindível que estes não sejam apagados, pois agregarão um valor a 

obra. 

 

10.5 Dedicatória: nota do autor ou de uma pessoa, oferecendo a um amigo como sinal de 

estima, agradecimento, etc. 

 

11. PROPOSTA TÉCNICA EMERGENCIAL: 

 

11.1 Higienização: Deixar o documento limpo e salubre, com a finalidade de evitar o 

aparecimento ou a propagação de determinados fungos, pragas nos livros ou documentos. 

 

11.2 Anoxia: Processo de desinfestação e fungistático pela ausência de oxigênio. 

 

11.3 Congelamento: Processo para eliminar insetos e fungos. 

 

11.4 Acondicionamento: Conjunto de operações que visam à proteção e guarda em lugar 

adequado, visando preservar danos. Elaborar embalagens adequadas ao suporte do documento 

para melhor armazenar e transportar a obra. 

 

12. INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS FUTUROS: 

 

12.1 Higienização: Deixar o documento limpo e salubre, com a finalidade de evitar o 

aparecimento ou a propagação de determinados fungos, pragas nos livros ou documentos. 

 

12.2 Reparos de encadernação: Fazer pequenas intervenções nas encadernações como um 

processo de conservação curativa e preventiva. 

 

12.3 Nova encadernação: Em caso de perda da encadernação, executar nova encadernação. 
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12.4 Reparos de Lombada: Fazer pequenas intervenções na lombada como um processo de 

conservação curativa e preventiva. 

 

12.5 Costura: Caso o documento esteja descosturado, refazer a costura para evitar perdas. 

 

12.6 Banho de Desacidificação: Processo que pretende neutralizar a acidez do suporte 

documental em papel provocada pelo material empregado no seu fabrico, as tinas usadas na 

escrita e as condições de armazenamento, estabelecendo o seu pH num mínimo de 7.0. 

 

12.7 Obturações: Processo de restauro que reconstitui o suporte de documento em papel, 

através de preenchimento dos furos ou picos provocados por insetos. 

 

12.8 Enxertos: Inserção de pequenos pedaços de papel japonês ou outro de restauro com a 

finalidade de restauro. 

 

12.9 Pequenos Reparos: Processo de restauro que reconstitui o suporte de documento em 

papel utilizando papel japonês ou outro indicado para restauro, em rasgões ou cortes ou ainda 

por manuseio indevido do documento. 

 

12.10 Acondicionamanto: Conjunto de operações que visam a proteção e guarda em lugar 

adequado, visando preservar danos. Elaborar embalagens adequadas ao suporte do documento 

para melhor armazenar e transportar a obra. 

 

12.11 Retirada de Sujidades: Limpeza utilizando pó de borracha ou até banho em caso 

extrema necessidade. 

 

12.12 Planificação: operação que consiste em tornar um documento plano, eliminando 

dobras, vincos ou outras rugosidades que o suporte tenha ganho por mau acondicionamento 

ou outras circunstancias. 

 

13. OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS: 
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Anotar tudo que for observado e que não está acima listado. Se possível, fazer 

comentários sobre o estado geral da obra ou qualquer outro comentário que possa ser de 

interesse para o profissional que irá trabalhar com a obra. 

 

14. RELATÓRIO TÉCNICO NÚMERO: 

 

Todos os diagnósticos deverão ter um número, que deverão ser sequenciais. Após 

todos os procedimentos que serão executados na obra, o relatório técnico deverá ter número 

que permita à ligação a obra. 

 

15. ARQUIVO DE FOTOS NÚMERO: 

 

Ao diagnosticar a obra, deverá ser fotografada para que se possa ter um controle do 

estado em que ela se encontrava antes e o estado em que ela ficará após os procedimentos. 

Todos os diagnósticos deverão ser datados e ter o nome da pessoa que efetuou o diagnóstico. 

 

 


