Tatiana Ribeiro Christo

Encadernação flexível
em pergaminho em
obras raras restauradas na
Biblioteca Nacional
do Brasil

Coordenadoria de Preservação
Fundação Biblioteca Nacional

Encadernação flexível
em pergaminho em
obras raras restauradas na
Biblioteca Nacional
do Brasil

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL
Presidente
Helena Severo
Diretoria Executiva
Maria Eduarda Marques
Centro de Processamento e Preservação
Liana Gomes Amadeo
Coordenadoria de Preservação
Jayme Spinelli
BN Digital
Angela Bettencourt
Laboratório de Digitalização
Otávio Alexandre
Centro de Pesquisa e Editoração
Marcus Venicio Toledo Ribeiro
Revisão
Coordenadoria de Editoração / CPE
BR75
Projeto Gráfico e Diagramação
Wilian da Silva Correia
Fotos e ilustrações
Tatiana Ribeiro Christo
Fotos da fachada da Biblioteca Nacional
Marcos Gusmão

Agradecimentos
Maria Aparecida de Vries Mársico
Leonardo Costa
Liamara Leite Fanaia
Paula Leon

Encadernação flexível
em pergaminho em
obras raras restauradas na
Biblioteca Nacional
do Brasil

Tatiana Ribeiro Christo
Conservador/Restaurador da Coordenadoria de
Preservação da Fundação Biblioteca Nacional

© Tatiana Ribeiro Christo 2018

C48e
E-book
Christo, Tatiana Ribeiro, 1956Encadernação flexível em pergaminho em obras restauradas na Biblioteca
Nacional do Brasil / Tatiana Ribeiro Christo. – Rio de Janeiro : FBN, 2018.
87p. : il. (algumas col.) ; 26cm.

Bibliografia: p. 87.
Exigências do sistema: Arquivo PDF
ISBN 978-85-333-0787-2
1. Biblioteca Nacional (Brasil). Coordenadoria de Preservação. 2. Livros
raros – Conservação e restauração. 3. Encadernações. I. Fundação Biblioteca
Nacional (Brasil). II. Título.
CDD- 686.3

Coordenadoria de Preservação | COP | BN
Av. Rio Branco, Nº 291 | 1º andar
Centro | Cep: 20040-008
Rio de Janeiro | RJ
preserve@bn.br
Tel: (+55 21) 2220-1973 | 3095-3830
www.bn.br

Fundação Biblioteca Nacional
Rio de Janeiro | RJ
2018

6

Coordenadoria de Preservação da Fundação Biblioteca Nacional

Sumário
Sumário

1. Apresentação........................................................................................................................................09
2. Introdução..............................................................................................................................................11
3. Núcleo do acervo da Fundação Biblioteca Nacional e seu estado de conservação..............15
4. Políticas de preservação, conservação e restauração do acervo...............................................17
5. Paralelo entre catástrofes: inundação de Florença e ataque de insetos xilófagos no
Rio de Janeiro.......................................................................................................................................21
6. Modelo Espinosa: uma alternativa de encadernação flexível em pergaminho para livros
raros de grande formato restaurados na Biblioteca Nacional.....................................................25
7. Evolução técnica desde a implantação da estrutura de encadernação flexível em
pergaminho em livros raros restaurados na Biblioteca Nacional...............................................29
8. Pergaminho: manufatura e sua utilização em encadernação de livros antigos......................33
9. Couro alumado: manufatura e utilização........................................................................................37
10.Roteiro da encadernação flexível em pergaminho modelo plena..............................................39
11.Roteiro da encadernação flexível em pergaminho modelo Espinosa.......................................65
12.Conclusão...............................................................................................................................................79
13.Materiais e equipamentos necessários para a encadernação em pergaminho.....................81
14.Bibliografia..............................................................................................................................................87

Encadernação flexível em pergaminho em obras raras restauradas na Biblioteca Nacional do Brasil

7

8

Coordenadoria de Preservação da Fundação Biblioteca Nacional

1 – Apresentação
Este manual tem como objetivo explicar as metodologias utilizadas nas
encadernações de livros raros que foram restaurados por meio de máquina
obturadora de papel na Fundação Biblioteca Nacional.
Toda a parte teórica apresentada neste manual é detalhada passo a passo,
a fim de facilitar a compreensão das técnicas descritas e, também, para oferecer
a conservadores, restauradores e encadernadores um roteiro preciso de como
operacionalizá-las.
A autora do manual, Tatiana Ribeiro Christo, é funcionária da Fundação
Biblioteca Nacional, exercendo há mais de 30 anos o cargo de conservadorarestauradora no Laboratório de Restauração. É bacharel em Gravura pela Escola
de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem pós-graduação
em Organização, Planejamento e Direção de Arquivos pela Universidade Federal
Fluminense/Arquivo Nacional.
Foi agraciada com bolsa de estudo da Capes para curso de especialização
em restauração de livros em Madri, na Espanha. Prosseguindo em sua
especialização na área de restauração e encadernação, participou de
seminários internacionais e nacionais e de cursos em conceituados centros de
formação técnica na área de conservação e encadernação, em Veneza e nos
Estados Unidos.
Essas experiências conduziram Tatiana Ribeiro Christo a uma imersão no
universo de encadernação de livros raros. Estudou, profundamente, as estruturas
das encadernações flexíveis em pergaminho, apropriadas para livros raros
restaurados que não tinham mais a encadernação original.
Com a publicação desta obra Encadernação flexível em pergaminho em
obras raras restauradas na Biblioteca Nacional do Brasil, a Coordenadoria de
Preservação da Biblioteca Nacional cumpre sua função não só de salvaguarda
do seu grandioso acervo, bem como de valorizar e divulgar por meio de
publicações, as pesquisas e metodologias de conservação e restauração
desenvolvidas pelo seu quadro de funcionários.

Jayme Spinelli
Coordenador de Preservação da Biblioteca Nacional

Encadernação flexível em pergaminho em obras raras restauradas na Biblioteca Nacional do Brasil

9

10

Coordenadoria de Preservação da Fundação Biblioteca Nacional

2 – Introdução
A minha relação com a encadernação de livros antigos começou quando
essa atividade passou a ser executada no espaço do Laboratório de Restauração
há trinta anos. Livros muito deteriorados, desprovidos dos elementos de
encadernação, originais ou não, entravam no setor, eram restaurados e
encadernados ali mesmo por uma encadernadora especializada. A proximidade
entre o restaurador e o encadernador favoreceu a integração das duas
atividades, facilitando a troca de informações sobre as especificidades do
tratamento executado e as características de cada obra. O encadernador
auxiliava o técnico em restauração a fazer o desmonte do livro e o preenchimento
da ficha técnica de encadernação. A estrutura de encadernação adotada nos
livros restaurados era padrão, denominada monástica ou encadernação flexível
em pergaminho.
Meu interesse em estruturas de encadernação em pergaminho se intensificou
quando participei de um curso de especialização em Veneza, na Itália, no
ano de 1990. O programa de um dos instrutores, Christopher Clarkson,
encadernador inglês de livros antigos, incluía a execução de um protótipo de
encadernação flexível em pergaminho. Esse protótipo desenvolvido por Clarkson
foi o resultado de pesquisas sobre as várias estruturas de encadernação em
pergaminho a partir de suas observações dos livros atingidos pela inundação
de Florença em 1966.
O contato com Clarkson foi definitivo para eu estabelecer uma relação
entre a tragédia de Florença e a metodologia de encadernação aplicada aos
livros raros da Biblioteca Nacional do Brasil severamente danificados pela
ação de insetos.
Em 2002, em estágio realizado na Biblioteca Huntington, na Califórnia,
EUA, fui apresentada ao modelo Espinosa de encadernação flexível em
pergaminho. O modelo Espinosa, desenvolvido por Robert Espinosa,
encadernador norte-americano, propõe uma versão aprimorada da estrutura
desenvolvida por Clarkson. O modelo Espinosa consiste em cobertura anterior
e posterior independentes em pergaminho, o lombo é revestido de couro
alumado e envolve dois cabeceados. Esses elementos, introduzidos por
Espinosa, conferem mais firmeza ao volume, sendo ideal para livros de grande
formato. Após meu regresso ao Brasil, o modelo Espinosa foi inserido na
rotina de encadernação de livros raros espessos como alternativa à
encadernação monástica.
De 2006 a 2011, como chefe do Laboratório de Restauração, participei de
congressos e divulguei as metodologias de encadernação aplicadas a livros
raros restaurados no setor de restauração da Biblioteca Nacional.
Em 2009, fui instrutora do curso Metodologia de Encadernação em
Pergaminho de Obras Raras no Palácio dos Leões, em São Luís, no Maranhão.
Para facilitar o entendimento dos alunos, elaborei um roteiro contendo o passo
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a passo da encadernação flexível plena1 em pergaminho. Utilizei o mesmo
roteiro como instrutora do curso Encadernação de Obras Raras: Plena em
Pergaminho, na Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel, em Fortaleza,
no Ceará em 2012.
Em 2017, agreguei ao roteiro o passo a passo da encadernação modelo
Espinosa para orientar estagiários no Laboratório de Restauração. Essas
experiências como instrutora me inspiraram a elaborar um manual que reúne as
minhas vivências relacionadas à atividade de encadernação flexível em
pergaminho de obras raras restauradas no Laboratório de Restauração da
Biblioteca Nacional do Brasil.

Tatiana Ribeiro Christo
Conservador/Restaurador da Coordenadoria de Preservação da Fundação Biblioteca
Nacional

________________________________________________________________________________________________
1
. Encadernação plena, encadernação inteira ou encadernação plana são termos que definem a encadernação
em que, para a cobertura da lombada e das pastas, se emprega um único material; tanto pode ser couro,
pergaminho, tecido ou papel.
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3 – Núcleo do acervo da Fundação Biblioteca Nacional e seu
estado de conservação
Em 1808, a família real de Portugal trouxe para o Brasil preciosidades da
Real Biblioteca de Lisboa. Entre as preciosidades estavam incluídos livros de
horas ricamente iluminados, manuscritos com narrativas de viajantes, uma coleção
preciosa de gravuras e desenhos dos séculos XVI a XVIII, principalmente das
escolas italiana, francesa, alemã, portuguesa, holandesa e flamenga, incunábulos
impressos em diversos países da Europa, a Bíblia de Mogúncia de 1462, edições
do século XVI e tudo o que tinha sido impresso em Portugal até aquele momento.
Durante o transporte em naus de Lisboa para o Rio de Janeiro, a coleção sofreu
em consequência das tempestades no Oceano Atlântico. Além disso, encontrou
no novo continente um clima semitropical, quente e úmido, diferente do ambiente
de origem, mais propício à conservação desse tesouro. No Rio de Janeiro, a
Real Biblioteca foi acomodada em primeiro lugar no Hospital da Ordem Terceira
do Convento do Carmo, na Rua Direita, atualmente Rua Primeiro de Março. Em
1855, foi transferida para um prédio na Rua do Passeio, onde atualmente está
abrigada a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em
1910, foi instalada no atual prédio na Avenida Rio Branco especialmente
construído para este fim. As mudanças de endereço ocasionaram danos à
coleção: livros perderam capas e lombadas, e o ataque de insetos xilófagos
muito contribuiu para o agravamento dos danos. O manuseio inadequado das
obras resultou no comprometimento de sua integridade física, principalmente
da costura e dos cabeceados.
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4 – Políticas de preservação, conservação e restauração do acervo
Em 1975, em relatório apresentado à Unesco, Maria di Franco Lilli, especialista
em conservação e restauração e diretora da Biblioteca Vallicelliana de Roma,
relatou o resultado de uma consultoria prestada à Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro no ano anterior. Em visita às seções de acervo especializado, di Franco
constatou que a maior parte do material, principalmente livros, apresentava
traços evidentes de infestações provocadas por insetos xilófagos, então inativos
devido à realização recente de serviços de desinfestação. Propôs um plano de
estabelecimento de um laboratório de restauração e a formação de equipe
especializada com treinamento em centros italianos de pesquisa e técnicas em
restauração. Sobre as atividades de encadernação, observou que o material
bibliográfico era enviado a oficinas externas, com uso de técnicas e materiais
de baixa qualidade, como adesivos, couro, papelões, papéis para guardas
etc. Sobre o laboratório de restauração da Biblioteca, verificou que o local,
além de pequeno, não contava com equipamentos necessários às técnicas
científicas mais modernas.
As propostas sugeridas por di Franco, em meados dos anos 1970, começaram
se concretizar a partir de 1982, sob a direção da bibliotecária Célia Zaher,
que promoveu a reforma do prédio, informatizou dos serviços e criou de um
departamento que reunia as atividades de conser vação, restauração,
microfilmagem, encadernação de livros correntes e livros raros. As mudanças
demandavam investimentos na capacitação de recursos humanos e, por esse
motivo, alguns funcionários da Biblioteca Nacional foram enviados ao exterior
com bolsa de estudos para participarem de cursos de conservação e restauração
de materiais de biblioteca. Nesse período, foram adquiridos equipamentos na
Espanha, entre eles, a Máquina Obturadora de Papéis “Vinyector”, equipamento
utilizado para reconstituir os orifícios causados por ataque de insetos. A compra
da “Vinyector” em 1984 foi considerada medida importante e urgente no projeto
de recuperação de centenas de livros raros em mau estado de conservação.
A partir daí, teve início prioritariamente a atividade sistemática de recuperação
dos livros raros danificados por ataque de insetos. Nos livros muito deteriorados
com perda de suas estruturas originais de encadernação, estabeleceu-se que,
após a recuperação do bloco por meio da MOP, seria adotada a encadernação
monástica, denominada flexível em pergaminho, para fins de conservação.
Essa estrutura foi sugerida pela então bibliotecária/encadernadora de obras
raras Carmem Lucia Albuquerque em conjunto com a chefe do então Centro de
Pesquisa e Treinamento em Papel, a bibliotecária/conservadora Cely Pinheiro
(Figuras 1 e 2).
A encadernação flexível plena em pergaminho passou a ser adotada
pelas seguintes características: fácil execução, boa abertura e a não utilização
de adesivos.
Além das qualidades mencionadas, a encadernação flexível em pergaminho
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atendia ao princípio da reversibilidade, ou seja, oferecia a possibilidade de
sua estrutura ser desfeita sem causar prejuízo ao bloco de texto, e tinha a
vantagem de se encontrar com facilidade no Brasil materiais de boa qualidade,
como, por exemplo, o pergaminho, item considerado básico para a execução
dessa encadernação.

Encadernação flexível em pergaminho – Monástica – Fase inicial

Figura 01

Figura 02
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5 – Paralelo entre catástrofes: inundação de Florença e ataque
de insetos xilófagos no Rio de Janeiro

Figura 03

Figura 04

Fonte: Revista The UNESCO Courier, janeiro de 1967, p. 31 e 35.

Em 1990, participei do curso de aperfeiçoamento em Veneza, no qual um dos
professores convidados, o inglês Christopher Clarkson, especialista em
encadernação de livros raros, apresentou seus estudos sobre estruturas de
encadernação flexível em pergaminho. Após a inundação de Florença (Figuras 3
e 4) em 1966, Clarkson foi convocado para participar do resgate e da recuperação
dos livros atingidos pela enchente. Ele observou que, apesar de muito danificadas
nas suas coberturas, as encadernações em pergaminho, principalmente as do
início do século XVI, não haviam sofrido tantos danos na parte do bloco de texto
em comparação com estruturas mais elaboradas de encadernação, como por
exemplo, os livros de capa dura. Clarkson verificou que os livros encadernados
em pergaminho tinham características compatíveis com os princípios de
conservação: reversibilidade, desmontagem facilitada, boa abertura, não
utilização de adesivos. A partir daí, Clarkson pesquisou as várias formas de
encadernação flexível em pergaminho e concluiu que se tratava de uma estrutura
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potencialmente apropriada para fins de conservação por conta de sua simplicidade
de construção, leveza e qualidades mecânicas, como, por exemplo, boa abertura,
durabilidade dos materiais que a compõem. Ao final, desenvolveu um modelo
próprio para fins de conservação (Figuras 5, 6 e 7)2.

Figura 05

Figura 06

Figura 07

A encadernação flexível em pergaminho também despertou o interesse dos responsáveis
pelas atividades de preservação da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro em 1987.
Naquela ocasião, as máquinas obturadoras de papel tinham sido introduzidas no
Laboratório de Restauração, recém-inaugurado depois de muitos anos com suas atividades
suspensas, e o principal objetivo era a recuperação de obras raras severamente
danificadas pela ação de insetos (Figuras 8, 9 e 10). A encadernação flexível em
pergaminho (limp vellum binding) desde então tem sido adotada nos livros danificados
pela ação de insetos e desprovidos dos elementos originais de encadernação, como
capas, costura e cabeceados (Figuras 11, 12 e 13).
___________________________________________________________________________________________________________________________
2
. As Figuras 5, 6 e 7 são fotos feitas por Tatiana Ribeiro Christo durante o curso Conservação e Restauração
do Patrimônio Bibliográfico com bolsa de estudos da UNESCO e duração de dois meses em Veneza, na
Itália, 1990.
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Figura 08

Figura 09

Figura 10

Figura 11

Figura 12

Figura 13

De volta ao Brasil, e a partir das informações recebidas por Clarkson, foi
feita a primeira alteração no modelo adotado na Biblioteca Nacional, substituindo
os nervos de couro atanado por couro alumado, e ficou comprovado que o
caminho estava certo quanto à adoção de uma estrutura única de encadernação
em livros muito deteriorados desprovidos dos elementos originais de encadernação
e restaurados por meio de máquina obturadora de papéis.
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6 – Modelo Espinosa: uma alternativa de encadernação flexível
em pergaminho para livros raros de grande formato restaurados
na Biblioteca Nacional
Este texto foi originalmente apresentado em uma palestra proferida
por mim durante a mesa-redonda Preser vação e Pesquisa: Critérios de
Intervenção em Livros Raros, realizada na Casa de Rui Barbosa em 2004.
A palestra Modelo Espinosa como Alternativa de Encadernação Flexível
em Pergaminho de Obras Raras Restauradas na Fundação Biblioteca
Nacional foi o resultado de um estágio com bolsa de estudos da Fundação
Lampadia, realizado no Departamento de Preser vação da Biblioteca
Huntington, em San Marino, Califórnia, nos Estados Unidos. O treinamento
durou 10 meses, de setembro de 2002 a junho de 2003.
Desde então, o modelo Espinosa de encadernação em pergaminho tem
sido largamente empregado em livros raros espessos e de maior formato
restaurados por meio da máquina obturadora de papéis, e, hoje, 15
anos depois, pode ser considerado uma estrutura de encadernação
consagrada na rotina do Laboratório de Restauração da Fundação
Biblioteca Nacional.
A primeira etapa do estágio foi no Laboratório do Livro, e a segunda
ocorreu no Laboratório de Restauração de Papel. A experiência foi rica
por ter me oferecido a oportunidade de pesquisar e aprender técnicas de
encadernação de obras raras. Confeccionei caixas para acondicionamento
e, entre outros procedimentos, executei vários tipos de costura. Também
desenvolvi alguns protótipos de encadernação, como inteira de tecido,
inteira de couro e meia de couro, e várias técnicas de restauração da
encadernação. Após a confecção de protótipos, apliquei essas mesmas
técnicas nos livros da Biblioteca Huntington, especializada em literatura
inglesa. Naquele momento havia um projeto em andamento que visava
ao tratamento da Coleção Francis Bacon, doada à Biblioteca Huntington
pela Fundação Francis Bacon, da Inglaterra.
O programa da primeira fase foi elaborado para atender ao perfil de
encadernação dos livros que compunham a Coleção Francis Bacon, cujas
obras foram impressas em sua maioria no século XVIII. Durante o estágio,
fui apresentada ao modelo Espinosa, um tipo de encadernação flexível
em pergaminho desenvolvido por Robert Espinosa, encadernador norteamericano especializado em obras encadernadas em pergaminho. O
modelo Espinosa não fazia parte do programa, mas, na segunda fase do
estágio, já no Laboratório de Papel, nos concederam um dia livre por
semana, e decidi me dedicar à pesquisa e à confecção de protótipos do
modelo Espinosa.
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Por vários sábados, frequentei a Biblioteca Huntington com o objetivo
de finalizar os protótipos. Meu interesse por este tipo de encadernação
se deveu ao fato de a encadernação flexível plena em pergaminho fazer
parte da metodologia adotada nos livros restaurados no Laboratório de
Restauração da Biblioteca Nacional desde 1987, principalmente naqueles
severamente danificados por ataque de insetos, e, consequentemente,
não terem elementos da encadernação original ou apresentarem
encadernação estilisticamente inadequada. Essa estrutura é adotada para
fins de conser vação em livros impressos ou manuscritos produzidos
principalmente entre os séculos XV e XVII e que foram restaurados por
meio da máquina obturadora de papéis.
Robert Espinosa é bastante conhecido no mundo da encadernação de
l i v ro s ra ro s . N o a r t i g o “ Th e L i m p Vel l u m B i n d i n g : a M o d i f i c a t i o n ”
(Encadernação Flexível em Pergaminho — uma Modificação), publicado
em 1993 na revista The New Bookbinder, especializada em encadernação,
Espinosa descreve uma estrutura de encadernação flexível em pergaminho
que ele mesmo desenvolveu. Essa estrutura ficou conhecida como modelo
Espinosa e é considerado um desdobramento dos estudos feitos por
Christopher Clarkson, mencionado no capítulo 5.
Robert Espinosa se dedicou ao estudo das encadernações flexíveis em
pergaminho e promoveu algumas modificações no modelo criado por
Clarkson, de modo a aprimorar ainda mais a abertura do livro, substituindo
a cobertura plena por outra, composta de três partes: cobertura anterior
e posterior independentes em pergaminho e a lombada revestida de couro
alumado. Espinosa também desenvolveu uma estrutura de folhas de guarda
que reduz a tensão ao longo da lombada.
Após retornar ao Brasil, selecionei uma obra rara do século XVI com
carimbo da Real Biblioteca cujo estado de conservação se ajustava aos
requisitos para a adoção da encadernação flexível em pergaminho. O
bloco de texto foi restaurado e em seguida executado o modelo Espinosa.
A experiência foi bem-sucedida e teve uma boa recepção por parte dos
conservadores e dos curadores das divisões de acervo especializado da
Biblioteca Nacional.
Como o modelo Espinosa envolve dois cabeceados, característica que
confere mais robustez e firmeza ao bloco de texto, passou a ser adotado
em livros de grande formato ou livros mais espessos restaurados no
Laboratório de Restauração da Biblioteca Nacional.
Em junho de 2004, apresentei um trabalho sobre esse tema no XXXII
Congresso do American Institute for Conservation of Historic and Artistic
Work (AIC) em Portland, Oregon, nos Estados Unidos.
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Encadernação flexível em pergaminho – Modelo Espinosa

Figura 14

Figura 15

Figura 14: Aspecto final da encadernação flexível em pergaminho
modelo Espinosa. Figura 15: A estrutura desse modelo envolve dois
cabeceados: O segundo cabeceado feito com linha de linho tingida com
tinta acrílica é executado sobre o primeiro cabeceado tradicional.

Figura 16

Figura 17

Figura 16: O lombo é revestido de couro alumado. Figura 17: Coberturas
independentes de pergaminho.
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7 – Evolução técnica desde a implantação da estrutura de
encadernação flexível em pergaminho em livros raros restaurados
na Biblioteca Nacional
O modelo de encadernação flexível em pergaminho adotado inicialmente na
Biblioteca Nacional tinha as seguintes características: os nervos eram de couro
atanado e eram colados na parte interna da cobertura. A folha de guarda era
igualmente colada na parte interna da cobertura (Figura 18). Cola metil celulose
era aplicada para formação dos cantos da cobertura. Considerando que o
pergaminho é um material de natureza higroscópica e o excesso de cola
aplicado, após alguns anos, a cobertura sofria alguma deformação.
Os ner vos de couro atanado, com a passagem do tempo, sofreram
degradação e produziram manchas nas folhas de guarda nas quais faziam
contato direto (Figura 19). Em 2003 esses nervos foram substituídos por nervos
de couro alumado adquiridos de um curtume no estado de São Paulo.
Em 2006 houve uma alteração no modo de executar a encadernação em
pergaminho em vigor. A estrutura de folhas de guarda do modelo Espinosa foi
assimilada na encadernação plena em pergaminho e a folha de guarda passou
a ser inserida na parte interna da cobertura e não colada, o que minimizou
possibilidades de deformação.

Figura 18

Figura 19
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Encadernação flexível em pergaminho – Modelo plena atual

Figura 20

Figura 21

Figura 22

Figura 23

Figura 20: Aspecto final da encadernação flexível em pergaminho
modelo plena. Figura 21: Aspecto da estrutura de folha de guarda. Figura
22: Aspecto do lombo com cabeceado tradicional. Figura 23: Cobertura
de pergaminho.
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8 – Pergaminho: manufatura e sua utilização em encadernação
de livros antigos
O couro de animais teve várias utilizações desde tempos remotos, mas a
partir do século III A.C., passou a receber um tratamento diferenciado para
tornar-se próprio como suporte de escrita. O desenvolvimento desta técnica
especial de tratar o couro atribui-se a Pérgamo, cidade situada a noroeste
da Ásia, atualmente Turquia, onde a produção de pergaminho era feita em
larga escala e de onde o nome pergaminho se origina. Empregavam-se
peles de cordeiro, cabra, ovelha ou de outro animal. A pele era macerada
em água de cal durante alguns dias para a retirada dos pelos e para
eliminar a gordura (Figura 24). Sem curtir, a pele era raspada com instrumentos
afiados (Figura 25) e os dois lados eram polidos com pedra-pomes para
obter-se uma superfície lisa.
O termo pergaminho é utilizado genericamente para peles de animais
das quais foram retirados os pelos, seja por processo enzimático ou pela
ação de cal. As peles são estiradas ainda úmidas em uma armação de
madeira onde secam sobtensão (Figura 26). A ação simultânea de secagem
e de encolhimento sem a redução da área da superfície da pele faz com
que a manufatura do pergaminho se diferencie da manufatura do couro
atanado e do couro tratado ao alúmen. Após o processo de secagem, a rede
de fibras da pele estirada se reorganiza e adquire uma configuração
permanente. Com isso o pergaminho pode ser considerado um material
altamente tensionado e rígido (Figura 27). O pergaminho é, além de tudo,
um material extremamente higroscópico e responde prontamente em termos
de alteração de dimensões e espessura quando submetido a mudanças no
índice de umidade relativa. A pele absorve ou perde umidade em graus
diferentes em toda a sua extensão. 3

__________________________________________________________________________________________________________________________________
. Figuras 24, 25, 26 e 27 são fotos feitas por Tatiana Ribeiro Christo no curtume “La Pergamena” di Lanfranco
Lui, em Verona, durante participação no curso Conservação e Restauração do Patrimônio Bibliográfico, em
Veneza, na Itália, em 1990.
3
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Figura 24

Figura 25

Figura 26

Figura 27
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9 – Couro Alumado: manufatura e utilização
O couro alumado (alum tawed skin, alum tanning) foi muito utilizado no
século XII para capas e nervos. É mais resistente e mais estável que as peles
curtidas. As peles são salgadas e colocadas em solução de cal para remover
pelos e gordura. As fibras se separam e incham e uma enzima é usada para
remover proteínas não desejadas. As peles ficam em uma solução mista de sal,
alúmen de potassa e óleo por dois dias e depois são empilhadas para escorrer.
Em seguida, são penduradas para secar e depois empilhadas por três semanas.
Durante o processo de acabamento, elas são umidificadas e esticadas em
bastidores para secar e planificar (Figura 28 e Figura 29).

Figura 28

Figura 29
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10 – Roteiro da encadernação flexível em pergaminho modelo plena
1 – CONFECÇÃO DOS CADERNOS
DIMENSÕES DO PROTÓTIPO: 15,5 cm × 10 cm (Cobertura)
Materiais:
Base de corte estendida “cutting mat” 60 × 90 cm
Tesoura
Faca Olfa
Espátula de Teflon
Réguas metálicas de 30 e 60 cm
Papel Alta Alvura 80 g/m² 96,2 × 66,3 cm
O protótipo é composto de 30 cadernos de quatro fólios. São necessárias 7,5
folhas de papel Alta Alvura tamanho 96,2 × 66,3 cm de 80 g/m². Dobrar e
cortar o papel em duas partes. Cada parte produz dois cadernos de quatro
fólios. Dobrar ao meio mais uma vez, cortar com estilete até a metade do vértice
da dobra para facilitar a dobragem seguinte. Repetir a operação até obter o
formato desejado. Para obter as dimensões definitivas de 14,5 × 10 cm, aparar
o bloco de cadernos na guilhotina ou cortar cada caderno no tesourão. Na falta
de tesourão, cortar manualmente com estilete sobre a base de corte “cutting mat”
quadriculada ou placa de papelão. Os cadernos devem estar esquadrados.

2 - FOLHAS DE GUARDA
Materiais:
Faca Olfa
Lapiseira
Espátula de Teflon
Régua de metálica de 30 e 60 cm.
Placa “cutting mat” 60 × 90 cm
Papel Nideggan 120 g/m
Papel Griffin Mill cor 90 g/m
As folhas de guarda são feitas com papel especial feito à mão ou de trapo e
estão posicionadas na parte da frente e de trás do livro. Uma folha mais espessa
(número 1 no desenho a seguir) envolve dois fólios e é introduzida na parte
interna da cobertura de pergaminho (Figura 30). No protótipo em questão, os
fólios da folha de guarda são feitos com papel de 90 g/m² e a folha mais
espessa feita com papel de 120 g/m².
As dimensões das folhas de guarda são de 16 × 11 cm — um pouco maior
que os cadernos em aproximadamente 1 cm (Figura 31). A largura da folha
mais espessa deve incluir as dimensões da dobra (número 2 do desenho a
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seguir). A dobra possui 1 cm no total. O tamanho da folha mais espessa é de
16 × 12 cm. Antes da execução dos cabeceados elas são aparadas de acordo
com o tamanho dos cadernos.

Figura 30

Figura 31
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3 – MARCAÇÃO DA COSTURA
Materiais:
Furador
Lápis 6 B
Apontador
Papel ofício A4
Berço de madeira ou papelão
Papel Filifold 300 g/m²
Para definir a posição dos orifícios através dos quais a agulha fará o percurso
da costura, toma-se uma tira de papel (tamanho: altura dos cadernos × 1 cm) e
divide-se em três partes iguais. Os vértices da dobra são marcados com lápis e
correspondem a posição dos nervos simples. Para o protótipo em questão, a
entrada que corresponde à cabeça fica a 1 cm de uma extremidade e a
entrada que corresponde ao pé fica a 1,5 cm da outra extremidade. Essa
marcação é transferida para um cartão de 300 g/m² (tamanho: altura do
caderno × 7 cm) que servirá de guia para executar os orifícios no centro dos
cadernos utilizando-se o berço de madeira (Figura 32). Um berço alternativo
pode ser construído com papelão Paraná de cor cinza nº 30 forrado internamente
com papel Filifold 300 g/m² plastificado (Figura 33). Colocar o caderno aberto
ao meio no berço. Sempre apoiar a cabeça do caderno na lateral do berço
para que as perfurações sejam homogêneas. Posicionar o cartão guia no vértice
da dobra do caderno e perfurar os pontos previamente demarcados no cartão
guia (Figuras 34 e 35). Em seguida, fixar o mesmo cartão na parte de baixo do
costurador com tachinhas. O cartão vai servir de referência para posicionar os
nervos cujas extremidades serão fixadas com tachinhas sobre os pontos
previamente marcados (Figura 36).

Figura 32
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Figura 33

Figura 34

Figura 35

Figura 36
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Dimensões das partes que compõem o berço de papelão:
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4 – COSTURA
Materiais:
Agulha
Tachinhas
Costurador
Cera de abelha
Couro alumado
Espátula de Teflon
Linha de linho no 60 marca Lin Retors Extra Fil au Chinois 50 g
A costura será sobre nervos simples de couro alumado. Se o livro for espesso,
a costura pode ser feita sobre nervo duplo. Cada nervo tem 7 mm de largura e
16 cm de altura. Costurar segundo roteiro a seguir:
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A emenda da linha do livro com a linha nova pode ser da seguinte maneira:

Após finalização da costura, colocar o livro na prensa de encaixe entre dois
cartões de papelão e achatar suavemente a lombada com a espátula de Teflon
(Figura 37) e aplicar cola metil celulose espessa ou cola de amido.4 Quando a
cola estiver quase seca, retirar da prensa e arredondar a lombada com a ponta
do dedo polegar. Recolocar na prensa de encaixe e revestir a lombada com
papel japonês Kisukishi (Figura 38).

Figura 37

Figura 38

_______________________________________________________________________________________________________________________________
. Receita de cola de amido: Uma parte de farinha de amido para cinco partes de água destilada. Colocar o
amido em um recipiente de vidro, acrescentar a água destilada, agitar e colocar no aparelho micro-ondas.
Utilizar a potência máxima por 20 a 30 segundos, retirar o recipiente e agitar. Colocar de volta no aparelho
micro-ondas e deixar mais 20 a 30 segundos. Retirar e agitar novamente. Continuar o processo por três a
quatro minutos dependendo da potência do aparelho.
4
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5 – CABECEADO
Materiais:
Estilete
Tesoura
Cera de abelha
Couro alumado
Prensa de mesa
Agulhas (2 unid.)
Régua metálica de 15 cm
Base de corte “cutting mat” 60 × 90 cm
Linha de linho Lin Retors Extra Fil au Chinois 15/50 g
Antes de executar o cabeceado5 definitivo no protótipo, treinar em um pedaço
de cartão de 300 g/m² com dois pedaços de linha Urso cor branca no 0,
tingidos com tinta acrílica em duas cores diferentes para melhor compreender o
percurso das duas agulhas (Figura 39).
No cabeceado definitivo, a alma6 será de couro alumado um pouco mais
fina que os nervos (No caso: 5 mm × 15 cm). Arredondar a alma na parte que
se apoia sobre a lombada do livro passando um pouco de cola e torcendo. As
linhas são de linho cru marca Barbour e os dois pedaços têm aproximadamente
50 cm de comprimento cada.

Figura 39

Colocar uma tira de papel no centro de cada caderno para que durante a
feitura do cabeceado o centro seja encontrado com facilidade.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5
. O cabeceado é um elemento ornamental que confere reforço e acabamento às extremidades da lombada do
livro. Nas encadernações antigas, os cabeceados eram costurados juntamente com os cadernos.
6
. A alma é um termo utilizado para definir o material que serve de suporte à linha que define o cabeceado
ou cabeçada.
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Seguir o seguinte roteiro:7

2

1

3

4

5

7

6

8

__________________________________________________________________________________________________________________________________
. O modelo de cabeceado executado na encadernação flexível plena em pergaminho é encontrado no livro
de Jane Greenfield e Jenny Hills Headbands: How to work them, impresso em New Haven, Connecticut,
1986. No livro, o cabeceado é identificado como “beed on the spine”.
7
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10

9
11

12

14

16
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13

15

17

Figura 40

Figura 41

Após a feitura do cabeceado (Figuras 40 e 41), colar um pedaço de cambraia
de linho de cor cinza ou bege (No caso: 12 × 7 cm) sobre a lombada com 2,5
cm excedentes em ambos os lados. A altura do pedaço da cambraia de linho
deve ser um pouco menor que a altura do livro. Cortar a cambraia em torno
dos nervos para que fique aparente (Figuras 42 e 43).

Figura 42

Figura 43
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6 – COBERTURA
Materiais:
Estilete
Triângulo de metal
Lapiseira
Perfuradores
Régua de 30 cm
Régua de 60 cm
Espátula de Teflon
Espátula de osso ponta fina
Papel Filifold 300 g/m² ou similar
Base de corte “cutting mat” 60 × 90 cm
A cobertura é de pergaminho. O pergaminho pode ser substituído por papel
espesso de boa qualidade feito à mão e próprio para este fim. Para conferir
robustez às capas, é introduzido um pedaço de papel tipo cartão de 300 g/m²
de 9,8 × 15 cm dentro das capas antes do fechamento dos cantos.
Altura da cobertura do protótipo: 22,5 cm
Largura da cobertura do protótipo: 33,4 cm
As abas de 3,5 cm correspondem a aproximadamente a 1/4 da altura da
cobertura do protótipo.

50

Coordenadoria de Preservação da Fundação Biblioteca Nacional

MEDIDAS PARA CONFECCIONAR A COBERTURA
DIMENSÕES PADRÃO DA COBERTURA
Altura do caderno + seixas (0,5 cm × 2) + abas (3,5 cm × 2)
Largura do caderno × 2 + espessura da lombada + yapp8 (0,6 cm
× 4) + abas (3,5 cm × 2)

MEDIDAS DO PROTÓTIPO
Altura: 14,5 cm
Largura: 10 cm
Espessura da lombada: 4 cm
Aba: 3,5 cm

DIMENSÕES DA CAPA DO PROTÓTIPO
Altura: 14,5 cm + 1 cm + 7 cm = 22,5 cm
Largura: 20 cm + 4 cm + 2,4 cm + 7 cm = 33,4 cm

RESULTADO FINAL
Altura do protótipo: 22,5 cm
Largura do protótipo: 33,4 cm + 1, 5 cm = 34,9 cm

Obs: A cobertura deve ser confeccionada com a utilização de um triângulo
de metal e a largura deve ter uma folga de 1,5 cm. O excesso deve ser
eliminado no final do processo de dobragem.

___________________________________________________________________________________________________________________________
. Em encadernação, yapp é o termo inglês utilizado para definir a parte da cobertura que se prolonga e
sobrepõe às folhas do livro na sua margem direita para fins de proteção.
8
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ROTEIRO DETALHADO PARA CONFECCIONAR A COBERTURA
1 – Apoiar uma tira de papel sobre a lombada do livro no sentido transversal
e marcar com um lápis sua espessura (a). Dobrar a tira do papel entre os
pontos marcados para definir o centro (b, c). Dobrar a capa ligeiramente e
marcar suavemente o centro (d).

2 – Apoiar o centro marcado na tira de papel sobre o centro marcado na
capa e transferir a marcação da espessura do livro (a). Obter com o triângulo
um ângulo de 90º a partir da marca de um dos lados da lombada (b). Apoiar
a régua no triângulo (c), retirar o triângulo e riscar com lápis esse lado da
lombada (d), marcar com espátula pontiaguda de osso ou Teflon pelo lado da
frente e dobrar a capa pelo lado de trás (e).

3 – Repetir a operação para marcar o outro lado da lombada (a, b, c, d, e).
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4 – Repetir a operação para marcar as linhas do encaixe e dobrar
suavemente pela parte de trás. (A largura padrão do encaixe é 0,7 mm).

5 – Marcar com lápis o ponto da dobra da aba superior (a). (No caso, a
aba é de 3,5 cm). Em geral corresponde a um pouco mais de 1/4 da altura
do livro. Apoiar o triângulo sobre um dos lados da lombada a partir deste
ponto (b). Apoiar a régua sobre o triângulo (c), retirar o triângulo e riscar o
lado superior que será dobrado (d), marcar a linha com a espátula pela frente
e dobrar firmando a régua pelo lado da frente e pressionando a espátula pelo
lado de trás (e).

6 – Repetir a operação para dobrar a parte inferior da capa (a, b, c, d, e).
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7 – Apoiar o livro na parte interna da capa considerando a seixa superior e
a seixa inferior (a), marcar com lápis a posição dos pontos por onde passarão
os nervos (b). Repetir a operação no outro lado da capa (c). Perfurar os pontos
marcados com o vazador (d) e introduzir os nervos e os suportes dos cabeceados
para traçar de forma esquadrada as linhas do yapp (e).

8 – Apoiar a régua metálica na parte de trás do bloco deixando 1 mm da
régua à vista (a). Riscar com lapiseira para um obter um traço fino e preciso.
Em seguida retirar os nervos e, a partir da linha recém-feita (b), traçar as
demais linhas que compõem o yapp (c).
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9 – Cortar fora as partes quadriculadas (a, b, c) e dobrar as linhas do yapp
com a espátula de osso ou Teflon (d).

10 – Os cantos são definidos utilizando-se como apoio o triângulo para
marcar os pontos onde serão feitos os orifícios com o furador (a, b). Colocar um
pedaço de cartão Filifold sob os pontos onde serão vazados pelo furador para
não ferir a capa (c).
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11 – Utilizar faca Olfa para fazer o corte nas partes pontilhadas (a, b).

12 – Uma vez confeccionada a capa e feito o corte dos cantos, dobrar as
abas, introduzir os nervos nos orifícios, posicionar o papel/cartão reforço
dentro das capas; fechar o livro, marcar os furos correspondentes sobre o
vinco de encaixe e furar simultaneamente pergaminho, tecido e cartão.
Antes, porém, colocar embaixo um pedaço de papelão para não perfurar
áreas não desejadas.
13 – Introduzir os nervos, fechar os cantos e executar os furos de acabamento.

Figura 44

Figura 44: Inserir os nervos nos orifícios de um lado para definir a posição
dos orifícios do lado oposto.
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Figura 45: Inserir os nervos nos orifícios em ambos os lados para definir a
primeira linha do yapp. Figuras 46 e 47: Aspecto final da encadernação flexível
modelo plena.

Figura 45

Figura 46
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Figura 47

ROTEIRO ALTERNATIVO PARA CONFECCIONAR A COBERTURA
1. Definir o meio da cobertura.
2. Marcar a espessura da lombada, vincar e dobrar.
3. Marcar e vincar o encaixe (0,7 mm) levemente pelo lado externo.
4. Definir a largura da aba superior, vincar e dobrar.
5. Definir a largura da aba inferior, vincar e dobrar.

Furos sobre o vinco da lombada
6. Definir e fazer o furo do primeiro nervo (dois lados).
7. Definir e fazer o furo do segundo nervo (dois lados).
8. Definir e fazer o furo do cabeceado superior (dois lados).
9. Definir e fazer o furo do cabeceado inferior (dois lados).
Obs.: Os furos do cabeceado superior e inferior são feitos simultaneamente
com os furos das abas superior e inferior.

Definição do yapp
10. Inserir o primeiro e o segundo nervos nos furos para definir a primeira
linha do “yapp” de um lado e, em seguida, definir a primeira linha do
“yapp” do outro lado.
11. A partir da primeira linha do “yapp”, definir as demais de um lado e do
outro (seixa frontal: 0,6 mm).
12. Eliminar a parte cinza na região da lombada e na região dos “yapps”.
Dobrar “yapps”.

Definição dos cantos
13. Dobrar todas as abas frontais, superior e inferior, e, com auxílio do
triângulo, marcar dois pontos equidistantes sobre a aba superior e a
inferior. Executar os furos simultaneamente atingindo as abas frontais.
14. Definir os cantos.
15. Eliminar a área pontilhada.
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Furos sobre o vinco do encaixe
16. Introduzir os nervos nos furos, dobrar a aba inferior e a aba superior,
inserir um pedaço de papel Filifold 300 m/g de 9,8 × 15 cm e fechar o
livro para marcar os furos correspondentes. Em seguida, furar
simultaneamente o pergaminho, o tecido e o cartão reforço. Colocar um
pedaço de papelão embaixo para não furar áreas indesejadas. Introduzir
os nervos nos furos correspondentes.
17. Definir os furos correspondentes ao cabeceado superior e ao inferior de
um lado e furar. Proteger com cartão para não atingir áreas indesejadas.
Inserir os nervos. Proceder da mesma maneira, do outro lado em relação
ao cabeceado superior e ao inferior. Introduzir folha mais espessa de
guarda e fechar os cantos.
18.Definir o furo de acabamento interno para introduzir os nervos do
cabeceado.
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PARTES DO LIVRO
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11 – Roteiro da encadernação flexível em pergaminho modelo Espinosa
1 – CONFECÇÃO DOS CADERNOS
DIMENSÕES DO PROTÓTIPO: 15,5 cm × 10 cm (Cobertura)
O protótipo é composto de 30 cadernos. Para confeccionar os cadernos,
seguir as mesmas instruções da encadernação flexível em pergaminho
modelo plena.

2 - FOLHAS DE GUARDA
Materiais:
Estilete
Lapiseira
Espátula de Teflon
Régua de metálica de 30 cm.
Base de corte “cutting mat” 60 × 90 cm
Papel Nideggan 120 g/m
Papel Griffin Mill creme 90 g/m
Para preparar as folhas de guarda para o modelo Espinosa, seguir as
mesmas instruções da encadernação flexível em pergaminho modelo plena.

3 - MARCAÇÃO DA COSTURA
Materiais:
Berço de madeira ou papelão
Furador
Lápis 6 B
Papel Filifold 300 g/m²
Régua metálica de 30 cm
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No modelo Espinosa de encadernação flexível em pergaminho, a costura
pode ser feita sobre nervos simples (Figura 48) ou sobre nervos duplos (Figura
49) de couro alumado. Em ambos os casos, as entradas tradicionalmente livres
que correspondem ao pé e à cabeça recebem obrigatoriamente nervos simples,
diferentemente do modelo plena em pergaminho.
Para definir a posição dos orifícios através dos quais a agulha fará o percurso
da costura, deve-se levar em conta as dimensões do protótipo. Quanto maior a
altura do livro, maior o número de nervos. Para o protótipo em questão de
pequenas dimensões, a costura será sobre um nervo duplo no centro e nervos
simples nas extremidades (entradas cabeça e pé).
Primeiro toma-se um cartão de papel Filifold 300 g/m² (tamanho: altura dos
cadernos × 5 cm) e marca-se com lápis a posição dos nervos simples (entradas
cabeça e pé). A posição do nervo correspondente ao pé ficará a 2,5 cm da
extremidade inferior, e a posição do nervo correspondente à cabeça ficará a 2
cm da extremidade superior. O nervo duplo se posicionará ao centro entre as
marcações dos nervos simples. Esse cartão previamente marcado com a posição
dos nervos servirá de guia para as perfurações dos cadernos no berço. O
mesmo cartão, após as perfurações com furador, será fixado na parte debaixo
do costurador para orientar o posicionamento dos nervos da mesma maneira
como é feito no modelo plena em pergaminho demonstrado no capítulo 8.

Figura 48

Figura 49
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4 - COSTURA
Materiais:
Agulha
Fita crepe
Tachinhas
Costurador
Cera de abelha
Couro alumado
Espátula de Teflon
Linha de linho no 60 marca Lin Retors Extra Fil au Chinois 50 g
No protótipo, a costura será sobre nervo duplo no centro. Cada nervo tem 7
mm de largura e 16 cm de altura. Costurar segundo roteiro a seguir (Figura 50):

Figura 50

Após a finalização da costura, colocar o bloco na prensa de encaixe entre
dois cartões de papelão, achatar suavemente a lombada com a espátula de
Teflon (Figura 51) e aplicar cola metil celulose espessa ou cola de amido. Quando
a cola estiver quase seca, retirar da prensa e arredondar a lombada com a
ponta do dedo polegar. Recolocar na prensa de encaixe e revestir a lombada
com papel japonês Kisukishi (Figura 52).

Figura 51

Figura 52
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5 - PRIMEIRO CABECEADO
Materiais:
Estilete
Tesoura
Cera de abelha
Prensa de mesa
Agulhas (2 unid.)
Linha de linho Lin Retors Extra Fil au Chinois no 15/50 g
Segundo Robert Espinosa, são duas as maneiras de executar o primeiro
cabeceado. Na primeira, o cabeceado é feito sobre uma tira de pergaminho
cuja largura corresponde à espessura da lombada do livro e a altura se
estende a partir do último nervo até 2 a 3 mm acima da cabeça e do pé do
bloco de texto (Figura 53). Os orifícios por onde penetrarão as agulhas são
equidistantes e dispostos sobre uma linha traçada na parte superior da tira de
pergaminho rente à cabeça e ao pé do livro (Figuras 54 e 55). As tiras de
pergaminho são costuradas ao bloco de texto utilizando-se os orifícios
previamente marcados e a agulha com linha passa pelo centro do caderno
correspondente. São utilizadas duas agulhas.

Figura 54

Figura 53

Figura 55
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A segunda maneira de fazer o primeiro cabeceado é do mesmo modo como
é executado o cabeceado para a encadernação flexível modelo plena em
pergaminho (Figura 56). A alma deve ser mais fina porque, em seguida, receberá
por cima o segundo cabeceado. A alma pode ser confeccionada por linha
dupla de linho revestida por uma tira de papel japonês Kisukishi. Após a
execução, as extremidades são aparadas (Figura 57).

Figura 56

Figura 57

6 – BONNET
Materiais:
Couro alumado
Estilete
Perfurador
Régua de metal
Lapiseira
Chanfradeira
Prensa de mesa com pinos
Cordão de seda
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O “bonnet”9 é feito de couro alumado. Ele reveste a lombo e deve exceder a
altura do bloco de texto em aproximadamente 1,5 cm de cada lado e exceder a
espessura do livro em aproximadamente 3 cm de cada lado. O bonnet deve ser
afinado com chanfradeira em suas margens fora dos limites da lombada (Figura
58). Apoiar o livro sobre o bonnet para marcar com lapiseira a posição dos
nervos e perfurar a pele nas marcações feitas (Figura 59). Introduzir os nervos
no bonnet para proceder à marcação com lapiseira dos nervos correspondentes
ao outro lado e perfurar.
Após inserir os nervos no bonnet, colocar o livro em uma prensa com pinos
para marcar e realçar os nervos fazendo uso de um cordão de seda (Figura
60). Antes de esticar o cordão de seda rente aos nervos a partir dos pinos, seja
de madeira ou de metal (Figura 61), aplicar com algodão úmido uma solução
de água e sal tão somente sobre os nervos. Deixar na prensa de pinos de um
dia para o outro para secar e definir bem a marca do cordão.

Figura 58

Figura 59

Figura 60

Figura 61

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9
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. Bonnet é o termo utilizado por Robert Espinosa para a peça de couro alumado que reveste a lombo do livro.
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7 – SEGUNDO CABECEADO
Materiais:
Duas agulhas com ponta curva
Linha de linho Barbour no 18 Cord 3/50 gms
Tinta acrílica branca
Tinta acrílica com tons de marrom
O segundo cabeceado é feito sobre o primeiro. As partes superior e inferior
do “bonnet” devem ser aparadas antes da execução do segundo cabeceado e
corte deve ser rente ao primeiro. O segundo cabeceado é costurado com duas
agulhas de ponta curva e as linhas são tingidas previamente nas cores branco e
marrom (Figuras 62 e 63). A Figura 64 demonstra o roteiro do cabeceado e a
Figura 65 é o resultado final.

Figura 63
Figura 62

Figura 64

Figura 65
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8 – COBERTURA
Materiais:
Estilete
Triângulo de metal
Lapiseira
Perfuradores
Régua de 30 e 60 cm
Espátula de Teflon
Espátula de osso ponta fina
Papel Filifold 300 g/m² ou similar
Base de corte “cutting mat” 60 × 90 cm
As coberturas de frente e de trás são independentes (Figura 66). A maneira
de confeccionar a cobertura do modelo Espinosa é similar à maneira como é
confeccionada a cobertura do modelo plena em pergaminho, exceto o lado
rente à lombada. Os nervos e a folha mais espessa das folhas de guarda
devem ser inseridos na cobertura (Figura 67). Um cartão de 300 g/m² um
pouco menor é colocado dentro da cobertura para dar mais robustez a toda a
estrutura (Figura 68). O resultado final pode der visto na Figura 69.

Figura 67
Figura 66

Figura 68
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Figura 69

MEDIDAS PARA CONFECCIONAR A COBERTURA
Dimensões padrão da cobertura
Altura do caderno + seixas (0,5 cm × 2) + abas (3,5 cm × 2)
Largura do caderno + yapp (0,6 cm × 2) + aba (3,5 cm) + 2 cm
(parte que dobra para dentro rente a lombada)

Medidas do protótipo
Altura: 14,5 cm
Largura: 10 cm
Espessura da lombada: 4 cm

Dimensões da cobertura do protótipo
Altura: 14,5 cm + 1 cm + 7 cm = 22,5 cm
Largura: 10 cm +1,2 cm + 3,5 cm + 2 cm = 16,7 cm (duas partes)

Resultado final
Altura: 22,5 cm
Largura: 16,7 cm + 1,5 cm = 18,2 cm
A cobertura deve ser cortada com esquadros. A parte da largura deve
ter uma folga de 1,5 cm e o excesso deve ser eliminado no processo final
de dobragem.
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ROTEIRO PARA CONFECCIONAR A COBERTURA:
1. Marcar os 2 cm da dobra junto à lombada.
2. Marcar e vincar o encaixe (0,7 cm) levemente pelo lado externo.
3. Definir a largura da aba superior, vincar e dobrar.
4. Definir a largura da aba inferior, vincar e dobrar.

Furos sobre o vinco da lombada
5. Definir e fazer o furo do primeiro nervo simples.
6. Definir e fazer o furo do segundo nervo simples.
7. Definir e fazer os furos do nervo duplo no centro.

Definição do yapp
8. Definição do ”yapp”: Inserir os nervos nos orifícios feitos para definir a
primeira linha do “yapp”.
9. Retirar os nervos para definir as outras linhas do “yapp”.
10. Eliminar partes cinza na região da lombada e do “yapp”. Vincar e
dobrar “yapp”.

Definição dos cantos
11. Dobrar aba lateral e depois as abas superior e inferior e, com auxílio do
triângulo, marcar dois pontos equidistantes sobre a aba superior e a
inferior. Executar os furos simultaneamente para atingir a aba lateral.
12. Desenhar os cantos.
13. Eliminar área pontilhada
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12 – Conclusão
A maioria dos livros raros impressos entre os séculos XV e XVIII encaminhados ao
Laboratório de Restauração dá entrada no setor em mau estado de conservação e
sem encadernação, ou seja, desprovidos dos elementos originais de encadernação.
Após a restauração, são reencadernados em pergaminho, seja com cobertura
plena, seja no modelo Espinosa. Uma pequena porcentagem é composta de livros
nos quais é adotado o procedimento de “restauração da encadernação”, quando
suas coberturas estão estruturalmente em condições de reaproveitamento e têm
elementos decorativos que mereçam ser preservados. Neste caso, após o tratamento
de restauração do bloco de texto, a encadernação original é reproduzida tal qual o
aspecto de quando entraram no Laboratório de Restauração.
É importante não deixar de mencionar os livros impressos a partir do século
XIX. Quando são encaminhados ao Laboratório de Restauração sem encadernação,
após a restauração do bloco de texto por meio da máquina obturadora de
papéis, em geral, são reencadernados em capa dura, seja com revestimento em
pergaminho ou em couro.
Essas metodologias de encadernação de livros raros, pelas suas características,
estão em conformidade com o conceito de conservação preventiva que contempla
a recuperação de uma grande quantidade de obras em um curto prazo de tempo.
Todas as obras restauradas são microfilmadas e digitalizadas para assegurar o
acesso à informação pelos pesquisadores e pelos usuários da Biblioteca Nacional.
A encadernação flexível em pergaminho é comprovadamente mais apropriada
para fins de conservação pelas seguintes características: simplicidade de
construção, leveza, boa abertura, durabilidade dos materiais.
Além das qualidades mencionadas ao longo deste trabalho, a encadernação flexível
em pergaminho atende ao princípio da reversibilidade, ou seja, é possível desfazer a
encadernação sem causar prejuízo ao bloco de texto, e oferece vantagem pela facilidade
de se encontrar no Brasil materiais de boa qualidade e considerados básicos para a
sua execução, como o pergaminho e o couro alumado (Figuras 70 e 71).

Figura 70

Figura 71
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13 – Materiais e fornecedores para a encadernação flexível
em pergaminho
Equipamentos
1. Costurador
2. Prensa de mesa com pinos de metal ou madeira.
3. Berço de madeira ou papelão
4. Prensa de encaixe

FORNECEDOR NACIONAL
Couro alumado
Pergaminho
Alri Serviços e Comércio de Artigos de Encadernação LTDA
Contato: Orlando Okanishi
Rua Muniz de Souza, 435.
São Paulo, SP – CEP: 01534-000
Tel.: (11) 3207-7807
Cel.: (11) 9442-3409
orlando.okanishi@gmail.com

FORNECEDORES INTERNACIONAIS
Talas
330 Morgan Avenue
Brooklyn – New York, 10012
Tel.: (212) 219-0770
Fax: (212) 219-0735
info@talasonline.com
www.talasonline.com
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PAPÉIS ESPECIAIS
Para revestimento da lombada
Papel Kisukishi – 12 g, cor natural.

Para folhas de guarda
Papel Ruscombe Mill – 90 g. Cores: pale wove, dark laid, dark wove ou
stone laid

Para o interior da capa
Papel Nideggan – 120 g. Cor: Sand

LINHAS DE LINHO
Marca: Irish Unbleached Linen Thread - Natural

Para cabeceado
Barbours’s nº 18 Cord 3 – 50 g
Barbours’s nº 12 Cord 3 – 50 g

Para costura
Barbour’s nº 60 Cord 3/ 250 g
Barbour’s nº 35 Cord 3/ 250 g
Lin retors extra fil au Chinois France no 60/50 g
Lin retors extra fil au Chinois France no 20/50 g

Para cabeceado
Lin retors extra fil au Chinois France no 10/50 g
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INSTRUMENTOS
Furador – Modelo nº 4 2 ¼”

Triângulo (Ângulos 90º, 45º, 45º)

Perfurador
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Agulhas

Espátulas de Teflon

Falkiner Fine Paper and Bookbinding Supplies
Sr. Mattew Phillips
76, Southampton Row
Bloomsbury
London
WC1B 4AR
Tel: +44 (0) 20 78 31 11 51
Fax: +44(0) 20 74 30 12 48
sales@falkiners.com
Falkiner@IC24.net
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PAPÉIS ESPECIAIS
Para o interior da cobertura
Griffen Mill
GMEW 115 W Griffen Mill Early Wove White
GMF 115 Griffen Mill Falcon
GMS 80 Griffen Mill Samarquand
GM 173011 Griffen Mill 1730
GML 80 Griffen Mill Lynx

Para folhas de guarda
GMGRI 55 Griffen Mill Griffen
GMEW 115 C Griffen Mill Early Wove Cream
GMGRI 115 Griffen Mill Griffen
GMU 80 Griffen Mill Unicorn
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