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Guardar é preservar – acondicionamento 

 

O propósito do acondicionamento é o de guardar, proteger e facilitar o 

manuseio do material que compõe um acervo ou uma reserva técnica. Pelo 

fato de cada instituição possuir uma política financeira, uma proposta de 

tratamento, além de objetos de materiais, tamanhos e dimensões díspares que 

devem ser preservados, não há uma receita pronta para o acondicionamento 

perfeito, cada caso deve ser analisado isoladamente, para se alcançar o 

objetivo de proteger o material. 

É necessário, então, conhecer profundamente o acervo: 

• a localização do prédio;  

• o espaço que abriga a reserva técnica; 

• o objeto a ser preservado. 

A verificação antecipada de todos os pontos, acima relacionados, é de 

suma importância para a escolha apropriada para a resolução do trabalho a ser 

realizado, bem como avaliar cuidadosamente cada objeto da reserva técnica ou 

do acervo é primordial para a elaboração de uma embalagem, uma vez que 

cada um desses objetos possui um comportamento específico diante de 

mudanças de temperatura e de umidade, apresentando, portanto, um estado 

de conservação diferente. Dessa forma, pensar, antecipadamente, em 

acondicionamento é ser um profissional precavido em relação a possíveis 

fatores que possam acelerar o processo de degradação dos documentos, 

objetos ou das obras que devem ser preservados. 

 

Escolha do material 
 

 Na escolha do material para a elaboração de um acondicionamento 

deve-se levar em conta a estabilidade química do material, sua resistência aos 

agentes de degradação, redução do impacto ambiental e do manuseio 

inadequado, além da proteção e apoio físico à obra.  

Ao escolhermos um material quimicamente instável, poderemos piorar o 

estado de conservação da obra, além de ocasionar danos irreversíveis a estas. 

Um bom exemplo é a acidez encontrada em alguns papéis utilizados na 
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fabricação de embalagens, que dependendo do suporte pode ser transferida 

para os documentos causando, por exemplo, mudança de cor e aceleração do 

processo de deterioração e degradação, assim como em uma situação de 

escolha correta de materiais, porém acondicionados em condições climáticas 

ruins pode ocorrer danos parecidos.  

Concluímos que devemos sempre pesquisar e investigar sobre a 

tipologia das obras e documentos que estamos tratando, com reconhecimento 

dos materiais e técnicas que o constituem, um diagnóstico profundo do seu 

estado de conservação e a que tipo de materiais ele reage, pois muitos tipos 

são incompatíveis juntos, mesmo sendo estáveis isoladamente. Somente 

dessa forma teremos diretrizes para a confecção de embalagens e 

acondicionamentos de diversos documentos.  

Listamos aqui alguns materiais que podem ser utilizados na 

conservação, juntamente com algumas informações sobre as características 

físicas e químicas e as reações intrínsecas e extrínsecas destes. 

 

Papéis 
 

O papel é frequentemente utilizado na execução de acondicionamentos, 

porém devemos escolher o tipo mais adequado a cada objeto que será 

armazenado, uma vez que os diferentes elementos que compõem este objeto 

poderão reagir com determinados compostos do papel. Temos como exemplo 

as plantas heliográficas que não devem ser guardadas em invólucros 

elaborados com papéis alcalinos, uma vez que poderá ocorrer uma reação 

química podendo alterar sua coloração e/ou até mesmo perda de informação.  

 Ao elaborarmos invólucros com papel procuramos sempre utilizar papel 

permanente1 e acid free2.  

 
 

                                                 
1  Papel que em condições normais de utilização e acondicionamento não se altera por pelo 
menos 100 anos. Tecnicamente um papel só poderá ser considerado permanente se atender 
as normas internacionais de procedimentos de métodos de análises, assim como 
especificações mínimas. Estas normas determinam que o pH do papel deve ser de 7,5 a 10; 
não podendo conter mais de 1% de lignina e uma reserva alcalina mínima de 2%. 
2  Papel Acid free é o papel livre de ácidos, com pH neutro ou ligeiramente alcalino. 
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Papel neutro 
 

Papel com colagem interna realizada em meio neutro, ou seja, com pH3 

igual a 7,0. O papel mais conhecido é o papel filiset neutro fabricado pela 

Filiperson, livre de resíduos ácidos, possui alta durabilidade e segundo 

informações do fabricante é resistente ao ataque de fungos e proliferação de 

bactérias, desde que armazenados em local apropriado e com controle de 

temperatura e umidade relativa. 

Aplicações: envelopes, entrefolhamentos, revestimento interno, pastas, 

guardas.  

 
Papel alcalino 
 

Papel com colagem interna efetuada em meio alcalino, na faixa de pH 

7,5 a 8,5. Os papéis de colagem alcalina utilizam como carga mineral o 

carbonato de cálcio, tanto o natural quanto o precipitado. Tem como 

caracteristicas principais maior brancura, menor higroexpansividade, melhor 

acabamento superficial e resistência mecânica. 

Aplicações: envelopes, entrefolhamentos, revestimento interno, pastas, caixas. 

 
Papel filifold documenta  

 

Papel alcalino fabricado pela Filiperson do Brasil, considerado de 

qualidade arquivística e que possui como principal característica resistência a 

dobras e vincos. 
Aplicações: caixas, pastas, envelopes e guardas. 

Gramaturas disponíveis: 85 g/m², 120 g/m² e 300 g/m². 

 

                                                 
3 pH é o grau de concentração de íons de hidrogênio num suporte. É expresso numa escala 
logarítmica de 0 a 14, sendo 7 o ponto neutro. Os valores acima de 7 caracterizam o estado 
alcalino e os inferiores, a acidez. 
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Papel cristal ou glassine  

 

Papel translúcido, resistente, que para fins de conservação deverá ter o 

pH neutro. Esse papel proporciona um melhor acondicionamento de materiais 

higroscópicos, como por exemplo, o pergaminho.  

Aplicações: envelopes. 

 
Papel Siliconado 

 

Papel branco com uma face siliconada. Poucas instituições o utilizam, 

pois este é importado há pouco tempo no mercado nacional e não há muitos 

distribuidores do mesmo. Papel ideal para proteção em adesivagens e 

colagens, utilizado também para reparos com espátulas térmicas. 

Gramatura: 110g/m². 

 

Papel Barrier 
 
 Papel feito com fibras de algodão, muito utilizado em museus como uma 

proteção a mais no emolduramento de obras. 

Aplicações: pastas, envelopes, caixas. 

Gramaturas: 118g/m² e 222 g/m². 

 
Papelão micro ondulado 
 
 Papelão com diversas camadas de papel, sendo que uma ou duas 

camadas centrais são onduladas. No mercado internacional encontramos este 

material livre de ácidos e de lignina. 

 
Papel cartão corrugado e laminado 
  

 Possui várias camadas de papel ondulado intercaladas com camadas de 

papel liso. Para conservação o ideal é um papel livre de ácidos e de lignina, 

100% alpha celulose e com reserva alcalina. 
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Percalux 
 
           Papel emborrachado e feito de PVC, sua aparência se assemelha 

esteticamente ao couro sintético. Não é muito recomendado para conservação, 

pois por se tratar de material feito de PVC plastificado, poderá sofrer alterações 

e liberar gases e vapores que irão danificar os livros e documentos que estejam 

em contato direto com este.  

          Muitas instituições, porém, o utilizam por ser um material de baixo custo. 

Aplicações: caixas, pastas e encadernações. 

 
Plásticos 4 
 

Polietileno (PE) 
 

O polietileno apresenta boa resistência mecânica e transparência. As 

principais características são excelente barreira à umidade, boa resistência 

química, baixo custo, boa selagem a quente e alta permeabilidade a gases e 

vapores.  

Aplicações: invólucros para armazenagem de livros, documentos e fotografias. 

 

Plástico bolha 

Plástico produzido em filme de polietileno de baixa densidade, com 

bolhas de ar prensadas. Não se aconselha o contato direto com objetos, 

devendo antes protegê-lo com papel ou TNT.                          

Aplicações: utilizado armazenagem para transporte de objetos. 

 
Polipropileno 

 

As principais características do polipropileno são: excelente barreira à 

umidade, inerte, excelentes propriedades óticas (transparência e brilho), boa 

                                                 
4 WITTMANN, Giselen Cristina Pascotto. Apostila de materiais plásticos. Curso de Assistente de 
conservação preventiva. Escola Theobaldo de Nigris, SENAI, São Paulo, 2010. 
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resistência mecânica, boa estabilidade dimensional, média barreira a gases, 

boa barreira ao vapor de água e permissão de selagem a quente. 

Aplicações: utilizado em invólucros para armazenagem de livros, documentos e 

fotografias, plástico alveolar (Polionda®). 

 

Polipropileno Biorientado (BOPP) 
 

O Polipropileno Biorientado possui alta resistência à tração e início de 

rasgo, excelente transparência e brilho, alta rigidez, boa estabilidade 

dimensional e lisura, boa barreira a aromas, boa resistência a gorduras, 

excelente resistência à perfuração etc. 

Aplicações: álbuns fotográficos. 

 

Poliéster  
 

O poliéster [politereftalato de etileno (PET)] é obtido por meio da reação 

de polimerização do ácido tereftálico e etileno glicol. As principais 

características são boa resistência à tração, excelente estabilidade 

dimensional, excelente estabilidade dimensional, excelente barreira a gases, 

boa resistência química a óleos e gorduras, excelente propriedades óticas, alta 

transparência e brilho, boa resistência térmica, excelente maquinabilidade e 

ausência de odor.  

O poliéster possui algumas desvantagens como dificuldades de selagem 

a quente, alto custo e também alta eletricidade estática (atrai sujeiras e 

partículas).  

Aplicações: invólucros para armazenagem de livros, documentos e fotografias; 

encapsulamento; jaquetas transparentes para livros; forração de gavetas; 

filmes fotográficos; base de microfilme e rolo. 

 

Foam Board 
 

Placa de espuma sintética tipo poliestireno com revestimento de papel 

de um ou dos dois lados. É um material que possui alta rigidez, leveza e 

facilidade de corte. Normalmente é empregado em fundos de caixas e de 
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quadros.  

Para a conservação o ideal é um material livre de ácidos. 

 

Ethafoam® 

 

Ethafoam é uma espuma de polietileno (PE) e suas principais 

características são impermeabilidade a grande parte de produtos químicos, 

resistência a água, amortecimento de vibrações, aceitação à variações de 

temperatura e umidade, facilidade de cortar e moldar, não abrasivo e excelente 

isolante térmico. 

 
Não tecidos 
 
Tyvek® 
  

Um não tecido fabricado pela DuPont, composto por filamentos 

contínuos de polietileno de alta densidade, sendo suas fibras não direcionadas 

e consolidadas por meio de pressão e calor, com ausência de elementos 

ligantes, emendas ou aditivos, recebendo ainda um tratamento de corona para 

a ancoragem de tintas e adesivos e tratamento antiestático para facilitar a 

alimentação por folhas das máquinas impressoras.  

Suas principais características são baixo desprendimento de fibras e 

laminação. Ele pode ainda ser soldado, costurado, perfurado, picotado, cortado 

e vincado, além de ser atóxico, possuir pH neutro e reciclável.  

Possui resistência a rasgo, tração, perfurações, água, mofo, 

apodrecimento, manchas e sujidades. Não é afetado pela maioria dos ácidos, 

bases e sais, apresenta resistência ainda a baixas temperaturas (até -73ºC), 

porém não é muito resistente a altas temperaturas começando a empolar a 

partir de 79ºC.  

Aplicações: revestimento interno e externo de caixas, fabricação de envelopes, 

pastas e entrefolhamentos como isolante. 
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TNT  
 

TNT é um tecido não tecido de filamentos contínuos de polipropileno 

termosoldados que oferece resistência a rasgo e à tração.  

Aplicações: proteção de rolos/ tubos e no uso de transporte de objetos 

tridimensionais.  

 
Tecidos 
 
Frankonia  

Tecido a base de rayon com acabamento superficial acetinado.   

Aplicações: Encadernações, revestimento externo de embalagens, caixas, 

pastas, álbuns e estojos de luxo. 

 

Saphir 

Tecido procedente da Holanda, acoplado a uma base de papel, com 

uma textura linho.  

A principal diferença do Saphir para o Frankônia é a trama do tecido que 

se apresenta um pouco mais larga e a variedade de cores. 

Aplicações: encadernações, revestimento externo de embalagens, caixas, 

pastas, álbuns e estojos. 

 
Linho (100%)  

 

Tecido forte, durável e flexível; possui baixa elasticidade; resistência a 

tração, desgaste e abrasão; termo-regulável, antibacteriano e antifungicida. 

Possui proteção contra radiação UV, altamente absorvente, suporta 

pintura quando molhado, seca rapidamente, 100% biodegradável e não deixa 

resíduos.  

Aplicações: revestimentos e embalagens. 
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Cânhamo  

 

Tecido resistente a raios ultravioleta (UV), excelente isolante e possui 

maior durabilidade. O tecido do cânhamo é muito produzido na Itália e na 

China, sendo os dois os maiores produtores no mundo todo. 

Aplicações: revestimento. 
 

Algodão (100%)  
 
Tecido resistente, isolante térmico, de fácil manuseio e hidrofílico, ou 

seja, possui excelente capacidade de absorção. Pode ser tingido facilmente e 

possui secagem rápida. 

Aplicações: Revestimento e cadarços. 
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Tipos de acondicionamento 
 

As principais características de um bom acondicionamento consistem no 

respeito pelas especificidades de cada material, respeitando o suporte, sua 

unidade material e proteção do documento, não causando danos em seu 

manuseio e possibilitando conforto para seu acesso. Desta forma delimitamos 

o sistema de guarda, os níveis de proteção e o tipo de acondicionamento 

utilizado.  

A forma de guarda (vertical ou horizontal) é delimitada pelo tamanho da 

obra, pelo suporte que a compõe, compatibilidade do acervo, espaço interno do 

mobiliário, aproveitamento de matéria-prima, entre outros fatores. Ambos os 

sistemas de guarda têm como propósito munir os documentos de diversos 

Níveis de proteção5, que visam dar maior proteção às obras. Geralmente 

opta-se por dois, três ou quatro níveis de proteção que podem ser constituídos 

por acondicionamento primário, secundário e terciário, além do mobiliário. 

Os tipos de acondicionamento são determinados por meio das 

características físicas do documento, e após o reconhecimento de seu acervo, 

como materiais e técnicas que o constituem, diagnóstico detalhado e materiais 

que serão utilizados para sua conservação, o sistema escolhido para a guarda 

será específico, de acordo com o espaço físico e mobiliário de cada instituição. 

A partir desses fatores, algumas instituições adotaram acondicionamentos que 

com o passar do tempo pode-se verificar sua durabilidade, praticidade e 

eficácia.  

A seguir serão relatados alguns tipos de acondicionamento, seguido de 

seu desenho técnico e sua utilização. 

 

Caixas  
 

As caixas devem oferecer um suporte estrutural e proteção contra 

agentes externos, como a poluição, luz e danos mecânicos. Elas devem ser 

completamente fechadas e com tampas justas. Os documentos de grande 

importância devem ser armazenados em caixas que impeçam sua 

                                                 
5 ABREU, Ana Lúcia de. Acondicionamento e guarda de acervos fotográficos. Fundação Biblioteca 
Nacional, Rio de Janeiro, 2000, p. 18-21. 
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deterioração, seja qual for seu estado de conservação. Devem ainda 

acompanhar o tamanho e a forma do documento para restringir seu movimento 

dentro das mesmas. 
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Caixa de duas peças com abas  
 

Caixa utilizada para proteger livros com a lombada menor que 1,5 cm, 

posto que, em volumes maiores há facilidade de desalinhamento das partes 

que a compõem.  

A desvantagem de utilizar este tipo de caixa é que os cantos se abrem 

facilmente, não sendo hermética e permitindo a entrada de luz e poeira.  
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Caixa em cruz com abas  
 

Tipo de caixa geralmente utilizada para acondicionar livros.  

As abas laterais bloqueiam a entrada de luz e poeira, evitam a perda de 

fragmentos e dão maior firmeza aos cantos, onde ocorre a maior parte dos 

choques.  
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Caixa uma peça com abas 
  

 Variação da caixa de quatro abas, porém com as abas laterais menores.  
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Caixa Solander 
 

 Utilizada para acondicionar manuscritos, mapas, cópias e originais. Foi 

nomeada com o sobrenome de seu criador, o sueco botânico Daniel Carlsson 

Solander (1733-1782). 

Por ser confeccionada com cartão rígido oferece maior resistência e 

proteção ao documento e por ser mais cara sua confecção, geralmente é 

utilizada em coleções especiais. 
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Caixa de cartão micro-ondulado 
 

 Este tipo de caixa pode ser confeccionada ou adquirida por um baixo 

custo. Existem no mercado modelos de fácil uso com corte e vinco, geralmente 

com tampas acopladas a caixa.   

           Vários modelos de caixas podem ser confeccionados com este tipo de 

cartão. 
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Caixa tipo polionda 
 

Feita de polipropileno corrugado, é muito utilizada nos arquivos, com a 

finalidade de proteger e acondicionar documentos. Possui eletricidade estática 

e por oferecer aberturas entre as ondas, acumula sujidade. Normalmente 

utilizada nas cores branco, cinza e transparente é oferecida no mercado em 

formato vertical ou horizontal.  
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Invólucros de poliéster 
 
Jaqueta de poliéster  
 

Invólucro utilizado em livros e fotografias para proteger da poeira, de 

abrasão e de danos causados por adesivos.  
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Encapsulamento  
 

Utilizado frequentemente para guardar materiais que apresentam 

fragilidade, manuseados com freqüência ou que necessitem de uma 

visibilidade dos dois lados. Este tipo de acondicionamento não é adequado 

para papéis ácidos ou de suporte suscetível ao esfarelamento; nem em obras 

que apresentem elementos compostos de pastel, carvão, lápis macio, guache 

ou outro tipo de material que possa se desprender do suporte, devido ao fato 

do poliéster conter eletricidade estática causando o deslocamento destes. 

Tampouco deve-se usá-lo em obras com infecção de fungos.  

O grande inconveniente deste invólucro é que este mantém um micro 

clima interno, desta forma faz-se necessário mantê-lo em uma reserva com 

condições ideais de guarda, ou seja, temperatura e umidade relativa estáveis, 

uma vez que o aumento da umidade poderá ocasionar mofo ou degradar ainda 

mais o material que deveria proteger.  

No caso de se optar por este tipo de acondicionamento aconselhamos 

fazer pequenas aberturas nas pontas do mesmo, a fim de facilitar a troca de ar 

interno. 
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Pastas 
 

As pastas estão disponíveis no mercado a um custo bem menor que os 

demais tipos de acondicionamento e podem ser confeccionadas facilmente. 

Dessa forma diversas instituições optam por sua utilização. 

A variação de espessura da pasta varia de acordo com o objeto de 

guarda e de sua maleabilidade, de simples manuseio e abertura/fechamento 

ideal para acondicionar grandes formatos 

No caso de plantas heliográficas e material fotográfico, devemos utilizar 

materiais com pH neutro, isento de lignina e que não tenham recebido nenhum  

tratamento. 

As pastas devem ser um pouco maior que as obras e não devemos 

superlotá-las. 
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Pasta em cruz  

 

Normalmente utilizada para acondicionamento de documentos 

fotográficos e textuais.  

A diferença na confecção da caixa em cruz para o envelope em cruz é 

que o material utilizado para a confecção das pastas oferece maior resistência. 

Em algumas instituições utiliza-se o Filifold Documenta de 120g/m². 
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Pasta suspensa  

 

Indicada para acondicionar verticalmente um ou mais grupos de 

documentos de formatos medianos em arquivos.  

Ideal para guardar grandes volumes e que são frequentemente 

consultados, pois possibilitam fácil acesso ao acervo, otimizando o espaço de 

guarda.  
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Bifólios/ Folders  
 

Utilizado para proteger documentações textuais ou fotográficas.  
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Envelopes  
 

Ideais para acondicionamento de cartelas, porta-negativos ou para reunir 

pequenos grupos de imagens de folders e alguns documentos textuais. 

 

Envelope quatro abas  
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Envelope talonário  
 

Este envelope normalmente é utilizado para a guarda de negativos 

flexíveis e também é de fácil confecção 
 
 



 31

Envelope ofício  
 

Este tipo de envelope é utilizado para acondicionar diversos materiais 

cujo suporte é o papel (fotos, obras de arte, documentos textuais, entre outros). 
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Passe-partout 
 

O nome passe-partout vem de uma expressão francesa que significa 

“passe por tudo”.  

Este tipo de acondicionamento, muito utilizado para montagens de 

exposições ou montagens de obras de arte em molduras, também pode ser 

utilizado como uma forma de acondicionamento. A única desvantagem deste 

tipo de acondicionamento é que para armazená-lo deve-se dispor de um 

grande espaço. 
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Tubos/ Rolos 

 

Os tubos ou rolos são utilizados, geralmente, quando se tem plantas de 

grande formato enroladas e não há a possibilidade de aplanamento e de 

armazenamento em mapotecas. Em muitas instituições utiliza-se o tubo de 

PVC recoberto com uma película de poliéster, porém o ideal é utilizar tubos de 

papelão livre de ácidos. 

Existem diversos tipos de mobiliários capazes de armazenar este tipo de 

acondicionamento, como os armários para guarda de rolos, colméias, armários 

com ganchos, entre outros. 

 

 
Foto 1: Tubo de PVC recoberto com uma película de poliéster. 
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Conclusão 
 

Para evitar danos como os descritos neste trabalho, devemos sempre 

optar pelos materiais de qualidade arquivística ou próximo da qualidade destes, 

posto que muitas instituições não possuem recursos financeiros para a compra 

de material ou ainda nem possuem um local de armazenamento adequado de 

seu acervo, porém, deve-se ter em mente que escolhendo materiais próximos 

ao ideal e tendo cuidados como higienização adequada, o mínimo de controle 

de temperatura e umidade, o acervo terá sua vida útil prolongada. 

Devemos, portanto, sempre optar por materiais estáveis química e 

fisicamente. 

Vale a pena ressaltar que a área de conservação requer uma 

interdisciplinaridade e uma intercomunicação entre todos os departamentos de 

uma instituição, pois somente dessa forma pequenos cuidados podem ser 

tomados com a finalidade de proteger e salvaguardar todo o acervo 
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Anexos  
Anexo 1 - Tabela de deteriorações causadas pelo fator ambiental 
 
Fator ambiental Reação química Alteração Física Bio-deterioração 

 

 

 

 

Umidade relativa 

muito alta 

Corrosão dos metais; 

Atividade dos sais 

em pedras, 

cerâmicas e vidros; 

Decomposição da 

celulose e material 

proteico; 

Descoloramento; 

Migração de 

impurezas; Manchas 

nos materiais 

orgânicos. 

Mudanças 

dimensionais (tamanho 

e forma) dos objetos 

compostos por 

materiais 

higroscópicos; 

Expansão dos 

diferentes materiais, 

causando danos em 

materiais compostos. 

Crescimento de 

fungos. Meio propício 

ao desenvolvimento 

de insetos. 

 

 

Umidade Relativa 

muito baixa 

Rachaduras, 

craquelamento, 

trincagem dos 

materiais orgânicos 

(ruptura da estrutura 

celular) 

Mudanças 

dimensionais devido à 

desidratação. 

 

 

 

Poluição atmosférica 

Corrosão dos metais; 

Deterioração de 

materiais que contém 

carbonatos (como o 

mármore e pedra-

sabão) 

Enfraquecimento da 

estrutura e perda da 

solidez (Causada pela 

deterioração química) 

perda de suporte; 

Propiciam o 

surgimento de 

colônias de fungos. 

 

Outros (Ex. ácidos 

orgânicos 

provenientes de 

armários de madeira) 

 

Corrosão dos metais, 

como cobre, bronze 

e zinco. 

 

Perda de tensão 

 

Propiciam o 

surgimento de 

colônias de fungos. 

 
Fonte: http://trajesdeportugal.blogspot.com/2009/06/conservacao-de-trajes.html 

Acesso em 13 de Julho de 2010.
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Anexo 2 – Quadro de materiais adequados e inadequados para 
embalagens, armazenamento e vitrinas de materiais museológicos 

 
Fonte: ROSADO, Alessandra. Manuseio, embalagem e transporte de acervos. Belo Horizonte, 

LACICOR-EBA-UFMG, 2008, p.19. [Tópicos em conservação preventiva, 10] 

MATERIAIS ADEQUADOS MATERIAIS INADEQUADOS 

 

 

Metais – aço inoxidável 

 

Madeira maciça – libera ácidos 

carboxílicos, particularmente o acético 

e o fórmico. 

 

 

Cerâmica 

 

Madeira modificada (laminados, 

aglomerados, etc.) pode conter 

adesivos como o formaldeído ou 

ureia-formaldeído. 

 

 

Tecido de linho e algodão não 

branqueado 

 

Lã e plumas – possuem aminoácidos 

que liberam enxofre. 

Tecidos submetidos ao processo de 

branqueamento. 

 

Pigmentos inorgânicos (que não 

contêm enxofre) 

 

Tintas à base de óleo e resina 

alquídica e vernizes à base de 

uretano 

 

Papel com pH neutro 

Papel com tampão alcalino 

 

Papéis submetidos ao processo de 

branqueamento. 

 

 

 

Polietileno, polipropileno, poliestireno, 

poliamida (Nylon), acrilatos 

Polímeros como borracha 

vulcanizada, policloreto de vinila 

(PVC), pliacetato de vinila (PVAc), 

poliuretano, nitrato de celulose, 

acetato de celulose, e ureia 

formaldeido. 
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Desenhos Técnicos de modelos de caixas que podem ser adaptadas para 
a guarda de obras e documentos. 
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