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Uaa
considerável fração dos artefatos resgatados ea
sítios históricos, é representada por objetos metálicos.
Objetos que se distribuem em diferentes classes, abrangendo
desde elementos relacionados às estruturas arquitetônicas,
R

objetos de
uso pessoal,
elementos
de outros.
cozinha,
araas,
aunições,
eleaentos
de mobiliário,
entre
O artigo aborda questões relacionadas
à
preservação
destes
artefatos
metálicos,
resgatados
ea
sítios
arqueológicos.
Analisa os processos de transforaação
que
ocorrem nas superfícies dos arte tatos metálicos. entatizando
os tipos de reações tísico-químicas, e os elementos que
concorrem para a aceleração destes processos. Discute sobre
a validade de remoção da tração atetada e sobre as técnicas
passíveis de sere.. aplicadas visando a reaoção. Considera
nesta
análise
tatores tais como
a
necessidade
de
equipaaentos,
custos, pessoal especializado
e nível de
etetividade das técnicas.
Discute ainda questões relativas ao meio (região,
tipo
de solo, condições climáticas, condições de exposição, etc.)
ea que o artefato se encontre depositado, e os possíveis
reflexos no que tange à interrupção dos processos de
desgaste.
Finaliza propondo uma técnica de decapagem ácida, com
posterior estabilização e subseqüente impermeabilizaçà~
das
superfícies. Avalia as vantagens e desvantagens da técnica,
enfatizando os critérios para a seleção das peças a serem
subaetidas ao tratamento.
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