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Epígrafe
A longevidade, a disponibilidade e acessibilidade futura dos acervos documentais dependem dos cuidados
com a produção documental, o manuseamento em fase corrente e os recursos e técnicas adotadas para o
acondicionamento das unidades de arquivamento. A grande variedade de tipos de receptáculos, constituída
de caixas de arquivo, pastas, capas, porta-fólios, envelopes, estojos, carretéis, deve merecer atenção
especial no que se refere aos desenhos (concepção e leiaute), formatos (lado x altura x profundidade),
resistência mecânica, durabilidade, possível interação química com os documentos a que se destina
proteger.
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GESTÃO DE DOCUMENTOS

Fonte: http://noticias.r7.com/brasil/noticias/

Os papéis de escrita são
suportes documentais
frágeis, pouco
resistentes à
degradação ocasionada
por imperícia no
manuseamento e/ou
vandalismo, infestações
por pragas xilofágicas e
roedores, exposição às
intempéries, falta de
acondicionamento,
armazenamento
inadequado.
A preservação é a única
receita para prevenir
esforços posteriores
com restauração ou a
ocorrência de danos
irreparáveis.

ACONDICIONAMENTO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO

1 Embasamento
É recomendável que a leitura deste fascículo seja antecedida de consulta às seguintes Sugestões
Técnicas:







03 – Gestão de Programas Permanentes de Preservação de Documentos;
04 – Identificação e Diagnóstico de Acervos;
05 – Tratamento dos Acervos Arquivísticos;
06 – Restauração de Documentos;
07 – Documentos e seus Componentes;
08 – Conselhos Úteis para Prevenir o Envelhecimento Precoce dos Documentos.

O acondicionamento de documentos, além dos envoltórios (capas, invólucros diversos e recursos
de encapsulação) protetores dos itens documentais, preventivos da deterioração causada por
agentes externos, físicos e biológicos, objetiva garantir condições de adequação e estabilidade
interna das unidades de arquivamento em receptáculos (caixas de arquivo, estojos, embalagens),
enquanto viabiliza e padroniza o arranjo topográfico do acervo.
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2 Providências Iniciais
O ser humano é o maior agente degradador dos documentos de arquivo, face à imperícia em lidar
com um suporte tão delicado quanto o papel de escrita. Durante a fase corrente os documentos
textuais sofrem degradações diversas, como rasgamentos, grampeamentos desnecessários,
dobramentos, amassamentos, sujidades etc. e, case sempre são armazenados, por longo tempo,
em depósitos insalubres. Assim, além de reeducar e instruir os colaboradores sobre a importância
de mudar os maus hábitos (vide instruções contidas na Sugestão Técnica 08) é recomendável:
 observar a tabela de temporalidade e destinação de documentos e solicitar orientações do
arquivista da sua organização, de modo a evitar eliminações não técnicas de itens documentais
e unidades de arquivamento, antes das transferências fixadas em cronogramas do arquivo
central;
 promover a higienização (remoção de sujidades) e a desinfestação dos acervos acumulados
em locais insalubres, antes de encaminhá-los ao arquivo central;
 remover grampos e prendedores metálicos, sujeitos a deteriorar os documentos pela oxidação.
 anexar aos conjuntos transferidos e/ou recolhidos, os inventários das avaliações e eliminações
efetuadas nos acervos em virtude da aplicação da tabela de temporalidade e destinação e das
possíveis perdas ocasionadas por sinistros e degradações diversas;
 tomar medidas acautelatórias com as práticas aplicação da metodologia “5 e 10 S” orientadas e
conduzidas por amadores e curiosos, desconhecedores dos fundamentos da arquivologia
referentes à avaliação, destinação e eliminação de acervos arquivísticos.

3 Orientações Técnicas
Considerando a hipótese de desarranjos causados por buscas repetidas de documentos,
efetuadas por colaboradores destreinados, as atividades de acondicionamento devem começar
com a preparação dos documentos, operação que inicia com o rearranjo, ou seja, a reordenação
dos itens documentais em relação às unidades de arquivamento e, estas, em relação às séries
documentais respectivas, sempre em observância aos princípios da proveniência e do respeito à
ordem original. Prosseguem com a seleção, aquisição e/ou confecção dos receptáculos
apropriados aos diversos gêneros documentais e seus formatos; e têm continuidade com o arranjo
topográfico dos receptáculos, de acordo com as séries documentais, dentro dos fundos
respectivos.
Cada gênero de documento será tratado segundo a sua natureza, configuração e proporção ou
formato. Todos os documentos em suporte papel, principalmente os textuais, os topográficos
(mapas diversos e plantas de engenharia) e os iconográficos devem ser preparados de acordo
com a técnica denominada sanduíche, que consiste em entremear as folhas de documento com
papel absorvente neutro. Nenhum documento deve ser dobrado ou enrolado para se adaptar a
qualquer tipo de receptáculo ou móvel. Os mapas, plantas e cartazes devem ser arquivados
diretamente em mapotecas horizontais. Nesse caso, as gavetas não devem conter mais de 20
peças, a fim de não dificultar o manuseamento e nem danificar aqueles colocados na parte inferior
de cada conjunto.
As unidades de arquivamento no formato A-4 devem ser envolvidas em capas de papel neutro,
contendo dados de indexação transcritos a lápis, antes de comporem um arranjo interno na caixa
de arquivo receptiva. Havendo necessidade de promover uma subdivisão interna de uma série em
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subséries ou seções de um dossiê volumoso, jamais deverão ser utilizados cordéis de algodão ou
de náilon, mas cintas de papel Kraft neutro.
Se uma série documental, uma unidade arquivamento ou um dossiê forem compostos por
documentos de gêneros diferentes, como, por exemplo, processos instruídos com rolos de
microfilme, CD, DVD, fotografias, mapas, volumes encadernados e outros, recomenda-se
promover o desmembramento e a destinação dos exemplares às salas de acervos especiais,
tendo o cuidado de efetuar a indexação em referência cruzada e a rotulação de todos os itens
documentais.
A grande variedade de tipos de receptáculos, constituída de caixas de arquivo, pastas, capas,
porta-fólios, envelopes, estojos, carretéis, deve merecer atenção especial no que se refere aos
desenhos (concepção e leiaute), formatos (lado x altura x profundidade), resistência mecânica,
durabilidade, possível interação química com os documentos a que se destina proteger. Deve,
outrossim, satisfazer aos mais rigorosos requisitos de qualidade descritos em testes de laboratório
especificados nos editais de licitação, com a exigência de fornecimento de amostras. Sobre caixas
de arquivo, o Manual de Preservação de Documentos, Publicação técnica 46, do Arquivo Nacional
contém as seguintes instruções: “As caixas de arquivo devem ser livres de acidez e reunir as
características de funcionalidade, leveza, termoestabilidade, porosidade, ausência de perfurações
e largura não superior a 15 cm. São encontradas em metal, plástico ou cartão. As de metal são
muito resistentes ao manuseio, ao fogo e inundações. Suas características de impermeabilidade e
instabilidade térmica podem ocasionar a condensação de umidade em seu interior, no caso de
queda brusca de temperatura, além de serem pesadas e caras. As caixas sintéticas em
polipropileno são leves e econômicas. Entretanto, não há garantias quanto a sua estabilidade
química ao longo do tempo, devendo-se ainda observar sua fragilidade em relação ao fogo. As de
cartão têm peso reduzido, permeabilidade, termoestabilidade e custo acessível. São produzidos
modelos em cartão ondulado e compacto. O problema da maioria dessas caixas está na qualidade
do cartão, de características ácidas e de pouca estabilidade química. Apesar da grande
importância de serem escolhidos sempre materiais que melhor protejam nossos documentos,
muitas vezes optamos por soluções alternativas. O uso de caixas de cartão ondulado Kraft, por
seu baixo custo e fácil reposição, no caso de desgaste, é aceitável desde que os documentos
estejam protegidos internamente em pastas ou envelopes de boa qualidade, impedindo o contato
direto com a caixa.”
Quanto à hipótese de condensação de umidade no interior de caixas e estojos confeccionados
com materiais impermeáveis, recomenda-se que a embalagem seja processada em ambiente
climatizado, onde a umidade relativa não exceda de 40% a 50% e que se coloque um saquinho de
sílica-gel dentro do receptáculo. A maioria dos móveis de aço para microfilmes possui bandeja
para sílica-gel. Nesse caso é necessário promover a troca da sílica-gel sempre que o produto
perder a tonalidade lilás escuro e passar para rosa claro, sinal que o material está vencido. Esse
material pode ser secado em forno de microondas e reutilizado.
Para arquivamento na posição vertical é importante que as caixas de arquivo sejam totalmente
preenchidas, a fim de evitar que os documentos, no seu interior, sofram deformações. Assim
como se deve evitar a compactação exagerada de documentos em uma caixa de arquivo. Caso a
quantidade de documento seja insuficiente para preenchê-la, a caixa de arquivo deve ser
completada com calços de papel neutro. Objetivando o melhor aproveitamento de espaços nas
estantes, facilitar o manuseamento das caixas, bem como facilitar a consulta, sem movimentos
desnecessários, os documentos devem ser arquivados na posição vertical. Documentos nos
formatos acima do A-4 até o A-2 podem ser mantidos em porta-fólios. Na hipótese de não ser
possível a aquisição de mapotecas, os mapas e as plantas de engenharia poderão ser arquivados
em caixas de papel cartão sanfonado, levemente alcalino (cerca de 2% e 3% de carbonato de
cálcio e pH entre 7 e 9.6), confeccionadas sob encomenda no formato adequado.
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A opção pela digitalização não dispensa os cuidados indispensáveis com a preservação do acervo
original. A conservação de documentos especiais, dentre outros fatores intrínsecos e extrínsecos,
muito depende das técnicas de acondicionamento e da qualidade dos receptáculos. É importante
que as embalagens plásticas sejam confeccionadas com matéria-prima não reciclada e que sejam
quimicamente estáveis. Os rolos de microfilme são comumente bobinados em carretéis de
polipropileno autoimpacto e acondicionados em caixas do mesmo material ou papel cartão neutro.
É desnecessária a colocação de cinta de papel e/ou liga de borracha após a bobinagem do
microfilme no carretel que o acomoda, pois as interações químicas desses materiais podem ser
prejudiciais à emulsão fotográfica. Após alguns anos, dependendo da composição química da
borracha, a liga poderá ficar ressecada, partir ou dissolver. O termo de abertura e a rotulação da
caixa, contendo dados de indexação do rolo respectivo, são suficientes para dispensar qualquer
tipo de anotação em tiras ou cintas de papel, mesmo porque ocorre o risco de estar sendo
utilizado papel com teor elevado de acidez. As jaquetas são em si uma espécie de embalagem
dos segmentos de microfilme que contêm. As microfichas devem ser inseridas em envelopes de
papel neutro. Depois de embaladas adequadamente, todas as microformas devem ser arquivadas
definitivamente em móveis de aço já existentes no mercado, ou provisoriamente em caixas de
arquivo confeccionadas nos formatos apropriados. As fotografias em preto-e-branco ou coloridas
devem ser embaladas, peça por peça, em envelopes ou pastas de papel cartão neutro.
Considerando que a segurança do acervo fotográfico reside na manutenção dos negativos, é
aconselhável que, de todas as fotografias remetidas para arquivamento sem os negativos de
primeira geração sejam providenciados negativos de segunda geração. O mercado de material
fotográfico possui embalagens adequadas para negativos. Os filmes de imagem em movimento
antigos em nitrato de celulose devem ser copiados em filmes de triacetato de celulose ou
poliéster, para efeito de segurança do acervo. Os antigos carretéis e estojos de folha de flandres
devem ser substituídos por novos produtos de polipropileno autoimpacto. A fim de evitar a
deformação de fotogramas pelo peso dos filmes na posição vertical por longo período, os rolos
devem ser arquivados sempre na posição horizontal, em pilhas que não devem ultrapassar o
limite de 30 cm de altura. Deve ser elaborada programação de rebobinação e bobinação dos
filmes que não exibidos em períodos de 12 meses, a fim de trabalhar a curvatura da base. É
importante ter sempre em mente que a emulsão fotográfica fica voltada para fora e que qualquer
sujidade nos equipamentos e superfícies de trabalho pode provocar abrasões e até ranhuras
profundas. Não se pode esquecer que os suportes (bases) em acetato de celulose, ao contrário
daqueles em poliéster, têm pouca resistência mecânica, podendo se romper facilmente. Os discos
sonoros de acetato de celulose, ebonite, vinil e qualquer outro produto devem ser armazenados
protegidos em capas de papel cartão neutro e mantidos na posição vertical, a fim de não permitir
que os mesmos fiquem empenados. Cada seção da estante para armazenamento de discos não
deve ultrapassar a largura de 25 cm, sem fundo para permitir arejamento. Os CD e DVD e as fitas
cassetes devem sempre ser guardados nos respectivos estojos, na posição vertical. As fitas
cassetes (magnéticas) devem merecer os mesmos cuidados observados para fitas de videoteipe e
de computador.

Leitura recomendada: Arquivo Nacional. Recomendações para a Produção e o Armazenamento de Documentos de
Arquivo. http://www.conarq.arquivonacional.gov.br.
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