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DOCUMENTOS E SEUS COMPONENTES

“O valor da informação é proporcional à qualidade das decisões que
ela permite tomar”.

Professor José Silvino Filho
Consultor de Projetos em Sistemas de Gestão da Qualidade e Documentação

Epígrafe
Nada é para sempre. A perenidade dos suportes é impossível de ser alcançada, mas a
longevidade dos documentos pode ser assegurada. A primeira providência para garantir a longevidade
dos bens culturais é selecionar e aplicar na produção, no tratamento e no armazenamento dos acervos
documentais, materiais que sejam estáveis (pH neutro) e condições ambientais que possibilitem o
alcance da permanência arquivística dos componentes. A segunda medida reside nos cuidados quanto ao
manuseamento em todas as fases do ciclo vital dos documentos, de forma a possibilitar que o
recolhimento seja efetuado sem a necessidade de restauração. Finalmente, como terceira
recomendação aos gestores e equipes dos organismos repositórios, o conhecimento, domínio e emprego
das técnicas de preservação dos bens culturais.
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DIÁRIO OFICIAL NÚMERO
NÚMERO 1

A Imprensa Nacional nasceu por decreto de D. João VI, em 13 de maio de 1808, com o nome de
Impressão Régia. Recebeu, no decorrer dos anos, os nomes de Real Officina Typographica,
Tipographia Nacional, Tipographia Imperial, lmprensa Nacional, Departamento de Imprensa
Nacional, e, novamente, Imprensa Nacional. Dos dois rudimentares prelos iniciais e oito caixas de
tipos – que vieram de Portugal a bordo da nau Medusa, integrante da frota que trouxe a Família
Real Portuguesa –, a Imprensa Nacional deu grandes saltos de qualidade e de tecnologia, a ponto de
estar hoje na Internet, disponibilizando as leis impressas nos Diários Oficiais (o Diário Oficial da
União e o Diário da Justiça). Fonte: http://museudaimprensa.in.gov.br/hist_museu.htm.
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O DOCUMENTO E SEUS COMPONENTES

1 Conceito de Documento
Garantir o acesso irrestrito às informações produzidas no passado, bem como assegurar o
acesso futuro às informações produzidas no presente são as principais metas dos programas
permanentes de preservação de documentos. Arquivos, bibliotecas, museus, centros de
documentação e quaisquer outros organismos (memoriais, jardins botânicos, herbários, jardins
zoológicos, etc.) criados com o fito de armazenar, tratar, arranjar e colocar acervos documentais
de qualquer natureza à disposição das comunidades científicas e da sociedade em geral, são a
garantia de manutenção do elo entre as gerações do passado com as do presente e destas com
as do futuro. São organismos repositórios da memória da humanidade.
Reportamo-nos ao componente intrínseco essencial do documento: a informação. Todavia
as ações de preservar (conservar e restaurar) são aplicadas ao documento. Mas o que é o
documento, senão o “registro de uma informação independentemente do suporte que a contém”?
Segundo Luis Nuñes Contreras (1983) “etimologicamente o termo documento é a versão
romance (obra narrativa escrita em língua românica) de documentum e este por sua vez deriva do
verbo docere, que significa ensinar, instruir”. Ao dissertar sobre a gênese da palavra documento
Vicenta Cortez Alonso (1983) faz referência também à palavra grega doxein, que significa
“parecer”, “ser opinião de alguém”. Fazendo referência à definição contida no Projeto de Lei de
Arquivos Espanhol, fornecida por Manuel Romero Tallafico, Contreras a considera bem
significativa, como segue: “Entende-se por documento toda expressão de linguagem oral ou
escrita, natural ou codificada e qualquer outra expressão gráfica, sonora ou em imagens
recolhidas em qualquer tipo de suporte material inclusive suportes informáticos”.
Wilson C.F Lopes de Almeida (1983) cita do autor alemão Shultze a seguinte definição: “por
documento deve entender-se todo objeto corpóreo que apresente traço de atividade humana,
destinada a registrar uma notícia aos pósteros e, mais precisamente, aos que a procuram”. Ainda
o mesmo autor, referindo-se a Amaral Santos, faz citação à seguinte tipologia ao apresentar a sua
definição de documento: “O filme (cinema), fonograma, microfilme, e ainda os monumentos,
marcos divisórios, moedas, armas heráldicas ou brasões, os sinetes, etc.”,
O arquivo Nacional do Brasil, em seu “Manual de Identificação de Acervos Documentais
para Transferência e/ou Recolhimento aos Arquivos Públicos”, classifica os documentos quanto à
natureza dos suportes e variedade de “linguagens”, como textuais e especiais. Para melhor
elucidação transcrevemos a definição de “Documentação Especial: Denominação genérica para a
documentação provida de linguagem própria (não textual), às vezes em suportes ou formatos não
convencionais, cujo arquivamento e conservação exigem condições também especiais de
iluminação, temperatura, umidade relativa e acondicionamento e cuja consulta ou utilização
podem até depender de equipamentos específicos”. Ainda sobre os chamados documentos não
textuais consideramos de grande relevância registrar o emprego, em documentação científica, do
termo Multimeios, cujas eminentes biblioteconomistas Anita Magalhães da Silva e Clarimar
Almeida Valle elaboraram em resposta a consulta formulada pelo autor deste trabalho: “O termo
multimeios é empregado para designar os materiais que possibilitam a utilização metódica das
imagens e/ou sons em todo tipo de ensino e de formação educativa. Assim, numa coleção de
multimeios estão incluídos materiais não impressos, audiovisuais, discos, fitas, gravações de
vídeo, etc.; que podem vir ou não acompanhados de livros e outros materiais impressos”. Por
oportuno, face ao rápido crescimento da tecnologia da informação e a conseqüente inclusão de
novos produtos no mercado especializado, é mister que o termo multimídia seja enfocado. Dana
Parker define multimídia como: “qualquer aplicativo que combine arquivos de textos, gráficos,
áudio ou vídeo. A multimídia está destinada a mudar o modo como empregamos os
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computadores. Mesmo os aplicativos diários comuns como planilhas, processadores de texto e
correio eletrônico serão brevemente aprimorados com a multimídia”.
Conceituamos documento como qualquer instrumento de armazenamento, veiculação
(disseminação) e recuperação de informações em linguagens verbais, visuais, sonoras e táteis
(anagliptográficas), suscetível de testemunho e corroboração jurídica.
Em cada conceito ou definição de documento apresentado podemos notar nas entrelinhas a
força da formação profissional do seu autor. Todavia devemos considerar que todos - arquivistas,
juristas, documentalistas, biblioteconomistas - procuraram registrar nas suas contribuições os
atributos físicos e informacionais dos documentos. São componentes básicos dos documentos:
informação e suporte.

2 Informação
A informação, termo genérico, é o componente de natureza abstrata, incorpórea, intangível,
cuja existência e disponibilidade dependem da linguagem e tecnologia empregadas para sua
gravação, assim como das técnicas de preservação dos suportes em que foi fixada. A informação,
ainda indisponível aos receptores, pode ser conceituada como conhecimento existente em forma
mental latente e pré-estruturada, ou seja, não consignada em suporte material, mas consistido e
recuperável através de recursos sensoriais. Conhecimento é o “ato pelo qual o espírito apreende
um objeto”. É o processo mental de identificação (conhecimento corriqueiro) que nos permite,
através dos sentidos, obter a compreensão exata e completa dos objetos, acontecimentos e
fenômenos (conhecimento científico). Assim, podemos afirmar que informação é o conhecimento
pleno e fundamentado, resultante da análise e combinação de inferências sobre coisas, seres e
sentidos.
Sendo a informação um componente de natureza abstrata, a sua existência e permanência,
conforme se pode inferir após a apreciação dos argumentos retro, depende diretamente da
natureza e da qualidade do suporte que a contém. Entrementes, não podemos considerar a
informação para o efeito de definição de programas permanentes de preservação de documentos,
sem abordarmos outro componente da maior relevância que é a linguagem. Por linguagem
queremos nos referir ao significado lingüístico, conforme definido no Dicionário Aurélio da Língua
Portuguesa: “Todo sistema de signos que serve de meio de comunicação entre indivíduos e pode
ser percebido pelos diversos órgãos dos sentidos, o que leva a distinguir-se uma linguagem
visual, uma linguagem auditiva, uma linguagem tátil, etc., ou, ainda, outras mais complexas,
constituídas, ao mesmo tempo, de elementos diversos”. As informações consistidas nos suportes
documentais de diversas naturezas são decodificadas e chegam ao nosso conhecimento através
dos nossos recursos sensoriais. Por exemplo, os chamados registros anagliptográficos, com
ênfase para o sistema de códigos Braille (sistema publicado por Louis Braille em 1829), são
decodificados, isto é, lidos e conhecidos, através do tato.
No tratamento, acondicionamento e armazenamento de documentos de qualquer natureza
devemos considerar todos os componentes: suportes, informações e linguagens. O suporte é o
componente tangível, concreto, ou seja, o componente de sustentação da informação. A
preparação, trato e utilização dos suportes, assim como a evolução da escrita, se confundem com
a história da humanidade. Desde os primitivos registros rupestres, passando pela invenção e
aperfeiçoamento da escrita e desenvolvimento tecnológico da produção documental, até
chegarmos à aplicação da tecnologia da informação e da fotônica [e por que não citarmos a
nanofotônica (resultado da combinação da nanotecnologia com a fotônica), se se trata de uma
realidade a disposição da produção documental?], os suportes têm merecido atenção especial
não somente com veículo de disseminação da informação, mas, também, como meio de evitar a
perda irremediável da informação.

3 Suportes Documentais
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O suporte documental é a base material, é o meio de sustentação, veiculação e garantia de
permanência da informação. O suporte é o componente de natureza concreta, corpórea, sólida,
tangível do documento. Os suportes, ao longo da história, tanto aqueles originalmente recolhidos
na natureza [tais como folhas (palmeiras), ceras, cascas de árvores, cascos e ossos de animais,
rochas, etc.] como aqueles preparados ou fabricados pelo homem [placas de argila (ao natural ou
cozidas) tábuas de madeira enceradas, metais (chumbo, estanho, bronze, prata, ouro, etc.),
papiro, pergaminho, papel, poliésteres, etc.] foram e são utilizados de acordo com a
linguagem/natureza das mensagens (visual, sonora, tátil) e os recursos tecnológicos empregados
nos processos de armazenamento e recuperação de informações. A história dos suportes é
coincidente com a história da escrita. Paralelamente ao desenvolvimento da escrita (pictograma→
→
ideograma→
→ silabograma→
→ alfabeto) observamos a evolução no preparo e emprego dos
suportes, bem como o surgimento e o aperfeiçoamento dos materiais de impressão, instrumentos
e utensílios empregados na produção documental.
A longevidade de um documento depende da boa qualidade dos materiais empregados na
sua produção e do tratamento dispensado à conservação do seu suporte. Se o suporte perecer a
informação desaparecerá. Contudo, não bastam todos os esforços e cuidados no que tange a
utilização e guarda de um documento, se a tecnologia empregada para armazenar e recuperar a
informação não nos oferece garantia da sua permanência.

4 Breve Registro Histórico
O homem, desde os primórdios da civilização, tem se servido dos mais variados tipos de
materiais (suportes para a escrita, tintas, colas, instrumentos diversos, equipamentos, etc.) em
estado natural, manufaturados e industrializados, no afã de registrar suas idéias e impressões do
cotidiano, transmitir mensagens aos pósteros e fazer veicular informações entre os receptores.
Primeiramente serviu-se dos materiais disponíveis na natureza. Depois, na medida em que
desenvolvia as habilidades mentais para fabricar ferramentas e aperfeiçoar técnicas de extração,
produção, manipulação e transformação da matéria prima apropriada, novos suportes têm sido
utilizados.
Dada a facilidade como é encontrado na natureza e a plasticidade como pode ser
manipulado e aplicado para fins utilitários e estéticos, o barro deve ter sido o primeiro material
empregado pelos nossos ancestrais. A literatura especializada e os achados arqueológicos
registram, além da argila natural e cozida, a vasta aplicação de materiais provenientes dos três
reinos da natureza: vegetal, mineral e animal. Assim, o pensamento humano vem sendo
registrado nos mais variados tipos de suportes, como folhas e cascas de árvores, tabuinhas de
madeira, paredes de cavernas, tabletes de argila, cascos de tartaruga, ossos, marfins, peles de
animais (pergaminho, palimpsesto), papiro, papel, tecidos (seda, cânhamo, linho, algodão, etc.),
resinas naturais e sintéticas, rochas, metais (ligas diversas).
Arte, técnica, ciência e tecnologia, aplicadas à produção documental, foram desenvolvidas
pelo homem através dos tempos, em todas as culturas. A cultura, como termo genérico, é como
um infindável fio multicolorido – confeccionado desde os primórdios da humanidade, ora com
fibras naturais, ora com fibras sintéticas - com o qual foram tecidos os suportes de registros da
história. Apresentamos, a seguir, alguns registros considerados marcantes através da história:
ANTES DE CRISTO (a.C.)
• 40.000 -25.000 - O homem do Paleolítico Inferior desenvolve habilidades manuais e
confecciona, além de objetos utilitários como agulhas, anzóis e flechas, objetos artísticos de
argila, ossos, marfins e chifres de cervos e renas. Desenvolve a linguagem falada.
• 20.000 - O homem do Paleolítico Superior registra uma forma embrionária de escrita
ao produzir figuras de animais, objetos utilitários e modelos geométricos em argila e pinturas
parietais.
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• 4.000 - 3.000 - Os sumérios são primeiros povos a desenvolver a escrita como
sistema. Em 3.100 desenvolvem a escrita pictográfica e, a seguir, a cuneiforme.
• 3.000 - 2.800 - “No templo de Eanna, na cidade da Mesopotâmia chama Uruk (hoje
Varka), perto do estuário do Eufrates, foram encontrados os documentos escritos mais
antigos que se conhecem. Trata-se de livros de contas e inventários redigidos em escrita
cuneiforme acadiana sobre tabuletas de argila. Esses documentos constituem os primeiros
arquivos do mundo e seu interesse era essencialmente econômico. Mais ou menos na
mesma época aparece no Egito a escrita hieroglífica, primitivamente destinada às inscrições
nos momentos”.
• 3.000 - Os egípcios desenvolvem os primeiros hieróglifos.
• 3.000 - O papiro começa a ser produzido e utilizado como suporte da escrita
hieroglífica no Egito.
• 2.500 - Os chineses iniciam a produção de tinta para escrita à base de fuligem, óleo
de peixe, goma arábica e perfume. No mesmo período, segundo alguns autores, os egípcios
produziam um tipo de tinta com a mesma composição básica.
• 2.000 - A escrita por ideogramas é desenvolvida pelos chineses. Lucien Febvre e
Henri-Jean Martin nos revelam que “cerca de cinco séculos antes da invenção atribuída a
Gutenberg, a China conhecia a impressão por meio de caracteres móveis. País de letrados
por excelência, no qual, mais do que em nenhum outro lugar do mundo, o estudo é
venerado como fonte de vida, sua literatura imensa enriquece-se de época em época. Os
mais antigos documentos escritos nos permitem supor que o livro existia desde a dinastia
Chang (1.765 - 1123 a.C.). De fragmentos de ossos ou de carapaças de tartarugas que se
fazia quebrar com pontas incandescidas ao fogo para traçar oráculos, pôde-se levantar
cerca de 2.500 caracteres diferentes, origem dos 80.000 caracteres atuais”.
• 1792-1750 – Reinado de Hammurabi. É talhada em diorito negro com 2,25m de
altura, em escrita cuneiforme antiga, a estela contendo o texto de leis babilônicas,
conhecidas como “Código de Hammurabi”. Hoje, a estela de Hammurabi se encontra no
Museu de Louvre, em Paris.
• 1700 - No Egito são produzidos os seguintes documentos: a) Papyrus-Rhind,
contendo registros geográficos e cálculos matemáticos; b) Papyus-Herbis, contendo mais de
setecentas receitas farmacêuticas.
• 1650 – O primeiro alfabeto com 22 caracteres surge na Fenícia.
• 1400 - 1200 - “Segundo vestígios descobertos em Tell-el-Amarna, no Egito, Ugarit,
na Síria, e Boghaköy (antiga capital dos hititas), na Turquia, sabe-se que certos Estados do
Mediterrâneo Oriental possuíram arquivos perfeitamente organizados nas diversas
chancelarias, onde se conservava a correspondência diplomática escrita em tabuletas de
argila. Outras tabuletas do mesmo período foram também descobertas no chamado palácio
de Nestor, ao norte de Pilos, no Peloponeso”.
• 900 - Os chineses produzem o primeiro manual de matemática conhecido.
• 500 - No México é desenvolvida a primeira escrita hieroglífica das Américas.
• 450 - No Peru é produzida a sua primeira estela calendário.
• 400 - Na Itália, em Pérgamo, tem início a produção de um suporte para escrita com
pele de ovelha curtida, o pergaminho.
• 79 – 78 - “Construção, em Roma, ao pé do Capitólio e acima do fórum, do
Tabularium (arquivos centrais do Império Romano) cujas ruínas são visíveis ainda hoje. No
início, os romanos escreviam sobre tabuletas de madeira embranquecida (álbum). Em
seguida, adotaram os rolos de papiros utilizados pelos egípcios e pelos gregos. Os textos de
lei fundamentais eram expostos ao público em tabuletas de bronze”.
DEPOIS DE CRISTO (d. C.)
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• 98 - “Um documento redigido na província de Kansu, China, menciona a invenção do
papel, cuja lenda atribui o mérito ao Ministro Ts’ai Lun. Da china, o novo invento passou
para o Japão e a Coréia e foi revelado aos árabes por volta do ano 750 a partir do centro
comercial de Samarcanda, estendendo-se rapidamente por todo o mundo islâmico”.
• 753 - 755 - “As atas ou estatutos redigidos sobre pergaminhos cerrados ou selados
com sinete de cera constituem os documentos mais importantes da Idade Média européia. O
documento mais antigo desse tipo que se conservou encontra-se nos arquivos Nacionais de
Paris: trata-se do original da Carta outorgada por Pepino, o Breve, à abadia de Saint-Denis.
Os primeiros arquivos de atas e cartas tiveram origem nos monastérios. Os arquivos
Municipais e estatais só se constituíram mais tarde”.
• 770 - Os chineses inventam a xilografia.
• 868 - O trabalho impresso mais antigo do mundo. Trata-se do Rolo do Sutra
“Vairacchedika Praina Paramitâ” (o Sutra do Diamante). Versão chinesa de um texto budista
sânscrito.
• 1450 - O alemão Johannes Gensfleisch, conhecido como Johannes Gutenberg
inventou a imprensa (tipos móveis) e tem-se o início de uma nova era. A cultura
renascentista ganha espaço com a duplicação de livros a preços acessíveis às classes
menos abastadas.
• 1796 - A litografia é inventada por Aloys Senefelder.
• 1822 - O francês Jean François Champollion decifra a Estela de Roseta, a qual
contém um decreto do faraó Ptolomeu V Epifano (196 a.C.), gravado em hieróglifo, demótico
e grego, e lança os fundamentos da moderna Egiptologia.
• 1826-1827 - Joseph Nicéphore Niépce, empregando uma câmara, obtém, pela
primeira vez no mundo, uma fotografia da natureza.
• 1835 - O inglês William Henry Fox Talbot cria o processo de fotogravura.
• 1839 - Jean-Jacques Mandé Daguerre cria o daguerreótipo e revela fotografias sobre
placas de metal. Em 31/8/1839 publica a primeira edição do Manual do Processo de
Daguerreotipia.
• 1839 – O inglês John Benjamin Dancer produz a primeira microfotografia numa
chapa de daguerreótipo a uma redução de 160X (cento e sessenta vezes).
• 1859 - O francês René Prudent Patrice Dagron obtém a primeira patente de
microfilme do mundo (Patente n° 23.115).
• 1870 - É descoberta a celulose pelo norte-americano John W. Hyatt. Alguns anos
depois, John Carbott, também norte-americano, conseguiu produzir uma película de
celulose.
• 1871 - O francês René Prudent Patrice Dagron, ao final da guerra Franco-Prussiana
(28/01/1871), com a utilização de pombos-correio, expediu 115.000 mensagens
microfilmadas a Paris.
• 1875 - O inglês William Crookes descobre os raios catódicos.
• 1876 - Alexander Graham Bell inventa o telefone.
• 1878 - O austríaco Karl Kliestck desenvolve a técnica da Heliogravura.
• 1878 – Thomas A. Edison constrói o primeiro fonógrafo.
• 1884 - A linotipia é inventada pelo alemão Otto Mergenthaler.
• 1889 - George Eastman encontra a solução flexível para a produção do primeiro rolo
de celulóide.
• 1895 - Pela primeira vez, em Paris, os irmãos Lumiére projetam uma película
cinematográfica.
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• 1905 - A primeira célula fotoelétrica - base para futuras transmissões de fotografias à
distância - é criada pelos alemães Elster e Hans Friederich Gëitel. Os mesmos inventores
criaram, também, o primeiro fotômetro.
• 1907 - O desenho animado é criado pelos franceses Émile Cohl e J.Stuart Blackton.
• 1907 - O processo de fotografia colorida através de chapas tricômicas, é
desenvolvido pelos irmãos Lumiére.
• 1909 - A escala para medir o potencial de Hidrogênio (pH) das substâncias é criada
pelo dinamarquês S.P.H. Sorensen.
• 1911 - A televisão é inventada pelo norte-americano Campbell Swinton.
• 1928 - A fita magnética para gravador é criada pelo alemão Fritz Pfleumer.
• 1935 - O radar é criado pelo inglês R. A. Watson-Wat.
• 1938 - Chester Carlson, em Nova Iorque, produz a primeira imagem xerográfica da
história ao registrar o local e data do ocorrido: ASTORIA 10-22-38.
• 1944 - Em Havard, USA, o primeiro computador, o Mark I, é criado por Howard
Aiken.
• 1945 - Os professores John Ecbert e John Mauchly constroem, na Universidade da
Pensilvânia, o primeiro computador eletrônico, o Eniac (Electronic Numeric Integrator and
Calculator). O Eniac possuía 18.000 válvulas eletrônicas, pesava 30 toneladas e foi o
primeiro computador a ser produzido em série.
• 1947 - São descobertos pelos pastores de cabras Juma Muhammed e Mahummed
Almed (beduínos nômades taamireh), numa caverna situada à margem do Mar Morto, perto
de Qumran, três rolos de pergaminho, envoltos em tecido de linho e acondicionados em
jarro alongado de argila, produzidos no ano 100 a.C., cuja originalidade, comprovada após a
tradução e a aplicação de exames paleográficos (caligrafia e estilo literário dos escribas,
tintas, penas, DNA das peles, etc.), demonstrou tratar-se dos seguintes manuscritos: a)
Livro de Isaias, da Bíblia; b) Manual de Disciplina dos Essênios; c) Comentário de Habacuc
(profeta judaico). Em 11, de um total de 267 cavernas vasculhadas por arqueólogos na
região de Qumran, foram encontrados cerca de 900 manuscritos e 1500 restos de
pergaminho fragmentados pela ação de agentes deterioradores (umidade, microorganismos,
insetos e roedores). Identificado como o “Arquivo dos Essênios, o acervo é constituído de
pergaminhos escritos em hebraico, aramaico e grego, do período compreendido entre o ano
de 225 a.C. ao ano 65 d.C. Com exceção do Livro de Esther, 22 dos 23 livros do Velho
Testamento e farta literatura sobre leis, usos e costumes dos essênios fazem parte do
acervo.
• 1948 - O engenheiro húngaro-americano Peter Goldmark cria o long-play (LP).
• 1948 – Os cientistas da empresa Bell Telephone, Walter Brattain, William Shockley e
John Barden, em Stanford, USA, criam o transistor.
• 1950 - O triacetato de celulose passa a ser empregado como suporte em
substituição ao nitrato de celulose na produção de filmes (fotografia, cinema, microfilmagem,
radiografia, etc.).
• 1956 - O primeiro filme tendo como suporte o poliéster começa a ser comercializado
por uma empresa norte-americana, com o nome “cronar”.
• 1956 - Nos USA, Alexander M. Pontioff, de origem russa, inventa a fita de vídeo.
• 1960 - O Sistema COM (Computer Output Microfilm System), ou seja, a
microfilmagem de saída de computador sem o uso de papel é introduzido no mercado da
informação.
• 1960 - O primeiro equipamento produtor de raios laser (light amplification by
stimulated emission of radiation) é construído por Theodore Maiman.
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• 1960 - O sistema Tinitron de tubos de raios catódicos é produzido pela empresa
japonesa Sony.
• 1965 - O húngaro Dennis Gabor, inventa, na Inglaterra, a halografia.
• 1967 - A palavra informática é utilizada pela primeira vez em um trabalho russo do
Professor Mikhailov intitulado: “Informática, novo nome para teoria da informação científica”.
Vicenta Cortês Alonso (1980) revela que “o momento de difusão da nova ciência foi,
precisamente, uma reunião internacional da FID, ocorrida em Tóquio em 1967...”
• 1968 - É lançado nos USA o Intelsat-3 A, o primeiro satélite de comunicações.
• 1970 - A criação dos aparelhos de vídeo cassete é divulgada simultaneamente pelas
empresas Philips (holandesa) e a JVC (japonesa), cuja comercialização tem início em 1972.
• 1972 - O primeiro scanner é criado pelo inglês Godfried Hounfield.
• 1972 - Nos USA é produzido o primeiro microprocessador pela empresa US Intel
Corporation. [No universo dos microcomputadores, microprocessador, CPU (Central
Processing Unit = Unidade Central de Processamento) e processador, são sinônimos].
• 1975 - Fabricação do computador pessoal PET, em grande escala, pala empresa
Commodore, nos USA.
• 1980 - Criação do padrão Redbook para CD’s (áudio).
• 1981 - Criação, pela empresa japonesa Sony, da fotografia em suporte magnético.
• 1981 - A empresa IBM coloca no mercado o primeiro PC (Personal Computer); e, em
1984, a empresa Apple aumenta a família dos microcomputadores e lança o Mac
(Macintosh).
• 1982 - Criação do primeiro Jukebox Óptico.
• 1984 - Produção do primeiro disco óptico WORM comercial.
• 1985 - O “High Sierra Group” reune-se em Lake Tahoe, Califórnia, USA, e cria o
padrão ISO 9600 para dados.
• 1986 - O primeiro CD-ROM aparece no mercado.
• 1986 - A TV de alta-definição é apresentada em público pela emissora estatal
japonesa NHK.
• 1987 - Os discos ópticos regraváveis são lançados no mercado.
• 1994 - O Japão produz a câmara fotográfica que utiliza a fita cassete como suporte.
• 1996 - Os primeiros DVD Players (leitores de DVD) e discos estavam disponíveis em
Novembro de 1996 no Japão, Março de 1997 nos Estados Unidos, 1998 na Europa e 1999 na
Austrália. No Brasil a tecnologia começou a ganhar força em 2002 e 2003.

Nesta seção, não tivemos a pretensão impossível de esgotar todos os registros
existentes sobre a produção e utilização de suportes documentais através da história.
Nossa intenção é mais realista: queremos apenas demonstrar que, do tablete de argila
à tecnologia da informação (considerando a perspectiva de a engenharia genética criar
moléculas de proteínas capazes de armazenar e processar informações) o homem
sempre teve e terá a preocupação de produzir, viabilizar e memorizar conhecimentos.
Navegamos por redes de informações, aprendemos a acessar os chamados
“documentos virtuais”, mas não podemos olvidar que o verdadeiro sentido da
conservação de documentos (de qualquer natureza) é a recuperação futura do
conhecimento gerado no presente. Mas nada é para sempre!
5 Papel, Suporte da Escrita Há Quase 2000 Anos
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A revolução tecnológica trouxe benefícios tão óbvios aos processos de produção,
disseminação, armazenamento e recuperação de informações que levaram especialistas e
estudiosos, no início da década de 1980, a vaticinarem, para futuro próximo, a existência do
escritório sem papel. E o futuro nos surpreende todos os dias. Não se pode negar que o
aperfeiçoamento das sucessivas gerações de equipamentos e utensílios destinados à produção
documental, resultantes da aplicação associada da microeletrônica e da fotônica, tem
proporcionado ganhos significativos como compactação de grandes volumes de documentos
textuais em um único suporte para leitura óptica; miniaturização microscópica de imagens;
integração de grandes acervos em suportes especiais para multimídia; rapidez e segurança na
veiculação de mensagens; realização de pesquisas simultâneas e intercâmbio científico-cultural
em redes internacionais de computadores e muitos outros. Mas a verdade é que, para o
desconsolo de alguns tecnófilos, o consumo mundial de papel como suporte documental vem
crescendo, ano após ano. Leitoras copiadoras de microfilme em papel não fotográfico,
fotocopiadoras digitais a cores, equipamentos de telefax, impressoras a “laser” e outros periféricos
de computadores, são recursos indispensáveis em qualquer escritório das áreas pública e privada.
Embora as redes de computadores proporcionem a veiculação de informações entre os
receptadores de altas velocidades, transpondo fronteiras e barreiras culturais (a Internet nos
proporciona a aventura de viver na aldeia global de Mc Luhan!) o processo decisório, face às
necessidades de legitimar e documentar atos/fatos administrativos (segundo a Burocracia de Max
Weber), não dispensa o uso do papel. Os então denominados documentos virtuais, isto é, os
arquivos de dados legíveis por máquina, não tiveram ainda a sua aplicação como registro
arquivístico, ou seja, como instrumento de prova, legalizada. É necessário que nos lembremos
que o papel é uma invenção que vem dando certo há quase dois mil anos. A grande verdade é
que o papel está cada vez mais presente em nossas vidas. Não nos referimos aos papéis
empregados nos serviços de copa, cozinha e limpeza, embrulhos e embalagens e, tampouco, ao
papel moeda (também empregado na emissão de documentos de longa permanência como
diplomas, certificados, letras de câmbio, etc.), restringimo-nos aos papéis de escrita e impressão.
Papéis de uso nos escritórios e nas editoras e empresas jornalísticas. As grandes produções de
documentos de arquivo, impressos, jornais, revistas, livros, etc. são provas contundentes de que o
papel é o principal suporte da escrita. O papel de pasta de celulose é um suporte barato, acessível
e fácil de ser manuseado, embora de pouca resistência aos agentes físicos, químicos e biológicos
de deterioração documental, ou seja, de curta permanência. Por ser o principal suporte
documental e face à sua evidente fragilidade é que o papel se torna o objeto maior de enfoque
deste trabalho, mas sem ignorar os outros suportes de uso comum.
As grandes invenções surgiram da busca de soluções para problemas proporcionalmente
relevantes. O papel surgiu da necessidade de os chineses encontrarem um substituto prático e
barato para o suporte oficialmente utilizado até então (98 d.C.) para a escrita: a seda. Esta, por
sua vez, era o substituto ideal para as tabuinhas de madeira ou bambu unidas entre si por correias
de couro ou fitas de seda. Os volumes, assim, ficavam pesados e pouco práticos de serem
consultados. Suporte nobre, leve, de longa permanência, mas de produção dispendiosa, a seda,
tecida com cerca de 30 cm de largura, era enrolada em bastão de madeira com encaixes
enfeitados nas extremidades. Face à larga produção documental de um povo intelectualmente
evoluído, era necessário inventar um suporte para escrita cujo processo de produção fosse menos
trabalhoso e oneroso que a tecelagem da seda. Depois de repetidos experimentos com matéria
prima variada nas oficinas imperiais chinesas, chegou-se a produção de uma pasta oriunda de
trapos de tecido de seda, linho, algodão e outros igualmente viáveis que, depois de um processo
de prensagem e secagem, servia de suporte para escrita. Estava inventado o papel!
Transcrevemos duas narrações desse fato histórico:
“Em 105 d.C., o imperador chinês Chien-ch'u, irritado por escrever sobre seda e bambu, ordena ao seu
oficial da Corte T'sai Lun que inventasse um novo material para a escrita. T'sai Lun produziu uma substância
feita de fibras da casca da amoreira, restos de roupas e cânhamo, umedecendo e batendo a mistura até formar
uma pasta. Usando uma peneira e secando esta pasta ao sol, a fina camada depositada transformava-se numa
folha de papel. O princípio básico deste processo é o mesmo usado até hoje. Esta técnica foi mantida em
segredo pelos chineses durante quase 600 anos”. Fonte: www.naturlink.pt.
“105 d.C. - A invenção de papel é atribuída a T'sai Lun na China, fabricado a partir de fibras de
cânhamo trituradas e revestidas de uma fina camada de cálcio, alumínio e sílica”. Fonte: www.aracruz.com.br.
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Não tardou para que a técnica de manufatura do novo suporte transpusesse as fronteiras de
todo o mundo oriental. Mas somente no século XII chegou à Itália através de mercadores que
tinham relações com os árabes para, em seguida chegar à Espanha, França, Alemanha, Inglaterra
e toda a Europa.
Durante o período em que os “moinhos de papel” eram instalados em todos os países
europeus, dois acontecimentos da maior relevância histórica concorreram para que o papel não
somente passasse a ser aceito como o principal suporte da informação, como, também, tivesse
seu consumo avolumado. O primeiro foi o aparecimento das universidades. A Universidade de
Salermo, um centro de estudos médicos, surgiu no século X. Depois foram criadas as
Universidades de Bolonha, por volta do ano 1.150, e Paris, no final do século XII. Na seqüência,
vieram as famosas Universidades de Oxford, Cambridge, Montpellier, Salamanca, Roma,
Nápoles. O livro na forma como hoje conhecemos, não existia. O que existia, de forma mais
prática de ser consultada que os rolos de papiro ou pergaminho, encadernado e encapado, mas
tendo como suporte o velino (um tipo de pergaminho muito fino, produzido a partir da pele tenra
de animais recém-nascidos ou natimortos e, por esta razão, muito caro) e escrito à mão por
calígrafos bem treinados, era o códice. As monografias e dissertações eram, assim, produzidas
em forma de códices e somente os ricos tinham acesso facilitado a elas. O outro acontecimento
de grande relevância foi a invenção da imprensa por Gutenberg, no ano de 1450. Como se
concluir, os dois acontecimentos contribuíram para proporcionar aos estudantes menos
favorecidos, o acesso ao conhecimento. Surge, então, o incunábulo, uma forma de livro impresso
até o ano de 1.500. A seguir, começa a história do livro.
O papel não foi imediatamente aceito por todos na Europa como o substituto apropriado
para o pergaminho. “Utilizava-se às vezes essa nova matéria nas chancelarias, mas o medo de
ver destruída essa substância desconhecida e de aparência frágil incita os soberanos a proscrever
seu emprego na redação de cartas: a partir de 1.145, o rei Roger ordena que todos os diplomas
redigidos na “carta cutânea” no tempo de seus predecessores sejam recopiados em pergaminho e
depois destruídos. Em 1.231, o imperador Frederico II proíbe a utilização de papel na redação de
atos públicos”. Em que pese as resistências impostas por alguns soberanos, o consumo de papel
continuou crescendo até o ponto em que começou a faltar matéria prima (trapos de roupas
usadas) indispensável para alimentar os moinhos. Um grande problema, reclama resolução
compatível. O papel de pasta de madeira estava prestes a ser inventado. Após vencer um
concurso promovido pela revista Time, em 1.861, Thomas Rutledge é reconhecido como o
inventor do papel de fibras vegetais. O capim espanhol foi utilizado em substituição aos trapos de
tecidos.
No Brasil, após a chegada de D. João VI, entre 1.809 e 1.810, Henrique Nunes Cardoso e
Joaquim José da Silva iniciaram a fabricação de papel. Muitas foram as tentativas de se fabricar
papel a partir de fibras da flora brasileira, mas sem registros significativos. A primeira fábrica com
resultados satisfatórios foi construída em 1.880, em Salto, São Paulo.
Mas para tratar corretamente o papel é necessário que saibamos do que ele é constituído e
como é produzido. Comecemos por defini-lo. “O papel é uma matéria feltruda, constituída pelo
emaranhamento das fibras de celulose. Realiza-se esta feltragem vertendo sobre uma tela
metálica fina uma suspensão, na água, de fibras de celulose. A água se escoa através da tela,
enquanto as fibras aí se depositam se emaranhado. Uma vez prensado e seco, este
emaranhamento constitui o papel.” No Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa encontramos a
seguinte definição: “Papel (do grego pápyros, pelo latim papyru) - pasta de matéria fibrosa de
origem vegetal, refinada e, quando necessário, branqueada, contendo cola, carga e, à vezes,
corantes, a qual se produz, manual ou mecanicamente, a folhas secas, finas e flexíveis,
bobinadas ou resmadas, usadas para escrever, imprimir, desenhar, embrulhar, limpar, e construir.
[Classifica-se o papel, em geral, segundo: a) o processo de produção (papel de fôrma e papel de
máquina); b) a natureza das fibras empregadas (papel de trapos, papel de linho, papel de palha,
etc.); c) acabamento dado a folha de papel (papel apergaminhado, papel acetinado, papel cuchê,
etc.); d) a destinação (papel de escrever, papel de impressão, papel de embrulho, etc.); e) certas
procedências indicam a qualidade ou especialização (papel da China, papel da Holanda, papel
Oxford, etc.)]”.

5.1 Produção de Papéis de Trapos
Arquivos: gestão e conservação. Série Didática. Ano I – Número 07 – Junho de 2009. Página 11 de 20

Basicamente a técnica de produção de papel, desde o início da manufatura chinesa até os
dias atuais, é a mesma. O que mudou foi a introdução em épocas e regiões diferentes, de
materiais, utensílios e equipamentos destinados a facilitar o processo. Como já foi revelado, o
papel era produzido de fibras de celulose oriundas de trapos de roupas usadas. Considerando que
os trapos eram recolhidos muito sujos e empoeirados, o primeiro procedimento relativo ao seu
preparo era a eliminação manual da poeira: os trapos eram batidos. Hoje, a poeira é eliminada
com a utilização de um desempoador rotativo. Após a eliminação de objetos estranhos (botões,
colchetes, alfinetes, etc.) procedia-se, como atualmente, a classificação e separação dos trapos
por tipos de tecidos (algodão, linho, cânhamo, etc.), cores e estado de conservação. Na
seqüência, os trapos eram rasgados em pequenos pedaços. Atualmente os trapos passam por um
cortador mecânico que os transformam em tiras de 5 cm de largura. Objetivando a obtenção de
fibras isentas de quaisquer tipos de sujidade, principalmente lamas e gorduras, os trapos eram
lavados de forma abundante e submetidos a um cozimento em solução de Hidróxido de Sódio, de
forma a facilitar a fase seguinte. Essa etapa veio a ser facilitada posteriormente pela lixiviação. A
lixívia alcalina, sob pressão de vapor elimina todas as substâncias gordurosas e tinturas. A
operação é realizada em um equipamento denominado lixiviador. Existem lixiviadores cilíndricos e
esféricos. Na fase seguinte procedia-se a maceração dos trapos ainda molhados até o
desfibramento dos fios de tecido e a obtenção de uma pasta homogênea. A primeira técnica
empregada para a maceração consistia no martelamento dos trapos, ainda molhados, em pilão.
Logo, a capacidade inventiva dos papeleiros redundou na adaptação e aproveitamento da
mecânica das rodas d’água como força propulsora, de modo a poupar esforços e garantir
produtividade. Depois da maceração, a massa era colocada em uma tina com água limpa onde
era misturada aos demais ingredientes. No início do século XVIII surgiu a holandesa: um moinho
de forma cilíndrica, contendo cortadores afiados que, ao girar, movimentava trapos e água até
chegar ao desfibramento de todos os fios de tecido. No processamento atual, em um equipamento
denominado desfibrador, enquanto elimina-se, através de lavagem automática toda a lixívia
impregnada nos trapos, efetua-se pelo intermédio de lâminas afiadas o desfiamento dos trapos,
tendo o cuidado para não efetuar o corte das fibras. Numa produção artesanal pode-se obter a
pasta com a utilização de liquidificadores semi-industriais.
A fim de proporcionar o preenchimento dos espaços vazios entre as fibras entrelaçadas e
garantir superfície lisa ao papel, a pasta é enriquecida com cargas de pós brancos, tais como o
gesso, o caulim, o carbonato de magnésio, os amidos e outros. Para produção de papéis coloridos
adicionam-se pigmentos à pasta. O papel pode ainda ser tingido depois de prensado.
O processo de preparação da pasta é concluído com a encolagem, que consiste em
proporcionar aderência entre as fibras e impermeabilidade ao papel com a adição de gomas de
amido, resinas vegetais ou colas animais (gelatina extraída do colágeno). A encolagem pode
ainda ser efetuada depois de as folhas de papel estar prontas. Neste caso, os artesãos aplicavam
a cola com um pincel tipo trincha em ambas as faces da folha de papel. Sem a encolagem o papel
se torna absorvente e impróprio para a escrita.
Na etapa final do processo de manufatura, a pasta em suspensão é colhida numa peneira
fina retangular [no formato (lado X largura) adequado à folha de papel que se deseja produzir].
Após o escorrimento da água em excesso, repete-se a operação tantas vezes quanto necessário,
procurando colher a quantidade de pasta compatível com a espessura da folha de papel que se
deseja produzir. Após o escorrimento da água em excesso a pasta é depositada sobre tecido
feltroso. A operação se repete de modo a formar pilha entremeada de tecido feltroso e massa de
papel numa quantidade que não ofereça dificuldades à etapa subseqüente, que é a prensagem de
todo o volume. Após a prensagem as folhas são esticadas em varais, estratos ou jirais, em espaço
coberto, porém arejado. É importante que durante a fase de secagem o papel permaneça bem
esticado, de modo a não adquirir deformações.

5.2 Produção de Papéis de Polpa de Madeira
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A matéria prima básica para a produção de papel é a celulose: uma substância branca,
polímero da glicose, principal constituinte das paredes das células vegetais, cuja fórmula é (C6
H10O5)n, muitas vezes apresentando-se em forma de fibra, com empregos industriais variados.
Como suportes documentais, além de papéis de diversos tipos, são produzidos os ésteres de
celulose (acetato e triacetato), indispensáveis na indústria fotográfica.
As pesquisas voltadas à obtenção de fibras vegetais variadas para a produção de papel em
substituição às fibras de trapos, face à escassez destas, tiveram início no século XVIII. Variedades
de madeiras resinosas e folhudas, inclusive palhas de cereais e capins, foram pesquisadas e
muitas espécies passaram a ser cultivadas com o fito de alimentar a indústria de produção de
celulose. No Brasil as principais espécies cultivadas em grande escala para a produção de pasta
de celulose são o eucalipto e o pinheiro. É sabido que o clima quente do nosso país acelera o
crescimento dessas espécies.
Por permitirem maior entrelaçamento entre si, as fibras celulósicas longas proporcionam a
produção de papéis de melhor qualidade que as fibras curtas. Os papéis devem ser aprovados
nos testes de controle de qualidade de resistência à dobra e resistência ao rasgo. As fibras longas
originam papéis resistentes, que não se rasgam com facilidade. Por exemplo, o pinheiro, por
possuir fibras mais longas, origina papéis de qualidade superior aos de eucalipto, embora com
menor produtividade. Da literatura especializada, compilamos informações que nos permitiram
compor o quadro a seguir, com as características das fibras celulósicas das principais plantas
empregadas na fabricação de papel:

Plantas
Rami
Algodão
Cânhamo
Alfa
Espécies resinosas
Espécies folhudas

Fibra Celulósica
Comprimento: mm
Largura: mm
200,0
0,04
30,0
0,03
25,0
0,018
1,5
0,013
5,0
0,06
1,5
0,03

Das espécies resinosas, as coníferas, em face de qualidade das suas fibras celulósicas
alongadas, são as que melhores resultados apresentam para a produção de papéis. Pinho, abeto
e epícea são coníferas muito utilizadas pela indústria papeleira. Das folhudas, merecem registro
as seguintes: bétula, castanheiro, faia, choupo. Bons resultados são obtidos, também, com outras
espécies como: pára-sol, amoreira (família das moráceas), alfa e palhas de cereais.
Durante muitos séculos o algodão e o linho, por possuírem fibras longas e alto teor de
celulose (o algodão produz fibras de celulose pura), foram as principais matérias primas
empregadas nas produções de papéis. Ainda hoje essas fibras são empregadas na produção de
papéis de qualidade superior, de longa permanência, para fins nobres. Os papéis de trapo de
algodão possuem alto teor de celulose, ou seja, cerca de 93%, ao passo que os papéis de polpa
de madeira possuem um teor aproximado de 50%. Assim, o tamanho das fibras é decisivo na
produção de papéis estáveis, que satisfaçam os requisitos de qualidade arquivística.
Outro fator determinante da qualidade e permanência dos papéis é o índice de pureza das
pastas de celulose empregadas na sua produção. Fibras longas e puras, sem substâncias não
celulósicas são essenciais à produção de papéis, de longa duração. Destarte, os processos de
beneficiamento da madeira são determinantes do índice de pureza das pastas de celulose e,
conseqüentemente, da qualidade dos papéis. O tratamento da madeira tem início pelo
descascamento e pelo corte dos troncos em achas de cerca de 60 cm. O processo tem
continuidade com uma das seguintes modalidades de tratamento: mecânico, químico e
semiquímico.
 O processo mecânico caracteriza-se pela separação completa das fibras, isto é, pelo
desfibramento das achas de madeira através de ação mecânica por abrasão e dispersão da
celulose impura (não beneficiada) em água. Destina-se tão somente à produção de papéis de
baixo custo, de curta permanência, como o papel jornal. Devido à presença de componentes não
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celulósicos, como a lignina e a hemicelulose, os papéis produzidos por este processo, em pouco
tempo se tornam quebradiços e com pouca resistência a ação da luz, umidade relativa e agentes
biodegradadores.
 O processo químico consiste no tratamento das achas de madeira por substâncias
químicas (sulfato, sulfito, cloro, soda cáustica, hipocloritos) que solubilizam em água, pela
chamada digestão, as substâncias não celulósicas (resinas, óleos essenciais, lignina, etc.). A
digestão, realizada em digestores industriais, compreende o emprego combinado de substâncias
químicas, temperatura e pressão, objetivando a obtenção da celulose com o maior grau de pureza
possível. Celulose que permite a produção de papéis semelhantes aos de trapo. O processo ao
sulfito, devido ao emprego de dióxido de enxofre, deixa resíduos ácidos, agressivos à celulose, ou
seja, produz papéis também ácidos, de curta permanência. O processo ao sulfato, ao contrário,
produz papéis com reservas alcalinas, de longa permanência. O cloro empregado para
branqueamento da pasta é oxidante, agride a celulose e provoca o envelhecimento precoce dos
papéis. O emprego de carbonato de cálcio, nas proporções ideais, corrige a acidez e proporciona
uma reserva alcalina, indispensável à garantia da longevidade dos papéis.
 O processo semiquímico é realizado em dois estágios. O primeiro estágio corresponde
ao desfibramento mecânico das achas de madeiras. No segundo estágio é efetuado o
branqueamento das fibras com produtos químicos clorados, mas sem proceder à eliminação dos
constituintes diferentes da celulose. Os papéis, assim, adquirem alvura, mas conservam alto nível
de acidez, se tornam pouco resistentes e deterioram com facilidade.
É importante esclarecer que a pasta de celulose é complementada com substâncias
minerais como talco, caulim, carbonato de cálcio, dióxido de titânio, sulfato de bário, tecnicamente
denominadas cargas, destinadas a aumentar a opacidade e proporcionar acetinagem ao papel. O
carbonato de cálcio deveria ser um componente obrigatório, considerando que esta substância
concede uma reserva alcalina necessária à produção de papéis de longa permanência.
Finalmente, no preparo da pasta destinada a produção de papéis de escrita e impressão, é
procedida a encolagem. A adição de colas (as mais utilizadas são as de base de resina)
proporciona a impermeabilidade necessária aos papéis, ou melhor, a falta da encolagem torna os
papéis absorventes e impróprios à produção documental. Todavia, é necessário sejam sempre
empregados produtos neutros e compatíveis com os demais componentes do papel. É importante
que nos lembremos que os corantes empregados na produção de papéis coloridos devem ser
neutros também. Após o refinamento, a pasta é liberada para a produção de papel em maquinaria
automática.
Temos insistido em todas as oportunidades, neste texto, na colocação de requisitos
imprescindíveis à produção de papéis com qualidade arquivística: de longa permanência. Levando
em consideração que o arquivista deve ter sempre em vista que a vida útil do documento muito
depende da qualidade do seu suporte, vamos repisar, de forma sucinta, tais requisitos:
 fibras longas e puras, sem substâncias não celulósicas, como a lignina e resíduos
químicos, é fundamental;
 é da máxima importância que os papéis de escrita e impressão tenham pH neutro, isto é,
em torno de 7,0, ou com leve reserva alcalina;
 as substâncias empregadas para cargas e encolagens devem ser compatíveis entre si e
não provocar interações químicas instáveis.

6 Papiro
Por volta do ano 3000 a.C. os egípcios desenvolveram os primeiros hieróglifos. Na mesma
época surge também no Egito, um novo suporte para a escrita: o papiro.
Nas margens alagadiças do rio Nilo nascia uma grande erva da família das ciperáceas, uma
espécie de junco, o Ciperus Papyrus. É fácil deduzir a origem da denominação atribuída ao novo
suporte da escrita. As folhas dessa planta se sustentam em hastes alongadas, das quais era
produzido o papiro, também denominado de papel augusto. Os caules dessas hastes, depois de
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retiradas as cascas, eram laminados em finas camadas. As lâminas eram cuidadosamente
estendidas formando uma camada. No sentido perpendicular à primeira camada era então
formada uma segunda camada. As duas camadas, assim arranjadas, eram prensadas e
estendidas ao sol para secar. Após a secagem, ambas as faces da plagula (denominação
atribuída a cada folha de papiro) recebia um acabamento que consistia em raspagem e
alisamento. Pronta, a plagula era recortada no formato retangular. Esse retângulo, finamente
acabado, recebia a denominação de “papiro de rico”. Das aparas prepara-se uma nova plagula de
acabamento menos esmerado, que recebia a denominação de “papiro de pobre”. As folhas de
papiro eram acondicionadas em bastões cilíndricos, com acabamentos laterais, denominados
“umbilicus”. O surgimento do papiro provocou alterações significativas na produção de
documentos daquela época e ganhos expressivos no registro do pensamento humano.
Paralelamente à evolução da escrita egípcia - de uma fase pictográfica-ideográfica-fonética ao
surgimento de um alfabeto, ou seja, do hieróglifo, passando pelo hierático, o demótico ao copta os escribas deixaram de usar tabletes de argila e estiletes para produzir documentos e passaram
a dispor do papiro, usando tintas, cuja qualidade é reconhecida até hoje, e penas criteriosamente
selecionadas e preparadas.
No século III o papiro chegou a Europa, mas os egípcios já o exportavam para Roma e
Grécia. O Vaticano fez uso do papiro até o século XI.

7 Pergaminho
O início do uso de pele de animais como suporte para a escrita não se deu com o
pergaminho. Os povos asiáticos foram os primeiros a usar as peles para esse mister. Face às
dificuldades impostas pelos egípcios à exportação de papiro, o rei de Pérgamo, Eumenes II,
determinou fosse desenvolvido um processo de beneficiamento de peles de animais e,
consequentemente, criado um substituto para o suporte até então importado. Assim, foi criado o
pergaminho, cuja denominação, como se infere, está associada à sua procedência. A pele de
caprinos, ovinos e outras espécies com características semelhantes, depois de macerada em cal
através de banhos sucessivos, raspada e polida, destinada a servir de suporte para a escrita e
para a encadernação, proveniente de Pérgamo, recebeu a denominação de pergaminho. Os
banhos em cal proporcionam a eliminação de pelos e provocam a saponificação de substâncias
gordurosas e outros resíduos indesejáveis. As peles eram raspadas e desbastadas até a obtenção
da espessura desejada e colocadas para secar, bem esticadas. É importante esclarecer que os
banhos em cal proporcionam uma reserva alcalina necessária à conservação da pele. A seguir,
procedia-se o polimento das peles com pedra-pomes e gesso até a obtenção de uma superfície
aveludada e opaca. Os gregos preparavam uma espécie de emulsão composta de óleo de linhaça
e clara de ovo e aplicavam-na às peles depois de polidas. O pergaminho grego adquiria um brilho
semelhante ao de uma demão de verniz. Os acabamentos dados, tanto pelos produtores
ocidentais quanto pelos gregos, tinham por objetivo facilitar a utilização do pergaminho segundo
as características dos materiais de escrita, principalmente as tintas, próprios de cada região. Uma
variedade refinada, flexível, nobre e muito valorizada, destinada apenas a obras selecionadas, é o
velino: uma espécie de pergaminho produzida a partir de peles tenras de animais recém-nascidos
ou natimortos.
O aumento do consumo na Europa provocou problemas de abastecimento e, com ele, a
necessidade de reaproveitamento de pergaminhos usados. O processo era bastante simples.
Consistia tão somente na remoção da tinta através de raspagem. Destarte, surgiu o palimpsesto
(termo designativo do pergaminho reutilizado). É possível a leitura e a fotografia do texto original
do pergaminho convertido em palimpsesto com equipamentos que utilizam raios ultravioletas.
Em face da difusão do pergaminho na Europa e em virtude da dificuldade encontrada pelos
leitores em manusear e consultar obras em forma de rolos, as folhas passaram a ser
encadernadas, possibilitando o surgimento de volume semelhante ao livro: o códice.
As peles são higroscópicas e, por conseguinte, sensíveis às oscilações ambientais de
umidade relativa e temperatura.
São vulneráveis aos ataques de insetos, roedores e
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microorganismos proteolíticos. Podem ocorrer deteriorações por ressecamento, esfacelamento e
apodrecimento, se não forem dispensados cuidados especiais com acondicionamento e
armazenamento dos pergaminhos em condições ambientais adequadas à conservação do acervo.

8 Tinta
Substância líquida ou pastosa, constituída de um componente corante, um aglutinante e um
diluente ou solvente destinada à cobertura de superfícies para proteção ou decoração, escrita
cursiva (tintas caligráficas) e impressão gráfica.
Os corantes são constituídos de pigmentos, que são substâncias sólidas, coloridas,
insolúveis em água e solventes orgânicos. Os pigmentos são de natureza mineral (a grande
maioria é constituída de produtos industrializados), vegetal e animal. São denominadas corespigmento “as substâncias corantes que fazem parte do grupo de cores químicas. Cor-pigmento é
a substância material que, conforme sua natureza absorve, refrata e reflete os raios luminosos
componentes da luz que se difunde sobre ela. Segundo Goethe, cores químicas são as que
podemos criar, fixar em maior ou menor grau e exaltar em determinados objetos e aquelas a que
atribuímos uma propriedade imanente. Em geral se caracterizam por sua persistência. Em razão
do que antecede, em outros tempos designavam-se as cores químicas com epítetos diversos:
colores proii, corporei, materiales, veri permanentes, fixi”. Os pigmentos minerais são misturas
químicas como o óxido de titânio, o sulfato de bário, o cromato de zinco, o ferrocianeto férrico e
outros. As plantas taninosas proporcionam produção de pigmentos vegetais. Do reino animal, a
literatura consultada faz referência aos moluscos.
Os aglutinantes são substâncias adesivas, que interagem com os pigmentos e proporcionam
a fixação da tinta no suporte que a contém. Os aglutinantes mais utilizados são os amidos, os
óleos secativos, as resinas naturais e artificiais.
Os diluentes ou solventes são substâncias voláteis destinadas a fluidificar e proporcionar a
dispersão das tintas. São exemplos de solventes a água, a essência de terebintina, a aguarrás, os
alcoóis e os diluentes sintéticos.
Entre 30.000 e 20.000 a.C. o homem do Paleolítico superior faz experimentos bem
sucedidos com pigmentos e aglutinantes. “Em breve o homem do ciclo aurinaciense pôde dispor
de uma gama reduzida de cores: o ocre e o vermelho procediam das argilas; para o negro
utilizava-se o carvão ou o óxido de manganês raspado das paredes das covas; como aglutinante
utilizava-se gorduras ou sangue de animais”. Pinturas parietais como o “Bisão Estripado
Investindo contra o Homem com Cabeça de Aves e Pássaro num Poleiro”, na cova de Lascoux
(Dordonha), datada de 20.000 a.C., o “Grande Bisão,” na Cova de Altamira (Santillana del Mar) e
tantas outras, são registros pictográficos de cenas de um passado longínquo que se manteve lá,
bem fundo nas covas e abrigadas da ação de agentes degradadores.
Das chamadas tintas caligráficas antigas, a primeira, data de cerca de 2.500 a.C. e foi
produzida simultaneamente no Egito e na China. A fórmula básica consistia na mistura do negro
de fumo (fuligem), cola de peixe ou goma arábica e, na fórmula chinesa, adição de perfume para
aliviar o odor rançoso da cola de peixe. Na literatura especializada encontramos, também, a
fórmula: fuligem, gordura e vinagre. Introduzida na Europa (acreditamos tenha sido na mesma
época que o papiro) o seu consumo exclusivo se deu até o século XV, quando reapareceu a tinta
ferrogálica, há muito conhecida. Uma fórmula adaptada à primitiva, denominada tinta Nanquim ou
da China, é muito bem aceita e considerada de longa permanência, em face da estabilidade
química dos seus componentes. Sua cor é permanente e a fixação ao suporte em longo prazo
resiste aos mais rigorosos testes de adesividade. O mesmo não ocorre com a tinta ferrogálica,
cuja fórmula era conhecida desde a antigüidade. Constituída de sulfato de ferro, ácido galotônico
e goma arábica é considerada quimicamente muito instável. O ácido galotônico extraído do tanino
da noz de galha, formada no tronco do carvalho, interage quimicamente com os demais
componentes da fórmula, com a umidade relativa e com a poluição atmosférica, tendo como
resultado final em cadeia a produção de ácido sulfúrico que destrói, pelo efeito da oxidação, as
fibras celulósicas do suporte documental.
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Das tintas caligráficas modernas, as mais populares, de maior aceitação e,
conseqüentemente, de maior consumo, são aquelas produzidas para canetas esferográficas e
pontas porosas. Ambas têm como corantes as anilinas. Nas esferográficas, a anilina é veiculada
com um aglutinante do tipo resina sintética viscosa, que proporciona secagem rápida. Nas tintas
para canetas de ponta porosa, do tipo “hidrocor” a anilina é dissolvida em álcool e água. Ambas
são muito sensíveis à luz e à umidade, mas não causam danos aos papéis. As tintas de
impressão podem ser pastosas ou líquidas, de acordo com o tipo de veículo aglutinante em que
foi preparada, que pode ser um tipo de verniz oleoso ou solvente fluidificante. Podem, assim, ser
graxas ou fluidas. Os óleos comumente usados são os de linhaça, de oiticica, de rícino
desidratado, de peixe e o tungue, aos quais se acrescenta quantidades reduzidas de secantes
como os sais de manganês, de chumbo, de cobalto ou linoleatos. Os pigmentos podem ser de
origem mineral, vegetal e animal, conforme descrição retro. Bons resultados são conseguidos a
partir de resinas sintéticas e pigmentos a base de carbono amorfo. De acordo com o emprego,
segundo as técnicas de impressão, as tintas podem ser classificadas como tipográficas,
rotográficas, litográficas, flexográficas, etc.
Para satisfazer às exigências da produção de documentos com qualidade de arquivística, as
tintas para escrita cursiva e impressão (inclusive para carimbos), a exemplo dos requisitos
definidos para os papéis, devem possuir, também, características que lhes garantam longa
permanência, conforme segue:
• adesividade - que é a capacidade de fixação, sem que ocorra migração dos seus
componentes para o suporte;
• compacidade - que é a capacidade de compactação dos componentes da tinta e o
volume por eles ocupado sobre o suporte;
• secatividade - que é a capacidade de resistência a temperaturas elevadas até 93°C
e de exposição a luz;
• solidez - que é a capacidade de não se dissolver sob a ação de diluentes (água e
solventes orgânicos) e oxidantes;
• neutralidade - que é a inexistência de acidez ou a manutenção de leve reserva
alcalina;
• inocuidade - que é a não agressão às fibras celulósicas.
Não poderíamos concluir esta seção sem tecer considerações sobre grafite e pigmentos
sintéticos para impressoras e copiadoras.
O grafite é indicado, sem restrições, para anotação, pois satisfaz plenamente aos requisitos
relativos à inocuidade, neutralidade, solidez e tenacidade, ou seja, não agride e, caso necessário,
pode ser removido sem causar danos ao suporte.
Nós, os profissionais dedicados a preservação dos acervos, vivemos tempos de expectativa
e apreensão, pois quase todos os dias novos produtos são colocados à nossa disposição no
mercado especializado. A expectativa tem sido gratificante, pois, de geração a geração de
equipamentos, presenciamos, maravilhados, que o nosso trabalho de produzir documentos e
disseminar informações tem sido aperfeiçoado e facilitado. Apreensão é no sentido de, à falta de
testes de laboratórios especializados e fornecimento de laudos técnicos abalizados, temos de
observar os resultados da interação de novos produtos (material para duplicação), quase sempre
sintéticos, e o suporte. Por exemplo, a fixação dos pigmentos do “toner” ao suporte, nos
processos eletrostáticos de impressoras e fotocopiadoras por fusão, em médio prazo, é muito
preocupante. Após alguns anos observamos a aderência das páginas fotocopiadas, umas às
outras e, em longo prazo, a compactação de unidades de arquivamento inteiras é um processo
irreversível.

9 Adesivo
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Preparado natural (a partir de matérias-primas de procedência animal e vegetal) ou sintético,
em forma de cola, pasta ou goma, destinado a proporcionar aglutinação de substâncias entre si na
obtenção de um produto e a aderência de materiais diversos.
Os adesivos destinados às atividades de conservação e restauração devem possuir
características que lhes garantam permanência compatível com a dos suportes e perfeita
adequação às finalidades da sua utilização, tais como:
• reversibilidade - caso se torne necessário, seja possível efetuar intervenções e
remoção do adesivo, sem danos para o suporte;
• compatibilidade - que o adesivo seja inteiramente compatível com o suporte e às
finalidades da sua aplicação;
• inocuidade - que o adesivo não desenvolva interações químicas agressivas ao
suporte;
• aglutinação – capacidade de a consolidação de seus componentes garantir
consistência ao adesivo;
• solidificação – capacidade de reação dos componentes de um adesivo garantir que
ele possa solidificar-se de maneira satisfatória. Para determinar as substâncias
naturais e sintéticas mais úteis às atividades de conservação e restauração, além de
fator reversibilidade, o fator solidificação é da máxima importância, pois ele está
associado ao fator aglutinação. Para uma aglutinação forte o adesivo deve solidificarse segundo uma das quatro maneiras recomendadas pela UNESCO, na obra La
Conservación de Los Bienes Culturales, conforme segue:
 endurecimento - devido unicamente a mudança de temperatura, próprio das colas
formadas da mistura de ceras e resinas;
 endurecimento - causado pela mudança de temperatura associada a perda de
solvente, principalmente a água, como se verifica nas colas obtidas de
substâncias animais, empregadas desde os tempos remotos;
 endurecimento - ocasionado unicamente pela evaporação de solvente.
“Compreende uma grande variedade de produtos em que uma substância sólida,
de propriedades adesivas, se dissolve ou dispersa em líquido e se endureça pela
evaporação deste. São os verdadeiros adesivos em solução ou suspensão.”
 endurecimento - ocasionado por uma reação química, onde uma substância
aderente, uma resina sintética, reage sob a ação de um líquido endurecedor.
Os adesivos de origem animal são produzidos a partir do colágeno (substância que constitui
as fibras do tecido conjuntivo dos animais) e do leite. A partir do colágeno extraído das peles e
ossos dos mamíferos e também dos peixes obtém-se a gelatina (substância protéica empregada
industrialmente na produção de alimentos, cosméticos, emulsões fotográficas, colas, etc.). Sendo
higroscópica, a gelatina trabalha segundo as variações climáticas ambientais. Quando a umidade
relativa atinge níveis muito baixos as emulsões fotográficas (de sais de prata, como as dos
acervos micrográficos de primeira geração), as colas e outros preparados à base de gelatina
sofrem perdas da umidade estrutural, ficam ressecados e se tornam quebradiços. Ao contrário,
quando a umidade relativa se eleva acima dos padrões recomendáveis (como veremos quando
abordamos sobre climatização ambiental), ocorre uma saturação e o amolecimento das emulsões
fotográficas e colas. Nestas condições, além das deformações que podem ocorrer nos suportes,
as colas emulsões e outros produtos se tornam vulneráveis aos ataques de insetos e
microorganismos proteolíticos. A encolagem dos papéis antigos era efetuada com colas obtidas
do colágeno. Do leite é obtida a caseína. As colas de caseínas, em face da forte solidificação
adquirem grande resistência e pouca flexibilidade. São mais indicadas para trabalhos com
madeira.
Os adesivos de origem vegetal são produzidos a partir do amido (carboidratos), das
proteínas do milho, da soja, do amendoim e das seivas de plantas, como as do gênero acácia. Os
preparados glutinosos, obtidos do trigo, da fécula de tubérculos (como a mandioca) e outros
farináceos devem ser cozidos, considerando que os amidos não se dissolvem em água fria. Da
seiva viscosa e translúcida de algumas plantas obtêm-se gomas. Por exemplo, a goma arábica é
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obtida da seiva da acácia arábica. As resinas vegetais, também utilizadas na produção de colas,
não se diluem em água e, sim, em soluções alcoólicas. Insetos e microorganismos amilolíticos
têm, em suas dietas alimentares, predileção pelos glucídios. É necessário estar sempre vigilante
aos menores indícios da presença de qualquer tipo de praga. Lembramos que os insetos e
microorganismos proliferam quando encontram fontes alimentícias adequadas à dieta de cada
espécie, condições ambientais que lhes sejam favoráveis, principalmente quando a umidade
relativa e a temperatura se elevam, sem qualquer tipo de controle. Tenha sempre em mente que,
em nosso país, o clima, na maioria das regiões, principalmente nas litorâneas, é favorável à
proliferação das pragas que infestam os acervos documentais.
Dos ésteres resinosos, derivados dos ácidos acrílicos e metacrílicos, obtêm-se as resinas
acrílicas; e, dos ésteres de polivinila, a resinas polivinílicas. Dessas resinas são produzidos os
adesivos sintéticos, que pertence a dois grupos: termoestáveis e termoplásticos. Os
termoestáveis, produzidos a partir de resinas polivinílicas, são irreversíveis depois de endurecidos.
Amolecem com a água, mas não dissolvem. Não atendem ao requisito relativo à neutralidade e,
por conseguinte, são agressivos à celulose. Desse grupo, a acetato de polivinila é utilizado na
produção de cola branca. Os termoplásticos, produzidos a partir das resinas acrílicas são
reversíveis ao calor ou solventes e são utilizados na produção de tintas.
Os adesivos semi-sintéticos, dos quais, os mais importantes são o metilcelulose, o carboximetilcelulose e o hidroxi-metilcelulose, são obtidos a partir da celulose processada, isto é, de
origem natural. São produzidos através de reações químicas e apresentam como grandes virtudes
em relação aos suportes, a reversibilidade, a inocuidade, a compatibilidade e a estabilidade, além
de não pertencerem ao cardápio das pragas que atacam os documentos.

10 Documentos de Longa Permanência
O conceito de permanência, aplicado à conservação de documentos, não tem conotação
com os de perenidade e perpetuidade, mas com o de longevidade. Testes laboratoriais de
resistência e de envelhecimento precoce podem estimar o período de permanência dos suportes
da informação. Se os documentos forem acondicionados adequadamente e se forem
armazenados em condições ambientais satisfatórias, todos os seus componentes materiais
devem permanecer estáveis sem que ocorram interações degenerativas entre si, de modo a
garantir que o ciclo vital de cada unidade de arquivamento não seja acelerado. Nada é para
sempre. Todavia, é necessário que, a despeito da fragilidade estrutural reconhecida do principal
suporte da informação - o papel - determinados critérios e requisitos, já expostos até este ponto
do nosso trabalho, sejam ratificados de maneira sucinta e objetiva nos parágrafos seguintes,
recomendando sejam observados na produção de documentos com qualidade arquivística, ou
seja, documentos de longa permanência.
Papéis produzidos com fibras celulósicas longas e puras, sem lignina e sem resíduos
químicos instáveis, como o enxofre; cargas neutras ou que preferencialmente proporcionem leve
reserva alcalina ao papel, como o carbonato de cálcio, de modo a mantê-lo livre de acidez e tornálo pouco atrativo aos insetos e microorganismos xilófagos; encolagem a partir de substâncias
selecionadas, tendo como paradigma os fatores inocuidade, compatibilidade e estabilidade;
corantes produzidos com pigmentos estáveis e inalteráveis.
Tintas caligráficas, de impressão e de carimbo, conforme recomendações do Arquivo
Nacional do Brasil em seu Manual de Preservação de Documentos (1991), devem satisfazer aos
requisitos de exposição à luz e às temperaturas de até 93°C; secagem rápida sobre o papel;
ausência de migração para o suporte durante e depois da escrita ou impressão; neutralidade ou
leve alcalinidade; inocuidade ao suporte celulósico; insolubilidade em água, solventes orgânicos e
oxidantes”.
Adesivos, compreendendo colas, pastas e gomas, devem satisfazer aos requisitos relativos
à reversibilidade, flexibilidade, inocuidade, compatibilidade, neutralidade e boas respostas ao
processo de solidificação.
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Produzir documentos de longa permanência não depende unicamente da utilização de
papéis, tintas e colas compatíveis entre si. Outros produtos, classificados como materiais de
expediente são utilizados tanto na produção quanto no acondicionamento ao longo do ciclo vital
dos documentos. Pastas de diversos tipos, envelopes, capas de processos, corretores de textos,
etc. devem ser adquiridos levando em consideração os fatores neutralidade, inocuidade e
compatibilidade. Embora tenhamos desenvolvido uma seção inteiramente voltada a outros
materiais de expediente, como grampos, colchetes, clipes, etc., nunca é demais reforçar a
recomendação que estes devem ser inoxidáveis ou, na impossibilidade de satisfazer tais
exigências, que todos os prendedores metálicos de papel sejam suprimidos quando do
arquivamento de qualquer peça.
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