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Se você coleciona a revista “A3” ou ao 

menos deseja conservar este exemplar por 

mais anos com algum grau de integridade, 

lá vão três dicas: prefira guardá-la em armário 

de metal em ambiente sem excesso de umidade; 

não deixe sobra de material orgânico sobre 

as folhas; não dobre páginas. Isso inclui seu 

diploma, fotos, livros. E quando na lista estão 

obras de expoentes das artes plásticas e da 

literatura, como Picasso, Miró, Albert Camus, 

Ismael Nery e Manuel Bandeira? Produções 

de todos eles passaram pelo Laboratório de 

Conservação e Restauração de Papéis do Museu 

de Arte Murilo Mendes (Mamm) da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF) em um trabalho 

que é símbolo da luta contra a degradação do 

tempo e a favor da preservação da informação e 

de expressões artísticas.

O espaço dedicado ao setor, no museu, funciona 

como um microuniverso da interdisciplinar 

Ciência da Restauração. Manuais de química 

estão ao lado de catálogos de arte, papel 

japonês é tão fundamental quanto cera de 

abelha, assim como aquarelas e lápis de cor são 

materiais necessários para restauração junto a 

pinças e hidróxido de cálcio. O trabalho requer, 

entre outras habilidades, aprofundamento 

teórico e técnico. “Durante muito tempo, o 

profissional da área foi relegado aos porões 

de instituições, hoje,  ocupa espaços em 

universidades, produz ciência”, afirma o 

restaurador do Mamm, Aloisio Arnaldo Nunes 

de Castro, autor do livro “A trajetória histórica da 

conservação-restauração de acervos em papel 

no Brasil” (lançado pela Editora UFJF e Funalfa). 

Tanta especialização, variedade de material 

e equipamentos é para dar conta do acervo 

com cerca de 300 obras de artistas nacionais 

e estrangeiros e mais de três mil livros e 

periódicos do Mamm. E ainda atender demandas 

externas ocasionais. A maior parte da coleção 

do museu era do escritor juiz-forano Murilo 

Mendes (1910-1975), amante e crítico de arte, 

que atuou como arquivista na década de 1920. 

“A memória é uma construção do futuro, mais 

que do passado”, escreveu o poeta. “Preservar 

os registros da história e das experiências 

vividas ou construídas pela sociedade ou 

pelas organizações constitui uma atividade 

essencial para o aprendizado e para a geração 

de conhecimento”, acrescenta o doutor em 

Ciência da Informação da Universidade Estadual 

Paulista (Unesp), José Carlos Grácio. 

Para manter informação e arte em suporte 

de papel, é essencial conservar o receptáculo, 

composto por uma variedade de fibras, desde 

algodão, linho e bambu a madeira, acrescidas 

de outros componentes. Quanto melhor a 

qualidade do papel, mais tempo ele pode durar. 

A tendência é que se torne pó, explica Aloisio 

Nunes. O processo é acelerado por agentes 

físicos e orgânicos: excesso de umidade, traças, 

fungos, acidez, poluição, poeira, luminosidade e 

PESQUiSa

Responsável por garantir parte do que conhecemos atualmente, a restauração de papéis exige preparo técnico e 
teórico, e acervos digitais precisam enfrentar mudanças constantes de tecnologia

antes que vire pó real 
ou virtual Raul Mourão

Repórter

Fo
to

: M
ár

ci
o 

Br
ig

at
to



21A3- Novembro/2013 a Abril/2014

você, leitor. Sim, o homem é o maior preservador 

e destruidor da memória. E os critérios 

sobre o que guardar alteram-se ao sabor das 

idiossincrasias de cultura, tempo e gestão. Na 

Alemanha do regime nazista, a arte moderna 

era ridicularizada e condenada. Até meados do 

século XX, prevalecia a visão heroica, oficial, 

sobre a história. O que hoje negamos?

 

ETAPAS DO 
RESTAURO
A escolha sobre o que valorizar, a descoberta 

da composição do material e o combate a 

agentes externos são fases da restauração e 

conservação. As obras chegam a diferentes 

estágios de integridade ao laboratório do 

Mamm, que, ao longo de quase dez anos, 

tornou-se referência entre universidades 

brasileiras. “às vezes, a peça está com perda 

de pigmento, fissura, ondulação, em suporte 

inadequado, com manchas ou atacada por 

micro-organismos. De acordo com a situação, 

é preciso resgatar valores estéticos e 

informacionais”, lista Aloisio Nunes.

O primeiro passo é abrir uma ficha técnica para 

descrever a peça e elaborar o diagnóstico sobre 

seu estado. Em seguida, a obra passa pela 

limpeza mecânica, que envolve o uso de trinchas 

ou mesmo microscópio para remover a sujeira 

superficial. A fim de identificar a composição 

do material, como o tipo de tinta, o laboratório 

já firmou parceria com o Departamento de 

Química da UFJF, que emprega técnica de 

espectroscopia Raman, método que usa radiação 

eletromagnética sem interferir na estrutura do 

objeto.

Se preciso, a obra é banhada, no laboratório, 

em solução alcalina para reduzir o grau de 

acidez do papel e amenizar o tom amarelado, 

permitindo, em alguns casos, sobrevida de até 

cem anos. Os ácidos que compõem o suporte, 

em reação química, geram substrato usado 

por fungos como alimento e contribuem para 

a decomposição da peça, tornando-a menos 

resistente, quebradiça. Nesse caso, as famosas 

orelhas de livro, que danificam as fibras, podem 

ser as primeiras a se romperem. Antes de o 

material ser imerso, os restauradores verificam o 

índice de acidez (pH).

Nem todo material pode ser banhado devido 

à fragilidade em que se encontra. Alguns 

exemplares passam pela câmara de umectação 

acoplada à mesa de sucção – tipo de bolha em 

que o objeto é reidratado e exposto a vapor de 

solução alcalina. “É a única máquina em Minas 

Gerais”, frisa Nunes. Gravuras, xilogravuras 

ressecadas, com ondulações, vão aos poucos 

estendendo as fibras. Após esse revigoramento, 

a obra começa a ser reconstituída. Pode ganhar 

obturações, novas fibras, remendos, retoques. 

Livros geralmente são recompostos com cola 

neutra e recosturados. “Pelo aspecto, dá para 

saber se um deles está com grau de acidez alto. 

Muitas páginas precisam passar por velatura 

(junção de folha ou fibras ao suporte) com papel 

japonês, de melhor qualidade”, diz o conservador 

e restaurador de acervo bibliográfico e 

documental Lauro Bohnenberger, no Mamm há 

13 anos.

Em seguida, são preparados invólucros para 

acondicionar as peças. O papel usado é o mais 

neutro possível, ou seja, com reserva alcalina. 

Servirá para proteger a obra contra poeira e 

poluição, que fixam sujeira e micro-organismos, 

e contra a transferência de acidez entre as 

peças, explica Nunes. O armário não pode ser 

de madeira, pois ela libera gases que podem 

alterar a composição do papel. Até a gordura da 

mão, em reações, consegue fixar ou modificar 

compostos.

Do fichamento à entrega para exposição 

ou acondicionamento em reserva técnica, 

passam-se dias ou meses. Todo o cuidado é 

imprescindível para lidar com um bem cultural 

público. A intervenção deve seguir princípios 

técnicos, éticos e filosóficos, estipulados 

em documentos nacionais e internacionais. 

PESQUiSa

Professor Howard Besser, da Universidade de Nova York (EUA): “O papel vai durar mais que o digital se não fizermos nada. Devemos aprimorar o processo de preservação”

Gravuras, xilogravuras 
ressecadas, com ondulações, 
vão aos poucos estendendo 
as fibras. após esse 
revigoramento, a obra 
começa a ser reconstituída. 
Pode ganhar obturações, 
novas fibras, remendos, 
retoques
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PESQUiSa

Restaurador Aloísio Nunes 
de Castro reidrata gravura 
em câmara acoplada a uma 
mesa que também suga o 
excesso de umidade; é o único 
aparelho em Minas Gerais

22

Fo
to

: M
ár

ci
o 

Br
ig

at
to

A3- Novembro/2013 a Abril/2014



23A3- Novembro/2013 a Abril/2014

“O modelo do profissional da conservação-

restauração modificou-se de uma maneira 

contundente. Somos cada vez mais cobrados em 

relação ao nosso nível de qualificação, formação 

e experiência”, afirma a professora da Pós-

graduação em Artes da Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG), Yacy-Ara Froner, 

orientadora de Nunes no doutorado.

 PRESERVAçãO 
DIGITAL
Enquanto a restauração de papéis vem se 

constituindo como ciência há mais de um século, 

a preservação digital ainda está firmando 

sua base. Aclamada como a solução para a 

armazenagem e o fim das pilhas de papel, 

o repositório digital apresenta vantagens 

e desvantagens. Conseguimos ler livros 

produzidos há mil anos, mas daqui a 50 ou 200 

anos teremos condições fáceis de reproduzir o 

DVD com fotos salvas, abrir o arquivo de música 

em MP3 ou acessar a conta no Facebook? O 

tema foi discutido no seminário “Preservação de 

Acervos em Papel”, realizado, em junho de 2013, 

pelo Mamm, com a presença de um dos mais 

renomados especialistas da área, o professor 

da Universidade de Nova York, Howard Besser 

(EUA).

“O papel vai durar mais que o digital se não 

fizermos nada. Devemos aprimorar o processo 

de preservação”, alerta o profissional. Ao passo 

que a capacidade de guardar dados aumenta de 

forma exponencial, a vida útil do suporte digital 

é inferior a formas de registro rústicas, como 

a argila, de acordo com estudo do professor da 

Universidade da Carolina do Sul (EUA), Andrew 

Conway. Um papiro pode durar cinco mil anos; 

mas um CD, apenas 15.

Na preservação digital, diferentemente do 

modelo tradicional, o suporte deixa de ser 

prioridade. Conforme Besser, não importa 

manter conservado um celular ou uma câmera 

fotográfica, no museu, mas sim o arquivo 

digital gerado, além de oferecer acesso ao 

conteúdo. Isso exige trabalho constante de 

transferência de dados para novos suportes, 

devido à obsolescência tecnológica. O que estava 

no disquete é copiado para CD, DVD ou para 

as “nuvens” (repositórios digitais na internet) 

com o cuidado de não perder dados. A mudança 

abrange ainda novos meios de visualização com 

características diferentes dos programas ou 

equipamentos originais. Filmes da década de 

1920, produzidos para um tipo de película e tela, 

alteram-se para serem exibidos em aparelhos de 

TV atuais.

 

Sob o risco de os dados ou a forma serem 

perdidos, Besser questiona: “Quem vai salvar 

os arquivos? E como?”. Quando a preservação 

implica a produção de grandes instituições ou 

de toda a internet, pode requerer até bilhões 

em recursos financeiros, para armazenamento, 

programas (softwares), capacitação, gestão, 

pesquisa e monitoramento constante. O 

pesquisador sugere que entidades compartilhem 

investimentos e instrumental teórico e técnico. 

Nos Estados Unidos, há o Internet Archive 

(Arquivo da Internet), organização que guarda 

cópias de páginas de internet do mundo 

todo, conteúdo audiovisual e programas de 

computador, desde 1996, permitindo acesso 

pela web. É possível encontrar versões do portal 

da UFJF, do governo de Papua-Nova Guiné, na 

Oceania, ou de um blog. É como uma biblioteca 

de Alexandria, iniciativa do século I a.C a 48 

d.C, que mantinha toda a produção cultural do 

mundo antigo.

“Entender as manifestações recentes no 

Brasil é também saber o que foi postado nas 

mídias sociais. Temos que guardar esse tipo 

de publicação. Aparentemente hoje pode não 

ter importância, mas, daqui a 30 anos, sim”, 

diz Bresser, alertando para o risco de páginas 

serem cotidianamente censuradas. Pelo menos, 

222.400 vídeos populares foram removidos do 

Youtube em alegação de direitos autorais ou 

outras razões, conforme o projeto YouTomb. 

“Não devemos salvar somente trabalhos 

clássicos, como os de Virgílio (poeta da Roma 

Antiga), Obama, Lula ou Dilma, mas também 

arquivos marginais ou do dia a dia. Vídeos 

instrucionais de empresas podem nos dizer 

como treinamos os trabalhadores. E produções 

caseiras dão a ideia do tipo de relações 

familiares que estabelecemos”, acrescenta.

Outro ponto em relação à preservação digital é 

o acesso a arquivos pessoais e, em especial, de 

pessoas falecidas. O Google lançou, somente 

em abril, o serviço de Gerenciamento de Contas 

Inativas, que permite ao usuário indicar quem 

poderá receber seus dados ou excluir sua conta 

automaticamente após um período informado. 

No Facebook, familiares podem solicitar o 

cancelamento do perfil ou a transformação dele 

em memorial, que não poderá mais ser alterado. 

Como frisou a assessora em Preservação do 

Conselho Nacional de Arquivos, Adriana Cox 

Hollós, a saída não é imprimir tudo, a fim de 

criar novos acervos em papel. E acrescenta: “A 

democracia requer elaboração e implementação 

de políticas de informação que possibilitem 

meios para ampla produção, distribuição e uso 

dela, e incluam uma política de arquivos digna 

desse nome. Menos de 9% dos 5.564 municípios 

brasileiros possuem arquivos públicos 

formalmente constituídos. Isso com relação ao 

documento analógico, em papel. O que dizer em 

relação ao digital?”

aloisio arnaldo nunes de castro

Restaurador do Laboratório de Conservação e Restauração em Papéis do Museu de Arte 

Murilo Mendes (Mamm/UFJF), doutor em Preservação da Imagem pelo Programa de 

Pós-graduação em Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. bit.ly/18TWE4V

internet archive: http://archive.org

The Moving Image Archiving Program: www.nyu.edu/tisch/preservation

 

Assista à entrevista de Howard Besser à “A3” : www.youtube.com/TVUFJF

MAIS

PESQUiSa

“Entender as manifestações 
recentes no Brasil é 
também saber o que 
foi postado nas mídias 
sociais. temos que guardar 
esse tipo de publicação. 
aparentemente hoje pode 
não ter importância, mas, 
daqui a 30 anos, sim” 

(Howard Besser,  professor da 
Universidade de Nova York - EUA)


