
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA EMBALAGEM NA LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE ACERVOS
MUSEOLÓGICOS
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE TECNOLOGIA ZONA LESTEINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): NÚBIA KALICHAK DA SILVA EDUARDOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ROBSON DOS SANTOSORIENTADOR(ES): 



1 
 

1 RESUMO 

O presente artigo aborda a importância que as embalagens possuem para o 

transporte de esculturas e quadros, sendo dois tipos de acervos museológicos. Estes 

bens possuem muitos valores e são movimentados para participar de exposições. Por 

isso, precisam da logística, que tem a embalagem como uma etapa essencial para 

proteção dos objetos que carrega. Embasando-se em revisões bibliográficas, 

demonstrou-se qual é a embalagem mais utilizada – a caixa de madeira – e o motivo 

dessa utilização. Foi possível descrever, também, quais são as outras embalagens 

usadas em conjunto e características de construção da caixa de madeira. 

2 INTRODUÇÃO 

O Estatuto do The International Council of Museums (ICOM) de 2007, define 

que o museu é uma instituição sem fins lucrativos, aberto ao público, com a missão 

de servir a sociedade, uma vez que dentro dele se investiga e expõe bens 

considerados herança da humanidade e do ambiente em que vive, sendo lá exibidos 

para que estas obras sejam aproveitadas por todos. Logo, é possível entender que os 

bens museológicos têm valor cultural, educacional e são verdadeiras riquezas do 

homem. Atualmente, segundo ROSADO (2008), há uma tendência de disseminação 

artística vista em diversos eventos nacionais e internacionais: os acervos não ficam 

mais estáticos em seus locais de origem, eles viajam dentro do território nacional e 

também internacionalmente. Neste momento, a logística tem o papel de movimentar 

objetos que necessitam de cuidados específicos. E dentro das etapas logísticas, uma 

que será fundamental para, por exemplo, proteção contra choques, vibrações e poeira 

é a embalagem. Para PELLEGRINO (2015), a embalagem é um reservatório ou 

invólucro que tem como atribuição fundamental proteger o produto e prolongar o seu 

tempo de validade, proporcionando a entrega, identificação e utilização.  

3 OBJETIVOS 

Dentro do cenário anteriormente explicitado, o objetivo do artigo foi identificar e 

expor o motivo de escolha do principal tipo de embalagem utilizada para fazer o 

transporte – tanto em longas quanto curtas distâncias – de esculturas e quadros. 

4 METODOLOGIA 

Para desenvolver este conteúdo foi feita revisão bibliográfica, utilizando-se 

diretrizes buscadas em artigos, manuais e coleções de estudos, sites de organizações 
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internacionais e associações nacionais que falam sobre a conservação de acervos em 

trânsito. 

5 DESENVOLVIMENTO  

Os acervos de museus podem conter peças: tridimensionais (esculturas, 

mobílias, entre outros); e/ou bidimensionais (quadros, fotografia etc). Por serem tão 

diferentes os itens entre si, cada embalagem deve ser montada conforme o formato, 

peso e fragilidade dos bens que carrega, tendo em vista, também, distância transitada 

e transporte escolhido. Porém, algumas embalagens são usadas de forma geral pelos 

museus, mesmo que cada bem do acervo tenha as especificações próprias citadas, 

como também, as distâncias e transportes sejam diversos. (ROSADO, 2008) 

A caixa de madeira é um tipo de embalagem mais adotada pelas instituições 

museológicas, mesmo que ela produza emissões de cola, vernizes e outros elementos 

que foram empregados na sua construção. Por isso, devem ser construídas 

antecipadamente para que todos essas emissões se dissipem antes do objeto ser 

colocando dentro dela. Mesmo assim, esse tipo de caixa é procurada, pois há falta de 

outros materiais com valores baixos de custo e que ao mesmo tempo possuem as 

peculiaridades da madeira, por exemplo: isolamento térmico, resistência a choques, 

obstáculo a variações de umidade relativa do ar, a facilidade na sua construção e 

movimentação. (ROSADO, 2008) 

TEIXEIRA E GHIZONI (2012), também indicam que as obras participantes de 

exposições fora de suas respectivas instituições devem estar em caixas de madeira, 

que possuam alças e alguma espécie de lacre. O espaço entre a caixa e o objeto 

deverá ser de 10 centímetros no mínimo. E antes de ser posta na caixa a obra deve 

ser envolvida por outra embalagem que se adeque a suas especificações, como 

exemplo: papel no-woven (entretela de papel sem goma), algodão, papel neutro ou 

papel alcalino. DRUMOND (2006), afirma que cada obra de arte deve ser embalada 

por material adequado antes do encaixotamento. 

Segundo a NBR 9198 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

de 2011, citada na Associação Brasileira de Embalagem (ABRE) de 2015, a 

embalagem primária é aquela que toca diretamente o produto, enquanto a embalagem 

secundária une uma ou mais embalagens primárias. Logo, a caixa de madeira é uma 

embalagem secundária e os outros materiais que irão envolver as peças, antes destas 

serem colocadas dentro da caixa, são embalagens primárias.  
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6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Com o decorrer desta pesquisa foi possível identificar que a caixa de madeira 

é o tipo de embalagem mais empregada, tanto para esculturas quanto para quadros, 

mesmo que cada projeto de embalagem dependa das características específicas de 

cada peça que carrega, do percurso e do modal de transporte escolhido. Porque, 

existe uma falta de outros materiais de baixo custo quando comparados a caixa de 

madeira e que ofereçam, da mesma forma, as condições de proteção que a madeira 

oferece. Isto demonstrou também que a caixa de madeira não é o tipo de embalagem 

ideal para o transporte deste tipo de material, mas é utilizada dado o baixo custo, mas 

ao mesmo tempo sacrificando benefícios importantes, como a segurança do 

conteúdo. Além da caixa há sempre outros materiais que envolvem diretamente a 

parte exterior das peças (embalagem primária) antes destas serem colocadas em 

contato direto com a embalagem externa (embalagem secundária).  
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