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* CAIXA MÉDIA

  Base



100

* CAIXA GRANDE

  Tampo
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* CAIXA GRANDE

  Base
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ESQUEMA
DE APROVEITAMENTO
DA MATÉRIA-PRIMA

1 folha (76 x 114 cm)

         FACA DE CORTE  BASE

1 folha (76 x 114 cm)

Total:  1 caixa pequena
         (25 x 35 cm)  fechada
         FACA DE CORTE  TAMPO

2 folhas (76 x 114 cm)

Total:  1 caixa média
        (35 x 50 cm) fechada
        FACA DE CORTE  BASE / TAMPO

2 folhas (76 x 114 cm)

Total:  1 caixa grande
        (50 x 70 cm) fechada
        FACA DE CORTE  BASE / TAMPO
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MANUFATURA / ACABAMENTO

Obedecer os seguintes passos:

1.   Subdivisão do cartão

de acordo com o Esquema de

Aproveitamento da Matéria-Prima

indicado;

2.   Riscar as dimensões do papel

em relação ao formato da caixa,

e refilar as sobras;

3.   Corte e vinco industrial

a partir das facas especialmente

produzidas para cada formato;

4.   Colar as superfícies entre

as dobras da lateral articulada

e respectivas abas, usar pesos

para auxiliar a secagem;

5.   Vincar, com o auxílio da
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espátula osso, todas as marcações

de dobras ;
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6.   Montar o tampo;

7.   Montar a base; e
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8.   Fechar o conjunto

“tampo + base”.
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CAIXAS ESPECIAIS    o  Modelo CRUZ

FICHA TÉCNICA

MATÉRIA-PRIMA

•  cartão neutro, 300g/m 2 (para

caixas tipo SIMPLES )

•  cartão neutro, 600g/m 2, ou

laminado (para caixas tipo COMPOSTO)

•  papel neutro, 90g/m2 (para caixas

tipo SIMPLES destinadas a guarda

de NEGATIVOS DE VIDRO)

•  fechos velcro, tipo “argola/

gancho” (para variações com fechamento)

•  vulcapel, material sintético —

base plástica sobre papel —

usado em encadernação

(para caixas tipo COMPOSTO)

•  cola de PVA

MATERIAL DE APOIO

•  lápis macio

•  borracha plástica

•  faca de corte

•  escala 1/100

•  par de esquadros

•  espátula de osso

•  pesos de papel

•  bandeja e trincha de pintura
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DESIGN

Visa proteger originais, um a um,

através do faceamento

das superfícies e da abertura total

do envólucro. Podem ser

confeccionadas, sob medida,

nas versões  SIMPLES  ou

COMPOSTA  e com as variações

REGULAR  ou IRREGULAR

para melhor acomodação

dos originais.

A versão IRREGULAR  tanto

para  o modelo CRUZ variação

SIMPLES, quanto para o modelo

CRUZ variação COMPOSTO,

destina-se ao acondicionamento

de originais cuja espessura varia

em diversos pontos. Aplica-se,

na maioria dos casos, a álbuns

cujo manuseio gerou deformações

em sua estrutura.

q  Indicação Regular

q r  Indicação Irregular

LEGENDAS:

x =  largura do original

y =  altura do original

z = Z =  espessura(s) do original
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DESENHOS TÉCNICOS

n  Modelo CRUZ SIMPLES

p  Regular

p q   Irregular
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n n  Modelo CRUZ COMPOSTO

p  Regular

Vulcapel Duplo

LEGENDAS:

BASE  –  dimensões  x, y  do original acrescido de folga
de 2mm em cada sentido

X =  x  + 2mm f  = folga de 1mm
Y = y + 2mm m = margem para fixação
Z = z ou z’s + 2mm altura(s) do(s) original(ais)

A = X x Z
B  = X x Z + 1e
C  = Y x Z + 2e
D  = Y x Z + 3e

1 = 2 = X x Y ou X x Y/2
                      ou X/2 x Y
3 = 4 + X x Y ou X x Y/2
                      ou X/2 x Y
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p q   Irregular

Vulcapel Duplo

LEGENDAS:

BASE  –  dimensões  x, y  do original acrescido de folga
de 2mm em cada sentido

X =  x  + 2mm f  = folga de 1mm
Y = y + 2mm m = margem para fixação
Z = z ou z’s + 2mm altura(s) do(s) original(ais)

A = X x Z
B  = X x Z + 1e
C  = Y x Z + 2e
D  = Y x Z + 3e

1 = 2 = X x Y ou X x Y/2
                      ou X/2  x Y
3 = 4 + X x Y ou X x Y/2
                      ou X/2 x Y
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MANUFATURA / ACABAMENTO

n  Modelo CRUZ SIMPLES

ATENÇÃO:  Indicar Modelo Cruz

Simples  Regular  ou Irregular

de acordo com as características

dos originais.

1.   Desenhar as partes de acordo

com o desenho técnico padrão,

procurando obedecer ao sentido

das fibras indicado (pg. 110);

2.   Cortar e vincar;

3.   Colar, ou simplesmente

sobrepor, a base horizontal sobre

a base vertical;

4.   Marcar vincos; e
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Observação:  Recomenda-se após a confecção
final da caixa, um refile em diagonal do ponto
“0” ao ponto “2mm” nas abas internas
de fechamento da caixa, conforme diagrama
abaixo.

5.   Fechar o conjunto seguindo

a numeração das facas de acordo

com o desenho técnico na caixa.
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n n   Modelo CRUZ COMPOSTO

ATENÇÃO:  Indicar Modelo Cruz

Composto  Regular  ou Irregular

de acordo com as características

físicas dos originais.

1.   Desenhar os quadros que

formam o conjunto, de acordo

com o desenho técnico padrão,

procurando obedecer o sentido

indicadodas fibras ;

2.   Cortar todos os quadros;

3.   Preparar o vulcapel colando-o

verso com verso, determinar

as margens, desenhar e cortar,

conforme o desenho técnico;

4.   Colar quadro a quadro sobre

o vulcapel até formar o conjunto

completo;

5.   Usar pesos para prensar

até a secagem completa

do conjunto; e

6.   Vincar e dobrar fechando

o conjunto.
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n n n   Modelo CINTAS “ U ”

ATENÇÃO:  Indicar a confecção

de Cintas “ U ” para

o acondicionamento

de encadernações danifificadas

pelo tempo com lombadas

descoladas, ou, deformações

nas folhas. Caracteriza-se

pela amarração do conjunto

e por pressão uniformemente

distribuída e graduada.

Fecho “argola”

Fecho “gancho”

Vulcapel com “velcro” para fechamento da Cinta “ U ”

LEGENDAS:

X = largura do original
Y = altura do original
Z = espessura da lombada



117

CAIXAS ESPECIAIS    o  Modelo PORTA-FOLIO

FICHA TÉCNICA

MATÉRIA-PRIMA

•  tecido (brim cru)

•  cartão couro, 3mm

de espessura

•  papel neutro, 90g/m 2

•  cola de PVA

MATERIAL DE APOIO

•  lápis macio

•  borracha plástica

•  régua metálica

•  faca de corte

•  escala 1/100

•  par de esquadros

•  tesoura

•  pesos de papel

•  bandeja e trincha de pintura

•  lixa

DESIGN

Construídas para acomodar

um conjunto de imagens

ou volumes, isoladamente e

confeccionadas sob medida,

de forma compacta e rígida,

são embalagens que apresentam

maior requinte de acabamento.
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* Caixa A

* Caixa B

* Pasta C

(1 fundo)

(1 fundo)

(1 face posterior)

(1 face posterior)

(2 laterais)

(2 laterais)

(2 placas) (1 lombada)

(1 batente)

DESENHOS TÉCNICOS LEGENDAS:

x =  largura da obra

y = comprimento da obra

z = volume da obra
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* ESQUEMA BÁSICO

B
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MANUFATURA / ACABAMENTO

1.    Escolha do tecido, considerar:

1.1.   Maleabilidade e resistência

(tecido sem goma),

1.2.  Trama bem demarcada

e que não desfie com facilidade,

1.3.   Tecido crú, sem

pigmentação, para evitar manchas

no processo de colagem,

2.    Corte do cartão:

2.1.   Planificar o cartão antes

da marcação e do corte,

2.2.   Esquadrejar as folhas,

2.3.   Cuidar para que o fio

da lâmina de corte deve estar

sempre, precisamente, sobre as

linhas de marcação,

2.4.   Verificar o esquadrejamento

antes de efetuar as etapas

de colagem;

3.    Colagem:

3.1.  Caixas internas tampo

e base,

3.2.   Verificar os

esquadrejamentos entre paredes

e base,

3.3.   Após secagem, eliminar

possíveis desníveis externos

através de lixagem;

4.   Aplicação do tecido:

4.1.   Encapar a pasta,
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4.2.   Planificação da pasta

4.3.   Encapar a lombada inteira,

4.4.   Colagem do conjunto

“pasta + lombada” interna

e prensagem,

4.5.   Encapar laterais externas

e espessura frontal da caixa

tampo,

4.6.   Encapar laterais externas

da caixa base,
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5.   Colagem do conjunto

“pastas + caixas”;

6.   Prensagem com o auxílio

de pesos, e

7.   Acabamento através

da forração interna com papel

neutro.
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CAIXAS ESPECIAIS   o Modelo PORTA-ESTOJO

FICHA TÉCNICA

MATÉRIA-PRIMA

•  cartão neutro 300g/m 2, ou

600g/ m 2

•  papel neutro 60g/ m 2

•  isopor (espuma de poliestireno,

espessura de 2/4mm)

•  fita filmoplast de tecido

•  poliester

•  cola de PVA

MATERIAL DE APOIO

•  lápis macio

•  borracha plástica

•  régua metálica

•  faca de corte

•  escala 1/100

•  par de esquadros

•  tesoura

•  pesos de papel

DESIGN

Construídas para acomodar,

isoladamente, imagens em estojos.

Confeccionadas sob medida,

caracterizam-se pela forma rígida,

proteção anti-choque e pelo

perfeito emolduramento do estojo.

O quadro de encaixe do estojo,

apresenta uma de suas laterais

maiores articulada para facilitar

a colocação / retirada da peça

do seu interior.

Compõe-se de PASSE-PARTOUT

e CAIXA EM CRUZ,

sua construção obedece a um

formato padronizado ajustado

às dimensões de cada estojo.
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DESENHOS TÉCNICOS

* PADRÃO PASSE PARTOUT

* PADRÃO CAIXA EM CRUZ

LEGENDAS:

A = dimensões do estojo + 4mm de folga
em cada sentido
X = altura final do passe-partout

Obs.: O “sanduiche” de isopor deverá compor a altura
do estojo + folga.

ESQUEMA
DE APROVEITAMENTO
DA MATÉRIA-PRIMA

Obedecem ao mesmo esquema

demonstrado no corte de cartão

suporte para jaquetas (VIDE

FICHA TÉCNICA JAQUETAS  -

Esquema de Aproveitamento da

Matéria-Prima ), sendo que para

embalagens Porta-Estojos

são utilizados 3 cartões: cartão

base, cartão passe partout

e cartão passe partout articulado .

O papel para CAIXA EM CRUZ

deverá ser cortado de acordo

com o sentido indicado da fibra.

O poliester poderá ser obtido

a partir das sobras.
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MANUFATURA / ACABAMENTO

Para cada placa de vidro trincada/

quebrada, obedecer os seguintes

passos:

1.   Determinar as dimensões

de A (dimensões do estojo + 4mm

de folga nos dois sentidos);

2.   Determinar a espessura

do isopor composta por um

número variável de camadas;

3.   Compor o “sanduíche”

de isopor colando camada

por camada, e deixar secar com

o auxílio de pesos;

4.   Marcar e cortar os cartões

para a base, passe-partout

e passe-partout articulado  (com

poliester colado fechando

a janela);

5.   Abrir o campo A no isopor

montado, formando uma moldura.

Cortar uma das duas laterais

maiores,formando a peça de

encaixe, que irá compor a lateral

articulável;

6.   Refilar 1mm de cada face

de contato do encaixe

com o quadro;

7.   Aplicar filmoplast nas laterais

internas e externas do quadro

e do encaixe.

8.  Revestir a face superior

e inferior do quadro e do encaixe

com papel 60g/m2;
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9.  Colar o cartão base

ao quadro, colocar pesos;

10.   Articular o encaixe

ao quadro através da dobradiça

de filmoplast sobre o cartão base;

11.   Colar lingüeta sobre a lateral

articulável (face interna);

12.  Colar o passe-partout  sobre

o conjunto, colocar pesos;

13.   Abrir novamente

a lateral articulável no cartão

passe-partotut ;

14.   Articular o 2º  passe-partout

sobre o conjunto através

da dobradiça de filmoplast fixada

no verso do mesmo;

15.  Confeccionar CAIXA EM

CRUZ ( ver Ficha Técnica Modelo

CRUZ).
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FICHA TÉCNICA

MATÉRIA-PRIMA

•  cartão Crescent Acid Free Mat

Board, ou, cartão Passe-partout

Canson Mitients, ou, cartão

Arquati Backing Board

•  cola de PVA

•  tecido (brim crú)

•  papel neutro

MATERIAL DE APOIO

•  lápis macio

•  borracha plástica

•  faca de corte

•  escala 1/100

•  par de esquadros

•  pesos de papel

•  bandeja e trincha de pintura

•  tesoura

•  lixa

DESIGN

Especiais para a guarda

de chapas de vidro, as Caixas

Porta-Chapas,  podem ser

confeccionadas nas versões

regulável ou compacta, de acordo

com a necessidade de cada acervo.

O modelo Regulável ,

é uma caixa telescópica

e um ou dois batentes removíveis

de  pressão regulável . A base

da caixa possui um rebaixo

em ambas as laterais facilitando

o manuseio,  a introdução /

retirada das chapas de vidro

do interior da embalagem e, ainda,

a face posterior com inclinação

(rampa) possibilita o manuseio /

consulta no seu interior.

Os batentes removíveis  têm como

função impedir o deslocamento

das chapas no interior

da embalagem, no momento

de guarda, além, de — juntamente

com a rampa posterior da

embalagem — amortizar choques.

CAIXAS PORTA-CHAPAS    o Modelo REGULÁVEL
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A retirada destes batentes, no

momento da consulta, viabiliza a

realização da mesma no interior

da embalagem através da

inclinação e apoio das chapas,

sem que seja necessária sua

retirada.

A tampa telescópica fecha

o conjunto, é de fácil colocação

e independente da base.

Projetadas especificamente

para acondicionar verticalmente

chapas de vidro, embaladas em

CAIXAS EM CRUZ, apresentam-se

em dois formatos: um para chapas

pequenas e médias e outro

para chapas grandes. A primeira

comporta duas colunas de chapas

pequenas — divididas através

de um separador  — ou uma

coluna de chapas médias.

Cada uma destas colunas —

no caso, uma para chapas médias,

ou duas para chapas pequenas —

recebem um batente cuja pressão

é regulável através de um sistema

de encaixe sobre trilho. Este,

quando direcionado para a base

da embalagem, possibilita o

acondicionamento de chapas de

vidro pré-embaladas:

Acondicionamento Primário

+ Acondicionamento Secundário

= FOLDER + CAIXA EM CRUZ,

dentro de uma variável de 16 a 8

chapas. A segunda, acomoda uma

coluna de chapas grandes, onde,

nos mesmos moldes da caixa

pequena / média recebe um

batente regulável, possibilitando

o acondicionamento de chapas

de vidro pré-embaladas em uma

variável de 4 a 8 chapas.

É importante observar que

a Biblioteca Nacional  não

possui, até então, em seu acervo

chapas trincadas ou quebradas.

Caso surjam , as chapas

previamente embaladas em

ESTOJO PORTA-CHAPAS

apropriados — onde ocorrerá

a fixação das partes da chapa —

serão guardadas, horizontalmente,

em um espaço especialmente

reservado para este fim.
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DESENHOS TÉCNICOS

* CAIXA PEQUENA / MÉDIA
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Vistas do CONJUNTO
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Vistas da BASE
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Vistas do TAMPO
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Vistas do SEPARADOR Vistas dos BATENTES

Atenção para
os encaixes
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* CAIXA GRANDE
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Vistas do CONJUNTO
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Vistas da BASE
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Vistas do TAMPO
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Vistas do BATENTE
ESQUEMA
DE APROVEITAMENTO
DA MATÉRIA-PRIMA

1 folha (70 x 100 cm)

Total:  3 caixas pequena/média por folha
        (19,6 x 13,2 x 12,4  cm) fechada

Reservar:  Apoio dos Batentes e Divisórias

folha (70 x 100 cm)

Total:  1 caixa grande por folha
         (26,4 x 13,2 x 17,2 cm) fechada

Reservar:  Apoio dos Batentes e placas para ajuste interno
entre placas de vidro.



141

MANUFATURA / ACABAMENTO

Obedecer os seguintes passos:

1.    Escolha do tecido, considerar:

1.1.   Maleabilidade e resistência

(tecido sem goma),

1.2.  Trama bem demarcada

e que não desfie com facilidade,

1.3.   Tecido crú, sem

pigmentação, para evitar manchas

no processo de colagem,

2.    Corte do cartão:

2.1.   Planificar o cartão antes

da marcação e do corte,

2.2.   Esquadrejar as folhas,

2.3.   Cuidar para que o fio

da lâmina de corte sempre esteja

precisamente sobre as linhas

de marcação,

2.4.   Marcação e corte das partes

de uma ou mais caixas de acordo

com o Esquema de

Aproveitamento da Matéria-Prima

correspondente,

3.    Colagem e Aplicação

do Tecido:

3.1.  Verificar o esquadrejamento

antes de efetuar as etapas

de colagem,

3.2.   Colagem das laterais da base,

face à borda, alternadamente,

3.3.   Colagem das laterais do

tampo, face à borda,

alternadamente,

3.4.   Após secagem, eliminar

possíveis desníveis externos

através de lixagem,
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3.5.   Encapar o fundo da base e o

fundo da tampa,

3.6.   Encapar as laterais externas

do tampo,
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3.7.   Encapar as laterais externas

da base,

3.8.   Colagem das laterais no

fundo da base, prensagem com

auxílio de pesos,

3.9.   Colagem das laterais no

fundo da tampa, prensagem com

auxílio de pesos,

3.10.  Posicionamento e colagem

da rampa na base da caixa,
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4.   Construção dos Batentes:

4.1.   Iniciar a colagem do(s)

batente(s), marcar a(s) área(s)

para a fixação das réguas guias

do(s) triângulo(s),

4.2.   Colar as réguas guias do(s)

triângulo(s), face a face,

4.3.  Encaixar o(s) triângulo(s),

face à borda,

4.4.  Se a embalagem for

o Modelo PEQUENO/ MÉDIO ,

destinado à guarda de chapas

pequenas , continue item 5,

se não, item 6;

5.  Construção do Separador:

5.1.  Iniciar a colagem da divisória

móvel, colando face à borda,

5.2.  Colar o conjunto, já

montado, face à borda,
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5.3.   Aplicar fita filmoplast nas

faces externas do conjunto colado;

6.  Acabamento:

6.1.  Aplicar forração interna nas

laterais e fundo da caixa (tampo e

base) com papel neutro.
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FICHA TÉCNICA

MATÉRIA-PRIMA

•  cartão neutro espesso, ou

cartão laminado, 300g/m 2

•  cola de PVA

MATERIAL DE APOIO

•  lápis macio

•  borracha plástica

•  faca de corte

•  escala 1/100

•  par de esquadros

•  pesos de papel

•  bandeja e trincha de pintura

CAIXAS PORTA-CHAPAS    o Modelo COMPACTA

DESIGN

A versão  modelo Compacta ,

destina-se ao armazenamento de

acervos numerosos ou de peças

destinadas a uma guarda

“permanente”, sem previsão de

consultas.

Esse tipo de embalagem envolve

um quantitativo limitado e preciso

de peças.

Em caso de consulta, todas as

chapas contidas na embalagem

devem ser retiradas de forma

conjunta, e selecionadas

externamente.

A face frontal da caixa possui um

rebaixo e a face posterior é

articulável, de modo a facilitar a

colocação/retirada das chapas do

interior da caixa.
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Projetadas especificamente para

acondicionar um número pré-

determinado de chapas de vidro,

embaladas uma a uma em Caixas

em Cruz.  Podem ser em 3

formatos:

i) para chapas pequenas -
acomodando 12 chapas de vidro

pré-embaladas,

ii) para chapas médias,

ii) para chapas grandes.

Cada caixa  acomodando 24

chapas de vidro pré-embaladas :

DESENHOS TÉCNICOS

Acondicionamento Primário

+ Acondicionamento Secundário

= FOLDER + CAIXA EM CRUZ.

No caso específico da

Biblioteca Nacional , cujo

acervo de chapas é bastante

reduzido, optou-se  pela versão

Modelo Regulável por permitir

a variação do número de chapas

armazenadas  e  a consulta

no interior da própria embalagem.
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CAIXA MÉDIA

CAIXA PEQUENA
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CAIXA GRANDE
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ESQUEMA
DE APROVEITAMENTO
DA MATÉRIA-PRIMA

1 folha (70 x 100 cm)

Total:  5 caixa pequena por folha
        (8,5 x 13,5 x 4,6 cm) fechada

1 folha (70 x 100 cm)

Total:  1 caixa média + 2 caixa pequena por folha
        (21,5 x 18,5 x 9,6 cm) fechada

1 folha (70 x 100 cm)

Total:  1 caixa grande + 2 caixa pequena por folha
        (26,5 x 24,5 x 9,6 cm) fechada

MANUFATURA / ACABAMENTO

Obedecer os seguintes passos:

1.    Determinar o formato para a

elaboração da embalagem, entre

os padrões existentes, de acordo

com as dimensões das peças do

acervo,

2.   Desenhar, sempre pelo verso

do cartão, o formato padrão,  de

acordo com o Esquema de

Aproveitamento da Matéria-Prima

indicado,

3.  Cortar com faca de corte e

auxílio da régua metálica,

4.   Vincar, com auxílio da espátula

de osso, uma a uma, cada

marcação do cartão. Dobrar e

marcar a dobra,
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5.   Montar a embalagem dando

forma a caixa:

5.1.   Colar as superfícies das abas

das laterais na face inferior da

caixa pelo lado interno, usando

peso para auxiliar na secagem,

5.2.   Colar as surperfícies das

abas das laterais na face frontal da

caixa pelo lado interno, usando

peso para auxiliar na secagem,

5.3.   Colar as surperfícies das

abas da face frontal  nas laterais

da caixa pelo lado interno, usando

peso para auxiliar na secagem, e,

6.   Fechar a embalagem.



152

Quadro Aplicativo

Fluxo geral de aplicação

do Sistema através da definição

do TIPO DE SISTEMA e ACERVO

(Espécie e Dimensionamento)

determinantes

dos ACONDICIONAMENTOS

(Primário, Secundário e Terciário)

e do MOBILIÁRIO específico

a cada peça: Quadro Aplicativo —

SISTEMAS

DE ACONDICIONAMENTO

E GUARDA.

Quadro Demonstrativo

Fluxo quantitativo a partir

do TIPO DE SISTEMA E ACERVO

determinantes dos VOLUMES

por acondicionamentos, divisórias

e mobiliários: Quadro

Demonstrativo  —   CAPACIDADE

DOS ITENS DO SISTEMA.



153

SISTEMA DE ACONDICIONAMENTO E GUARDA

QUADRO  APLICATIVO



154

SISTEMA DE ACONDICIONAMENTO E GUARDA

QUADRO  APLICATIVO
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SISTEMA DE ACONDICIONAMENTO E GUARDA

QUADRO  APLICATIVO
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SISTEMA DE ACONDICIONAMENTO E GUARDA

QUADRO  APLICATIVO
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CAPACIDADE DOS ÍTENS DO SISTEMA

QUADRO  DEMONSTRATIVO
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CAPACIDADE DOS ÍTENS DO SISTEMA

QUADRO  DEMONSTRATIVO
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CAPACIDADE DOS ÍTENS DO SISTEMA

QUADRO  DEMONSTRATIVO
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CAPÍTULO  5

CONSULTA x
ACONDICIONAMENTO E GUARDA

Acesso à Informação /
Procedimentos
Elementares

Procedimentos elementares

de grande importância

para a perfeita relação

guarda x consulta:

1.  Todo acervo fotográfico recebe

a proteção de 1, 2 ou até 3

níveis/tipos de acondicionamentos

diferentes (vide item 5 —

Acondicionamento e Guarda) ,

são guardados em mobiliário

fechado,  protegidos da poeira

e da luz.

2.  As superfícies de apoio

para as embalagens e para a

consulta do acervo, recebam uma

forração adequada, de modo a

evitar que entrem em contato

direto com a poeira depositada

sobre as superfície.

3.  O manuseio, das embalagens,

e das imagens, requer cuidados,

tanto por parte dos técnicos,

quanto pelos pesquisadores.

Sendo assim, é recomendada

a higiene prévia das mãos —

lavar e secar bem — antes de

qualquer contato com o material

embalado, e ainda, o uso de luvas

é indispensável no manuseio dos

acondicionamentos e das imagens

propriamente ditas, uma vez que

a gordura da pele pode ser

danosa ao acervo.
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4.  Para o manuseio dos originais,

é expressamente proibido o uso

de canetas, durante as consultas,

e as imagens não devem

ser retiradas de seus

acondicionamentos primários.

5.  Os procedimentos internos,

bem como a criação de normas

rígidas para a consulta, poderão

garantir  a conservação do acervo

e do sistema como um todo.

(Para obter mais informações,

consulte o Manual de Normas

para Consulta ao Acervo

Fotográfico).

6.  A partir da à base de dados até

o acesso ao acervo utilizam-se de

diversos mobiliários e suportes de

apoio visando preservar os

originais.

Suportes de Apoio

O perfeito fluxo de atendimento

utiliza mobiliário e suportes  de

apoio apropriados.

Como mobiliário de apoio, citado

anteriormente, recomenda-se

a utilização de bancadas móveis

(carrinhos).

A utilização de suportes de apoio

específicos, como por exemplo,

para a consulta de álbuns

ou para o transporte

de pequenas jaquetas,

ou bandejas para o transporte

de imagens, garantem  o sucesso

da relação guarda  x consulta .
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FLUXO DE ATENDIMENTO

QUADRO ESQUEMÁTICO
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APOIO PARA ÁLBUNS

FICHA TÉCNICA

Adotados para viabilizar

a consulta a álbuns de forma

a acomodá-los  na sua totalidade.

Proporcionam uma abertura

máxima de 130º, não forçando a

lombada.

Produzidos em acrílico

transparente possuem superfícies

lisas e cantos arredondados.

MATERIAIS:
Acrílico transparente,espessura 4mm (moldado).
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SUPORTE PARA TRANSPORTE DE IMAGENS

FICHA TÉCNICA

Jaquetas 14 x 20cm

ACONDICIONAMENTO

VERTICAL I

Adotados para o transporte

de imagens em jaquetas de forma

segura e ordenada.

Produzidos em acrílico

transparente possuem superfícies

lisas e cantos arredondados.

MATERIAIS:
Acrílico transparente,espessura 4mm (recortado /moldado).
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BANDEJAS PARA TRANSPORTE DE IMAGENS

FICHA TÉCNICA

MATERIAIS:
Acrílico transparente,espessura 4mm (moldado).

Adotadas para o transporte

de imagens dos formatos

de acondicionamento horizontal

1, 2, 3 e 4 e vertical II

apresentam-se em 3 formatos

distintos.

Produzidas em acrílico

transparente possuem superfícies

lisas, cantos arredondados

e abertura frontal inclinada a 45º,

de modo a facilitar a colocação

e a retirada do interior

das mesmas.

Acondicionamento Horizontal  1

Acondicionamento Horizontal  2 e
3, Acondicionamento Vertical  II

Acondicionamento Horizontal  3 e 4
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CAPÍTULO  6

MOBILIÁRIO

Tipos / Processo

Industrial

O mobiliário para guarda

do acervo fotográfico

foi selecionado em função

da qualidade e durabilidade,

de acordo com as normas

internacionais para guarda

de documentação fotográfica.

(Anexo: ANSI IT.2, 1988).

Além dos aspectos

já mencionados, foram

considerados  outros  elementos

na escolha das peças que

constituem o mobiliário.

Tais como:  modelos oferecidos

no mercado nacional;  tipo

e  dimensionamento do acervo;

tipo e  dimensionamento

do acondicionamento e a forma

de consulta.

Fazem parte do sistema

arquivos, armários e mapotecas

fechados, de diferentes

dimensõespara a proteção contra

luz, poeira e a minimização das

variações climáticas ambientais.

Devem obedecer  a rigorosos

procedimentos no processo

industrial, confeccionados em

chapa de aço, pintura com

esmalte sintético polimerizado

em estufa e tratamento prévio

por fosfatização contra a

oxidação. Mapotecas

e arquivos possuem gavetas

deslizantes sobre carrinho

telescópico, com rodízios

autolubrificantes, e espaçadores

em vez de compressores.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MOBILIÁRIO
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Elementos Adicionais

ao Mobiliário

Ainda em relação ao mobiliário,

para melhor distribuição do

acervo e aproveitamento

de espaço, bem como

maior proteção contra agentes

externos à mobília,

há necessidade da criação

de elementos adicionais

e vedação em alguns móveis.

Esses elementos garantem a

organização e a integridade física

dos acondicionamentos

no interior da mobília. São eles:

1. Caixas Divisórias para

Acondicionamento de Cartelas

Porta-Negativos;

2. Elementos de Apoio;

3.   Elementos de Vedação;

4. Divisórias; e

5. Bancadas
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CAIXA DIVISÓRIA

Acondicionamento

de Cartelas Porta-Negativos

ARQUIVOS CHEQUES (ISMA)

Adotadas para acondicionar

cartelas porta-negativos em

envelopes — modelo Talonário —

em arquivos tipo “cheques”.

De fácil confecção (utilizam-se

cartão e cola) apresentam

uma rampa em sua face posterior,

que permite a acomodação

dos envelopes de modo

a prevenir ocasionais danos

no abrir e fechar das gavetas.

Proporciona também, maior

conforto no manuseio

dos mesmos no interior da gaveta,

bem como, ampliar a visibilidade

dos códigos de localização.

Posicionamento das Caixas Divisórias  (total de 4),
no interior da gaveta do arquivo.

MATERIAIS:
Cartão espesso e rígido, cola de PVA

OBSERVAÇÃO: Revestir com cartão neutro as faces
internas da Caixa.

FICHA TÉCNICA

Possibilitam o aproveitamento

de 100% da capacidade de guarda

do mobiliário.

O posicionamento de 4 unidades,

no interior de cada gaveta,

permite melhor distribuição

valorizando a organização dos

envelopes.

A partir do posicionamento destas

caixas, no interior das gavetas,

a consulta é feita lateralmente

à gaveta aberta, proporcionando

melhor aproveitamento da área

externa e maior visibilidade do

arranjo interno.
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ELEMENTOS DE APOIO

ARQUIVOS FICHAS 6” x  9”

(SECURIT – CAXAMBÚ)

Adotados para impedir

o deslocamento de folders,

jaquetas ou, até mesmo,

de caixas especiais no interior

das gavetas do arquivo de fichas

6” x  9”.

MATERIAIS:
Cartão espesso e rígido, cola de PVA

OBSERVAÇÃO: Revestir com cartão neutro a face externa
do Apoio.

Posicionamento das Caixas Divisórias  (total de 4),
no interior da gaveta do arquivo.

De fácil confecção (utilizam

cartão e cola) apresentam

em sua face externa um

revestimento com cartão neutro

na área de contato com

o acondicionamento do acervo.

FICHA TÉCNICA
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ELEMENTOS DE VEDAÇÃO

ARMÁRIO (SECURIT – P2/C)

Adotados para vedar a entrada

de luz, poeira e insetos no interior

dos armários montados a partir

de estruturas modulares.

Manufaturados um a um, são

de fácil confecção ( utiliza

cartão espesso e rígido

e parafuso com porca).

MATERIAIS:
Cartão espesso e rígido, parafusos com porcas.

OBSERVAÇÃO: O comprimento da tira irá variar
de acordo com o posicionamento das prateleiras.

A fixação se dará por intermédio dos furos e colocação
de 1 ou 2 parafusos, unindo internamente as tiras
ao armário.

FICHA TÉCNICA
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FICHA TÉCNICA

DIVISÓRIAS

MAPOTECAS (SECURIT – AO)

Adotadas para viabilizar

o arranjo das pastas no interior

da mapoteca formato AO.

Manufaturadas uma a uma, em

dois formatos distintos, são

de fácil confecção (utiliza cartão

espesso e cola).

As diferentes formas de

posicionamento das divisórias no

interior das gavetas, permitem

organizar o acervo em:

i) duas pequenas pilhas de pastas

para Acondicionamento Horizontal

de Panorâmicas formato 10;

ii)  uma pilha formato 10

e outra formato 11;

iii)  de duas pequenas pilhas de

pastas para Acondicionamento

Horizontal formato 5.

MATERIAIS:
Cartão espesso e rígido, cola de PVA.

COLOCAÇÃO NAS GAVETAS:

Acondicionamento Horizontal
Panorâmicas Formatos 10 / 10

Acondicionamento Horizontal
Panorâmicas Formatos 10 / 11

Acondicionamento Horizontal
Panorâmicas Formatos 5 / 5
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SUPERFÍCIE DE APOIO

FICHA TÉCNICA

 Bancada  para transporte

e manuseio de embalagens

(SECURIT - ESTANTE MÓVEL)

Adaptadas em carrinhos de

transporte de acervo no interior

das áreas de consulta e guarda.

Manufaturadas uma a uma, são

de fácil confecção (utiliza cartão

espesso e rígido, cola e isopor).

Possibilitam o manuseio

e o transporte do acervo  desde a

retirada do acondicionamento do

interior do mobiliário, até a mesa

de consulta. É uma forma segura,

tanto para o técnico quanto para o

sistema, impedindo danos

acidentais.

Funcionam, também, como

mobiliário de apoio para

a retirada e  abertura das

embalagens dos armários

e mapotecas, viabilizando,

de forma ideal, a localização

do acervo.

MATERIAIS:
Cartão espesso e rígido, cola de PVA, isopor
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CAPÍTULO  7

MATÉRIA - PRIMA

O mercado brasileiro dispõe de

materiais apropriados a serem

empregados no acervo fotográfico

enquanto outros estão próximos

do nível adequado.

No entanto, é necessário

identificar e conhecer

as características técnicas

da  matéria-prima disponível

para adotar a mais apropriada

e procurar estabelecer um diálogo

com algumas indústrias,

no sentido de adequar produtos

às necessidades da área

de preservação de acervos

fotográficos.

Resultante do conhecimento

do material produzido no país,

e de padrões de qualidade, foram

pré-selecionamos alguns materiais

— em especial papéis e cartões —

para a confecção dos

acondicionamentos.

Outros materiais, futuramente,

poderão ser selecionados, desde

que estejam dentro de padrões

internacionais de qualidade.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MATÉRIA - PRIMA
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MATÉRIA - PRIMA
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MATÉRIA - PRIMA
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MATÉRIA - PRIMA
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MATÉRIA - PRIMA
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MATÉRIA - PRIMA
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MATÉRIA - PRIMA
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Divisão de Iconografia da Biblioteca Nacional
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ABSTRACT

Methodology applied to salve guarding and storage of photographic

material presenting practical solutions based on experiences and

research done at the National library.

Examples and day to day operations are compatible and can be utilized

for photographic material, as well as other material that need to be

preserved from outside aggressions such as dust, light and temperature

changes.

It shown, through illustrations and images the details of each storage

process and the raw material and furniture to be used for preservation

purposes.

Manual to be used by every library and archive as orientation guide.
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GLOSSÁRIO

� � Acondicionamento

Horizontal    —   Preservar

de deterioração acomodando

de forma paralela ao plano

do mobiliário  .

� �Acondicionamento Primário

—   Embalagem elementar,

apropriada a preservação

de determinados acervos

(1º  invólucro).

� � Acondicionamento

Secundário    —   Embalagem

complementar  ao

acondicionamento  primário,

apropriada  a preservação

de determinados acervos

(2º  invólucro).

� �Acondicionamento Terciário

—   Embalagem complementar  ao

acondicionamento  secundário,

apropriada a preservação

de determinados acervos

(3º  invólucro).

� � Acondicionamento

Vertical   —   Preservar

de deterioração acomodando

de forma perpendicular ao plano

do mobiliário.

� �Albumina    —   Substância

obtida diretamente da clara

do ovo da galinha, usada durante

o século passado e no início deste,

para a fabricação de papéis

fotográficos albuminados.

Constitui uma camada adesiva

transparente que mantém

em suspensão a prata metálica,

substância formadora da imagem

sobre o papel.

� �Ambrótipo    —   Processo

positivo direto, constituído

de negativo de vidro de colódio

úmido, geralmente de pouca

densidade, que, colocado sobre

um fundo negro produz o efeito

da imagem positiva.
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� �Caixas Especiais    —

Embalagens confeccionadas

peculiarmente sob medida,

para a guarda de determinados

volumes.

� �Caixas Porta-Chapas    —

Embalagens confeccionadas

especificamente para a guarda

de chapas de vidro.

� �Caixas Telescópicas    —

Embalagens confeccionadas

a partir de facas de corte

especialmente desenhadas, cuja

base se acomoda dentro da tampa,

para a guarda de diferentes

tipos de originais.

� �Cantoneiras    —   Triângulos

de papel para fixar imagens

pelos cantos.

� �Carte - cabinet    —   Cartão

surgido na Inglaterra, em 1866,

como  uma evolução do formato

“carte-de-visite” -   retrato posado

em albumina (~ 9,5 x 14cm)

colado sobre cartão

(~11 x 16,5cm). Este formato

foi utilizado com freqüência

até o fim do século passado.

� �Carte de visite    —

Resultado da montagem de retrato

em albumina, em formato padrão

(~ 6 x 9,5cm) colado sobre cartão

(~ 6,5 x 10,5cm). Patenteado

em 1854, o formato atingiu

sua maior popularidade no início

da década de 1860, decaindo

em 1866  -  quando surgiu

o “carte-cabinet”  -

até desaparecer, em 1885.

� �����Cartelas Porta negativos    —

Embalagens manufaturadas, uma

a uma, para proteger filmes

flexíveis.

� �Cola de Metilcelulose    —

Cola de origem sintética, com

propriedades adesivas fracas,

conserva-se bem, é fácil de

preparar e seca lentamente. É

muito flexível e facilmente

reversível com água.

� �Cola de PVA    —   ou Acetato

de polivinilo, de cor branca e

pastosa pode ser diluída tornando-

se mais fina, é bastante flexível,

seca rapidamente, não é reversível

com água.
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� �Colódio    —   Solução

de nitrato de celulose em partes

iguais de éter  e de álcool,

utilizada como ligante (camada

adesiva) transparente

para suspensão dos haletos

de prata, sensíveis à luz sobre

o suporte de vidro (negativos)

ou papel (fotografias).

� �Colotipia    —   Processo

de impressão fotomecânica

utilizado de 1870 até os dias

de hoje. Consiste de uma base

de vidro revestida com gelatina

bicromatada que, quando exposta

a luz em contato com

um negativo, produz uma matriz

para a impressão de imagens.

O endurecimento e a reticulação

da gelatina, devido à exposição

à luz e ao banho em água,

respectivamente, permitem

que a tinta posteriormente

aplicada seja absorvida

pela matriz de forma

diferenciada, correspondendo

à gradação tonal da imagem

fotográfica no negativo e,

possibilitando, a impressão

de cópias de qualidade.

� �Daguerreótipo    —

Processo positivo direto.  Foi o

primeiro processo fotográfico a ser

entregue ao domínio público. A

imagem      é formada sobre uma

placa            de cobre, revestida

por uma camada de prata bem

polida             e sensibilizada por

vapor de iodo. Após a exposição, a

placa              é revelada em vapor

de mercúrio  e fixada em solução

de tiossulfato de sódio. A delicada

imagem formada na superfície de

prata polida  é protegida por um

vidro   e, geralmente, colocada em

um estojo decorado. Devido à sua

superfície polida, a imagem é vista

como positiva quando reflete

um fundo escuro, ou, negativa,

quando reflete um fundo claro.

A daguerreotipia foi utilizada

sobretudo na década de 1840,

especialmente para retratos,

sendo considerada obsoleta

entre 1850 e 1860.

� �Diapositivo    —   Material

transparente no qual é registrada

uma imagem fotográfica positiva.

Normalmente montado

em moldura plástica ou de papelão

é visto através de projetor ou visor.
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� �Envelopes    —   Embalagens

confeccionadas a partir de facas

de corte especialmente desenhadas,

para a guarda de diferentes tipos

de originais.

� �Estojo Porta-Chapas    —

Embalagens confeccionadas

especificamente para o amparo

de chapas de vidro trincadas

ou quebradas.

� �Ferrótipo    —   Processo

positivo direto introduzido

em meados de 1850 como variante

do ambrótipo, formado por

um negativo de colódio úmido

sobre placa de ferro revestida

com esmalte preto, o que faz

com que a imagem seja

visualizada em positivo.

Usado até a década de 1930.

� �Fita Dupla-face    —   Fita em

poliéster com adesivo ao longo das

duas faces.

� �Fita Filmoplast    —   Fita em

papel ou tecido neutro, com

adesivo ao longo de uma das

faces, que não amarelece nem

perde as propriedades adesivas ao

longo do tempo.

� �Fita Velcro    —   Fecho

em material sintético tipo

“argola x gancho”.

� �Folders    —   Invólucros

manufaturados, um a um,

para proteger diferentes unidades

de originais.

� �Gelatina    —   Proteína

extraída da pele e osso

dos animais, a gelatina

é a camada adesiva transparente

que mantém em suspensão

as substâncias formadoras

da imagem nas emulsões

fotográficas atuais.

� �Jaquetas    —   Invólucros

rígidos que permitem

a visualização do acervo sem

o contato direto, manufaturados,

um a um, para proteger diferentes

unidades de originais.
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� �Litografia    —   Processo

de gravura em plano, baseado

no fenômeno de repulsão entre

as substâncias graxas e a água,

usadas na tiragem, o qual impede

que a tinta de impressão adira

às partes que absorveram

a umidade, por não terem sido

inicialmente cobertas pelo desenho

feito também a tinta oleosa.

� �Modelo Cruz    —   Caixas

Especiais manufaturadas,

uma a uma,   para proteger

originais através do faceamento

das superfícies e da abertura total

da embalagem.

� �Modelo Porta-estojo    —

Caixas Especiais manufaturadas,

uma a uma, para acomodar

imagens em estojo isoladamente

de forma rígida  e oferecendo

proteção anti-choque.

� �Modelo Porta-Folio    —

Caixas Especiais manufaturadas,

uma a uma, para acomodar

um conjunto de imagens

ou volumes isoladamente de forma

compacta e rígida.

� �Modelo Talonário    —

Envelopes confeccionados a partir

de facas de corte especialmente

desenhadas, dobrados e fechados,

um a um,  para o agrupamento

de imagens.

� �Negativo    —   Imagem

fotográfica, geralmente

transparente ou translúcido, em

que os tons ou cores da cena

original se encontram invertidos.

� �Ofsete    —   Método

de impressão litográfica indireta

em que a imagem ou os caracteres

gravados por processo fotoquímico

numa folha de metal flexível

são transferidos para o papel

por intermédio de um cilindro

de borracha.

� �Original    —   Imagem

fotográfica inicialmente

estabelecida, quer seja em

negativo, quer  em prova ou

diapositivo, e que é o ponto de

partida para a realização de

cópias e duplicados.
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� �Panorâmica    —   Fotografia

que apresenta vista contínua

de uma parte do horizonte,

mais larga do que pode ser

normalmente abrangida

em uma única fotografia.

Pode ser realizada em papéis

fotográficos separados e depois

reunidos, ou então, feita numa

só grande peça  por uma câmera

panorâmica.

� �Passe partout    —

Embalagens manufaturadas,

uma a uma,  para proteger

e valorizar imagens através

de um cartão suporte e um cartão

janela, criando um campo neutro

em torno da imagem.

� �Pastas    —   Embalagens

maleáveis manufaturadas,

uma a uma, para acondicionar

de forma simplificada

um conjunto de imagens

de grandes formatos.

� �Pastas em  Cruz    —

Embalagens Maleáveis

manufaturadas, uma a uma,

para acondicionar, através

do faceamento das superfícies

e da abertura total da embalagem,

um conjunto de panorâmicas.

� �Pastas em  Cruz    —

Embalagens Maleáveis

manufaturadas, uma a uma,

para acondicionar, através

do faceamento das superfícies

e da abertura total da embalagem,

um conjunto de imagens

de grandes formatos.

� �Pastas Suspensas    —

Embalagens confeccionadas

para acondicionar, através

do agrupamento de diversos tipos

de acondicionamentos conjuntos

de imagens de médios formatos.

� �PH    —   Valor tomado

para representar o grau de acidez

ou alcalinidade de um material.

A escala de ph varia de ph=1

(acidez máxima) a ph=14

(alcalinidade máxima), sendo

o ph=7  considerado neutro.

� �Poliester    —   Filme

transparente, qualquer substância

macromolecular resultante

da condensação de álcoois

poliidroxilados com ácidos

polibásicos.
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� �Polietileno    —

Termoplástico,  translúcido

e flexível, polímero de etileno.

� �Poliestireno    —

Termo-plástico,  polímero

de estireno.

� �Polímero    —   Composto

formado por sucessivas

aglomerações de grande número

de moléculas fundamentais.

� �Positivo    —   Imagem

fotográfica em que as tonalidades

ou cores da cena inicial se

encontram reproduzidas

corretamente, não se encontrando

invertidas como num negativo.

� �Processo Fotomecânico    —

Qualquer das técnicas

de reprodução pelas quais

se obtêm superfícies impressoras

fotoquimicamente gravadas

para tiragem por qualquer sistema

de impressão.

� �Vistas Estereoscópicas    —

Imagem fotográfica a três

dimensões, capaz de dar a ilusão

de profundidade. O processo

oferece duas fotografias tiradas

simultaneamente com uma

câmera de duas lentes que, vistas

ao mesmo tempo num estereógrafo,

produzem o efeito de terceira

dimensão.  Normalmente,

os estereogramas são montados

em cartão cujas medidas podem

ir de 9 x 18cm até 12 x 18cm.

� �Vulcapel    —   Material

sintético, base plástica sobre papel,

utilizado  em encadernação.
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