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RESUMO 

 

 Esta produção textual se refere ao tema deste Trabalho de Conclusão de Curso que é A 

Preservação dos Acervos Fotográficos sob a Visão Arquivística, cuja a deterioração da 

imagem fotográfica é a grande inimiga dos profissionais oriundos de Arquiologia que são, 

muitas vezes,  obrigados a driblar tanto aquela causada por fatores intrínsecos aos materiais 

fotográficos, quanto a decorrente de fatores externos a que eles estão submetidos. Nessa inter-

relação entre a estabilidade física e química das fotografias e o meio ambiente em que vivem, 

este último tem papel fundamental, podendo funcionar como agente acelerador ou retardador 

do processo de deterioração fotográfica. Assim, sob a ótica da preservação, é necessário que 

todos os profissionais envolvidos com a organização e manutenção dos documentos 

arquivados compreendam a dinâmica dos materiais fotográficos e acompanhem a evolução 

dos novos procedimentos ao longo da história. 

 

 

 

 

Palavras-chave: fotografia - documentos - preservação - deterioração - manutenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 This text production refers to the theme of Work Completion of course is that The 

Conservation of Photograph Collections Archivist under the Vision, whose photographic 

image deterioration is the great enemy of professionals from Arquiologia that are often 

required to circumvent both that caused by factors intrinsic to photographic materials, as a 

result of external factors to which they are subjected. In this inter-relationship between 

physical and chemical stability of the photographs and the environment in which they live, the 

latter plays a fundamental role and can act as an accelerator or retardant photographic process 

of deterioration. Thus, from the standpoint of preservation, it is necessary for all professionals 

involved with the organization and maintenance of documents filed understand the dynamics 

of photographic materials and track the evolution of new procedures throughout history. 

 

 

 

 

 Keywords: photography - documents - preservation - decay - maintenance. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 Esta produção textual se refere ao Trabalho de Conclusão de Curso em Arquivologia, 

da Universidade Federal Fluminense, produção textual esta produzida pelo orientando Rafael 

de Jesus Mendes, matrícula 10614026, orientador José Mauro, cujo tema é A Preservação dos 

Acervos Fotográficos  sob a Visão Arquivística.  

 

 Apresenta-se como Objetivo Geral deste  projeto de pesquisa  identificar as causas, as 

possíveis consequências da deterioração da documentação fotográfica e a aplicação da 

preservação arquivística. Os Objetivos Específicos são divididos  em três capítulos,  tais 

como, a descrição do histórico da documentação fotográfica, a identificação  das causas e as 

possíveis consequências da deterioração da documentação fotográfica e a aplicação  dos 

conceitos da preservação arquivística nos acervos fotográficos. 

 

 A Metodologia deste projeto de pesquisa é baseado nos autores Ecléa Bosi, Cláudio 

Araújo Kubrusly, Helouise Costa, Renato Rodrigues da Silva, Gisèle Freund, Susan Sontag, 

Aline Lopes Lacerda, Lilia Moritz Schwarcz, Gilberto Ferrez, Susan Sontag, W. Benjamin, 

Carol Couture, Jean-Yves Rousseau, Rosi Cristina da Silva, Augusto J, Jerônimo Martini, 

Carmen Crespo, Vicent Vitnas, Ingrid Beck, Peter Mustardo, Nora Kennedy, Marcello Cabral 

de Souza, Sherlyn Ogden, Patrícia de Fillipi, Solange Ferraz Lima, Vânia Carneiro de 

Carvalho, René Tejgeler, Yash Pal. Kathpalia, Marli Marcondes, Klaus B. Hendricks, Edson 

Motta, Maria Luiza Guimarães Salgado, João Sócrates de Oliveira, Norma Cianflone Cassares 

e Cláudia Mói, autores estes que  se destinam às técnicas  básicas de conservação de 

documentos, especificamente fotografias.  

 

 Os leitores deste pré-projeto de pesquisa entram em contato com técnicas  de 

acondicionamento e higienização  cuja  aplicações  são  indicadas para documentos textuais,  

fotográficos  raros, especiais e valiosos com o intuito de preservar e conservar os  exemplares  

prolongando  seu  tempo de vida.  Aborda-se  procedimentos de conservação de documentos  

fotográficos,  tais como,   manuseio adequado,  limpezas,  identificação do material para 

preenchimento de ficha de conservação, orientações sobre acondicionamento e  higienização  

de acervos raros em um universo maior de técnicas e  procedimentos. 
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2. CAPÍTULO 1 - DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO DA DOCUMENTAÇÃO 

FOTOGRÁFICA 

 

 No âmbito das ciências da documentação e da informação, a descrição documental de 

fotografias  pode ser realizada através de diferentes métodos, que variam entre as normas 

da arquivística, nas quais se destaca a ISAD (G), e nas normas da biblioteconomia, como as  

AACR2 e as ISBD.  

 

 Define-se documentação como conjunto de documentos, que são todas as fontes 

contendo informações que ajudem a tomar decisões, comuniquem decisões tomadas, 

registrem assuntos de interesse da Organização ou do indivíduo. Tem como característica 

reunir informações escritas acumuladas numa série sucessiva de anotações, quando dizem 

respeito a uma Organização ou a um indivíduo, assumem a característica de documento. 

 

 O conjunto dos documentos passa a constituir a documentação, com fins comerciais, 

industriais, jurídicos, escolares, etc. Define-se arquivos como guarda de documentos 

concernentes a fatos. Sua finalidade é armazenar a informação sob a forma de documentos, 

reunidos de maneira que permita uma localização segura e rápida. Tem como função adequar-

se às exigências da organização, constituir-se num centro ativo e dinâmico de informações e 

ser um instrumento de conservação de documentos.  Os princípios do arquivo são: localização 

rápida, segurança, flexibilidade, controle e sigilo, podendo ser melhor explicado no 

referencial teórico-metodológico abaixo: 

 

“A ação direta de enzimas digestivas sobre a matéria orgânica presente nos 

documentos resulta na degradação das fibras de celulose, principal 

constituinte do papel. De início, a região infectada por fungos apresenta-se 

com aspecto algodoado, frágil e levemente umedecido. As manchas são 

típicas e a sua coloração e textura varia conforme o tipo de organismo. O 

ataque fúngico pode ser distinguido do bacteriano pelas bordas irregulares 

das manchas e pelo aspecto filamentoso das colônias. Com a rede estrutural 

de fibras desintegrada, o papel se torna frágil e quebradiço, convertendo-se, 

com o tempo, em uma massa escurecida e disforme. Além dessa ação direta, 

há ainda a produção de resíduos metabólicos que, além de tóxicos, possuem 

pigmentos de ação irreversível sobre os suportes, bem como de ácidos 
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orgânicos que provocam sua acidificação e deterioração.” (SOUZA, 2003, 

p.13) 

 

 De acordo com o referencial teórico-metodológico de Souza, a degradação do papel 

ocorre de forma muito variada na natureza, dependendo muito da forma como as folhas são 

dispostas e do meio em que ocorrerá a biodegradação. Estima-se que a biodegradação possa 

tomar entre  2 a 6 meses, desde que esse seja disposto em folhas individualizadas. Em 

condições de compostagem controlada, a degradação é acelerada e pode tomar entre 30 a 60 

dias. Entretanto, se as condições não forem favoráveis e o papel for colocado por exemplo, na 

forma de um livro fechado, as folhas interiores tomarão muito tempo, anos ou décadas, às 

vezes séculos, para serem degradadas. Quanto mais individualizadas as folhas e as fibras, mas 

rápida a biodegradação. 

 

 Existem duas classes de madeiras que são utilizadas para fabricação de papel e são 

conhecidas por madeiras moles e madeiras duras. Na madeira, o comprimento e a forma das 

fibras variam conforme o tipo, resultando em papéis com diferentes características. O papel é 

formado pelo entrelaçamento de fibras de celulose juntamente com outros materiais, como 

compostos químicos adicionados, os quais conferem  propriedades  especiais que resultam em 

papéis de qualidades distintas e usos variados. 

 

 O ponto de partida para a elaboração de uma proposta de conservação e restauro 

adequada assenta no conhecimento do material que constitui os objetos. É imprescindível 

conhecer a natureza do papel e dos elementos sustentados que o compõem, uma vez que estes 

definem as suas características e condicionam o seu comportamento. 

 

 

  A operação de descrição documental consiste na representação dos acervos 

documentais, através da sua referência (elementos identificativos) e outros elementos relativos 

à sua génese e estrutura, tendo como objetivo principal o controle e a comunicação dos 

documentos.  No que diz respeito à fotografia, interessa reunir dados relativos à autoria, o 

sujeito, objeto, as características da captura, o local, a data, os objetivos por detrás da captura,  

reportagem, entre outros. Estes dados são essenciais para a análise documental, que pode 

assim ser realizada a partir de três pontos de vista:  
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 * Identificação geral: dados imprescindíveis e nem sempre disponíveis (autoria, título, 

data, etc.). 

 

 * Características técnicas: processo fotográfico e composição da imagem (película, 

sensibilidade, formato, etc.). 

 

 * Descrição de conteúdos: estudo e análise de conteúdos que afetam os seus 

significados (descrição do fundo, contextualização, etc.). 

 

 Os métodos descritivos em uso dependem da tipologia e/ou natureza das instituições 

detentoras de documentação fotográfica, que podem ser arquivos, bibliotecas ou museus. De 

uma forma geral, estas instituições tendem a utilizar para a fotografia os mesmos métodos que 

utilizam para a maioria do seu acervo documental e museológico. 

 

 No entanto, atualmente destacam-se três tipos de métodos descritivos: as normas ISBD 

e AACR2, no caso de se tratar as fotografias como documentos bibliográficos,  e a norma 

ISAD(G), no caso de se tratar o acervo fotográfico como documentação arquivística. Cada um 

destes métodos apresenta diferentes características, nomeadamente no que diz respeito ao 

tratamento da documentação fotográfica. 

 

 A Descrição Bibliográfica Internacional Normalizada / International Standard 

Bibliographic Description (ISBD) surgiu em 1969 pela Federação Internacional de 

Associações e Instituições Bibliotecárias / International Federation on Library Associations 

and Institutions (IFLA) com o objectivo de estabelecer normas para a forma e conteúdo da 

descrição bibliográfica a nível internacional. 

 

 Em 1971 foi publicada a primeira norma, a ISBD(M) para a descrição de monografias. 

Sucessivos desenvolvimentos levaram à publicação de descrições normalizadas para outros 

tipos de materiais bibliográficos, denominadas ISBD parcelares,  nos quais destacamos, no 

http://pt.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Bibliographic_Description
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=IFLA&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=IFLA&action=edit&redlink=1
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âmbito do trabalho, a ISBD, NBM,  para materiais não-livro, International Standard 

Bibliographic Description for Non-Book Materials,  publicada pela primeira vez em 1977. 

 

 Apesar de existirem várias ISBD parcelares, dedicadas a distintos tipos especializados 

de material bibliográfico, todas têm em comum a mesma estrutura, que possibilitam a 

descrição de item a item: uma monografia, uma publicação periódica, um analítico, uma 

colecção fotográfica, uma fotografia individual, etc. 

 

 Mais recentemente, em 2003, a IFLA decidiu avançar com a reunião num único 

documento de todas as ISBD parcelares existentes, surgindo assim a edição consolidada da 

ISBD, cuja versão preliminar foi lançada em 2007 e depois em 2010 foi publicada a 

respectiva versão draft. Cada área possibilita um número variável de elementos descritivos. 

As descrições bibliográficas realizadas segundo a ISBD distribuem-se por oito zonas 

possíveis, nove, segundo a ISBD consolidada, que são as seguintes:  

 

 * zona da forma do conteúdo e do tipo de material;  

 

 * zona do título e menção de responsabilidade; 

  

 * zona da edição;  

  

 * zona do tipo e extensão do recurso;  

  

 * zona da publicação; 

 

 * zona da colação; 

  

 *zona da colecção;  
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 *zona das notas;  

 

 *zona do número internacional normalizado (ISBN ou ISSN, não aplicável às 

fotografias) e das condições de aquisição / preço. 

 

 Em paralelo à ação da IFLA com a criação da ISBD, os países de cultura anglófona 

desenvolveram uma outra norma para a documentação bibliográfica, o Código de Catalogação 

Anglo-Americanas, Anglo-American Cataloguing Rules AACR, publicado pela primeira vez 

em 1967. Define-se como Código de Catalogação Anglo-Americano,  2ª edição,  CCAA2, ou 

AACR2 a partir da sigla em inglês,  um compêndio de regras para a criação de descrições 

bibliográficas e para a escolha, a construção e a atribuição dos pontos de acesso, cabeçalhos,  

representando pessoas, localizações geográficas e entidades coletivas, além de títulos 

uniformes representando obras e expressões
. 

 

  
A primeira edição brasileira das "Anglo-American Cataloguing Rules", foi publicada 

em 1969, com adaptações do bibliotecário Abner Lellis Corrêa Vicentini, responsável por sua 

tradução,  que resultaram em fins didáticos para as entidades do curso no país. Surgindo mais 

tarde, a segunda edição, que continha a nova forma de descrição bibliográfica, publicada 

em 1978. Traduzida paulatinamente para o português, a mencionada obra foi publicada em 

dois volumes, contendo o primeiro a Parte I do AACR2, relativa à descrição, além dos 

apêndices A à D e do índice correspondente ao texto. O segundo volume compreenderá a 

Parte II dessas regras, tais como,  cabeçalhos, títulos uniformes e remissivas, cujos capítulos, 

já traduzidos, devem sofrer acurada revisão. 

 

 A segunda edição do código, também contém um capítulo especial sobre nomes 

geográficos, em que estes nomes apresentam um problema independente. Portanto, isso é uma 

das partes do conteúdo do AACR2, que compreende estrutura, regras gerais impressas e 

apêndices. E que ao longo do tempo, vem contribuindo efetivamente para a conscientização 

dos especialistas em catalogação desse processo técnico no Brasil. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/AACR2
http://pt.wikipedia.org/wiki/AACR2
http://pt.wikipedia.org/wiki/1969
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bibliotec%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Descri%C3%A7%C3%A3o_bibliogr%C3%A1fica&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1978
http://pt.wikipedia.org/wiki/AACR2
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cataloga%C3%A7%C3%A3o
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 Em 1978 foi publicada a segunda edição, denominada AACR2, que já foi revista em 

diferentes momentos, nos quais se destacam as revisões publicadas em 1988, 2002 e 2005.  

No que diz respeito à descrição da documentação fotográfica, o código AACR2 não 

apresentam diferenças notórias em relação à ISBD. 

 

 No domínio da arquivística, o modelo de descrição documental adaptado 

internacionalmente é a Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística,  General 

International Standard Archival Description ISAD(G). Esta norma foi desenvolvida 

pelo Conselho Internacional de Arquivos,  International Council on Archives, ICA, e foi 

publicada pela primeira vez em 1994. Depois de trabalhos de revisão, foi publicada em 2000 a 

segunda edição. 

 

 A ISAD(G), General International Standard Archival Description, ou Norma Geral 

Internacional de Descrição Arquivística, detalha-se como  uma norma desenvolvida 

pelo Conselho Internacional de Arquivos International Council on Archives,  CIA que 

estabelece diretrizes gerais para a descrição arquivística, devendo ser usada em conjunto com 

normas ou recomendações nacionais existentes em cada país. 

 

 Os primeiros esboços da norma desenvolveram-se em 1988 com o suporte da 

UNESCO. Em 1990 foi desenvolvida uma primeira versão pela Comissão Ad-Hoc, para as 

Normas de Descrição, ICA/DDS, que mais tarde se tornou um comitê permanente no 

Congresso Internacional de Arquivos realizado em Pequim (China), em 1996. Esta primeira 

versão foi publicada em 1994. Nesse mesmo ano, o Comitê3i  de Normas de Descrição 

assumiu o processo de revisão, já anunciado na primeira versão, da ISAD(G) como principal 

tarefa a realizar entre 1996-2000. A revisão foi concluída na terceira reunião plenária do 

Comité, em Estocolmo (Suécia), e impressa no início do ano 2000. Em Setembro de 2000, a 

segunda versão foi disponibilizada para todos os interessados no XIV Congresso 

Internacional de Arquivos, em Sevilha (Espanha). 

 

 A Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística tem como objetivos assegurar 

a produção de descrições consistentes, apropriadas e auto-explicativas, facilitar a recuperação 

http://pt.wikipedia.org/wiki/ISAD(G)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Internacional_de_Arquivos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Internacional_de_Arquivos
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e troca de informação sobre documentos de arquivo, possibilitar a partilha de dados de 

autoridade e tornar possível a integração de descrições provenientes de diferentes entidades 

detentoras num sistema unificado de informação. 

 

 Os princípios orientadores da Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística 

são  baseados em características tais como:  

 

 * no respeito pela proveniência e pela ordem original, no reflexo da organização da 

documentação;  

 

 * na organização da documentação de arquivo que é estruturado em níveis 

hierárquicos, relacionados entre si;   

 

 * na determinação  pelos níveis de organização; 

  

 * na aplicação da descrição arquivística a toda a documentação de arquivo, 

independentemente da sua forma e suporte;  

 

 * na aplicação da  descrição arquivística em todas as fases de vida da documentação de 

arquivo, podendo variar apenas os elementos de informação considerados na descrição, e na 

exaustividade com que são preenchidos;  

 

 * na aplicação  da descrição arquivística igualmente a toda a documentação de 

arquivo, independentemente de ser produzida por uma pessoa coletiva, uma pessoa singular 

ou por uma família. 

 

 As regras gerais da Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística se 

apresentam na descrição feita do geral para o particular, com o objetivo de representar o 

contexto e a estrutura hierárquica do fundo e das partes que o compõem, da  informação 
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pertinente para o nível de descrição, com o objetivo de representar com rigor o contexto e o 

conteúdo da unidade de descrição, na ligação entre descrições, com o objetivo de tornar 

explícita a posição da unidade de descrição na hierarquia e na não repetição da informação, 

com o objetivo de evitar redundância de informação em descrições arquivísticas 

hierarquicamente relacionadas. 

 

 Detalha-se a Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística em sete  zonas de 

informação descritiva e elementos associados, tais como, zona de identificação, zona de 

contextualização, zona de conteúdo e estrutura, zona de condições de acesso e de uso, zona de 

fontes relacionados, zona de notas e zona de controle da descrição. Então as sete zonas de 

informação descritiva e elementos associados podem ser melhor detalhadas, tais como: 

 

1) Zona de identificação: 

 

 * Código(s) de referência. 

 

 * Título. 

 

 * Data(s). 

 

 * Nível de descrição. 

 

 * Dimensão e suporte. 

 

  

2) Zona de contextualização: 

 

 * Nome(s) do(s) produtor(es). 
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 * História administrativa/biográfica. 

 

 * História custodial e arquivísica.  

 

 * Fonte imediata de aquisição ou transferência. 

 

3) Zona de conteúdo e estrutura: 

 

 * Âmbito e conteúdo. 

 

 * Avaliação, selecção e eliminação. 

 

 * Ingresso(s) adicional(ais). 

 

 * Sistema de organização. 

 

4) Zona de condições de acesso e de uso: 

 

 * Condições de acesso. 

 

 * Condições de reprodução. 

 

 * Idioma/Escrita. 

 

 * Características físicas e requisitos técnicos. 
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 * Instrumentos de descrição. 

 

5) Zona de fontes relacionadas: 

 

 * Existência e localização de originais. 

 

 * Existência e localização de cópias. 

 

 * Unidades de descrição relacionadas. 

  

 * Notas de publicação. 

 

6) Zona de notas:  

 

 *Notas. 

 

7) Zona de controlo da descrição: 

 

 * Nota do(s) arquivista(s). 

 

 * Regras ou convenções. 

 

 * Data(s) da(s) descrição(ões). 
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 A Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística possui relação com outros 

documentos normativos, tais como:  

 

 * o registo de autoridades arquivísticas com  o  desenvoIvimento  do ISAAR, CPF,  

norma internacional de registro de autoridade arquivística para pessoas coletivas, pessoas 

singulares e famílias; 

 

 * utilização de  vocabulários controlados existentes  na ISO 5963, Methods for 

examining documents, determining their subject, and selecting indexing terms, a ISO 

2788 Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri e a ISO 999 

Guidelines for the content, organization and presentation of indexes, df4; 

 

 * intercâmbio de informação descrita segunda a ISAD(G), a Biblioteca do Congresso e 

a Society of American Archivists desenvolveram a norma EAD - Encoded Archival 

Description;  

 

 * aplicação nacional, no caso de Portugal, a ISAD(G) deverá ser aplicada em conjunto 

com as Orientações para a Descrição Arquivística,  ODA. 

 

 A norma ISAD(G) estabelece directrizes gerais para a descrição arquivística, mas deve 

ser usada em conjunto com normas ou recomendações nacionais existentes. No caso 

português, o instrumento de trabalho conforme com a norma ISAD(G) são as Orientações 

para a Descrição Arquivística, ODA, desenvolvidas pela Direcção Geral de Arquivos cuja 

segunda versão, e actualmente em vigor, foi publicada em 2007. As regras ISAD(G) 

possibilitam a descrição arquivística segundo 26 elementos, organizados em sete áreas de 

informação descritiva tais como,  área de identificação, área de contextualização,  área de 

conteúdo e estrutura,  área de condições de acesso e de uso,  área de fontes relacionadas,  área 

de notas  e área de controle da descrição. Ao contrário das descrições bibliográficas, caso da 

ISBD e AACR2,  onde a descrição é feita item a item, a descrição arquivística é multi-nível, 

isto é, procede do geral para o particular, de acordo com o princípio da proveniência ou 

princípio do respeito pela ordem original.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/ISAAR(CPF)
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_5963&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_2788&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_2788&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_999&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_do_Congresso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Encoded_Archival_Description
http://pt.wikipedia.org/wiki/Encoded_Archival_Description
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=ODA&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=ODA&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=ODA&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Direc%C3%A7%C3%A3o_Geral_de_Arquivos&action=edit&redlink=1
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 Desta forma, qualquer descrição está interligada com a descrição da unidade 

arquivística hierarquicamente acima. A descrição multi-nível é de fato mais apropriada para a 

documentação em causa, já que a produção fotográfica está mais próxima da produção 

documental arquivística, ou seja,  a produção emana de uma fonte emissora, seja uma pessoa 

individual ou um organismo coletivo, e em grande parte dos casos, as fotografias surgem 

agrupadas em reportagens, equivalentes a processos ou documentos compostos, na 

nomenclatura de arquivística. Apesar da possibilidade das fotografias serem descritas de 

acordo com métodos da arquivística e da biblioteconomia, as características próprias da 

fotografia enquanto documento, tanto ao nível das suas propriedades materiais como também 

ao nível da comunicação visual,  levam à criação de vários modelos específicos para a 

descrição da documentação fotográfica.  

 

 Um grupo de trabalho dedicado à descrição documental, no âmbito deste projeto, 

dedicou-se ao estudo de modelos descritivos, campos e sua descrição, de programas de 

software para estruturas descritivas e também em soluções para pesquisa na Internet. Desta 

forma, são  publicadas em 2003 as recomendações SEPIADES, SEPIA Data Element Set,  

para a descrição de documentação fotográfica. O modelo SEPIADES não pretende substituir 

modelos de descrição já existentes, como é o caso da ISAD(G), ISBD ou AACR, sendo que o 

seu desenvolvimento teve em vista a sua adaptação às necessidades e requisitos de qualquer 

instituição detentora de acervos fotográficos. No entanto, este modelo está preparado para a 

sua utilização enquanto ferramenta independente no âmbito da descrição documental. 

 

 Relativamente à sua estrutura, o modelo SEPIADES possibilita a descrição multi-

nível, tal como a ISAD(G) para a descrição de materiais fotográficos. O nível mais elevado na 

estrutura do SEPIADES é o institute, que pode conter várias coleções. Cada coleção pode 

conter vários grupos e estes vários  itens únicos, sucessivamente.  

 

 A descrição da documentação fotográfica realizada de acordo com o modelo 

SEPIADES pode ser feita em cinco níveis diferentes de descrição, instituição, aquisição, 

coleção, grupo e item único, sendo em que cada uma destes níveis podem existir até três áreas 

de descrição, tais como administração, com informação relativa à organização e gestão do 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o_visual
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arquivo, como número, localização, data de aquisição, restrições de acesso, etc,  prevenção 

com informação relativa à origem e aquisição, como produção, data de entrada, estatuto na 

instituição, etc e material com informação relativa ao material descrito, características visuais 

e físicas, quantidade, tipos de materiais, etc.  
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3.  CAPÍTULO 2 - IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E AS POSSÍVEIS 

CONSEQUÊNCIAS DA DETERIORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 

 

 Nos últimos vinte anos, a fotografia deixou definitivamente de ser um mero 

instrumento ilustrativo da pesquisa para assumir o status de documento, uma matéria-prima 

fundamental na produção do conhecimento sobre determinados períodos da história, 

acontecimentos e grupos sociais. Se, por um lado, a fotografia foi e ainda é utilizada como 

janela para o passado, fornecendo, portanto, dados que os documentos textuais não 

registraram, por outro, a compreensão da fotografia como uma forma de representação abriu 

inúmeras possibilidades de análise de problemas históricos associados à construção da 

imagem. 

 

 Essas novas abordagens valorizam duplamente a fotografia porque dão ênfase não 

somente aos temas que nela aparecem retratados, mas à forma como esses temas são 

constituídos. Assim, os atributos técnicos e formais da imagem fotográfica assumem um papel 

relevante no entendimento de questões ligadas à noção de natureza, cidade, progresso, 

modernidade, morte, infância, indivíduo, identidade, apenas para citar aqueles temas mais 

recorrentes. Não é por acaso que o incremento na organização de documentos fotográficos 

institucionais aconteceu concomitantemente à publicação de repertórios e ao crescimento do 

uso da fotografia como fonte para a pesquisa. 

 

“A limpeza do local de armazenamento é fundamental e deve ser feita 

regularmente para evitar qualquer foco de crescimento e alojamento de 

insetos e outros pequenos bichos, a exemplo de cupins, traças, baratas, ratos 

entre outros. Eles podem causar danos irreparáveis como manchas, aderência 

de excrementos, furos e perdas da imagem fotográfica, seja no suporte ou na 

emulsão. Quando se detecta algum material da coleção contaminado pela 

ação dos insetos, deve-se retirá-lo do ambiente e tratá-lo separadamente para 

que a ação de tal peste não se alastre.”(FILIPPI, 2002, p.39) 

 

 

 De acordo com o referencial teórico-metodológico de Filippi, entre os agentes de 

degradação de acervos documentais, os agentes biológicos, notadamente insetos, fungos e 

roedores, constituem certamente ameaças sérias devido aos danos que podem, gerar, por vezes 

irreparáveis. Em razão disso, vigilância e controle de proliferação devem constituir um 
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cuidado permanente dentro da política de preservação de acervos. Embora a variedade desses 

agentes biológicos seja extensa, observa-se, contudo que o número de tipos que afetam 

potencialmente os acervos documentais não é muito grande. Esse fato está associado, muito 

possivelmente, à natureza química dos materiais que constituem os documentos. Via de regra, 

as regiões tropicais e subtropicais são as que melhor favorecem a proliferação desses temíveis 

inimigos dos acervos documentais. 

 

 A introdução dos agentes biológicos se dá, quase sempre, devido à inobservância de 

cuidados com os acervos. Uma vez instalados, se as condições forem adequadas, a 

proliferação desses organismos ocorre de modo bastante rápido. Os métodos de controle de 

proliferação desses organismos envolvem frequentemente o emprego de produtos químicos. 

Embora exista uma expressiva variedade de biocidas, suas aplicações em acervos 

documentais restringem o número de opções consideradas convenientes, devido aos riscos de 

danos à integridade das obras e à saúde dos funcionários e usuários dos acervos. Os danos que 

os insetos causam aos acervos são bastante conhecidos. Nem todos os insetos que habitam os 

acervos documentais deterioram a estrutura das obras porque seus metabolismos não 

dependem da celulose, principal componente dos papéis. Dentre as várias ordens de insetos 

potencialmente inconvenientes aos acervos documentais, podem ser citados como exemplos o 

dos tisanuros, representado pela família das traças,  ortópteros,  representado pela família dos 

besouros e isópteros representado pela família dos cupins. 

 

 Os fungos, às vezes chamados de mofos ou bolores, atacam todos os tipos de acervos 

independentemente dos seus materiais constitutivos. Os danos que causam vão desde uma 

simples coloração até a deterioração da estrutura das obras. Os fungos são vegetais 

desclorofilados, portanto, incapazes de realizar fotossíntese. Desse modo, necessitam instalar-

se sobre matérias que lhe possibilitem obter os nutrientes numa forma pré-elaborada, isto é, de 

fácil assimilação. A disseminação dos fungos se dá através dos esporos, que são carregados 

por meio de diversos veículos como, por exemplo, correntes aéreas, gotas d’água, insetos, 

vestuário, etc. O desenvolvimento dos fungos é afetado por diversos fatores, dos quais 

destacam-se a luz, pH, natureza do material constitutivo dos documentos e a presença de 

outros microorganismos. 

 

 A periculosidade dos roedores é bastante significativa. Além da ação sobre o material 

documental, os roedores podem atacar o revestimento isolante dos condutores elétricos, 
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favorecendo a instalação de sinistros. A admissão de roedores nos acervos se dá devido à 

presença de resíduos de alimentos, hábito que deve ser desencorajado junto aos funcionários e 

usuários dos acervos. Nessa perspectiva, torna-se fundamental, hoje mais do que nunca, a 

definição de padrões de qualidade na organização e conservação de fotografias em acervos 

institucionais e na produção de instrumentos de pesquisa. Nesse processo de valorização, a 

preservação de coleções fotográficas tem merecido cada vez mais atenção e se configura 

como uma área de atuação relativamente nova dentro de museus, arquivos e instituições 

públicas e particulares.  

 

 Atualmente, conta-se com princípios básicos e gerais, estudados e estabelecidos e, 

muitas vezes, adaptados à realidade brasileira, que podem orientar a conservação de uma 

ampla variedade de materiais, tanto dos suportes quanto dos elementos formadores da imagem 

latente e visual, visando garantir a longa permanência da fotografia. A ampliação do universo 

documental fotográfico é contínua e hoje presencia-se  a inserção dos processos fotográficos 

digitais e novas tecnologias da imagem que, em pouco tempo, estarão sendo guardados como 

documentos históricos e utilizados para a guarda dos próprios documentos. Assim, sob a ótica 

da preservação, é necessário compreender a dinâmica dos materiais fotográficos e 

acompanhar a evolução dos novos procedimentos ao longo da história. 

 

 Da curadoria fazem parte todas aquelas atividades de natureza conceitual, 

metodológica e prática que permitem a exploração científica, pedagógica e cultural do acervo 

de uma instituição. É sempre bom lembrar que, geralmente, documentos fotográficos 

convivem com outros de natureza diferente, textual, tridimensional, outras formas de 

iconografia como pintura a óleo, aquarelas, impressos, gravuras, desenhos, etc. Assim, para 

que as coleções fotográficas tenham um perfil de formação e crescimento bem definido e 

possam ser exploradas de forma eficiente, é preciso que a curadoria insira seu tratamento em 

uma ampla rede solidária de atividades institucionais.  

 

 Essa rede engloba desde políticas científicas definição de balizas cronológicas de 

atuação, de temas preferenciais, linhas de pesquisa,  passando pelas políticas de aquisição, 

guarda, doação, formação de biblioteca, treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos, 

difusão cultural, definição do usuário-padrão, instalação de infra-estrutura até a definição de 

procedimentos padronizados de documentação e informatização. A curadoria aponta 
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caminhos que devem ser detalhados e particularizados pelo projeto de área. São estes os 

pressupostos básicos para o estabelecimento das etapas de trabalho no projeto, tais como: 

 

 * a realização de um diagnóstico que determine as características e a quantidade da 

documentação a ser organizada e o mapeamento dos problemas relativos ao seu estado de 

conservação,  já que esse tipo de diagnóstico é básico para a definição do cronograma de 

atividades, infra-estrutura necessária, perfil da equipe e estimativa de custos; 

 

 * a definição do perfil do usuário, ou seja, o estabelecimento do tipo de consulente 

para o qual está sendo organizado o acervo, dado esse que influencia diretamente nas decisões 

quanto aos tipos de instrumentos de pesquisae às formas de acesso à documentação; 

 

 * e,  no caso de coleções fotográficas depositadas em instituições que conservam 

também documentos de outra natureza, tais como, bibliográficos, tridimensionais, textuais, 

sendo que,  é importante levar em conta a política geral da instituição no que se refere às áreas 

de atuação, linhas de pesquisa e qualificação dos funcionários. A organização da 

documentação fotográfica deve estar em consonância com a política adotada para essas outras 

áreas. 

 

 Observa-se os pressupostos acima, passa-se à fase de elaboração do projeto. 

Hipoteticamente, pode-se aqui simular uma situação diagnosticada para, a partir dela, discutir 

as etapas de trabalho. Com a valorização do documento fotográfico, muitas instituições 

públicas e privadas têm se preocupado em dispensar um tratamento físico e documental que 

respeite a especificidade da fotografia, o que muitas vezes implica na reorganização do 

material existente. 

 

 É comum o aparecimento de  situações nas quais a fotografia é acondicionada 

juntamente com documentos textuais, a ela não sendo dispensado nenhum tratamento 

específico. Nos casos em que existe uma organização prévia que será alterada, é importante 

ter claros os critérios que foram utilizados no sistema em curso. Deve-se procurar relatórios, 

diagnósticos ou projetos anteriores, instrumentos de pesquisa existentes, enfim, qualquer 

registro que permita entender a lógica do sistema adotado. Se não existir qualquer registro, 

ouvir antigos funcionários que trabalham ou trabalharam com o acervo pode ser uma boa e  às 

vezes a única  solução. 
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 No caso de mudanças no acondicionamento, deve-se ter muita cautela com a 

introdução de novos sistemas. A desmontagem de um conjunto pode representar a perda de 

informações importantes sobre a documentação e que, muitas vezes, são irrecuperáveis. 

Portanto, as decisões envolvendo novas localizações e arranjos precisam 

sempre ser registradas,  listas de equivalências numéricas ou de localização, além de cadernos 

com o registro das ações desenvolvidas durante o projeto, são imprescindíveis para o controle 

dessa etapa do trabalho. Levando tudo isso em conta, uma boa estratégia de organização é 

partir do geral para o particular. Com uma visão abrangente do acervo, é possível dimensionar 

melhor os problemas de conservação existentes, o perfil da documentação e a sua vocação, 

dados importantes quando se tem a intenção de incrementar coleções através de compras ou 

campanhas de doação. 

 

 A organização de coleções de fotografias envolve o arranjo físico e a identificação dos 

documentos. Na sua forma mais abrangente, nessa identificação resulta em um guia, e naquela 

mais detalhada, em um catálogo. A organização envolve atividades sistemáticas de 

levantamento, seleção e compilação de informações referentes a um conjunto ou a um 

determinado documento em instrumento apropriado. A finalidade é criar formas adequadas de 

acesso e controle do acervo. Por isso, qualquer instrumento de pesquisa, por mais sofisticado 

que seja, nunca substitui aquele que lhe deu origem, o documento. Ele deve, isso sim, 

fornecer os dados sobre o documento, possibilitando uma busca suficientemente aprofundada 

a ponto de restringir a necessidade de manuseio dos originais. 

 

 Por se tratar de um procedimento técnico de cunho instrumental, a eficiência de uma 

organização depende diretamente dos objetivos traçados para o acervo fotográfico em 

questão. Em outras palavras, ela é fruto da curadoria. A conservação fotográfica está ligada à 

idéia de proporcionar o maior tempo de vida aos objetos fotográficos, uma vez que esses são 

extremamente frágeis por natureza. Todos os materiais fotográficos têm uma estrutura físico-

química complexa e instável e é necessário compreendê-la para entender o comportamento 

dos materiais presentes nas coleções e estabelecer os procedimentos corretos para 

salvaguardá-los. 

 

 Desde o nascimento da fotografia, todos os impulsos de desenvolvimento das técnicas 

fotográficas foram e são no sentido de aperfeiçoar a durabilidade das imagens, isto é, buscar a 
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melhor forma de combinar os materiais e elementos químicos para se obter um objeto 

fotográfico com expectativa de longa permanência da imagem. Gerou-se, então, a partir 

desses experimentos, um grande número de processos que utilizavam diferentes tipos de 

suportes, ligantes, substâncias sensíveis e tratamentos químicos. O suporte é a superfície que 

carrega a camada fotossensível, formadora da imagem. Uma coleção pode apresentar diversos 

tipos de suportes como, tais como,  vidro, papel, metal, madeira, cerâmica, tecido, couro e 

materiais sintéticos chamados de suportes primários, que, por sua vez, podem estar aderidos a 

suportes mais rígidos, ditos secundários.  

 

 A camada fotossensível contém os sais de prata na  grande maioria do material 

fotográfico moderno colorido e branco e preto, diferente do que ocorria no século XIX e 

início do XX, quando houve uma diversidade muito grande de técnicas não só à base de prata, 

mas também de ferro, platina, paládio, dicromatos, pigmentos e outros. Nos primórdios, as 

imagens eram formadas quase que diretamente sobre a superfície do papel sem o uso de 

ligantes, isto é, a matéria coloidal entre o suporte e a camada de imagem. Técnicas 

fotográficas em negativo e positivo foram se desenvolvendo para o uso de aglutinantes nos 

quais pudessem estar dispersos os elementos sensíveis, até chegar à utilização da emulsão de 

gelatina e sais de prata que se  conhece atualmente. Basicamente, os aglutinantes empregados 

naquela época foram a albumina, o colódio e a gelatina. 

 

 Os tipos de emulsão e suporte são fatores de classificação inicial dada aos grupos de 

documentos fotográficos de um acervo e cada material tem uma vida própria e um caminho de 

degradação diferente. Portanto, torna-se mais fácil na medida em que se analisa e identifica 

corretamente os materiais contidos nas coleções, impor-lhes técnicas de preservação. E, por 

incrível que pareça, é muitas vezes a partir de aspectos da deterioração dos processos em 

questão que se consegue detectar o tratamento correto para determinado conjunto de 

fotografias. 

 

 A deterioração da imagem fotográfica é a grande inimiga dos conservadores, 

obrigados a driblar tanto aquela causada por fatores intrínsecos aos materiais fotográficos, 

quanto a decorrente de fatores externos a que eles estão submetidos. Nessa inter-relação entre 

a estabilidade física e química das fotografias e o meio ambiente em que vivem, este último 

tem papel fundamental, podendo funcionar como agente acelerador ou retardador do processo 

de deterioração fotográfica. Daí a necessidade de um micro clima propício para a preservação 
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dos materiais fotográficos, no qual será possível a prevenção e a inibição de processos 

destrutivos, característicos da estrutura de todo material fotográfico, independente do suporte 

e da camada formadora da imagem. Assim, a política de preservação tem como princípio 

estancar a deterioração das coleções através de tratamentos preventivos e ativos, 

acondicionamento e guarda apropriados dos materiais fotográficos, além, é claro, da formação 

de pessoal especializado que possa divulgar as coleções para o público interessado. 
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4.  CAPÍTULO 3 - APLICAÇÃO DOS CONCEITOS  DA PRESERVAÇÃO 

ARQUIVÍSTICA NOS ACERVOS FOTOGRÁFICOS 

 

 A preservação de documentos fotográficos impõe a reflexão sobre vários aspectos, tais 

como: 

 

 * a diversidade do conjunto de registros fotográficos que se tem em mãos tais como, 

negativos em preto & branco e em cores,  fotografias em preto & branco e em cores, 

transparências, álbuns, objetos e outros; 

 

 * o estado de conservação como um todo e, posteriormente, caso a caso; 

 

 * o sistema de acondicionamento de cada subconjunto, envolvendo tratamentos 

básicos de limpeza e estabilização; 

 

 * o manuseio sem danos aos materiais; 

 

 * a  área de guarda, respeitando os padrões de armazenamento; 

 

 * o tipo de divulgação previsto para as imagens; 

 

 * o acesso às imagens. 

 

 É claro que as melhores condições são as ideais e muitas vezes as mais difíceis de 

atingir, portanto, não se deve perder as referências das condições reais de trabalho e agir 

dentro das possibilidades com criatividade e bom senso. Também é importante lembrar que os 

projetos a médio e longo prazo podem facilitar a implantação de sistemas mais onerosos, 

pensados no início como ideais. Diante da grande variedade de processos utilizados na 

fotografia desde o seu surgimento até o atual momento, o diagnóstico na conservação é o 

primeiro passo para se constituir uma visão geral do acervo. Nesse momento, são 

classificados os materiais através de sua estrutura física, isto é, a emulsão e o suporte 

utilizados, identificando os processos fotográficos antigos,  contemporâneos, os estágios de 

deterioração e as condições de arquivamento nas quais se encontram. Alguns processos de 

fixação da imagem foram mais populares e sobreviveram por mais tempo até o 

desenvolvimento de outras técnicas mais eficazes. 

 

 Uma vez classificados em subconjuntos de acordo com suas propriedades físicas e 

estado de conservação, é possível fazer um planejamento para estabelecer as prioridades de 
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tratamento e as formas de acondicionamento. É indicado o uso da ficha de conservação para 

cada documento durante a etapa de identificação e diagnóstico. Essa ficha deve registrar o 

processo em questão, se negativo, positivo, preto e branco ou em cores, a data, a dimensão, as 

condições de acondicionamento e embalagem, as características de deterioração encontradas e 

todas as informações pertinentes que sirvam de guia para uma melhor elaboração do 

planejamento do trabalho de conservação e que eventualmente remetam à ficha catalográfica.  

 

 Todo o tratamento de conservação deve ser feito com cautela e em local adequado, 

pois mesmo não contando com o apoio de um laboratório de conservação bem equipado, é 

possível adaptar certos espaços criando boas condições para se trabalhar com conforto, já que 

os procedimentos são lentos e exigem paciência. Alguns cuidados devem ser tomados para 

prevenir a intoxicação por produtos químicos usados em determinadas intervenções e mesmo 

por gases liberados nas reações de degradação de certos documentos. Portanto, é bom 

proteger-se, usando máscara e luvas, manter uma boa circulação do ar no ambiente de 

trabalho, principalmente se não houver capela, e evitar longos períodos de contato no 

manuseio dos materiais em condições degradantes, que pode ser melhor explicado na citação 

abaixo: 

 

“Como em todas as questões de preservação, a melhor política é, 

definitivamente a prevenção. As seguintes recomendações gerais 

desestimularão o surgimento dos fungos como: temperatura e a umidade  

relativa deverão ser mantidas em níveis constantes e moderados; guarda as 

obras em invólucros protetores; as áreas em que as obras são armazenadas e 

usadas devem ser mantidas escrupulosamente limpas; instalação de um 

sistema de filtragem de partículas de múltiplo estágio no prédio ou na área de 

armazenagem; manter as janelas fechadas; proibir plantas vivas nas áreas de 

armazenagem ou uso do acervo; fazer uma inspeção se o monitoramento 

indicar umidade relativa maior que 55% em busca de indícios de mofo, 

sobretudo no verão; evitar armazenar as obras em áreas potencialmente 

úmidas ou em locais onde exista a possibilidade de acidentes com água; 

inspecionar regularmente os sistemas de aquecimento, ventilação e 

refrigeração, que constituem terreno propício para o crescimento do mofo e 

preparar um plano de emergência.” (OGDEN, 2001 p.19.) 

 

 De acordo com o referencial teórico-metodológico de Ogden,  quando um livro ou 

qualquer outro tipo de obra de um acervo bibliográfico ou documental não se encontra em um 
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bom estado de conservação, há  um problema que consiste em determinar o tipo e o grau de 

atuação do tratamento específico ao qual será submetido. Através dos conhecimentos obtidos 

sobre todas as características e circunstâncias que ocorrem para a deterioração, inicia-se  a 

elaboração de um diagnóstico sobre o estado geral de conservação. Este conhecimento é que 

determinará a escolha do método a ser utilizado. 

 Um método de conservação se constitui do reconhecimento e execução de tratamento 

em uma obra, considerando-se sua estrutura, composição física e seus aspectos estéticos e 

históricos, visando o prolongamento de sua vida útil o máximo possível. No campo de ação 

interdisciplinar da  matéria Conservação de Acervos Bibliográficos e Documentais, apresenta-

se  em métodos de conservação.  A aplicação da fumigação,  muitas vezes é imprescindível 

para a salvaguarda de acervos bibliográficos e documentais, tais como, câmaras herméticas de 

alvenaria geralmente  localizadas nos armazéns de livros das divisões de periódicos e obras 

gerais. O processo é simples, os livros devem ser colocados nas prateleiras que formam a 

estrutura interna da câmara, com as lombadas voltadas para cima e os cortes laterais voltados 

para baixo, semi-abertos.  

 

 O produto utilizado para este tratamento é um inseticida de uso domissitário 

autorizado pelo Ministério da Saúde. Trata-se do DDPV em solução etanólica a 2%. Este 

produto é introduzido numa bandeja de PVC que há na base do câmara. A câmara deve 

permanecer fechada por 72 (setenta duas) horas, tempo mínimo para que o produto atue a 

contento. Após este período e antes da abertura da câmara, liga-se o exaustor para retirar o 

excesso do produto. Em situações de emergência, ou da não obtenção de câmaras herméticas, 

pode-se efetuar este tratamento introduzindo-se o material atacado por microorganismos 

dentro de um saco plástico grande, resistente e hermético, observando-se a posição dos livros 

já descrita para a câmara, sobre uma superfície plana. Coloca-se próximo à boca do saco uma 

tira de mata-borrão dobrada em forma de sanfona, embebida no produto já preparado. Em 

seguida amarra-se a boca do saco comum barbante. Deixa-se por 72 (setenta duas) horas e 

após este período procede-se à abertura do saco, deixando o material em lugar ventilado por 

algum tempo, submetendo, em seguida, ao tratamento de higienização. Durante todo o 

desenrolar do tratamento, o funcionário encarregado deve usar guarda-pó ou avental, luvas de 

borracha de cano longo, óculos protetores e máscara contra gazes. 

 

 A Higienização  é de fundamental importância para um acervo bibliográfico e 

documental. Dentre todas as vantagens que apresenta, há uma, ou seja, a eliminação do 
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máximo possível de  todas os sujidades extrínsecas às obras, que é inerente ao seu próprio 

desenvolvimento e tem um caráter de destaque, na medida em que compõe uma sistemática de 

limpeza de volumes e estanterias. Além disso, estabelece uma frequência na identificação de 

qualquer tipo de ataque de microorganismos ao acervo, através de uma simples ação que  

pode se  chamada de monitoramento. O termo higienização, incorporado ao jargão técnico da 

matéria Conservação de Acervos Bibliográficos e Documentais, tem dois sentidos. O primeiro 

é médico: parte da medicina que propaga os meios para conservar a saúde e prevenir 

enfermidades, indicando ao homem quais são suas necessidades orgânicas e de que maneira 

deve satisfazê-las para conservar-se saudável. O outro é pedagógico: numa dupla perspectiva, 

a que ensina a higiene corporal de uma pessoa e a que se refere à higiene escolar propriamente 

dita. 

 

 Em conservação emprega-se  este termo para descrever a ação de eliminação de 

sujidades generalizadas sobre as obras, como poeira, partículas sólidas e elementos espúrios à 

estrutura física do papel, objetivando, entre outros fatores, a permanência estética e estrutural 

do mesmo. Quanto ao aspecto estético, uma obra pode, com o passar do tempo e as condições 

de acondicionamento a que esteja submetida, apresentar-se escurecida em sua tonalidade, em 

decorrência do acúmulo de sujidades sobre elas, sem com isto perder sua integridade. Quando 

um acervo não se encontra em ambiente climatizado, torna-se vulnerável à entrada, através 

das janelas abertas, de tênues partículas de terra seca ou quaisquer outras substâncias que se 

elevam na atmosfera e depositam-se sobre as outras. O manuseio de obras planas como 

gravuras, partituras, mapas, etc,  atingidas por camadas de poeira, acarreta o efeito da abrasão, 

ou seja, um dano causado pela fricção entre os próprios documentos atingidos pela poeira. 

 

 O surgimento de manchas dá- se quando um acervo se encontra em ambiente com alto 

teor de umidade relativa e a poeira, sobre os documentos, umedece e penetram entre as fibras 

do papel. Caso haja áreas de concentração de poeira, essas poderão se transformar em 

manchas sobre os documentos. Em qualquer ambiente, os esporos de fungos no ar depositam-

se sobre a superfície de documentos expostos, como consequência natural da movimentação 

de ar. Quando o ambiente de um acervo sofre acentuadas alternâncias de umidade relativa, 

pode atingir um grau tal que propicie o crescimento e o desenvolvimento de fungos, a 

princípio atingindo a encolagem do papel e, alguns casos, penetrando nos fibras. O ataque de 

fungos enfraquece o papel, gerando manchas irreversíveis. 
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 Poluentes atmosféricos são prejudiciais à manutenção de acervos bibliográficos. Há 

bibliotecas e arquivos localizados como ilhas em meio a centros urbanos, com seus acervos a 

sofrerem constante ataque destes agentes. Em decorrência da imediata absorção dos poluentes 

pelos papéis, inicia-se um processo de variação do pH, ou seja, dos valores tomados para 

representar o grau de acidez ou alcalinidade de um material. O processo chamado de 

reestruturação destina-se, objetivamente, a redispor e ordenar as partes que compõem uma 

obra encadernada, podendo ser aplicado também à álbuns fotográficos,  como também à 

execução dos remendos, enxertos e consolidações que se façam necessários, ao resgate 

estrutural destes, enquanto bens culturais. Cumpre explicar que este tratamento, com relação 

às encadernações, é uma alternativa criada para a conservação de obras que apresentem seus 

cadernos íntegros em suas costuras, constituindo um procedimento em que se adotam 

modelos e materiais compatíveis com a premissa básica da disciplina conservação, que é o 

critério da reversibilidade. 

  

 A primeira etapa do tratamento é a limpeza dos materiais, podendo-se recorrer à 

limpeza química ou mecânica, dependendo do caso. A limpeza mecânica consiste na remoção 

das sujeiras superficiais tanto da base quanto da emulsão. Nesse caso, utilizam-se pincéis 

macios para não provocar abrasões nas superfícies  ou  pó  de  borracha. A limpeza química é 

feita para a remoção de resíduos de colas, fitas adesivas, etiquetas, tintas, grampos, clipes, 

excrementos de insetos e outros tipos de substâncias alheias à superfície original da imagem. 

Utiliza-se solventes orgânicos ou leve aplicação de umidade, com muito cuidado e sem abrir 

mão de testes em uma pequena área do documento em questão, para garantir o sucesso da 

operação. Nessa etapa, deve-se ter muita atenção na manipulação de fotografias rasgadas,  

fragilizadas e ressecadas. Após a higienização, os materiais são submetidos às técnicas de 

estabilização e consolidação para tratar os rasgos, as dobras, as partes faltantes, os furos e 

outros problemas similares através da planificação e consolidação das intervenções. Os 

reparos podem ser feitos com papel japonês e colados com o adesivo tipo metil celulose, 

comprado em pó e facilmente diluído em água.  A água usada em qualquer fase desse trabalho 

deve ser sempre a água destilada, garantindo assim a sua pureza. 

 

 Diante da produção textual supracitada, comprova-se o comportamento dos produtos 

fotográficos dentro da diversidade de um acervo. É importante que eles estejam separados 

fisicamente, para que determinado tipo de material não incomode o outro. Assim, a guarda 

dos diferentes tipos de filmes, papéis, transparências, objetos históricos e outros deve 
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obedecer às regras básicas de preservação e certas situações, porém, exigem a criação de 

soluções próprias para o arquivamento. Os materiais fotográficos são normalmente agrupados 

pelo fator suporte. Pode-se possuir suporte em papel, suporte em plástico, suporte em vidro, 

suporte em metal e alguma exceção. Depois dessa seleção, deve-se dividir os subconjuntos em 

emulsões p&b ou coloridas e em negativos ou positivos. As informações advindas dessa etapa 

de organização devem estar intimamente ligadas às informações referentes à documentação, 

podendo também estar inter-relacionadas com a ficha de conservação. 

 

 Os materiais fotográficos, quer sejam filmes ou papéis, devem sempre estar protegidos 

dos danos físicos descritos anteriormente em contato direto com invólucros de boa qualidade. 

Os papéis e os plásticos usados na confecção das embalagens devem estar de acordo com as 

Normas Técnicas Internacionais e testados para garantir que o usuário esteja consumindo 

produtos com a qualidade necessária. Uma boa referência é a certificação PAT, Photographic 

ActivityTest, dada a produtos aprovados para a conservação fotográfica. A escolha do tipo de 

embalagem a ser implantada no sistema de acondicionamento vertical ou horizontal depende 

das características do material a ser arquivado e do tipo de manipulação prevista. As 

embalagens podem ser compradas no mercado especializado, que cada vez está 

disponibilizando mais opções desse gênero, ou confeccionadas na própria instituição, quando 

for o caso de formatos e design fora dos padrões comerciais.  

 

 Os plásticos recomendados são poliéster, polietileno de alta densidade e polipropileno. 

Por serem transparentes ou quase transparentes, permitem a fácil identificação do conteúdo, 

evitando o perigo do manuseio na retirada das fotografias dos invólucros. Porém, há que se 

tomar cuidado para que os filmes e papéis não sofram dentro dessas embalagens plásticas, 

impedidos de “respirar”, sobretudo se submetidos a elevados índices de umidade relativa e 

temperatura na sala de armazenamento. Deve-se ter muita cautela com as folhas para 

arquivamento de negativos e slides fabricadas em PVC, cloreto polivinílico. Ao contrário dos 

polímeros, esse material não tem estabilidade dimensional nem é inerte e, com o passar do 

tempo, acaba melando e atacando os materiais fotográficos embalados. 

 

 Os papéis usados para o acondicionamento, especialmente aqueles que irão ficar em 

contato direto com o material fotográfico, devem ser neutros, com pH próximo ao 7,0. Alguns 

casos exigem o uso de papel levemente alcalino (pH entre 7,5 e 8,5), para garantir a 

neutralização da acidez vinda da deterioração das fibras do papel fotográfico a ser embalado. 
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Pastas, envelopes de vários modelos, jaquetas, caixas, papéis para entrefolhamento e cartões-

suporte são usados no acondicionamento e merecem ser cuidadosamente desenhados para que 

possam cumprir o melhor desempenho na dinâmica do acervo. Isto é, o modo como as 

coleções são usadas e manuseadas, as necessidades da identificação dos registros fotográficos, 

o orçamento disponível e outras considerações particulares de cada acervo são fatores 

determinantes na arquitetura do material de guarda.  

 

 O mobiliário deve ser de aço e as estantes, arquivos, armários e mapotecas devem ser 

compatíveis com as condições de acondicionamento ideais . Podem ser estantes deslizantes 

para resolver problemas de espaço físico. Em hipótese alguma, deve- se usar móveis ou 

prateleiras de madeira. As fotografias em grandes formatos devem ser embaladas 

individualmente e os materiais históricos e os álbuns, guardados horizontalmente e a seguir 

colocados em mapotecas ou em caixas. O arquivamento vertical pode ser uma opção para 

acervos com grande volume de fotografias. Uma vez que para essa modalidade de guarda são 

usadas pastas suspensas, a dimensão das fotos não deve exceder o formato das pastas e as 

fotografias devem ser protegidas individualmente com entrefolhamento. Por ficar em contato 

com as fotografias, as pastas devem ser fabricadas com papel de boa qualidade e suas hastes 

devem ser de plástico, nunca de metal. Outro cuidado recomendado é evitar excesso de 

fotografias nas pastas, de forma a proporcionar o conforto necessário à sua preservação. 

 

 É imperativo guardar os materiais fotográficos em área climatizada. É evidente que a 

implantação de um depósito climatizado ideal implica a disponibilidade de grandes recursos 

financeiros, mas muito se pode fazer para resolver essa questão satisfatoriamente. A 

construção, as paredes, pisos e teto da sala devem ter acabamento inerte, evitando-se o uso de 

madeira, e seus revestimentos não podem se volatilizar ou liberar gases tóxicos para o 

material fotográfico. As portas e janelas devem estar perfeitamente isoladas e é recomendado 

o uso de material não combustível em toda a construção da área. É bom evitar sótãos e porões, 

pois esses locais retêm calor e umidade e podem não ser seguros. É importante que os 

equipamentos contra incêndio estejam em locais acessíveis. Para a iluminação da área é 

conveniente o uso de lâmpadas com baixa incidência de raios UV. 

 

 É imprescindível que a temperatura e a umidade relativa do ar sejam monitoradas 

devido às constantes variações climáticas. A instalação de um sistema central de ar 

condicionado e desumidificador é a melhor opção, podendo ser adaptado, no entanto, um 
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sistema descentralizado, optando-se pelo uso de aparelhos individuais de ar condicionado e 

desumidificador. Este último apresenta uma caixatanque em seu corpo, na qual fica 

depositada a água retirada do ambiente.  Através de um sistema de bóia, é possível evitar que 

ela extravase. Outra opção é a instalação de um dreno para a água ser jogada diretamente para 

fora do arquivo. Os equipamentos de controle são o termo-higrômetro e o termo-higrógrafo, 

que devem ser monitorados diariamente e mantidos em perfeito funcionamento. Há também 

uma opção mais cômoda e moderna de monitoramento à distância, através de um sensor 

dentro da câmara climatizada. As informações recolhidas podem ser acessadas via 

computador fora da área de guarda. 

 

 O acoplamento do elemento filtrante na entrada de ar é importante para evitar a 

presença de poeira e poluição. Certas partículas podem ser quimicamente reativas, ter poderes 

abrasivos e associar- se  a pontos de fungos e bactérias que deflagrariam um processo de 

deterioração. Existem várias medidas para a manutenção das boas condições ambientais em 

áreas de armazenamento, tais como: 

 

 * a estabilidade de todos materiais aumenta quando a temperatura e a umidade relativa 

do ar diminuem; 

 

 * a temperatura e a umidade relativa do ar devem ser mantidas as mais constantes 

possíveis, pois a variação da temperatura ambiente altera também a umidade relativa do ar;  

 

 * o  índice de temperatura deve ser mantido o mais baixo possível;  

 

 * a  poluição do ar deve ser controlada por meio de filtros na entrada de ar da sala; 

 

 * a luz deve ser evitada, principalmente os raios ultravioleta, (...). 

 

 O uso da informática no processamento de grandes massas documentais tem se 

mostrado vantajoso em vários aspectos. O mais evidente é a racionalização do trabalho. 

Usando a ficha catalográfica informatizada como matriz de informações, é possível gerar uma 

série de subprodutos que manualmente exigiriam uma confecção à parte, individualizada. 

Dependendo dos recursos do programa de banco de dados a ser adotado, é possível criar 

arquivos paralelos, complementares ou de apoio, ao cadastro principal de referência ao 
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acervo. Esses arquivos, ao mesmo tempo que podem ser considerados subprodutos da 

catalogação, funcionam como um meio de evitar sobrecarga de informação na ficha principal. 

Os arquivos paralelos podem cobrir a biografia e a produção dos fotógrafos indicados na 

autoria, detalhar as técnicas fotográficas referidas no campo de dados técnicos, indicar 

bibliografia especializada, enfim, aprofundar as informações presentes no cadastro principal. 

 

 Outro subproduto possível é o livro de tombo. Esse livro de controle da entrada do 

documento no seu espaço de guarda, seção, setor, serviço, reserva técnica, arquivo, (...), antes 

preenchido de forma manuscrita com os dados sumários da peça documental, pode ser 

transformado em um tipo específico de relatório a partir da base de dados informatizados. 

Essa mesma base servirá para outros instrumentos de pesquisa, como, tais como,  diagnósticos 

de conservação, quantificações temáticas ou tipológicas e levantamento para exposições e 

publicações, que podem ser formulados a partir da base única de dados. 

 

 Além da economia de tempo, espaço e papel, o catálogo informatizado queima etapas 

de reprodução. No processamento manual, a reprodução fotográfica do documento gerava um 

negativo e pelo menos uma cópia em papel para a ficha catalográfica. Atualmente, com o uso 

de scanners, é possível fazer a digitalização da imagem na ficha catalográfica diretamente do 

negativo ou cromo, não sendo mais necessária a ampliação em papel. Os fichários de consulta 

também são substituídos pela consulta direta ao catálogo. Além do uso de descritores, todos 

os campos da ficha podem ser objeto de indexação, permitindo consultas bastante pontuais e 

especializadas em poucos segundos. 

 

 No entanto, se o uso de computadores apresenta tantas vantagens e uma economia de 

recursos a longo prazo, todos sabem também que o custo inicial é mais alto, pois é nessa fase 

que se concentram a compra de equipamentos, a escolha e o desenho do programa de 

catalogação. O aperfeiçoamento e o bom desempenho do programa exigem o 

acompanhamento de um analista de sistema sensível aos problemas da área. É sabido também 

que todo sistema informatizado está sujeito a defeitos que podem danificar o arquivo, tendo-

se como consequência a perda de todas as informações coletadas. Desse modo, torna-se 

imprescindível a implementação de um sistema seguro de back-up, que deve ser acionado 

sempre que o catálogo for alimentado, com checagem periódica e armazenamento de seus 

suportes, fitas, cd’s ou disquetes,  em local diferente do acervo. Por motivos de segurança, 

recomenda-se que seja mantida uma cópia em papel da última versão do catálogo. 
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 No caso de ampliações do acervo fotográfico, é importante que a instituição processe 

as novas doações e aquisições com critérios já definidos de organização documental e física. 

É, portanto, uma etapa que deve suceder aquelas descritas. A política de ampliação de acervos 

pode ser encaminhada através de campanhas dirigidas ou amplas. No primeiro caso, 

enquadram-se as campanhas voltadas para a cobertura de segmentos muito específicos e que 

podem ser mapeados através mesmo da pesquisa de campo, por pesquisadores e 

documentalistas. Exemplificando, se há o interesse da instituição em recuperar 

exclusivamente a memória fotográfica da atividade educativa e escolar de sua cidade, uma 

pesquisa prévia relativa aos estabelecimentos de educação mais antigos e o contato com 

professores aposentados ou associações de ex-alunos fornecem elementos preciosos para a 

montagem das estratégias de coleta. 

 

 Como forma de chamar a atenção sobre a ampliação dirigida do acervo, a instituição 

pode organizar exposições e palestras sobre o tema, bem como divulgar as atividades de 

curadoria e pesquisa através de matérias informativas em jornais e revistas especializadas. 

Tais recursos funcionam como plataforma para o estabelecimento de contatos preliminares 

com pessoas e instituições da área de interesse. 

 

 Campanhas de amplo espectro, veiculadas na mídia impressa e eletrônica, podem ser 

organizadas segundo faixas cronológicas. Nesses casos, os resultados podem surpreender pelo 

volume de doações. Por essa razão, é importante prever equipe e espaço adequados para o 

recebimento e triagem do material. Em hipótese alguma, a reserva técnica deve ser utilizada 

para a guarda de material recém-doado, pois a documentação pode estar contaminada por 

agentes biológicos, traças, cupins e brocas, colocando em risco o acervo existente. Esse 

procedimento, aliás, deve ser adotado em todos os casos de novas aquisições. Em local 

apropriado, longe da reserva técnica, a documentação recém-chegada precisa passar por uma 

limpeza mecânica, momento em que se procede à avaliação do seu estado de conservação. 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Apesar de ser um campo relativamente recente no Brasil, a organização física e 

documental de acervos fotográficos já mobiliza, atualmente, um número significativo de 

profissionais. A preocupação com os procedimentos mais adequados para a conservação e 

catalogação de fotografias têm gerado encontros, seminários e mesmo trocas informais de 

experiências, que acontecem em visitas técnicas a instituições públicas e privadas.  

 

 Nesse processo, merece menção especial o trabalho que o Centro de Conservação e 

Preservação Fotográfica, Funarte, com sede na cidade do Rio de Janeiro, realiza há mais de 

quinze anos. Além de assessoramento técnico a instituições, o Centro promove cursos de 

treinamento, oficinas e palestras, de modo a atualizar o conhecimento na área. 

 

 Esse movimento é extremamente salutar e aponto para uma conscientização cada vez 

maior das necessidades que a preservação de documentos fotográficos impõe. Nesse sentido, 

este trabalho de conclusão de curso não objetiva esgotar um tema de tal amplitude e 

complexidade, mas sim iniciar uma série de questões básicas pertinentes à curadoria de 

coleções de fotografias. 
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