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Noções de Arquivamento  
Técnicas de arquivamento: classificação, organização, arquivos correntes e protocolo. 

 
Características dos documentos 

 
Documento é a informação corporificada em qualquer suporte material da informação. 
Documento de Arquivo é aquele criado em decorrência de atividades específicas desenvolvidas por instituições ou 
pessoas, mantendo por isso uma relação funcional com a fonte geradora. 
Documento Administrativo é aquele produzido e recebido pelo órgão na execução das atividades administrativas 
e de apoio especializado. 
Os documentos podem ser caracterizados conforme o gênero, espécie ou natureza. 
 
Gênero 
• textuais: manuscritos, datilografados, impressos,...; 
• cartográficos: mapas, plantas, ...; 
• iconográficos: gravuras, fotos (imagem fixa),...; 
• filmográficos ou cinematográficos: vídeos (imagem em movimento),...; 
• sonoros: fitas cassetes, discos, ...; 
• micrográficos: jaquetas, rolos, microfichas, ...; 
• informáticos: disquetes, discos óticos e outros. 
 
Espécie 
Nos atos administrativos do poder público, as espécies documentais mais comuns são as seguintes: 
• atos normativos: regras que emanam do Poder Legislativo e das autoridades administrativas. 
Ex.: lei, decreto, estatuto, portaria; 
• atos enunciativos esclarecedores: atos opinativos que esclarecem os assuntos visando fundamentar uma 

solução. 
Ex.: parecer, relatório, voto, despacho interlocutório; 
• atos de assentamentos: os configurados por registro de fatos e ocorrências. 
Ex.: ata, apostila, termo, auto de infração; 
• atos comprobatórios: os que comprovam assentamentos. 
Ex.: certidão, atestado, traslado; 
• atos de correspondência: os que objetivam a execução dos atos normativos em sentido amplo. Esses atos 

podem ser de correspondência individual ou pública e se caracterizam por terem destinatário declarado. 
Ex.: carta, circular, oficio, aviso, memorando, notificação telegrama, telex, alvará, edital; 
• atos de ajuste: representados por acordo de vontade em que a administração federal, estadual ou municipal 

é parte. 
Ex.: tratado, convênio, contrato, termos (transações, ajuste). 
 
Natureza 
Os documentos podem ser: 
• ostensivos: documentos cuja divulgação não prejudica a administração; 
• sigilosos: documentos que, por sua natureza, devam ser de conhecimento restrito e, portanto, requeiram 

medidas especiais de salvaguarda para sua custódia e divulgação. 
 

Órgãos de documentação 
 
As noções de museu, biblioteca e arquivo por muito tempo se confundiram, tanto pela finalidade e forma física dos 
documentos, quanto por serem instituições com objetivos idênticos, isto é, funcionavam como depósitos de 
documentos, de qualquer espécie, produzidos pelo homem. 
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Porém, com a evolução da humanidade, principalmente o advento da imprensa, os campos de atuação dessas 
instituições foram sendo delimitados. 
Seus objetivos se tomaram bem definidos, apesar de terem funções semelhantes. 
 
Museu 
Criado com a finalidade de conservar, estudar e colocar à disposição do público conjuntos de peças e objetos de 
valor cultural. 
 
Biblioteca 
É um organismo prestador de serviços de informação. Seu acervo é constituído pelo conjunto de materiais 
informacionais, em diversos suportes, disposto ordenadamente para consulta, empréstimo ou fornecimento de 
cópia, com vistas ao atendimento das necessidades de seus usuários. 
 

Arquivo 
 
É a acumulação ordenada dos documentos criados por uma instituição ou pessoa, no curso de sua atividade, e 
preservados para a consecução de seus objetivos, visando à utilidade que podem oferecer no futuro. 
Além desses conceitos e do definido no art. 20 da Lei n. 8.159/91, o termo Arquivo também pode ser usado para 
designar: 
• móvel para guarda de documentos; 
• local onde o acervo documental deve ser conservado; 
• conjunto de documentos; 
• órgão governamental ou institucional cujo objetivo seja o de guardar e conservar a documentação; 
• títulos de periódicos; 
• documento eletrônico (armazenado em computador). 
 
Tipos de arquivos 
De acordo com a natureza da fonte geradora, os arquivos caracterizam-se em: 
• público: conjunto de documentos que pode ser definido de acordo com o órgão produtor, ou seja, como de 

âmbito federal, estadual ou municipal; 
• privado: conjunto de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, podendo ser 

institucionais e pessoais. 
 
Conforme os estágios de arquivamento, pelos quais os documentos tramitam os arquivos podem ser classificados 
em Correntes, Intermediário ou Permanente. 
 
Cada um desses estágios corresponde a procedimentos técnicos diferenciados e, como uma reação em cadeia, o 
tratamento despendido aos documentos na idade corrente condiciona, de forma direta, o. desenvolvimento das 
atividades arquivísticas nas idades intermediária e permanente. 
 
a) Arquivo Corrente: conjunto de documentos estreitamente vinculados aos fins imediatos para os quais foram 
produzidos ou recebidos e que, mesmo cessada sua tramitação, se conservam junto aos órgãos produtores em 
razão da frequência com que são consultados. Unidade administrativa ou órgão encarregado do arquivo corrente. 
 
b) Arquivo Intermediário: tem sob sua guarda documentos originários do arquivo corrente, que, embora pouco 
consultados, ainda servem à administração que os produziu e aguardam sua destinação final. Em geral é 
centralizado, pois esta característica permite: 
• rapidez na localização: o fato de os documentos estarem concentrados permite uma melhor organização 

(classificação, indexação, etc.) e, consequentemente, maior rapidez ao acesso; 
• liberação de espaço físico: em vez de ocupar espaço em cada gabinete, turma ou seção, os documentos 

ficam concentrados em um único local, liberando os espaços dessas áreas para outras atividades dos 
servidores e melhorando o ambiente de trabalho (o acúmulo de papéis e de poeira envolve a proliferação de 
micro-organismos, ácaros, fungos etc., tomando o local cada dia mais insalubre). As normas técnicas 
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internacionais recomendam que as salas de depósitos de documentos e de trabalho dos servidores de arquivo 
devam ser separadas; 

• economia de recursos humanos: as atividades de guarda, organização e atendimento à consulta que são 
desenvolvidas em cada gabinete, turma ou seção mobilizam servidores que também trabalham em atividades 
específicas da área judiciária - o julgamento e suas consequências. À medida que se concentram os 
documentos em um ARQUIVO CENTRAL, necessita-se de menor número de pessoas para realizar essas 
mesmas tarefas; 

• economia de tempo: tanto dos usuários que têm de percorrer cada gabinete solicitando cópia de documentos 
e informações, quanto dos servidores que atendem a essas consultas. Se o arquivo estivesse centralizado, o 
usuário iria a um só local e os servidores dos gabinetes teriam mais tempo para as tarefas jurídico-
administrativas; 

• economia de recursos materiais: a concentração de processos em um arquivo permite padronizar os móveis 
e material de consumo utilizados para a guarda, possibilitando uma compra mais planejada, em maior 
quantidade e menor preço. Diminui a guarda de duplicatas e cópias desnecessárias (de manuais, portarias, 
circulares etc.), reduzindo o material e equipamento envolvido nessa guarda; 

• segurança: os arquivos devem se concentrar no térreo ou 1º andar, devido ao peso dos papéis. Normalmente, 
os edifícios comuns enfrentam sobrecarga nos andares comprometendo a sua estrutura quando não há 
arquivo central; 

 
c) Arquivo Permanente: conjunto de documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser 
definitivamente preservados. Esses documentos são inalienáveis e imprescritíveis. O Arquivo Permanente surge 
após a realização da avaliação dos documentos e tem um tratamento técnico diferenciado para os documentos, 
bem como condições de guarda e acesso. Nesta fase a consulta aos documentos é totalmente aberta ao público, 
não podendo haver restrição de acesso ao documento de valor permanente. 
 
Finalidade do arquivo 
É servir à administração, tendo como instrumento de apoio os documentos por ele protegidos e preservados, 
visando a sua utilização. Quando o documento não mais servir à Administração, pode ser selecionado para servir 
de fonte para a História e a memória da instituição. 
 

Gestão de Documentos 
 
Conceitos 
Conjunto de métodos e procedimentos administrativos referentes às atividades do ciclo vital dos documentos, 
desde sua criação até sua eliminação ou recolhimento ao arquivo permanente, considerando o planejamento, 
organização, controle e coordenação dos recursos humanos, materiais e operacionais. 
 
Objetivos 
• objetivo geral: racionalizar o ciclo documental; 
• objetivo específico: garantir a disponibilidade da informação governamental na hora e local exatos, 

atendendo às necessidades dos órgãos e administrações; 
• objetivo referente ao acesso: de acordo com o art. 216, parágrafo 2°, da CF de 1988: "cabem à administração 

pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua 
consulta a quantos dela necessitam"; 

• objetivo referente à preservação: assegurar a guarda dos documentos que apresentam valor permanente, 
já tendo perdido o valor administrativo, fiscal e legal. 

• Objetivo referente ao uso de novas tecnologias (digitalização, automação, microfilmagem): assegurar o 
uso adequado da micrográfica, do processamento automatizado de dados e de outras técnicas avançadas na 
área de gestão da informação. 

 
Fases do processo de gestão 
 
Produção 
Deve-se ampliar a utilização dos documentos que são necessários, evitando-se a produção daqueles que não são 
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essenciais e diminuindo o volume dos documentos a serem manuseados, controlados e armazenados. 
 
Uso/ tramitação 
É necessário controlar o fluxo documental, por meio de: 
• utilização e conservação dos documentos; 
• sistemas de arquivos e de recuperação de informação; 
• gestão de arquivos; 
• gestão de correios e telecomunicações; 
• seleção e gestão de copiadoras; 
• análises de sistemas; 
• centros de arquivamento intermediários. 
 
Destinação 
Deve-se avaliar a massa documental, realizando: 
• avaliação de documentos; 
• eliminação dos documentos; 
• transferência de documentos. 
• identificação e descrição das séries de documentos; 
• estabelecimento de programas de conservação e preservação de documentos; 
 
Vantagens 
As vantagens da aplicação da gestão de documentos numa organização se caracterizam pela economia do custo 
operacional, assegurando a produção, tramitação, utilização e destinação final do documento; pelo acesso rápido 
e disponibilidade da informação governamental e pela utilização adequada de técnicas avançadas, garantindo a 
preservação dos documentos de valores históricos e científicos para sua guarda permanente. Segundo dados do 
Conselho Internacional de Arquivos - CIA, estudos comprovam que a aplicação do Programa de Gestão de 
Documentos na administração pública federal dos EUA produziu uma economia de cerca de U$1.000.000 por ano 
em 1980 e quase U$100.000.000 por ano no final em 1998. 
Há, ainda, outras vantagens: 
• clareza na distinção dos valores dos documentos; 
• melhor organização dos documentos; 
• maior consciência do valor dos arquivos; 
• redução considerável de custos governamentais. 
 
Gerenciamento de Documentos Correntes 
 
É essencial na administração pública o estabelecimento de normas para a gerência dos documentos na fase 
corrente. 
Levando em consideração que os documentos correntes estão vinculados aos fins para os quais foram criados, 
esses carecem de um tratamento de classificação, controle de expedição, tramitação e arquivamento, objetivando 
o acesso rápido e preciso às informações neles contidas. 
Todas essas operações técnicas caracterizam os serviços de gestão dos documentos correntes, que devem 
constar em um Programa de Gestão e serem coordenados por um gestor em cada instituição. 
 
Atividades do arquivo corrente 
A relação das atividades desempenhadas pelo protocolo e pelos arquivos correntes visam informar, com exatidão, 
todo o trâmite e conteúdo da documentação produzida e recebida pela unidade administrativa, desenvolvendo, 
para tanto, as seguintes atividades: 
• inspeção: verificar a existência de despachos destinando a documentação ao arquivamento; 
• limpeza: preparar o documento para seu arquivamento, retirando excesso de grampos e clipes de aço, 

desdobrar folhas e verificar existência de sujeiras, promovendo a restauração das folhas em mau estado de 
conservação; 

• análise: verificar a classificação atribuída no ato do recebimento, ratificando-a ou retificando-a; 
• arquivamento: arquivar a documentação de acordo com o método adotado, etapa que requer muito cuidado, 
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pois um documento arquivado inadequadamente, pode se tomar irreversivelmente perdido, embora esteja 
guardado; 

• empréstimo: atividade nobre dos arquivos, pois corresponde à própria essência de sua formação, ou seja, 
servir à administração e à história. Aconselha-se a utilização de guia-fora em substituição ao dossiê, indicando 
data da retirada, nome e unidade de quem a retirou bem como anotação em controle manual ou sistema 
informatizado. 

 
Sistema de Classificação Funcional 

 
Conceitos 
• Classificação: é o agrupamento de elementos de acordo com as suas diferenças e semelhanças, 

determinando um local de referência própria a cada grupo de elementos. 
• Classificação de documentos de arquivo: refere-se à criação de um sistema representativo do 

funcionamento e o desenvolvimento de determinada instituição, segundo o qual os documentos por ela 
produzidos ou recebidos são agrupados conforme seus elementos semelhantes ou diferentes, dispostos em 
determinada ordem de classes e subdivisões. O arquivista norte-americano Schellemberg afirma que "os 
princípios de classificação determinam o agrupamento de documentos em pequenas unidades e o 
agrupamento destas em unidades maiores, arranjados segundo um plano destinado a facilitar seu uso 
corrente." 

• Classificação funcional: consiste na ordenação hierarquizada das funções e atividades desempenhadas por 
determinada instituição, representada em classes e subdivisões, segundo as quais os documentos são 
agrupados. Os principais elementos a serem considerados na classificação são as funções, as atividades e os 
atos. 

• Função: é toda competência de um órgão ou entidade com vistas a cumprir os objetivos para os quais foram 
criados. São as atribuições estatutárias ou regimentais, as responsabilidades, a missão desse órgão. 

• Atividade: é uma ação desempenhada para cumprir uma determinada função. Divide-se em fim e meio. 
• Atividades-fim: são aquelas executadas em funções específicas, próprias daquele órgão, razão da existência 

da entidade. 
• Atividades-meio: são aquelas que constituem o apoio, os meios utilizados pelo órgão para atingir seus fins. 

Executam funções básicas auxiliares para a sobrevivência de todo e qualquer órgão. 
• Atos políticos: são operações de natureza normativa que determinam uma diretriz a ser seguida em todos os 

casos do mesmo gênero. 
• Atos executivos: são operações de implementação das decisões decorrentes dos atos de natureza política. 
• Plano de Classificação: instrumento utilizado para classificar e recuperar os documentos por meio do qual 

são estabelecidos códigos numéricos representativos das diversas classes e subdivisões. 
• Codificação: os códigos são associados à classificação a fim de facilitar o manuseio, a memorização e 

localização visual das classes e subdivisões. Podem ser usados códigos cromáticos (associação de cores às 
classes) e numéricos (existem diversos tipos: decimal, duplex, bloco numérico, dígito-terminal, alfanumérico 
etc.). 

 
Objetivo do Plano de Classificação 
 
Garantia da uniformidade no tratamento da documentação. Sua aplicabilidade traz a agilização da recuperação da 
informação e orienta a elaboração da Tabela de Temporalidade. 
Plano de Classificação funcional, baseado nas funções e atividades do órgão, procura recriar a configuração da 
instituição, a sua missão e as ações desenvolvidas. Esse Plano permite que o arquivo reflita o desenvolvimento e 
o funcionamento da instituição, pois as atividades por ela realizadas geram documentos. 
As classes e subclasses são estabelecidas para as várias atividades e atos administrativos. Caso a instituição 
passe por reorganizações administrativas, mesmo que os nomes das unidades se alterem, a classificação 
continuará a mesma, já que as funções e atividades em geral não se alteram. 
 
Aplicação do Plano de Classificação 
 
Pode ser utilizado tanto nos arquivos dos diversos setores da instituição, quanto no Arquivo Central. O ideal é 
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trabalhar com os documentos atuais e, progressivamente, ir classificando os documentos acumulados ao longo 
dos anos, sempre do mais recente para o mais antigo. Primeiro, porque os documentos mais recentes são mais 
consultados e a classificação servirá para uma rápida localização. 
Em segundo lugar, porque o volume é menor do que o acumulado. 
A aplicação do Plano de Classificação nos documentos dos setores é fundamental. Além dos documentos serem 
consultados com mais frequência, serve como treinamento para os servidores das diversas áreas, que ao 
classificar, aprendam também a consultar com rapidez os documentos arquivados em seus arquivos correntes. 
Ajuda também a compreender o funcionamento do Plano de Classificação na prática e garante maior autenticidade 
aos documentos, uma vez que são tratados próximo ao local de produção, refletindo as funções e atividades para 
as quais foram gerados. 
Os responsáveis pela aplicação do Plano nos setores devem ser os mesmos servidores que hoje se encarregam 
do arquivamento e desarquivamento dos documentos. 
A partir da implantação do Plano de Classificação nas unidades setoriais, o arquivo central só aceitará a 
transferência de documentos previamente classificados e avaliados. Porém a massa documental acumulada ao 
longo dos anos no arquivo central deve também receber tratamento de classificação. 
A Classificação codifica, numericamente, o assunto a ser tratado no documento e facilita o trâmite, a consulta e o 
arquivamento de um documento, e ainda orienta o rearquivamento daquele que saiu para fins de empréstimo ou 
consulta. Deve ser aposto na extremidade superior direita da primeira página do documento preenchido a lápis, 
pois a classificação pode ser revista no momento do arquivamento corrente ou transferência para o intermediário. 
A codificação deve ser atribuída ao documento quando da sua expedição ou recepção e irá acompanhar toda sua 
vida útil seja na tramitação ou arquivamento, o que confere maior segurança no desempenho das atividades 
arquivísticas. 
 
Competência para classificar 
 
O Plano de Classificação pode ser utilizado tanto nos arquivos correntes dos diversos setores da instituição, quanto 
no Arquivo Central. Preferencialmente os documentos devem ser transferidos ao Arquivo Central devidamente 
classificados, pois o servidor da unidade que produziu ou recebeu o documento detém melhores informações para 
enquadrá-la na categoria de assunto ou atividade mais adequada. 
O documento pode ser classificado no Protocolo, no momento da sua autuação. Assim, sua tramitação pelas 
unidades, com uma definição de arquivamento padronizada, facilita o trabalho das secretárias e dos demais 
servidores encarregados da guarda temporária nos setores. 
 

Equipamentos e Acessórios 
 
Pastas Convencionais: 
 
PASTAS REGISTRADORAS - "A" a "Z" - são confeccionadas em papel forte, de grande durabilidade, possui um 
lombo largo com dois orifícios próximos às extremidades, providas internamente de um gancho de metal ou 
plástico, que se mantém fechado por força de mola de pressão. 
PASTAS SANFONADAS - também chamadas de "Follow-Up" confeccionadas em papel cartão mais flexível e 
revestida com percalina. Possui uma tampa e um amarrio ao meio e divisões em ordem alfabética e/ou numérica 
de 01 a 31. 
PASTAS SUSPENSAS - confeccionadas em papel cartão forte e possuem em ambas as partes uma barra que 
poderá ser metálica ou de plástico, com dois encaixes nas extremidades e que ficam apoiadas no suporte do 
fichário ou arquivo, permitindo o seu deslizamento. 
GUIA -  retângulo de cartão forte que serve para separar as partes ou seções dos arquivos ou fichários reunindo 
em grupos as respectivas pastas ou fichas. 
GUIA-FORA -  folha de papel cartão ou cartolina, colocada no lugar de um documento retirado. 
PROJEÇÃO -  saliência na parte superior da guia ou pasta que recebe as notações determinadas pelo método 
escolhido. 
TIRAS DE INSERÇÃO - tiras de papel gomado ou de cartolina, picotadas, onde são escritas as notações e 
inseridas nas projeções das partes ou das guias. 
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NOTAÇÃO -  inscrição feita na projeção, podendo ser alfabética, numérica ou alfanumérica. A notação pode ser 
aberta ou fechada. Simples ou Composta. A aberta quando indica somente o início da seção e fechada quando 
indica o início e o fim.       
REFERÊNCIA CRUZADA OU REMISSIVA - indicação de um documento em dois ou mais lugares. 
De acordo com o modo de guardar os documentos podemos classificar os arquivos em HORIZONTAIS e 
VERTICAIS. Como o nome indica, os Horizontais guardam horizontalmente, dispostos uns sobre os outros, sendo 
que a margem inferior recebe a notação e os Verticais, verticalmente. 
 
Os arquivos Verticais podem ser:  frontal e lateral. No frontal os documentos são dispostos uns atrás dos outros, 
com a frente voltada para o arquivista, ou seja, a projeção. No lateral, os documentos são dispostos uns ao lado 
dos outros, com a parte lateral voltada para o arquivista. 
 
Resumindo, podemos dizer que a escolha do móvel, atentaremos à aparência, à resistência, à capacidade de 
expansão, à conveniência do serviço e à economia do espaço, enfim a funcionalidade e racionalidade. 
 

Principais métodos de arquivamento 
 

A tarefa de classificar exige do responsável ser conhecedor não só da administração a que serve, como da 
natureza dos documentos a serem classificados. A escolha de um método ideal de arquivamento deve ser 
determinada pela natureza dos documentos e pela estrutura da organização. 
Os métodos de arquivamento devem ser associados ao Plano de Classificação, de acordo com a especificidade 
de cada tipo documental, visando facilitar o arquivamento e a busca/recuperação do documento. 
São divididos em básicos e padronizados, pertencentes a dois grandes sistemas, direto ou indireto. 
• Direto: busca o documento no local arquivado, sem intervenção de instrumentos de pesquisas. 
• Indireto:  necessita de consultas a guias ou instrumentos de pesquisa para a localização do documento. 
 
Métodos básicos 
 
Método Alfabético 
É direto. O acesso é feito no local de guarda. Tem como modalidades de ordenação as ordens alfabética e 
alfanumérica. 
O arquivamento de nomes obedece a regras de alfabetação e regras de ordenação. 
 
Regras de Alfabetização 

 
a)  nos nomes individuais, é considerado primeiramente o último nome e depois o prenome quando houver nomes 
iguais, prevalece a ordem alfabética do prenome. 
 Exemplos:   Joaquim Oliveira,   Aníbal Barbosa. 
                            Barbosa, Aníbal                      Oliveira, Joaquim 
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b)   os nomes representados por letras devem preceder os de iniciais iguais, escritos por extenso. 
Exemplos:  M.E.S.,   Marília Saraiva. 
                                              S., M.E. 
                                              Saraiva, Marília 
 
c)   as partículas D', Da, de, Del, Des, Di, Du, La, Le, Les, Mac, Mmc, O', Van, Vanden, Van der, Von, Vonder, se 
escritas com letras maiúsculas, são consideradas como parte integrante do nome. Porém, quando escritas com 
letras minúsculas não devem ser consideradas. 
Exemplos:  Carlos de Oliveira, George O'Brien, Henrique Du Pont. 
                  Du Pont, Henrique   -   O'Brien, George   - Oliveira, Carlos de 
 
d)  os nomes compostos de um substantivo e um adjetivo ou ligados por hífen não são separados.  
Exemplos: Sérgio Castelo Branco, Ester Vila Lobos. 
                  Castelo Branco, Sergio    -   Vila Lobos, Ester 
 
e)  os nomes com Santa, Santo e São seguem a regra dos formados por um adjetivo e um substantivo. 
Exemplos: Walter Santa Rita, Bonifácio São Tiago. 
                   Santa Rita, Walter         -    São Tiago, Bonifácio 
 
f)  os nomes orientais, japoneses, chineses, árabes, etc..., são registrados como aparecem. 
Exemplos: Al Ben Hur,  Li Yutang. 
                   Al Ben Hur                    -    Li Yutang 
 
g)    os nomes que exprimem o grau de parentesco, abreviados ou não, como Filho, Junior, Neto, Sobrinho, são 
considerados parte integrante do último nome, mas não são considerados na ordenação alfabética. 
Exemplos: Alcides Freitas Junior, Henrique Vasconcellos Sobrinho. 
                   Freitas Junior, Alcides ou Freitas, Alcides (Junior) 
 Vasconcellos Sobrinho, Henrique ou Vasconcellos, Henrique (Sobrinho) 
 
h)    os títulos honoríficos, pronomes de tratamentos e artigos são colocados entre parênteses, depois do nome.  
Exemplos:  O Estado de São Paulo, Dr. Antonio Eduardo Pinto,  
                     General Paulo Araújo, Professor  Adoaldo Mesquita. 
             Araújo, Paulo (General)        -   Mesquita, Adoaldo (Professor) 
             Estado de São Paulo (O)      -   Pinto, Eduardo Antonio  (Dr) 
 
i)    os nomes ligados por apóstrofo devem ser lidos como uma só palavra. 
Exemplos:  Armindo Sant'Anna   deve ser lido  "Santanna".  
 
j)  os sinais gráficos como crase, til, cedilha, etc., não são considerados. 
Exemplos:     Campanha, Clodoaldo       -   Campanha, Raul 
 
k)   os nomes espanhóis são registrados pelo penúltimo nome que corresponde ao da família do pai.  
Exemplos :  Carlos de Ovideo Y. Baños,    Juan Gonzales Rodrigues 
                  Gonzales Rodrigues, Juan       -    Ovideo Y. Baños, Carlos de 
 
l)   as empresas devem ser consideradas conforme se apresentam. 
Exemplos:   
                   Alvaro Costa & Cia   -  Baarbosa Lessa Ltda  -  Casas  Bahia 
 
m)  as expressões muito comuns no comércio como Sociedade, Companhia, Associação, etc., devem, ser 
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consideradas na alfabetação. 
Exemplos:                 
                                   Associação Paulista de Medicina 
                                     Companhia Vale do Rio Doce 
 
n)  os nomes das empresas ou instituições que usam siglas, com ou sem ponto entre as letras, devem ser 
alfabetados como se o conjunto de letras que formam as siglas representassem uma palavra  
Exemplos:  
                            DASP,  D.N.A.E.E, são arquivadas como  Dasp  e Dnaee. 
 
o)  a correspondência oriunda da seção, divisão, departamento, etc., de uma empresa ou instituição deve ser 
arquivada pelo nome da empresa ou instituição e não pela seção, divisão, departamento, etc. 
 
p)  as diversas filiais de determinada empresa são alfabetadas pelo nome da empresa, seguido dos Estados em 
que se encontram as filiais e, finalmente, dos nomes das cidades e ainda, se estiverem localizadas na mesma 
cidade, são colocados seus endereços. 
Exemplos:   
                  Comercial Silva, Pernambuco, Recife 
                    Comercial Silva, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Andradas 123 
                    Comercial Silva, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, José Bonifácio,456 
                    Comercial Silva, São paulo, campinas 
 
q)  os nomes de instituições ou órgãos governamentais, em português são considerados como se apresentam. 
Exemplos:  
                  Banco Central do Brasil 
                  Fundação Getúlio Vargas 
 
r)  os nomes de instituições ou órgãos governamentais de países estrangeiros devem ser precedidos pelo nome 
do país. 
Exemplos:  
                  Estados Unidos   -  Army Medical Corps 
 
s)  nos títulos de Congressos, Conferências, Reuniões, Assembleias, etc., os números arábicos, romanos ou 
escritos por extenso devem aparecer, entre parênteses, no final. 
Exemplos:  
                      Congresso de Arquivologia (II) 
 
Método Geográfico 
 
É direto. Este método é utilizado quando o elemento principal considerado é a procedência ou local. Suas 
modalidades de ordenação podem ser pela cidade (ordem alfabética), estado (primeiro a capital, seguida de 
localidades em ordem alfabética) e país (primeiro o país, depois a capital e as localidades em ordem alfabética). 
 As ordenações geográficas mais usadas são: 
                           
a) nome do Estado, Cidade e correspondente.  
Exemplo: 
                  Rio Grande do Sul - Palmares - Silvia, J. 
 
Quando o arquivo é organizado por Estados, as capitais devem anteceder às outras cidades, independendo da 
ordem alfabética.  
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Exemplos: 
                              Rio Grande do Sul   -   Porto Alegre... 
                              Rio Grande do Sul   -   Caxias do Sul... 
                              Rio Grande do Sul   -   Palmares 
        
b) nome da Cidade, Estado e correspondente.  
Exemplo: 
                   Palmares   -  Rio Grande do Sul    -   Silvia, J. 
 
Neste caso deve ser obedecido a ordem alfabética das cidades, incluindo as capitais, rigidamente. É imprescindível 
que sejam colocados os nomes dos Estados em segundo lugar, porque há cidades com o mesmo nome em 
diferentes Estados. 
 
c) quando for correspondência vinda do estrangeiro, o nome do País aparece em primeiro lugar, seguido da cidade 
e correspondente.  
Exemplo: 
                    Estados Unidos   -  Los Angeles    -  George Segall 
 
Método Numérico 
 
Indireto. Seu acesso depende de instrumento auxiliar. Sua ordenação pode ser pelo número, número e data e 
dígito-terminal. Este método tem como elemento principal a ser considerado o número, e a escolha recai nos 
seguintes métodos: simples, cronológico ou dígito-terminal 
 
Método Numérico Simples 

M-1, M-2  ou  M1 - 10, M11 - 20, etc. 
 
As fichas do índice alfabético e as de registro numérico contém as mesmas informações: 
- nome e endereço do correspondente e número que recebeu a pasta a ser arquivada. 
 
No método numérico simples, não havendo mais interesse por um determinado correspondente é possível dar 
baixa a esse número, aproveitando-o para outro cliente. 
 
Neste caso é feita uma anotação, nos índices, com a data em que se deu este fato e a quem foi cedido o número. 
 
Exemplos de Método Numérico Simples:    
-    Campos, Alex   - 1 
-    Bartolomeu, Carlos -  2 
 
Método Numérico Cronológico 
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Neste variante do numérico, além da ordem, é observada a data. Além do índice alfabético, existem os índices de 
procedência e de assunto. Neste método, quando é anulado um registro, o número só é aproveitado por outro 
documento com a mesma data. 
 
Método por Assunto  
 
Toda organização dispõe de documentos que devem, com vantagens, ser arquivados por este método utilizando 
o Plano de Classificação adotado. É o método mais aconselhado nos casos de grandes massas documentais e 
variedade de assuntos. 
As modalidades de ordenação podem ser alfabética ou numérica. Essa última exige a elaboração de índice 
alfabético remissivo. A ordenação numérica ainda pode ser feita por meio de um sistema unitermo ou de indexação 
coordenada. O unitermo é utilizado, com êxito, nos arquivos de materiais especiais de fotografias, microformas, 
discos, fitas cassetes, vídeos e mídias eletrônicas. 
Algumas vantagens do sistema de classificação por assunto: 
• atendimento mais rápido, custo operacional mais reduzido; 
• fácil triagem dos papéis descartáveis; 
• uso mais econômico de equipamentos e de material. 
 

Como arquivar 
 
A forma mais recomendada para arquivamento é a utilização de miolos. 

 
Os documentos não ficam presos à pasta suspensa, mas dentro do miolo, preferencialmente com prendedores 
plásticos, evitando a retirada da pasta suspensa do seu local no arquivo, para fins de consulta de um só documento. 
Esse procedimento evita os erros de arquivamento, e rearquivamento indevidamente e a colocação de pastas 
suspensas fora do lugar durante o manuseio. 
 
A utilização de miolos facilita ainda a consulta da pasta por mais de um usuário (se os documentos estiverem em 
miolos diferentes) e a transferência de documentos ao arquivo central os documentos podem ser retirados das 
pastas suspensas e enviados ao arquivo central e a pasta permanece no arquivo da unidade. 
Os anexos dos documentos podem ser arquivados nas estantes em caixas-arquivo, fazendo-se uma folha de 
referência na pasta do assunto respectivo, para não se sobrecarregarem as pastas suspensas com volumes 
excessivos. Os anexos também devem ser classificados e carimbados. 
 

Critérios e Cuidados no Arquivamento de Documentos 
 
Recomenda-se aos que trabalham com arquivos observar os seguintes passos ao arquivarem documentos que 
contribuirão decisivamente para que as informações solicitadas posteriormente sejam localizadas e entregues com 
eficiência. 
 
01) VERIFICAÇÃO INICIAL: 
 Consiste na verificação de cada documento quanto ao seu destino, pois este pode chegar à seção de Arquivo por 
diversos motivos:                     
      a)  para arquivamento; 
      b)  para solicitar uma informação; 
      c)  para verificar a existência de antecedentes, ser anexado a outro, etc. 
      d)  em obediência a uma rotina. 
 

....................................................
....................................................
....................................................
...................................................
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É importante que a pessoa que arquiva os documentos, regularmente, ao fazer essa inspeção, verifique se os 
documentos possuem autorização para serem arquivados (Ok, arquive-se).  Aqueles que não apresentarem a 
autorização não poderão ser arquivados, devendo retornar ao setor de origem.  Nessa inspeção também será 
verificado se os documentos possuem anexos e se esses estão no documento. 
 
02) LEITURA: 
Cada documento deve ser lido cuidadosamente afim de verificar o seu conteúdo e sob que notação deverá ser 
arquivado. 
 
03) SELEÇÃO: 
Selecionar o material que será realmente arquivado daquele que poderá ser descartado. 

 
04) REGISTROS: 
Registrar diariamente, em um livro, os documentos que dão entrada no arquivo, possibilitando, assim estabelecer 
uma estatística diária de arquivamentos efetuados. 
Marcar data e hora de entrada de documento no arquivo a fim de anular todas as possíveis controvérsias sobre a 
chegada do mesmo no arquivo. 
 
05) CLASSIFICAÇÃO: 
Determinar como será arquivado o documento, de acordo com o método adotado pela organização. Deve-se então 
sublinhar em cada documento a palavra (ou palavras) que determinou a sua classificação e preparar, quando o 
método assim o exigir, os índices necessários à recuperação do documento. 
 
06) CODIFICAÇÃO: 
É a colocação no alto do documento, à direita, de símbolos (letras ou números) de acordo com a classificação e o 
método de arquivamento adotados. 
Existem documentos que tratam de dois assuntos ao mesmo tempo, ou se referem a mais de uma pessoa. Nesse 
caso codifica-se o documento de acordo com o nome principal (se for arquivo de nome), ou com o assunto que 
mais interessar a organização (se for arquivo de assunto) e faz-se uma ficha de referência para o segundo nome 
ou assunto. 
Essas fichas serão guardadas na pasta a que se refere a sua codificação. Outra solução será tirar cópias dos 
documentos. 
 
07) ORDENAÇÃO: 

c) o movimento é feito em uma só direção; 
d) o trabalho é racionalizado; 
e)  os erros de arquivamento são reduzidos. 

...................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

..........................................................

...........................................................

..........................................................

............................................................
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08) ARQUIVAMENTO: 
Guardar os documentos nas respectivas pastas e estas, por sua vez, no arquivo, de acordo com o método de 
classificação. 
 
09) RETIRADA E CONTROLE: 
Essa operação ocorre quando se retira um documento ou uma pasta para empréstimo aos usuários, bem como 
para prestar informações. Nessa fase, é de grande importância a aplicação de controles específicos de 
empréstimo, assegurando, a perfeita movimentação dos documentos do arquivo. 
 
10) VERIFICAÇÃO FINAL: 
Periodicamente, deve ser feita uma verificação total nos arquivos para correção de possíveis falhas de 
arquivamento ou rearquivamento. 
 
Para que os arquivos se mantenham sempre em ordem e com bom desempenho é necessário que sigam as 
seguintes normas: 
a) Colocar os papéis nas pastas, apoiando na margem esquerda, com o timbre do papel voltado para a frente  e 
para a esquerda. 
b) Os documentos rasgados ou dilacerados devem ser consertados com fita adesiva transparente própria antes 
de arquivados. 
c) Não deixar acumular documentos. Arquivá-los diariamente. 
d) Não deixe documentos espalhados sobre os arquivos ou engavetados. 
e) Fechar as gavetas imediatamente após o uso. 
f) Utilizar os lados das guias para dar busca nas pastas e nunca pelas projeções. 
g) Não abarrotar as gavetas ou pastas evitando assim inúmeros erros perda de tempo, dilaceramento de 
documentos, além de obter mais flexibilidade. 
h) Ao se tornar responsável por um arquivo já organizado, NÃO FAÇA MODIFICAÇÕES IMEDIATAS, estude-o 
primeiro. 
i) Redija uma nota explicando o funcionamento e organização de seu arquivo, estabelecendo regras e normas 
para sua utilização, distribuindo-as entre as pessoas que o utilizam. 
j) Manter os arquivos absolutamente limpos (dentro e fora), não permitindo a presença de nenhum outro elemento 
além da documentação. 
 

Avaliação Documental 
 
Processo de análise e seleção de documentos que a estabelece os prazos para guarda nas fases corrente e 
intermediária, e sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 
 
Objetivos 
São seus objetivos principais: 
• reduzir ao essencial a massa documental dos arquivos; aumentar o índice de recuperação da informação; 
• garantir condições de conservação da documentação de valor permanente; 

 
Nos arquivos setoriais, a avaliação é feita pelos servidores responsáveis pela classificação e arquivamento dos 
documentos, que devem também aplicar a Tabela de Temporalidade. Os documentos que devem permanecer 
guardados por mais tempo serão transferidos ao Arquivo Central, por meio de uma listagem: os que puderem ser 
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eliminados nos arquivos correntes devem ser relacionados na Listagem de Eliminação e encaminhados ao Arquivo 
Central, para que seus técnicos efetuem os trâmites previstos na Resolução CJF n° 217/99 e nas normas do 
CONARQ. 
 
Valoração dos documentos 
• Valor primário: é o valor que o documento apresenta para a consecução dos fins explícitos a que se propõe; 
• Valor administrativo: valor dos documentos que testemunham a política e os procedimentos adotados pelo 

organismo, no desempenho de suas funções. 
• Valor legal ou jurídico: valor dos documentos que envolvem direitos a curto ou longo prazo, tanto do governo 

quanto de terceiros, e que possuem caráter probatório. Ressaltamos que o fim do prazo de prescrição de 
direitos não é autorização para eliminar os documentos, que podem ainda ser necessários para outros fins. 

• Valor fiscal: valor dos documentos relativos a operações financeiras e à comprovação de despesas e receitas. 
• Valor secundário: refere-se à possibilidade de uso dos documentos para fins outros que não aqueles para os 

quais foram originalmente criados; o documento passa a ser fonte de pesquisa e informação sobre o próprio 
serviço e sobre pessoas, fatos ou fenômenos, cuja memória, em termos históricos, considera-se relevante. 
Nas Tabelas de Temporalidade das instituições públicas ou privadas, a guarda permanente deve abranger as 
seguintes diretrizes, quanto aos documentos: 

• relativos à origem, aos direitos, às razões da existência e aos objetivos da instituição; 
• que reflitam a organização e o desenvolvimento da instituição; 
• visuais e/ou sonoros referentes a fatos da vida da instituição; 
• que firmem jurisprudência; 
• que respondem a questões técnico-científicas relacionadas às atividades específicas da instituição; 
• de divulgação ou de promoção da instituição, dos quais deve ser guardado pelo menos um exemplar como 

amostra; 
• com características artística e cultural extrínsecas. 
 
Prazo de guarda dos documentos 
Período de tempo em que o documento deve ser mantido no arquivo corrente e intermediário, aguardando 
destinação final. O prazo de guarda vincula-se à determinação do valor primário do documento, de acordo com os 

 

 
Como avaliar 
O conjunto de documentos acumulados e aqueles produzidos diariamente deverão ser classificados com base no 
Plano de Classificação e avaliados com base na Tabela de Temporalidade. O número de classificação e o prazo 
de guarda na unidade são anotados no documento e lançados no sistema automatizado, se existir. 
O documento ficará arquivado na unidade até que cumpra o prazo para transferência ao Arquivo Central ou sua 
eliminação. 
A Tabela aplica-se aos documentos produzidos em todos os períodos da Justiça Federal abrangendo, portanto, os 
que serão gerados a partir de sua publicação, assim como o acervo acumulado até o momento. 
Ela será utilizada tanto nos documentos correntes dos arquivos setoriais, orientando a transferência periódica ao 
Arquivo Central quanto nos documentos acumulados nesse último. 
O número de vias dos documentos especificados na Tabela tem por base informações obtidas no Levantamento 
da Produção Documental mencionado. No entanto, podem ocorrer diferenças entre instituições. Caso o documento 
não seja expedido em tal número de vias, as excedentes devem ser ignoradas não efetivando seu arquivamento. 
O prazo de guarda do original sempre corresponderá ao prazo da primeira via na Tabela. Fotocópias podem ser 
consideradas como vias. 
Documentos que se inserem em outras espécies documentais (por exemplo, atos em assentamentos funcionais, 
solicitações de serviços em processos administrativos etc.) devem ter a mesma destinação desses. 
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O desentranhamento de peças dos processos ou dossiês não é recomendado em decorrência do princípio 
arquivístico da unicidade: “qualidade pela qual os documentos de arquivo, a despeito da forma, espécie ou tipo, 
conservam o caráter único em função de seu contexto de origem". Por meio deste princípio, pode-se comprovar a 
autenticidade e veracidade do documento. Portanto é recomendável evitar a retirada de peças dos documentos 
arquivados, tanto na hipótese de serem eliminados quanto na de guarda permanente. 
 

Tabela de Temporalidade 
 
Registro esquemático do ciclo de vida da documentação da instituição. 
Elaborado após análise da documentação, determina o prazo de manutenção dos documentos no arquivo corrente, 
sua transferência ao arquivo intermediário, além dos critérios para microfilmagem, eliminação ou recolhimento ao 
arquivo permanente. 

 
Eliminação de Documentos 

 
Refere-se à destruição dos documentos que não possuam valor permanente. 
Para algumas vias do documento, a eliminação pode ser efetuada no próprio arquivo corrente, pelos servidores 
daquela unidade, sob a orientação da comissão ou grupo de avaliação. De alguns documentos são eliminadas 
todas as vias, por não possuírem qualquer interesse para guarda permanente ou porque suas informações são 
importantes, mas estão recapituladas em outro documento mais condensado, justificando a guarda apenas desse 
(ex: o contracheque, a folha de ponto/frequência e a folha de pagamento são elimináveis porque suas informações 

 

 
Transferência 

 
É a remessa dos documentos ao arquivo intermediário, onde serão conservados por período predeterminado, 
aguardando sua destinação final - eliminação ou guarda permanente. Nos arquivos intermediários, ficam os 
documentos que, cessado ou reduzido seu uso frequente nas unidades produtoras, por razões de interesse 
administrativo e racionalização de recursos, são transferidos dos arquivos correntes e aguardam destinação final 
em depósito de armazenagem temporária, e, após, são eliminados ou recolhidos para guarda permanente em 
arquivos históricos, segundo os critérios da Tabela de Temporalidade Documental. 

 

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................
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Os processos transferidos ao Arquivo Central devem conter despacho determinando o arquivamento, incluindo o 
local, a data, assinatura e o carimbo da autoridade competente, com a respectiva função, aposto na última folha 
do processo. 
O processo pode ser reativado, voltando a tramitar, com o seu desarquivamento requisitado pela autoridade 
competente. Para o desarquivamento, o servidor responsável pelo Arquivo deve preencher o Termo de 
Desarquivamento, que registra a saída do processo para consulta, análise, emissão de fotocópia ou nova 
tramitação. 
 

Recolhimento 
 
Remessa dos documentos de valor probatório, histórico ou informativo para guarda permanente. A Guarda 
Permanente, prevista na Tabela, é estabelecida de acordo com o assunto do documento, seu conteúdo, a função 
para a qual foi criado e não apenas baseado no tipo documental ou prazo prescricional. 

 
Suportes da Informação 

 
Os documentos elaborados em suportes diferenciados do papel (fotografias, fitas de vídeo, disquetes, CD-ROM, 
microfilmes, transparências e outros) são considerados responsabilidade do arquivo, devendo obedecer às normas 
estabelecidas na Tabela de Temporalidade e Plano de Classificação para os documentos em papel. 
 
Novas tecnologias 

 
Controle automático de documentos 
A informatização de rotinas e procedimentos da área de Arquivo pode ser otimizada, caso se interligue esse 
sistema com os de controle de registro de entrada e movimentação de documentos. Essa interligação entre 
protocolo e arquivo evita que o último tenha que cadastrar novamente os dados de cada processo, quando do seu 
arquivamento. 
 

Preservação de Documentos 
 
Conservação de documentos 
Para que o documento permaneça em condições de utilização são necessários cuidados especiais visando à sua 
preservação. 
Usuários da documentação produzida e recebida, especialmente os atos processuais, devem preocupar-se com a 
importância da conservação do patrimônio público, histórico, comprobatório e cultural da instituição. Esse legado 
histórico é de responsabilidade de todos. 
Os acervos documentais são constituídos, basicamente, por materiais orgânicos (papel, tinta etc.) e, como tais, 
estão sujeitos a um contínuo processo de deterioração. 

......................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................
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A conservação não pode simplesmente suspender um processo de degradação já instalado. Porém, utilizando-se 
métodos téa1ico-científicos, reduz-se o.rítmo desse processo. 
A política moderna de conservação a longo prazo orienta-se pela luta contra as causas da deterioração, buscando 
um maior prolongamento da vida útil de livros e documentos. 
 Agentes de deterioração 
Além da celulose, corantes, pigmentos, aditivos e outros materiais do papel, os documentos sofrem danos por 
efeitos exteriores, os quais podem estar ligados a causas de ordem física, físico-mecânica, química e biológica Os 
problemas ocorrem com o emprego de materiais inadequados na confecção dos documentos, mas também em 
situações de uso e guarda. 
 

Agentes físicos 

• Temperatura e umidade: com relação aos problemas de radiações luminosas, o calor pode ser altamente 
nocivo aos materiais. Quanto mais alta é a temperatura, mais intensivas se processam as reações químicas 
de degradação, como, por exemplo, a oxidação com ruptura das ligações químicas e a perda das propriedades 
originais dos materiais. A temperatura influência de maneira determinante as alterações da umidade do ar. A 
umidade relativa exprime a razão da quantidade de vapor de água contido em um determinado volume de ar 
a dada temperatura e a quantidade máxima de água que esse volume poderia conter sem se verificar o 
fenômeno de condensação. Para uma boa conservação do papel, do ponto de vista químico e físico, 
aconselha- se manter a temperatura (T) e a umidade relativa (UR), respectivamente, entre 18 e 2TC e 50 e 
60%. Em regiões de clima tropical, os valores médios da T e UR oscilam muito acima dos ideais, exigindo 
tecnologia e recursos especiais para a manutenção dos parâmetros recomendados. 

 
Agentes físico-mecânicos 

 
• Ausência de proteção: as formas de acondicionamento, normalmente empregadas, pouco contribuem para 

a preservação de nossos acervos. Encadernações malfeitas ou em mau estado, não protegem os documentos 
e permitem a penetração de poeira e de poluentes. A amarração com barbantes, quando provoca tensão, 
funciona como "serrote", cortando as margens. Já o cadarço, embora mais aconselhável, pode criar o mesmo 
dano, quando tencionado. 

No caso de mapas, a falta de mapotecas especialmente dimensionadas obrigou muitas vezes a enrolá-los ou 
dobrá-los. A distensão das fibras, provocada pelo enrolamento e pela dobra, fragiliza o papel. 

 
 

Agentes químicos 
 
Toda documentação sofre reações indesejáveis com grande diversidade de agentes químicos existentes no ar ou 
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nos materiais que empregamos para sua proteção. 
A ação progressiva dos poluentes é percebida na rápida destruição dos bens culturais, seja papel, pedra ou metal. 
Os mais porosos apresentam seguramente maior vulnerabilidade. 
 
• Poluentes atmosféricos: entre os principais componentes do ar encontram-se o oxigênio, o nitrogênio, o 

dióxido de carbono e o hidrogênio, que permitem a combustão, a fermentação, a oxidação e a hidrólise dos 
materiais. No interior de um edifício, funcionam diversos serviços, os quais empregam máquinas e reagentes 
químicos que liberam gases e vapores nocivos à saúde do indivíduo e à preservação do acervo. As copiadoras 
eletrostáticas também volatilizam solventes e liberam considerável quantidade de vapores de ozônio. O correto 
seria a condução desses poluentes para o exterior, por meio de exaustão. Em um edifício com sistema de ar 
condicionado central, com renovação de ar inadequada, agravam-se cada vez mais os problemas ambientais. 

• Poeira: no pó, estão contidas partículas de substâncias químicas cristalinas e amorfas, como terra, areia, 
fuligem e grande diversidade de micro-organismos, além de resíduos ácidos e gasosos provenientes da 
combustão em geral e de atividades industriais. Pó não modifica somente a estética de nossos documentos. 
As pequenas partículas minerais possuem ação cortante e abrasiva. A aderência do pó não é apenas 
superficial, ele também se prende aos interstícios das fibras e, ainda, é absorvido por meio de ligações 
químicas. A poeira ainda potencializa a ação de agentes biológicos, pois transporta muitos ácaros e micro-
organismos. 

• Materiais instáveis: alguns produtos usados sobre o papel podem reduzir sua durabilidade. As tintas ácidas 
de compostos metálicos oxidantes, os grampos e clipes metálicos causam efeitos corrosivos. Não deve ser 
esquecida a possibilidade de transferência de elementos químicos nocivos, pelo contato das mãos, para os 
documentos, como o suor, resíduos gordurosos e saliva. 

 
Agentes biológicos: 
Os ambientes úmidos, quentes e de pouca ventilação são os mais propícios para a multiplicação de micro-
organismos. Insetos e até pequenos roedores devem ser combatidos. Nas regiões tropicais, onde a umidade 
relativa e a temperatura alcançam níveis elevados, constituem habitat ideal para sua reprodução. Até mesmo o 
homem pode ser considerado um agente de deterioração do documento, talvez o mais nocivo deles. 
 

Rotinas de Conservação 
 
Limpeza 
O método mais simples de limpeza é a remoção do pó e demais sujidades a seco. Remove-se o pó das lombadas 
e partes externas de encadernações com aspiradores, e, para a limpeza das folhas utilizam-se trinchas, escovas 
macias e flanelas de algodão. 
Durante a limpeza, sempre que for possível, removem-se objetos que causem danos aos documentos, tais como 
prendedores metálicos, etiquetas, fitas adesivas, papéis e cartões ácidos, substituindo-os, quando necessário, por 
materiais "inertes", como o polipropileno. 
 
Controle de micro-organismos e insetos 
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Pequenos reparos 
Os rasgos que põem em risco a integridade do documento devem ser reparados com materiais duráveis e 
reversíveis, sempre precedidos de uma limpeza. 
Para papéis não muito espessos emprega-se o papel japonês ou similar, sem acidez e de baixa gramatura (10 a 
20g/m2). O adesivo mais indicado é a metilcelulose ou carboxi-metilcelulose. A goma de amido utilizada 
largamente em reparos e restaurações, embora seja reversível e não cause danos aos papéis, tem mostrado, em 
climas quentes e úmidos, a propensão para atrair micro-organismos e insetos. 
 
Os papéis devem ser rasgados no sentido longitudinal das fibras, isto é, no sentido que se rompe com maior 
facilidade. Quando o papel é rasgado em vez de cortado, as fibras agregam-se melhor ao documento. Passa-se o 
adesivo em pequena quantidade com um pincel sobre o rasgo e sobre ele cola-se a tira, fixando-a com uma 
espátula de osso, com movimentos circulares para não distender a fita. Pequenos pesos sobre um papel 
absorvente evitam a ondulação durante a secagem. 
 
Quando os papéis estiverem muito fragilizados e ácidos, não devem ser reparados sem antes terem sido 
submetidos a um tratamento completo de restauração. 
 
Acondicionamento e armazenamento 
Em primeiro lugar, antes do acondicionamento dos documentos em caixas-arquivo, recomendamos a higienização 
do acervo, liberando-o de poeira e de outros resíduos estranhos aos documentos. 
O tipo de material e mobiliário adequado para a guarda de documentos deve corresponder à frequência de uso 
dos mesmos, em função da durabilidade e facilidade de acesso à consulta. Recomendamos: 
• arquivos correntes ou setoriais: uso de arquivos de gavetas, preferencialmente em aço, com uso de pastas 

suspensas. Onde houver maior volume de documentos e falta de espaço, podem ser utilizadas estantes 
deslizantes com pastas suspensas ou caixas-arquivo. Recomendamos não utilizar as pastas verticais (tipo 
"AZ"), por danificarem os documentos. 

 
O acondicionamento dos documentos textuais deve ser feito em caixas arquivo de tamanho padrão (0,18m de 
largura por 0,31m de altura e 0,42m de comprimento, ou 0,14m de largura por 0,2,7m de altura e 0,39m de 
comprimento), produzidas em material inerte ou alcalino. 
As caixas-arquivo comerciais não-alcalinas podem ser usadas em arquivos correntes ou intermediários, porém, 
quando utilizadas em arquivos permanentes devem ser obrigatoriamente em papelão alcalino. Documentos que 
excedam ao padrão convencional devem ser acondicionados em embalagens adequadas às suas dimensões, 
podendo serem confeccionadas caixas-arquivo sob medida no próprio arquivo. 
Quanto ao material das caixas arquivo, a diretora da Coordenação de Conservação de Documentos do Arquivo 
Nacional afirma em parecer técnico que: "para fins de preservação, certamente o polipropileno é mais adequado 
que o papelão. 
O polipropileno é um material inerte, o que quer dizer que pouco reage com elementos externos." 
Portanto, recomendamos, em função da durabilidade e da possibilidade do uso de cores na classificação de 
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