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Epígrafe
É prudente considerar a recomendação de que a restauração de documentos não deve ser
confiada aos curiosos, principiantes e amadores. Embora as intenções sejam boas, a prática pode
redundar em danos irreparáveis ou mesmo perdas de bens culturais, quando essa recomendação não é
levada a sério. O que fazer para evitar e/ou reter a degradação dos documentos? Primeiramente,
adotar medidas preventivas: “conservar para não ser necessário restaurar”. O segundo passo reside em
retardar os efeitos do envelhecimento precoce do bem cultural, enquanto providenciam-se os recursos
necessários (orçamentário-financeiro, materiais e humanos) indispensáveis à restauração.
Advertimos que as recomendações ora apresentadas têm por objetivo dar conhecimento aos
gestores, estudiosos e demais interessados sobre as técnicas que podem ser adotadas para restaurar e
conservar os acervos arquivísticos, pois o tratamento dos bens culturais permanentes deve ser
confiado aos expertos.
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Excelência na Arte de Restaurar

Fonte: Restauro - 19/12/2008 - São Bernardo realiza serviço diferenciado no restauro e conservação
de documentos históricos
históricos.
tóricos Rita Santos - da redação.

Site: http://www.saobernardo.sp.gov.br/dados1/materias/4451.JPG
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TÉCNICAS DE RESTAURAÇÃO DE DOCUMENTOS

1 Definição e Aplicabilidade
A definição vernácula de restauração ou restauro é “conjunto de intervenções técnicas e
científicas, de caráter intensivo, que visam a garantir, no âmbito de uma metodologia crítico
estética, a perenidade dum patrimônio cultural”. No Dicionário de Terminologia Arquivística o
termo é definido como “procedimentos específicos para recuperação e reforço de documentos
deteriorados”. Bernard M. Teiden (1981) afirma que a restauração “tem por objetivo revitalizar a
concepção original, ou seja, a legibilidade do objeto”. Na obra “Política de Preservação de Acervos
Institucionais (CNPq/MCT – IPHAN/Minc) o termo é definido como “medida de recuperação da
integridade de um bem cultural, através de técnicas de intervenção direta sobre esse bem”. Fica
evidenciado que a restauração tem por objetivo, através de intervenções – seja com técnicas de
correção, de recuperação ou de reforço – garantir a reconstituição e a manutenção da integridade
física, assim como a longevidade de bens culturais. A restauração deve ser realizada com base
em princípios universais e garantir não apenas a conservação, mas a utilização dos documentos
em condições normais. Ao restaurador, no exercício profissional, compete respeitar os princípios
éticos, levando em conta os componentes materiais e as evidências arqueológicas e diplomáticas
dos documentos.
A primeira providência é a elaboração do diagnóstico do estado de deterioração do
documento a ser restaurado. O restaurador se servirá do banco de dados e verificará se o
documento sofreu intervenções anteriores. Se a resposta for positiva, todos os dados serão
analisados, as técnicas, os materiais, as datas e as condições em que foram empregados. Fará
uma análise criteriosa dos danos ou novos danos, sempre obedecendo a um roteiro previamente
elaborado, a fim de não permitir que algum detalhe seja negligenciado. Todas as informações já
existentes ou novas informações serão endereçadas ao dossiê respectivo, de modo a alimentar a
base de dados, conforme já esclarecemos em exemplar anterior desta série: a descrição
minuciosa dos cuidados, ou ausência deles, dispensados pelo órgão repositório; a natureza e a
extensão da deterioração sofrida; a identificação das pragas e dos estragos provocados pelos
agentes biodegradadores. O registro de possíveis acidentes e catástrofes e a extensão dos danos
são detalhes que necessariamente devem compor a ficha técnica de cada documento restaurado.
Inspiramo-nos na obra de Françoise Flider e Michel Duchein, Livres et documents
d’arquives: sauveguarde et conservation, para registrar os princípios norteadores da restauração.
O tratamento dos documentos deve primar pela manutenção de qualidades relacionadas à
eficácia das técnicas e à permanência dos produtos empregados na restauração, os quais devem
ser previamente selecionados, de modo a permitir perfeita interação físico-química com o suporte.
Em outras palavras, somente será permitida a utilização de substâncias e produtos que possuam
estabilidade e sejam inócuos em relação aos componentes materiais do documento a ser
restaurado. Os tratamentos de desacidificação não devem ser negligenciados. Prevendo a
possibilidade de realização de futuras correções de falhas ocorridas no passado, todo tratamento
deve ser reversível. Os processos reprográficos, principalmente a microfilmagem de segurança e
a digitalização, devem ser considerados como garantia de permanência nos tratamentos de
restauração. Somente profissionais qualificados e com experiência comprovada podem conduzir
as rotinas e tarefas de restauração. Ter conhecimento profundo dos materiais constitutivos
(papéis, tintas, adesivos, emulsões, etc.) dos documentos é essencial à garantia de longa
permanência dos documentos restaurados.
A seguir, transcrevemos da obra Políticas de Preservação (op.cit.) as seguintes
recomendações:
“A instituição deve traçar seus princípios éticos levando em consideração alguns
aspectos básicos, seguidos por códigos internacionais, como:
 respeito à integridade histórica, estética e física do bem cultural;
 utilização de materiais estáveis e/ou reversíveis;
 conhecimento e utilização de técnicas compatíveis e eficazes no tratamento;
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 consciência dos limites do exercício da profissão;
 melhor qualidade do trabalho”.

2 Desacidificação
O envelhecimento precoce é acelerado pela acidez dos papéis e demais componentes dos
documentos. A acidez provoca a degradação da celulose e faz com que o papel se torne
quebradiço. Após a elaboração do diagnóstico e antes da adoção de qualquer medida
restauradora, é necessário promover a estabilização, ou seja, a desacidificação do documento a
ser tratado. O tratamento objetiva “reduzir a acidez do suporte, de modo a elevar seu potencial
hidrogênico a um ponto próximo do neutro”. A desacidificação é realizada pelos métodos aquoso e
não aquoso. Na desacidificação aquosa prepara-se uma solução de hidróxido de cálcio (água de
cal), na qual o documento, protegido por um aparador entelado, é submetido por imersão. Em
seguida, para evitar que a acidez se renove e para eliminar a alcalinidade excessiva, efetua-se a
imersão em solução de bicarbonato de cálcio. A desacidificação aquosa pode ser realizada
também em solução de bicarbonato de magnésio, a qual deixa no papel resíduos alcalinos, que o
protegem de contaminação futura. O restaurador, antes de iniciar o trabalho, deve verificar se as
tintas são sensíveis às soluções aquosas. A. E. Werner (1969) nos fornece uma receita de
solução não aquosa “que se prepara dissolvendo 18,6 gramas de cristais de hidróxido de bário
hidratado [Ba (OH)². 8H²0], em 1 litro de álcool metílico. Após a imersão nessa solução, para
neutralizar as impurezas ácidas, coloca-se o documento ao ar para secar. O dióxido de carbono
atmosférico converte o excesso de hidróxido de bário em carbonato de bário que se fixa nas fibras
do papel”. A tendência atual é a desacidificação em massa, aplicada em câmara a vácuo com
substâncias alcalinas em estado gasoso. Considerando a possibilidade de migração da acidez,
após a desacidificação, os documentos devem ser acondicionados em receptáculos neutros ou
levemente alcalinos e não podem ser juntados a documentos não tratados.

3 Reconstituição do Papel
Não é demais insistir na afirmação de que a reconstituição do papel é uma atividade que,
para sua execução a contento, requer profundo conhecimento técnico e grande habilidade
manual. Se não pudermos contar com profissionais qualificados para a execução de tarefas de
tamanha especialização e se, por outro lado, temos documentos selecionados como de guarda
permanente necessitando de reconstituição de seus suportes, após as operações de limpeza
mecânica e de desinfestação, devemos acondicioná-los em receptáculos apropriados e guardá-los
em condições ambientais satisfatórias à manutenção do estado de conservação em que se
encontram, enquanto providenciamos a contratação de um restaurador que solucionará de vez o
problema.
Sônia de Conti Gomes, em Técnicas Alternativas de Conservação, afirma que a
reconstituição “consiste em fazer reparos nas folhas de papel que estiverem rasgadas ou muito
fragilizadas. Em livros e obras semelhantes, este trabalho é feito antes de se adotar qualquer
procedimento para reforçar os dorsos ou recuperar capas. Os reparos mais simples são os
remendos, enxertos e a velatura. Entretanto, deve-se ter sempre em mente que esses recursos
recompõem apenas o papel, mas não há possibilidade de recuperar a informação perdida”.
Empregam-se os remendos para corrigir dobras viciadas que fragilizam os documentos, rasgões e
cortes. Os produtos ideais são o papel japonês e, na falta deste, por ordem de preferência, os
papéis Mimo, impermeável e seda. Este último é considerado muito frágil. O aderente ideal é a
cola metilcelulose. Enxerto é a técnica empregada para recomposição de partes faltantes de um
suporte, mas não, a informação. Emprega-se papel similar ao suporte na cor e na textura, cujas
fibras não estejam enfraquecidas. A velatura consiste em reforçar o suporte em toda a sua
extensão com os mesmos tipos de papéis e aderentes recomendados para remendos. Sobre as
técnicas, produtos e instrumental recomendados para reconstituição, vide Conti Gomes (op. cit.)
às páginas 30 a 37; e Luccas e Seripierri (op. cit.), às paginas 59 a 70. As ilustrações nessas
obras são bastante elucidativas.
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4 Alisamento
Os termos alisamento e planificação são comumente empregados como designativos das
atividades que têm por objetivo reparar defeitos provenientes do acondicionamento e da utilização
inadequados dos documentos. Elegemos alisamento como designativo de todos os processos e
técnicas que têm por objetivo desamarrotar, desamassar, aplanar, desenrolar e desenrugar
documentos.
Considerando que o alisamento sempre é iniciado com a umidificação dos documentos,
fazemos uma advertência: é preciso verificar se as tintas são não sensíveis à umidade. A
umidificação pode ser efetuada em câmara de névoa a uma saturação de cerca de 90% por
período nunca superior a 6 horas, para prevenir o desenvolvimento de microorganismos. Outra
técnica consiste em instalar um umidificador em recinto fechado de pequena dimensão onde os
documentos devem ser introduzidos em bandejas de aço inoxidável, apropriadas para essa
operação. Pode ser conseguida ainda com o emprego de um nebulizador do tipo utilizado para
jardinagem. A névoa deve ser controlada de modo a umedecer e, não, molhar o documento. É
importante esclarecer que o verso e, não, o anverso do documento deve ser exposto, de modo a
proteger a impressão. Outra técnica consiste em umedecer uma folha de papel absorvente neutro
e mantê-la em contato com o documento pelo seu verso até que ele se torne úmido também. A
tarefa seguinte consiste na prensagem do documento, entremeado de papel absorvente neutro.
Amassamentos e enrugamentos muito antigos podem requerer prensagem em equipamento
térmico, como as máquinas de passar das lavanderias. O ferro de passar roupa é igualmente
muito útil. Para empregá-lo devemos preparar uma superfície forrada com papel absorvente sobre
a qual colocaremos o documento e, sobre ele, outra folha de papel absorvente. Enfim, passamos
o documento a ferro como se estivéssemos lidando com um tecido muito fino e sensível. O papel
vegetal mantido enrolado em tubo portamapas por longo tempo, após a fase de umedecimento
deve cuidadosamente ser enrolado em sentido contrário e mantido assim por algumas horas, para
depois ser prensado. Os pequenos vincos e arranhões em papel vegetal não se desfazem com as
técnicas de alisamento. As dobras vincadas resultam no rompimento das fibras do papel e não
podem ser corrigidas com alisamento, mas, sim, com a laminação.

5 Laminação
A laminação é o tratamento que tem por objetivo reforçar e proporcionar resistência
mecânica aos documentos que, em virtude da deterioração sofrida e suas causas, já enfocadas
neste trabalho, se tornaram frágeis e quebradiços e, por esses motivos, inacessíveis para
consultas. Consiste na inclusão do documento entre duas lâminas de material resistente, flexível,
transparente e inócuo.
A técnica mais antiga é o ensedamento (silking) que consiste em reforçar o suporte
documental com duas peças de tecido de seda [crepeline ou musseline de seca, segundo
Marilena Leite Paes (2005)]. As peças de seda são fixadas no anverso e no verso do documento
com colas à base de amido ou colágeno. Segundo Motta e Salgado essa técnica não oferece
proteção em longo tempo. Papel, colas de origem animal ou vegetal e seda são fontes alimentares
muito atrativas para insetos e microorganismos. Assim, a cada período de 25 a 30 anos, o
ensedamento deve ser renovado. Atualmente o ensedamento não é recomendado, considerando
existir técnicas mais aperfeiçoadas, de menor custo e maior segurança quanto à longevidade dos
documentos.
As técnicas de laminação realmente eficazes e que oferecem proteção ao
documento deteriorado, tornando-o suficientemente resistente para uso como peça de um acervo
a disposição dos usuários, são identificadas como processos manuais e mecânicos. Os processos
manuais, como se infere, são os que dispensam a utilização de equipamentos para aplicação. Já
os processos mecânicos somente podem ser aplicados com a utilização dos equipamentos
apropriados. Dos processos manuais, o que melhores referências obtivemos da bibliografia
consultada, em virtude do seu baixo custo, da facilidade do seu método de aplicação, da eficácia
no tocante a proteção ao documento e, principalmente, por ser reversível, é a técnica de
laminação desenvolvida por Y. P. Kathpalia, dos Arquivos Nacionais da Índia. A. E. Werner (apud
Kathpalia) assim descreve a aplicação dessa técnica:

Arquivos: gestão e conservação. Série Didática. Ano I – Número 06 – Junho de 2009. Página 05 de 08

“Cobre-se primeiramente uma face do documento com uma película de acetato de celulose,
sobre a qual se põe uma folha de papel de seda. Esfrega-se, em seguida, a superfície com
uma mecha de algodão embebida em acetona, aplicando uma ligeira pressão manual. A
acetona tem ação dissolvente sobre a película de acetato de celulose, que é umedecida o
suficiente para que o papel se seda possa aderir firmemente ao documento. Uma vez
laminada uma face do documento, repetir a operação na outra. Em virtude da simplicidade
da sua execução, esse processo é atrativo para pequenos laboratórios de restauração.
Entretanto, é conveniente fazer duas advertências: o vapor de acetona é bastante tóxico e
misturado com o ar pode ser explosivo. Isso significa que o processo de laminação deve ser
executado sempre em recinto ventilado e afastado de chamas diretas”.

Alguns autores recomendam a utilização de papel japonês ao invés do papel de
seda, sendo este menos resistente que aquele. É importante lembrar, também, que essa técnica
permite a conservação da umidade estrutural do documento (entre 8% e 12%), sem comprometer
as suas fibras.
Outra técnica manual é a encapsulação, descrita por Marilena Leite Paes (op. cit.),
que consiste em inserir o documento entre duas lâminas de poliéster que são fechadas em todas
as margens externas com fita adesiva de duas faces. Questionamos a eficácia desta técnica, em
virtude da baixa qualidade das fitas adesivas para colagens de longa permanência.
Uma terceira técnica, descrita por Motta e Salgado, consiste na utilização de duas
lâminas de acetato de celulose auto-adesivas, que são coladas em ambas as faces do
documento. A técnica se assemelha à fixação de duas fitas adesivas que cobrem toda a superfície
em ambos os lados do documento. Como um dos princípios da restauração é a reversibilidade do
processo e, diante da falta de informação sobre os efeitos da substância adesiva em interação
com o papel, questionamos sobre a aplicabilidade e a eficácia dessa técnica.
Dos processos mecânicos registrados, citamos um desenvolvido nos Estados
Unidos da América e outro, na Inglaterra. O processo desenvolvido por William J. Barrow, do
National Archives, Washington, USA, consiste na prensagem do documento entre duas lâminas de
acetato de celulose e duas de papel japonês ou papel de seda, na seguinte ordem: papel japonês,
sobre ele uma lâmina de acetato de celulose, sobre ela o documento, sobre ele outra lâmina de
acetato de celulose e, sobre esta outra folha de papel japonês. Todo o conjunto, assim preparado,
é então prensado a uma temperatura de cerca de 150ºC em prensa hidráulica, sob pressão média
de 7 a 8kg/cm. Marilena Leite Paes, assim descreve os resultados desse processo: “O acetato de
celulose, por ser termoplástico, adere ao documento, juntamente com o papel de seda, e dispensa
adesivo. A durabilidade e as qualidades permanentes do papel são asseguradas sem perda da
legibilidade e da flexibilidade, tornando-o imune à ação de fungos e pragas. Qualquer mancha
resultante do uso pode ser removida com água e sabão”. De A. E. Werner (op. cit.) compilamos os
seguintes ensinamentos: “Outro processo também digno de menção, porque pode ser facilmente
executado com equipamento simples, é o inventado por MORANE, PLASTIC CO. LTDA. De
ASHFORD, MIDDLESEX, INGLATERRA. Essa firma produz uma película de matéria plástica a
base de triacetato de celulose, que tem um acabamento semifosco e é aceitável para a laminação
de documentos. O processo de laminação é executado colocando o documento entre duas
lâminas da película e prensado a cerca de 80° C. Para aderência da película ao documento
abasta uma ligeira pressão, que pode facilmente ser conseguida com uma prensa fotográfica
ordinária de montagem a seco ou simplesmente com um ferro elétrico que se passa sobre a
película de plástico”.
Para proporcionar resistência mecânica a documentos deteriorados, de formato
acima do fundamental A-4 (ofício) até o A-0 (tamanho padrão de fábrica), ou maior (não
padronizado), principalmente mapas e cartazes muito consultados e/ou utilizados freqüentemente
em exposições, é aconselhável aplicação da técnica de entelamento, que consiste na fixação com
adesivo sintético, no verso do suporte, de tecido de algodão cru em forma de tela (tramas largas).
Em documentos textuais no formato padrão essa técnica consiste na fixação de tecido muito fino,
com cola metilcelulose, de modo a reforçar o suporte.
É recomendável para mapas em geral, cartazes e plantas de projetos arquitetônicos
e paisagísticos em papel vegetal, papel manteiga (embora este papel não seja recomendável para
projetos finais, dada a sua pouca resistência mecânica) e poliéster, o rebordeamento, que consiste
em reforçar as bordas do documento com fita de poliéster fixada por pressão através de
equipamento (rebordeador) apropriado.
A técnica da encolagem, que pode ser aplicada com pincel ou através de banhos
de cola ou gelatina, como esclarece Marilena Leite Paes (op. cit.), não prejudica a visibilidade e a
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flexibilidade do documento, mas o torna sensível às pragas. É prudente, antes de iniciar este
tratamento, verificar se as tintas do documento são ou não sensíveis à umidade.

6 Películas Transparentes

Para gerenciar, com eficiência, os programas de preservação de documentos são
necessários conhecer os materiais e substâncias empregados nas operações de restauração.
Com esta finalidade, compilamos do Apêndice Matérias sintéticas empleadas en la conservación
de los bienes culturales, as seguintes informações sobre películas transparentes:
“Para reforçar, por um ou por ambos os lados, materiais finos como os
tecidos, o pergaminho ou o papel empregam-se películas flexíveis, transparentes e
delgadas. Independentemente do seu emprego sobre os bens culturais, as películas
sintéticas têm muitas aplicações em laboratórios, estúdios e ateliês. Os tipos mais
corriqueiros de películas são as de polietileno (politeno) e as de celulose regenerada
(celofane) ou acetilada (acetato de celulose, película de segurança). (...) O polietileno não é
um material muito estável, pois fica amarelado e se torna quebradiço com o tempo. A adição
de uma carga, como o negro de fumo, aumenta consideravelmente sua duração, mas reduz
suas utilidade para o conservador. (...) A celulose regenerada e o acetato de celulose,
apresentados em películas flexíveis e muito transparentes, são corriqueiramente utilizados
para embalagens. A película de nitrato de celulose não é recomendável para trabalhos de
conservação porque é muito inflamável e se escurece com a ação da luz. (...) Para os
documentos que se tornam quebradiços e demasiados frágeis para manuseá-los sem
perigo de danificá-los, foi desenvolvido um processo especial de reforço, laminando-os entre
películas de matéria plástica. As películas de cloreto polivinílico não são recomendáveis
para a laminação permanente de documentos valiosos de arquivo, porque corre-se o risco
de que, em condições desfavoráveis de armazenamento, produza uma degradação do
produto, provocada pela formação de compostos de cloro, que podem deteriorar o papel. As
películas de acetato de celulose plastificado são aplicadas há muito tempo para a laminação
de documentos e podem ser consideradas razoavelmente seguras se forem seguidas as
especificações fornecidas pelo US National Bureau of Standards (NBS monograph nº 5)
para o acetato de celulose e os plastificantes. Se são empregados adesivos para fixar a
lâmina ao documento, é indispensável que os mesmos sejam solúveis em solventes
orgânicos para reverter, se necessário, o processo de laminação.”

7 Branqueamento
As manchas nos documentos surgem em decorrência das sujidades provenientes
dos acidentes e desastres (inundações, enchentes, sinistros, etc.), das impregnações em
conseqüência dos maus hábitos de funcionários e usuários em geral (mãos sujas, respingos de
bebidas, etc.), da presença dos insetos e microorganismos (excrementos e outras secreções) e do
processo natural de envelhecimento (fatores intrínsecos, como interações químicas degenerativas
que provocam o escurecimento do papel). Removê-las implica em proceder a intervenções que
podem comprometer o equilíbrio físico-químico dos elementos materiais de que são constituídos
os documentos.
Reiteradas vezes, sempre que oportuno, temos insistido que toda intervenção, se
não puder ser evitada, somente será permitida se realizada por especialistas. O branqueamento,
por ser considerado uma operação de natureza estética, não pode fugir a este princípio. Todavia,
se uma informação estiver sendo obliterada no todo ou em parte por u’a mancha, todos os
esforços devem ser envidados no sentido de removê-la. Outro princípio fundamental é o que
determina que a metodologia e as substâncias empregadas no processo de branqueamento não
podem ser prejudiciais aos documentos, ou seja, somente serão permitidos produtos inócuos e
procedimentos não agressivos aos papéis e às tintas. Outrossim, é preciso estabelecer como
requisito primordial que os trabalhos somente sejam iniciados após a realização de testes
comprobatórios da eficácia do tratamento.
Dos quatro processos de branqueamento recomendados por A. E. Werner (op. cit.)
como eficazes transcrevemos três que consideramos exeqüíveis em laboratórios e ateliês pouco
sofisticados, como segue:
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Solução etérea de peróxido de hidrogênio
“Trata-se de um agente de branqueamento suave que pode ser aplicado
para eliminar manchas locais. A solução é preparada agitando partes iguais de peróxido de
hidrogênio (solução de 20 vol.) e éter, deixando que as duas camadas miscíveis se
separem. A camada etérea superior contém quantidade suficiente de peróxido de hidrogênio
para o branqueamento. Embebe-se nela uma mecha de algodão adaptada em cabo de
madeira e aplica-se o líquido sobre a mancha que se pretende eliminar”.

Cloramina T
“É uma agente de branqueamento relativamente suave e de ação lenta, que
é vendido em forma de pó branco e fino moderadamente solúvel em água. Se for guardado
em frasco bem tampado é suficientemente estável, mas suas soluções são instáveis e
devem ser preparadas imediatamente antes de serem usadas. A preparação é facilmente
feita dissolvendo 2g do pós em 100cc de água. As manchas locais (...) podem ser tratadas
aplicando a solução com um pincel de pelo de camelo ou uma mecha de algodão. A solução
é suave e o tratamento deve ser repetido até que se obtenha um resultado satisfatório. Se o
documento está muito manchado, pode-se aplicar ao mesmo um banho em quantidade
suficiente de solução. O avanço do branqueamento deve ser observado cuidadosamente e,
quando atingir o resultado satisfatório, retira-se o documento que será bem lavado em água
corrente. Depois o documento deve ser colocado entre duas folhas de papel absorvente
para eliminar o excesso de água e se deixa secar sobre uma placa de vidro entre outras
duas folhas de papel absorvente”.

Cloreto de sódio (dióxido de cloro)
“Este produto tem uma ação branqueadora eficaz e mais rápida que a da
Cloramina T. Devido ao odor desagradável do dióxido de cloro gasoso, que é um agente
ativo, a operação deve ser realizada em uma capela dotada de sistema de exaustão
potente. A solução branqueadora é preparada acrescentando 25cc de formalina (aldeído
fórmico a 40%) a 1 litro de solução aquosa de cloreto de sódio a 2% em uma cuba
fotográfica de esmalte do tamanho adequado. A solução se torna amarelada ao cabo de
alguns minutos devido à formação de dióxido do cloro. O documento, sustentado por um
aparador de tela de náilon ou produto semelhante, deverá ser exposto, por imersão, até
desaparecer as manchas. O tempo necessário depende da natureza destas. Normalmente
um período de 15 minutos é o suficiente, e pode ser prolongado sem riscos em casos
excepcionais, porque o dióxido de cloro não tem nenhum efeito sobre a celulose. A
concentração da solução de branqueamento não tem demasiada importância e pode ser
maior ou menor segundo as preferências, considerando tratar-se, reiteramos, de atividade
com objetivos apenas estéticos. Uma vez terminado o branqueamento, o documento deve
rapidamente ser enxaguado e colocado para secar da maneira habitual. Não é necessário
uma lavagem muito prolongada porque não permanecem no papel resíduos do agente de
branqueamento.”

Deliberar, após a realização de análise criteriosa, se um documento deve ou não
ser submetido ao branqueamento, assim como decidir qual, dentre tantos métodos, inclusive
aqueles não mencionados neste trabalho, deve ser aplicado, é competência e responsabilidade do
Restaurador.
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