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Introdução
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A importância de um bom ambiente de guarda
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O diagnóstico de coleções fotográficas
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Condições para a realização do diagnóstico
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O que observar?

1. Material constituinte do objeto
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Elementos componentes da fotografia
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Suporte





















 














Substância formadora da imagem
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Ligante




















Camada de Barita





miolo_conservação.pmd 09/12/2009, 18:2820



DIAGNÓSTICO DE CONSERVAÇÃO EM COLEÇÕES FOTOGRÁFICAS  I  21




























Composição das coleções fotográficas






Cópias fotográficas
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Gelatina/prata ou gelatina por revelação
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Processo cromogênico
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Processos fotomecânicos















Colódio ou gelatina por impressão direta











Cópias em carvão
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Platinotipia















Cópias digitais
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Objetos em estojo
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Daguerreótipo

































Ambrótipo
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Ferrótipo
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Negativos em vidro


















Negativos de gelatina














Negativos em base plástica





Negativos em nitrato de celulose
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Negativos em acetato de celulose










Identificação de bases plásticas
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Teste de difenilamina






Teste de polarização
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Teste de flutuação











Teste de ignição


















2 - Formatos
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3 - Deterioração
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Anexo I
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Ficha para diagnóstico de acervo fotográfico
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Ficha para diagnóstico de acervo fotográfico (continuação)
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Ficha para diagnóstico de acervo fotográfico (continuação)
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Ficha de diagnóstico de negativos em base plástica
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Planilha de diagnóstico de negativos em base plástica
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Diagnóstico de negativos de vidro quebrados e/ou trincados
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Daguerreótipo
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Ferrótipo












Ambrotipo
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Platinotipia

Papel salgado













Cianotipia
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Cópia em
carvão

Albuminas
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Colódio e gelatina por impressão direta


























miolo_conservação.pmd 09/12/2009, 18:2950



DIAGNÓSTICO DE CONSERVAÇÃO EM COLEÇÕES FOTOGRÁFICAS  I  51






Gelatina por revelação ––  gelatina-prata
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Processo cromogênico

Gelatina por revelação com viragem
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Negativos em bases plásticas
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Vidro
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