
 

 
Oficina de conservação fotográfica: 

Filmes, papéis fotográficos e imagens digitais 
Associação dos Amigos do Arquivo Público do Estado do Pará 

 
Público-alvo: fotógrafos, trabalhadores e gestores de acervos fotográficos, conservadores-
restauradores, estudantes e interessados em geral. 
 
Docente: 
Leandro Melo é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela USP. Atua como docente e 
como conservador-restaurador de documentos gráficos, com ênfase em fotografias. É 
professor do Curso de Preservação, Conservação e Restauro de Documentação Gráfica da 
Escola SENAI Theobaldo de Nigris, em São Paulo – SP. Como proprietário da empresa L3, 
elabora e executa projetos de conservação-restauração de documentos gráficos para 
instituições e clientes particulares. Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6686522394728149; 
e-mail: l3.projetosculturais@gmail.com 
 
Objetivos: capacitar para a realização de diagnóstico, planejamento e execução de ações 
de conservação de acervos compostos de filmes (negativos e diapositivos) e papéis 
fotográficos e imagens digitais. 
 
Metodologia: Exposição dialogada de slides com datashow, demonstrações de materiais e 
experimentação de procedimentos. 
 
Carga horária: 20 horas 
 
Data: 10 a 14 de fevereiro de 2014 
 
Local: ARQPEP – Associação de Amigos do Arquivo Público do Estado do Pará - Av. 
Portugal 267, Belém – PA; e-mail cursos.arqpep@gmail.com; telefone (91) 3353 6335. 
 
Valor: R$ 320,00. Associados da ARQPEP com mais de 6 meses tem desconto de 5%. 
 
 
Programa: 
1º encontro: 10 de fevereiro de 2014, segunda-feira, das 8 às 12h 

Conceitos de conservação fotográfica 
Estrutura, materiais componentes e formatos dos suportes fotográficos físicos 
Agentes e processos de deterioração dos suportes fotográficos físicos 
Cuidados no manuseio de suportes fotográficos físicos 
Oficina: identificação de materiais componentes, formatos e deterioração de suportes fotográficos 
físicos 
 

2º encontro: 11 de fevereiro de 2014, terça-feira, das 8 às 12h 
Conservação preventiva: controle e monitoramento ambiental, armazenamento, acondicionamento 
Oficina: confecção de embalagens de acondicionamento para conservação de fotografias 

 
3º encontro: 12 de fevereiro de 2014, quarta-feira, das 8 às 12h 

Conservação preventiva: montagem e exibição, reprodução, segurança de acervos, normas e 
procedimentos de conservação 
Oficina: confecção de montagem para exibição de fotografias 

 
4º encontro: 13 de fevereiro de 2014, quinta-feira, das 8 às 12h 

Diagnóstico e planejamento de conservação de acervos fotográficos 
Saúde e segurança em atividades de conservação fotográfica 
Oficina: higienização de filmes e papéis fotográficos 

 
5º encontro: 14 de fevereiro de 2014, sexta-feira, das 8 às 12h 

Estrutura e características dos documentos de imagem digitais 
Deterioração e riscos dos documentos de imagem digitais 
Digitalização de documentos fotográficos 
Estratégias de preservação de documentos digitais 
Oficina: fluxo de trabalho com programas de gerenciamento de imagens digitais: ordenação, 
classificação, descrição, recuperação e arquivamento de segurança. 
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